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RESUMO

O presente artigo, resultante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE/PR) discute 
os processos de transição/ruptura que se dá na passagem da 4ª para a 5ª série do ensino 
fundamental, explicitando a partir da pesquisa junto aos professores que atuam na 5ª serie da 
rede estadual do Paraná, os embates, dificuldades e as possibilidades do trabalho docente. 
Coloca em pauta questões trazidas pelos pais e docentes como: indisciplina, a falta de 
referencias/conteúdos básicos dos alunos que chegam à 5ª série, transição infância/adolescência, 
a relação família - escola e a transição/ruptura das políticas educacionais no processo de 
municipalização/estadualização do ensino fundamental. Aponta para a necessidade de ações 
locais, pensadas no âmbito da escola, a partir da análise conjunta e do planejamento coletivo, 
visando à elaboração de práticas pedagógicas que possibilitem reconhecimento do caráter social 
e coletivo do conhecimento, ao mesmo tempo indica a necessidade de se iniciar/aprofundar o 
debate sobre a construção de um currículo de transição. No âmbito macro, e mais diretamente, 
no campo das políticas educacionais, aponta a necessidade da redução do número de alunos por 
turmas nesta série, a oferta de cursos de formação continuada para os professores que atuam nas 
séries de transição e a extensão do tempo escolar que dê suporte às demandas do processo de 
ensino - aprendizagem e ampliem os referenciais teórico-culturais dos alunos, visando à
melhoria da qualidade do trabalho desenvolvido no ensino fundamental.

Palavras chaves: Municipalização do Ensino, Política Educacional, Currículo, Infância e
Adolescência. 

SUMMARY

The present article, presents the results of the Educational Development Program (PDE/PR), 
about the transition/rupture from 4ª class to 5ª class in elementary basic schools. It shows the 
education system in Brazil, the researches made by the professors who work in the Paraná State 
schools, their difficulties in teaching those students and all the possibilities about the teaching 
work in those classes. It explores the main guideline questions such as: indiscipline in large 
classrooms, discipline issues, the lack of elementary and basic subjects of the pupils who arrive 
at 5ª class, infancy/adolescence and family’s relationship - school, transition/rupture of the 
educational politics in the transitory process. It is focused to the necessity of urgent local actions 
made by the educators and governors, from the junction of the analysis and the helping to the 
collective planning, aiming at to the elaboration of a good pedagogical practicing that become 
possible the recognition of the social and collective character of the knowledge; at the same 
time indicates the necessity to discuss and explore the debate on the construction of a transition 
work in those grades. In the Macro vision about the educational politics field, also points the 
urgent necessity of the reduction of the number of pupils at the classrooms in Brazilian schools; 
the necessity to offering a better and continued capacitating/formation to the teachers and 
professors concerning new updating courses for the professors who will work in those transitory 
classrooms; the extension of the time period that the students are at schools which will give 
good support to the demands in the education process - learning and extending the theoretician-
cultural references of the pupils, aiming at the improvement of the quality of the work 
developed in basic/elementary teaching process.
Keywords: responsibilities, teaching, Brazilian Educational Politics, Brazilian Educational 
Curriculum, Childhood, adolescence, Brazilian Educational system.
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Apresentação

O presente artigo é resultante do projeto de pesquisa e intervenção desenvolvido 

no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE/SEED/PR), que buscou analisar 

os limites e possibilidades da ação docente na 5ª série (6º ano) do ensino fundamental. 

A escolha do tema em questão está diretamente relacionada aos enfrentamentos do 

cotidiano escolar e a especificidade do modelo de municipalização desenvolvido no 

Paraná. 

A passagem da 4ª para a 5ª série no município de Curitiba, e mais precisamente 

o processo de transição de uma etapa para outra, é uma preocupação que tem ocupado 

grande parte dos debates nas jornadas pedagógicas, que reúnem pedagogas (os) do 

Núcleo Regional de Ensino – NRE/Curitiba. Os indicadores de rendimento nesta série 

são preocupantes, segundo os dados do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP, em 2005 na rede estadual o índice foi de 23% de reprovação e 

6,3% de abandono, ou seja, dos alunos matriculados na 5ª série, em média 30% deles 

irão compor os índices de distorção idade-série.  

Destaca-se que a 5ª série do ensino fundamental (6º ano) é marcada por uma 

dupla transição: marca a passagem da infância para a pré-adolescência e a passagem da 

rede municipal para a rede estadual, isto significa ter que lidar com um universo novo e 

com políticas educacionais distintas. Este contexto indica uma peculiaridade que precisa 

ser contemplada nas reflexões sobre condições de qualidade, uma vez, que está 

diretamente relacionada ao processo de ensino e aprendizagem, envolvendo tanto o 

perfil dos alunos que chegam à rede estadual de ensino, quanto ao perfil dos professores 

que atuam diretamente com os alunos de 5ª série.

Pensar nos limites e possibilidades da ação docente significa considerar o 

contexto maior das políticas educacionais, e, precisamente a falta de políticas 

articuladoras na passagem da 4ª para a 5ª séries, considerando o regime de colaboração 

no Estado do Paraná e os desafios decorrentes da desarticulação entre Estado e 

Município, no que se refere aos processos pedagógicos e, que cotidianamente a escola 

enfrenta. Significa também, entender que a escola, sendo um espaço contraditório, 

síntese dessas relações mais amplas, participa dialeticamente do movimento de 

contradição/ reprodução/transformação, e, portanto, sujeito no processo. Por isso, para 

além das questões extra-escolares que impactam nas condições de qualidade, há de se 
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buscar no que cabe à escola, às possibilidades de superação nas ações intra-escolares e 

especialmente, neste caso na organização do trabalho pedagógico e na ação docente.

Buscou-se neste projeto pensar a escola a partir dos limites e possibilidades da 

ação cotidiana, analisando a organização do trabalho pedagógico na escola e as 

possibilidades de superação. Como desdobramento, espera-se oferecer subsídios para a 

compreensão do processo de ensino e aprendizagem na passagem da 4ª para a 5ª série, 

tendo em vista as necessidades de intervenção docente diante dos problemas/desafios 

existentes no cotidiano escolar, bem como desenvolver ações que possibilitem o 

planejamento coletivo, a troca de experiências e a construção de metodologias 

específicas, buscando a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico e reconhecendo a 

escola como espaço de formação docente.

Para tanto, foi necessário considerar as determinações mais amplas das 

condições de qualidade, inseridas no âmbito das políticas educacionais, na medida em 

que os problemas que envolvem o desempenho, o abandono e a reprovação na série em 

questão, não se apresentam de forma pontual e isolada. Este é acima de tudo um desafio 

que se apresenta para a própria rede de ensino e, portanto exigirá ações coordenadas no 

âmbito da escola e de políticas mais específicas na rede estadual de ensino.

O desenvolvimento do projeto foi marcado por três momentos importantes: o 

primeiro que nasce da problematização da prática, refere-se ao estudo, pesquisa de 

campo, organização e seleção de materiais, o segundo, de mediação direta com a escola, 

universo desta pesquisa e o terceiro da análise dos resultados.

Importa destacar que neste processo o método é também conteúdo, uma vez, 

que, a partir das condições concretas em que se materializa o trabalho docente com a 5ª 

séries, dos sujeitos envolvidos no processo e dos problemas que a realidade escolar 

apresenta se buscou no aprofundamento teórico e na análise do conjunto que compõe 

esta realidade, os elementos que possibilitem a reflexão coletiva e a indicação de novas 

possibilidades do trabalho docente, considerando o movimento prática - teoria - prática, 

considerando-se os pressupostos do método dialético.

Foram utilizadas as seguintes estratégias de ação: pesquisa teórica e

levantamento dos dados, contextualização das condições de qualidade no ensino 

fundamental; realidade escolar, coleta de dados através de questionários sobre: Perfil 

dos professores que atuam na 5ª série do ensino fundamental; perfil dos alunos; 

panorama educacional - aprovação, reprovação e desempenho, discussão e elaboração 
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de material direcionado aos docentes. Importa destacar que os resultados aqui 

apresentados são parciais, uma vez que o projeto de intervenção está em processo.

5ª série Transição e Ruptura: Referenciais teóricos

Historicamente o ensino fundamental tem sido marcado pela organização em 

duas fases distintas.  Esta transição nem sempre significou uma ruptura de políticas, de 

currículo e metodologia. Do antigo primário, quando o aluno era submetido ao “Exame 

de Admissão” para acessar o ginasial; ao 1º Grau - ensino de 1ª a 8ª série (Lei 5692/71), 

há uma distinção entre as séries iniciais e as séries finais desta etapa de ensino.  No 

entanto é possível perceber um modelo padrão de seriação que sustentava a organização 

do ensino, dos tempos e espaços escolares, traduzido numa concepção de ensino e 

avaliação que permeava ambas as etapas. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9424/96), promulgada em 

1996, oficializa a possibilidade de novas formas de organização dos tempos e espaços 

escolares, ao mesmo tempo em que explicita a autonomia e interdependência dos entes 

federados (Municípios, Estados e União), na organização de seus sistemas de ensino.

Isto indica, do ponto de vista das políticas locais a possibilidade de coexistirem formas 

distintas de organização curricular, metodológica e avaliativa na rede pública que 

compõe determinado município.  Neste caso é possível situar uma condição especial de 

transição que pode marcar além das especificidades presentes na passagem da 4ª para a 

5ª série, uma ruptura dos processos curriculares e metodológicos, o que pode 

diretamente incidir sobre os indicadores educacionais na série subseqüente (5ª (6ª) 

série).

Sobre esta condição especial de transição que acontece na passagem da 4ª para a 

5ª série na rede estadual do Paraná, marcada pela municipalização das séries iniciais do 

ensino fundamental e estadualização das séries finais é possível destacar duas formas 

distintas de organização: as séries iniciais são caracterizadas pela organização em ciclos, 

com processo avaliativo através de pareceres, enquanto as séries finais são seriadas, 

com os resultados expressos em nota.  É possível destacar ainda outras particularidades 

entre as redes municipal e estadual que se situam no campo das políticas e programas, 

currículo, estrutura e infra-estrutura.

O estudo que realizamos (BARBOSA, 2008), que analisa a Política Educacional 

e o regime de colaboração entre Estado/Município na passagem da 4ª para a 5ª série em 
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Curitiba, o qual motivou a elaboração deste projeto, indica que a parceria existente se dá 

no campo financeiro- administrativo e no aspecto técnico-formal. Neste caso o principal 

programa de articulação entre uma rede e outra é o georreferenciamento. 

O georreferenciamento, criado em 2001, é um programa de distribuição de 

matrículas georeferenciadas1 nas vagas de entrada, que tem como elemento definidor 

para o direcionamento das matrículas na/o 1º série (ano), 5ª (6ª ano) do Ensino 

Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, o território geográfico e a área de abrangência 

de cada escola.

Neste caso o critério de acesso á rede pública de ensino é a referência territorial 

(endereço dos alunos/ conta de luz), que considera a oferta das séries iniciais e finais, o 

fluxo de alunos, define a área de abrangência das escolas da região, distribui as 

matrículas de acordo com o número de vagas disponíveis, sistema viário e as barreiras 

naturais arquitetônicas.  Os objetivos do referido programa são: diminuir o máximo 

possível o deslocamento dos alunos, acesso fácil e seguro, considerar o fluxo escolar

entre as unidades escolares na passagem de uma fase a outra e garantia de terminalidade 

do ensino fundamental, sendo a proximidade entre as unidades escolares a garantia de 

acesso.

Destaca-se que o georreferenciamento é tecnicamente viável e tem com o 

objetivo de gerenciar as matrículas da rede pública no município de Curitiba, indicando 

as áreas críticas e fazendo redirecionamento automático das matrículas. Sendo este o

programa que se constitui de fato numa parceria Estado/Município na passagem das 

séries iniciais para as séries finais do ensino fundamental.

No campo político - pedagógico a transição de uma rede para outra se dá a partir 

da ruptura das políticas educacionais e dos processos pedagógicos, uma vez que se 

visualizam duas redes distintas, com programas e currículos também distintos. 

Ao entrar em uma escola estadual o/a aluno/a acaba rompendo os vínculos com a 

escola de origem, deixando de freqüentar os programas existentes na rede municipal de 

ensino como, por exemplo, a sala de recursos. Neste caso especifico o/a aluno/a é 

desligado automaticamente após os seis meses que lhe é de direito. Não existe 

normatização que trate do repasse de informações referente aos alunos incluídos nesta 

modalidade de ensino. O que existe de objetivo é o histórico escolar do aluno, que pode 

                                                
1 Por matrículas georreferenciadas entende-se “o conjunto de atividades que compõem o processo de 
encaminhamento a uma vaga de entrada, de um candidato à rede pública” (SME, 2003, p.2). Considera-se 
vaga de entrada o 1º (1ª série) ano do ensino fundamental, 6ª (5ª série) e 1ª ano do Ensino Médio.
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ou não conter estas informações. Então, nesse caso, o diálogo (quando existente) se dá 

entre as escolas, dependendo, portanto, da equipe pedagógica que atua em cada 

estabelecimento de ensino e das informações que a escola recebe da família e do próprio 

aluno. (BARBOSA, 2008. p.83).

Esta falta de articulação entre a rede estadual e municipal este aspecto, mais que 

transição, se caracteriza por rupturas que separa o ensino fundamental em dois blocos, 

com medidas políticas - pedagógicas distintas o que dificulta o trabalho pedagógico no 

processo de transição entre uma série e outra.

Pode-se supor que essa dupla ruptura exigiria esforços no sentido de 
promover uma articulação maior entre as redes, na medida em que o aluno 
deverá romper os laços com a escola de origem e ter o tempo necessário para 
reconstruir uma nova relação educativa com a escola de 5ª/8ª série e com a 
nova estrutura organizacional que é própria desta fase do ensino fundamental. 
(BARBOSA, 2008, p. 12).

Considerando as especificidades do ensino fundamental, a qual indica

características próprias, que distingue as séries iniciais e finais, em seu conjunto esta 

etapa de ensino, visa o “pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo, da compreensão 

do ambiente natural, sistema político, da tecnologia, das artes” (art.32). A fase inicial, 

que corresponde a 1ª /4ª série é “caracterizada pelo processo inicial de entrada da 

criança no universo da educação formal, de aquisição da língua escrita, da linguagem 

matemática formal, da introdução aos conteúdos sistematizados e, (...) pelo 

desenvolvimento sociocognitivo da infância” (BARBOSA, 2008 p.126) e a segunda 

fase (5ª /8ª) como uma “ação de continuidade do desenvolvimento dos conteúdos 

sistematizados, buscando aprofundar a formação de conceitos e o domínio dos 

conteúdos, considerados essenciais” (BARBOSA, 2008. p.127). Por isso a necessidade 

de se buscar a construção de elementos articuladores entre as redes, considerando a 

especificidade do ensino fundamental e as características próprias das duas fases que o 

constituem, recorrendo à idéia de unidade na diversidade2. 

                                                
2 “Concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo, unidade da diversidade. É por 
isso que ele é para o pensamento um processo de síntese, um resultado, e não um ponto de partida, apesar 
de ser o verdadeiro ponto de partida da observação imediata e da representação. O primeiro passo reduziu 
a plenitude da representação a uma determinação abstrata; pelo segundo, as determinações abstratas 
conduzem á reprodução do conceito pela via do pensamento.” (Marx, 1983, p.219).
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Categoria esta que encerra o conceito de totalidade desta etapa da educação básica, 
como síntese de múltiplas determinações. Nesse sentido, a idéia de unidade se distingue 
radicalmente da idéia de único, uniforme, é antes de tudo uma unidade na diversidade, 
por isso indissolúvel do ponto de vista da totalidade; assim, impõe a necessidade de 
ações coordenadas, visando aos objetivos comuns. (BARBOSA, 2008. p 128/129)

Na prática o que se percebe é a formulação de medidas circunscritas em cada 

rede de ensino, mas que de uma forma ou de outra “apresenta contraditoriamente os 

elementos para a sua negação: fragmenta o ensino fundamental em duas fases distintas 

ao mesmo tempo em que revela a face de duas redes de ensino desarticuladas entre si, 

que buscam de forma isolada e unilateral forjar uma nova unidade para esta etapa de 

ensino” (BARBOSA, 2008)

Assim, a rede municipal (...) modifica os mecanismos avaliativos, buscando 
a partir dos instrumentos de avaliação de desempenho dos seus alunos uma 
aproximação aos critérios estabelecidos pela estrutura pedagógica de 5ª a 8ª 
série. A rede estadual, por sua vez, institui na 5ª série as salas de apoio, na 
perspectiva de retomar teórica e metodologicamente os conteúdos fundantes 
da 1ª a 4ª série. Tais alternativas, embora circunscritas em cada rede de 
ensino, se constituem em avanços no movimento de negação/superação desta 
fragmentação, embora estejam condicionadas (não só, mas principalmente) 
pelas mediações sociais, políticas e econômicas da conjuntura local.  
(BARBOSA, 2008. P. 135).

Na rede estadual de ensino as salas de apoio3 tem se constituído em uma medida 

importante, mas também em desafios no interior da escola, pois demanda tempos, 

espaços e trabalho docente específico, articulado á organização do trabalho pedagógico 

considerando não só as condições de qualidade, mas também o perfil dos alunos, 

professores, comunidade escolar e o próprio processo de transição.

O principal desafio deste programa é redirecionar o trabalho pedagógico em sala 

de aula, instituindo uma ação docente que supere do ritual historicamente estabelecido 

para as séries finais, formatado a partir do pressuposto que os/as alunos/as já estão 

“maduros” o suficiente para operações mais abstratas. Assim, muitas vezes o/a 

professor, do ponto de vista metodológico, trata da mesma forma a 5ª ‘serie (6º ano) e 8ª 

série (9º ano) e, exige graus de maturidade semelhantes para os alunos.

Do ponto de vista macro as ações coordenadas deveriam se inscrever no 

contexto das políticas educacionais considerando o regime de colaboração e a relação 

                                                
3 Sala de apoio - programa da SEED/PR que visa o trabalho em contra-turno, com alunos que apresentam 
maior grau de dificuldades no domínio dos conteúdos básicos nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática. A cada 4 turmas de 5ª série a escola pode formar uma sala de apoio, como demanda de 10 
h/aulas para Língua Portuguesa e 10h/aulas para Matemática.
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entre o Local (condições concretas e comunidade escolar) e o Universal (ações 

colaborativas no âmbito do Estado e Município).

Para tanto haveria necessidade de se aprofundar o debate dos aspectos 

pedagógicos deste processo, o que envolveria um estudo sobre o currículo, que 

incorpora necessariamente reflexões sobre conteúdo, metodologia, avaliação e formação 

continuada dos professores que atuam nessas séries. Isto potencializaria a discussão 

sobre a possibilidade da construção de um currículo articulador (de transição), que 

considerasse a especificidade deste processo de transição. Esta seria uma ação no campo 

macro que incidiria diretamente nas condições de qualidade e nos processos 

pedagógicos no interior da escola.

Indisciplina: A Relação Adulto - Criança - Adolescente

Aliada aos problemas decorrentes dos processos de ensino- aprendizagem está à

relação professor/a - aluno/a e as mediações de conflitos nesta série. O questionário 

aplicado aos professores/as que atuam com turmas de 5ª série (ano letivo 2008 e 2009) 

aponta as questões disciplinares como principal problema a ser enfrentado nessas 

turmas, sobre isso é importante considerar também o processo de transição 

infância/adolescência pelo qual esses alunos/as estão passando e a relação adulto -

criança -  adolescente.

 O estudo de ESCHILETTI PRATI & EIZIRIK, aponta a passagem da quarta 

para a quinta série do ensino fundamental como sendo um momento emblemático que 

envolve mudanças principalmente nas funções que pais, professores e alunos assumem, 

mesmo quando a instituição permanece a mesma. Neste contexto “pais, professores, 

alunos acabam precisando encontrar outras formas de conviver”.

Ao entrar na quinta série, o espaço escolar assume vários significados. A 
troca de períodos, os pais não sendo os responsáveis pelo aproveitamento dos 
filhos, e, conseqüentemente, uma maior apropriação do processo de 
aprendizagem pelos alunos são algumas alterações que compõem esse 
momento escolar. Essas mudanças se refletem nas práticas compondo novas 
exigências e novos desafios.
A quinta série não é necessariamente uma série mais difícil, mas uma série na 
qual alunos e pais são desafiados a corresponderem com expectativas 
diferentes. O convívio entre alunos e professores com formação específica 
gera um campo de estranhamento e criação que logo é compreendido e 
vivenciado pelos personagens da passagem como um campo de desafio e 
crescimento. (ESCHILETTI PRATI & EIZIRIK, 2006. P. 296)
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Neste processo há uma tendência dos alunos na quinta série sentirem-se mais 

autônomos e valorizarem mais o espaço fora da sala de aula. Por outro lado os pais 

“preparavam-se para dar mais autonomia para os filhos quanto à vida escolar”, uma vez 

que “é esperado que pais de filhos pré-adolescentes ajam diferentemente do que pais de 

crianças menores. Há uma preocupação dos pais em não invadir a vida de seus filhos, 

que começam a tomar conta de si” (ibidem, p.295). A escola por sua vez, em suas 

práticas “ao mesmo tempo em que valoriza essa atitude, passa a mensagem de que 

gostaria de ter os pais mais presentes na escola” (ibidem, p.295).

Outro aspecto ressaltado no estudo diz respeito à mudança na organização 

didático pedagógica e as diferentes concepções que permeiam a prática dos professores 

em sala de aula na 5ª série, diferentemente da 4ª série, quando o aluno possui uma 

referencia específica de professor.

A organização do trabalho pedagógico nas séries finais do ensino fundamental 

rompe com a figura do/a professor/a cuidador/a. A principal responsabilidade do 

trabalho do/a professor/a é com o ensino dos conteúdos. Neste caso, espera-se que o/a 

aluno/a já possua uma forma de se organizar e de estudar que permita a aprendizagem. 

Ressalta-se ainda a preocupação dos professores quanto à necessidade dos 

alunos responsabilizarem-se por seus estudos, notas, trabalhos. Para as autoras, estas 

formulações poderiam indicar a necessidade de um diálogo maior entre pais e 

professores, já que 

A possibilidade dos alunos assumirem as responsabilidades por seus atos 
pode desencadear um processo no qual os alunos decidem sozinhos que 
atitudes terão na escola. Assim, os pais não ficam sabendo o que está 
acontecendo e os professores ficam sem apoio frente às atitudes que estão 
adotando. Isso desencadeia uma busca por apoio simultaneamente em 
paradoxo com a mensagem de autonomia dada fortemente pela escola.
(ESCHILETTI PRATI & EIZIRIK, 2006. p 297)

Estas são questões que precisam ser consideradas na organização do trabalho 

pedagógico na escola, e, aponta um aspecto da passagem da 4ª para a 5ª série, referente 

a uma realidade específica, a qual não pode ser usada para generalizações e nem 

tampouco explica a totalidade das relações que permeiam o trabalho educativo na 

escola. Se por um lado explicita a transição a partir da subjetividade dos atores que 

participam deste processo, por outro lado, mostra-se insuficiente para a compreensão da 

passagem da infância para a adolescência no contexto da sociedade em que vivemos e 



10

dos desafios postos na realidade escolar neste processo de transição de uma série para 

outra.

É importante a compreensão de que a escola não é apenas uma soma de 

indivíduos, é acima de tudo um espaço de trabalho e organização coletiva e como já 

apontamos “síntese de múltiplas determinações”.  Neste aspecto a passagem da infância 

para a adolescência só pode ser compreendida nas condições concretas em que o 

indivíduo está inserido e nas relações historicamente construídas, mediadas pela 

organização social, política, econômica e cultural. Isto implica em considerar também a 

construção do conceito de infância e adolescência.  

É possível identificar diferentes abordagens sobre a construção do indivíduo e 

sua relação com o meio, marcadas pelo dualismo indivíduo/sociedade: o indivíduo 

caracterizado como mera reprodução da sociedade (Pedagogia da Existência); ou, 

independente dela (Pedagogia da Essência). SUCHODOLSKI (1984) aponta esse 

conflito como o “cerne das disputas históricas entre as várias concepções de educação, 

de formação dos seres humanos” (DUARTE, 1998). A psicologia histórico-cultural, 

denominada “Escola de Vygostky” 4, que tem como matriz o materialismo histórico, 

(psicologia marxista), abordará o psiquismo humano como objeto essencialmente 

histórico, superando o dualismo essência - existência e explicitando a relação dialética, 

portanto indissociável entre indivíduo/meio; natureza e sociedade.

SALLES aponta a relação histórico-cultural da infância e da adolescência, 

buscando superar o dualismo que envolve a questão indivíduo e sociedade. Para 

SALLES, 

A criança e o adolescente, com seus modos específicos de se comportar, agir 
e sentir, só podem ser compreendidos a partir da relação que se estabelece 
entre eles e os adultos. Essa interação se institui de acordo com as condições 
objetivas da cultura na qual se inserem. Condições históricas, políticas e 
culturais diferentes produzem transformações não só na representação social 
da criança e do adolescente, mas também na sua interioridade. Há uma 
correspondência entre a concepção de infância presente em uma sociedade, as 
trajetórias de desenvolvimento infantil, as estratégias dos pais para cuidar de 
seus filhos e a organização do ambiente familiar e escolar. (SALLES, 2005, 
p.33)

Esses elementos estão presentes nas relações que se estabelecem dentro e fora da 

escola e se insere no contexto da sociedade em que vivemos, mediadas pelas práticas 

sociais e valores presentes na construção da subjetividade. Portanto a subjetividade só 

pode ser compreendida nas condições concretas da relação Homem-Natureza, assim “há 

                                                
4  VIGÓTSKI, LEONTIEV, LURIA, GALPERIN, ELKONIN, DAVIDOV, entre outros.
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um processo de apropriação da realidade pelo indivíduo de tal forma que o homem ao 

viver em sociedade apropria-se do social e o mundo exterior se torna interno (Leontiev, 

1978; Vygotsky, 1993).

Isto implica considerar que a subjetividade é uma construção histórica, portanto 

“o social constitui o subjetivo, (...) os modos ou os processos de subjetivação indicam a 

forma pela qual os homens se apropriam da sociedade” (SALLES, 2005).

Historicamente a infância e a adolescência têm assumido diferentes significados. 

SALLES destaca que “o conceito de infância e adolescência é uma invenção própria da 

sociedade industrial, ligado às leis trabalhistas e ao sistema educacional que torna o 

jovem dependente dos pais.” (SALLES, 2005, p.35). Explicita-se a especificidade da 

adolescência, reconhecendo-os como seres em formação, o que os diferencia dos 

adultos (ARIÈS, 1986).  

A sociedade moderna irá fundamentar a idéia de que as crianças e os 

adolescentes devem ser disciplinados para se tornarem adultos, adquirindo o status de 

dependentes, não responsáveis juridicamente, política e emocionalmente (SALLES, 

2005, CASTRO, 1998). A criança deve então ser submetida a um processo de 

socialização e de transmissão da cultura que assegure a continuidade da sociedade, 

sendo a família e a escola as principais responsáveis neste processo. Emerge então a 

noção de “criança como sujeito, com especificidades próprias” (SALLES, 2005). 

A sociedade contemporânea marcada pela emergência do novo, do provisório, 

relativo e flexível, pela velocidade em que se processam as informações e os avanços na 

área das ciências e tecnologias, indicará também novos elementos para a definição da 

infância e da adolescência: 

A identidade da criança e do adolescente é construída hoje numa cultura 
caracterizada pela existência de uma indústria da informação, de bens 
culturais, de lazer e de consumo onde a ênfase está no presente, na 
velocidade, no cotidiano, no aqui e no agora, e na busca do prazer imediato. 
A subjetividade é, então, construída no comigo mesmo, na relação com o 
outro e num tempo e num espaço social específicos. (SALLES, 2005, p. 35)

A mediação do adulto, da família e da escola neste processo também se 

modifica, gerando muitas vezes um conflito pela negação do conflito, ou seja, na busca 

de se adequar aos novos tempos e modelos, a disciplina e autoridade serão substituídos 

pela “cultura de suavizar o que é penoso”, evitar conflitos. Esta é uma característica 

apontada nos estudos de LASCH, 1991. Segundo o autor as funções anteriormente 
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assumidas pela família estão cada vez mais a cargo de outras instituições, como por 

exemplo, a escola. 

Na relação pais/filhos, adulto/criança/adolescente SALLES aponta um duplo 

movimento: por um lado percebe-se uma liberalização nos costumes, que se expressa 

também pela hesitação dos pais quanto “ás normas, sobre o que é certo e o que é errado, 

isto é, sobre a imposição de seus padrões morais e acabam por depositar uma confiança, 

que chega à dependência, nas orientações dos especialistas (CUNHA, 1997; LASCH, 

1991). Por outro lado

(...) o jovem torna-se modelo para as diferentes faixas etárias. O jovem torna-
se modelo para o adulto e para a criança que, a partir de certa idade, em torno 
de dez anos, começa a se autodefinir como pré-adolescente. Difunde-se 
socialmente o culto à aparência, à beleza, à erotização e à necessidade de se 
conservar a juventude. O envelhecimento tende a ser postergado. (SALLES, 
2005, p. 39).

Esta nova configuração é mediada pela exigência da sociedade de consumo e 

pelo direito de consumir, que tende a igualar a criança, o jovem e o adulto: A 

delimitação da infância e adolescência já não se realiza, “há uma nova forma de 

reconhecimento social da infância, adolescência e juventude que tende a igualá-las à 

idade adulta” (SALLES, 2005). Por outro lado o poder do adulto continua:

O questionamento ao "adultocentrismo" da sociedade e o reconhecimento da 
criança como sujeito e com direitos sociais são uns dos aspectos que 
configuram a infância e a adolescência na sociedade atual. A criança se torna 
visível, alvo de ofertas de bens e serviços sociais. Porém, certa ambigüidade 
da sociedade na relação que se estabelece com as crianças, os adolescentes e 
jovens permanece, e eles não têm, necessariamente, seus direitos sociais 
reconhecidos. (...) mas a crítica ao adultocentrismo pode estar levando a uma 
corrosão do poder do adulto, inclusive do poder paterno. (SALLES, 2005, p. 
40)

Neste contexto a infância e adolescência não serão definidas exclusivamente 

pelo o critério da idade e novas dimensões se apresentam, como por exemplo: o 

prolongamento da adolescência, o questionamento da autoridade do adulto, a 

reconfiguração familiar, “o nível de acesso ao consumo permitido às crianças e aos 

adolescentes, a informação não controlada, o nível de simetria das relações entre 

crianças, adolescentes e adultos e na relação pais e filhos, a insegurança dos pais quanto 

à imposição de limites” (SALLES, 2005, p. 40).

Estas questões indicam também novos desafios para a escola e precisam ser 

considerados na totalidade da dinâmica escolar. Pois expressam não apenas a relação 
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escola/comunidade, professor/aluno, mas estão diretamente relacionados com a 

concepção de Escola, Currículo, Sociedade e permeiam cotidianamente o trabalho 

pedagógico desenvolvido na escola.

Transição/ Ruptura e as Possibilidades do Trabalho Docente

A relação transição/ruptura e as possibilidades do trabalho docente com esta 

série precisam ser analisadas a partir das condições concretas em que o trabalho 

pedagógico se realiza. A primeira questão a ser apontada é o perfil dos professores/as 

que atuam nesta série e como ele/as pensam do (sobre) o trabalho que realizam quais as 

dificuldades e o que indicam como elementos importantes neste processo.

Este panorama foi realizado com a utilização de um questionário semi-

estruturado, com professores de diferentes disciplinas, que trabalham com turmas de 5ª 

séries. Foram entregues questionários para professores que atuam em duas escolas 

distintas, da rede estadual de ensino no município de Curitiba: uma escola de pequeno 

porte, estrutura e infra-estrutura limitada (além da biblioteca, laboratório de informática 

e uma quadra poliesportiva, possui apenas uma sala de múltiplo uso, que é utilizada 

para a sala de apoio em contra-turno e precariamente como laboratório de química e 

física); a outra escola selecionada é de grande porte, com estrutura e infra-estrutura 

compatível (salas para uso em contra-turno, laboratório de física, química, informática, 

auditório, amplo espaço para as atividades de educação física, refeitório, entre outros).

Em que pese às especificidades de número de turmas, estrutura e porte de escola, é 

interessante destacar, que as questões apontadas pelos professores em relação à 5ª série 

são as mesmas, assim como o perfil no que se refere à formação. 

No que se refere à formação, todos/as que responderam ao questionário 

informaram possuir além da graduação em licenciatura nas diferentes áreas do 

conhecimento (Matemática, Artes, Língua Portuguesa, Ciências, etc), afirmaram possuir 

pó-graduação na área da educação. A média de experiência e tempo de trabalho na série 

em questão é de 10,6 anos, sendo que apenas 30% dos/as professores/as pesquisados 

possuíam menos de 5 anos de trabalho com essa faixa etária.

Dos professores entrevistados, 80% declaram gostar de trabalhar com esta faixa 

etária e atuam na série por opção; Os 20% que responderam que estar trabalhando com 

esta série, por que não havia outra opção, alegam no caso dos professores/as QPM, ou 

seja, concursados, que os professores mais antigos, portanto com prioridade de escolha, 
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escolheram outras séries; no caso dos/as professores/as contratados pelo processo PSS, 

não tiveram como optar, uma vez que quando chegam à escola, já houve a distribuição 

de turmas, e a esses professores ficam com as aulas remanescentes.

É importante destacar que desde 2007 a SEED encaminhou orientação sobre a 

distribuição de aulas, prevendo prioridade para o suprimento de professores na 5ª série. 

Pela normatização, a equipe de direção, precisa primeiro suprir a demanda para as 

turmas de 5ª série, com os professores QPM, para depois suprir outras séries. Isto nem 

sempre acontece, pois como a distribuição de turmas se dá por ordem de tempo de 

serviço na escola, professores que atuam há muito tempo com ensino médio ou 7ª e 8ª 

séries acabam mantendo essa tendência. Neste caso, nem sempre é possível cumprir a 

normatização, pois para a equipe de direção fica difícil “impor” determinada série aos 

professores, sobrando aulas nesta série e distribuídas para professores QPM mais novos 

ou professores PSS.  Isto indica uma dificuldade em se manter um quadro de 

professores na escola direcionados para o trabalho com a 5ª série.

Os professores são unânimes quanto ás dificuldades encontradas, apontam a falta 

de apropriação dos conteúdos básicos e a “indisciplina” como sendo os principais 

problemas a serem enfrentados no cotidiano da sala de aula.

Quanto ao domínio dos conteúdos necessários para a série em questão. Segundo os 

professores os alunos chegam com: 

 “Deficiências em todas as áreas do conhecimento”;

 “30% não deveriam estar na 5ª série; 40% conseguem acompanhar e 30% são 

ótimos”;

 Falta de domínio básico na leitura e escrita;

 Dificuldade de atenção;

Quanto à “indisciplina” e a relação com valores e atitudes, as queixas são:

 “Valores com os quais estabelecem relações interpessoais”;

 “Imaturidade” - “só querem brincar”.

 Desrespeito professores e colegas;

 Falta de limites;

 Falta de responsabilidade: esquecem material, atividades, etc.

  Desinteresse,

O grupo aponta ainda outras questões que impactam no trabalho docente, como a 

falta de comprometimento dos pais ou responsáveis, sendo que os/as alunos/as que 
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apresentam mais dificuldades, principalmente em relação aos limites, são aqueles/as 

cujos pais estão mais ausentes do processo. Outra questão relevante, apontada, é a 

adaptação à organização do trabalho docente na 5ª série, com um número significativo 

de disciplina e professores, distribuição das disciplinas em hora-aula, diferentemente da 

organização das séries iniciais.

Ao analisarmos os resultados desta série, destaca-se que de fato esta é a série 

mais emblemática no contexto do ensino fundamental. Carrega uma singularidade, ao 

mesmo tempo em que é igualada no formato, organização e nos processos pedagógicos 

das séries finais do ensino fundamental e se expressa a partir da dupla transição: marca 

a passagem da infância para a adolescência e a passagem da rede municipal para a rede 

estadual. 

Os dados apontados pela professora a partir da prática, destacando que dos 

alunos que chegam a esta série, “30% não deveriam estar na 5ª série; 40% conseguem 

acompanhar e 30% são ótimos”, é a síntese dos dados oficiais para o município de 

Curitiba, que indica que dos alunos matriculados na 5ª série, em média 30% deles irão 

compor os índices de distorção idade-série (INEP/2005).

A relação domínio de conteúdos básicos - indisciplina e maturidade, não é uma 

questão fácil de ser mediada, uma vez, que está em grande medida, carregada de 

subjetividade. Se por um lado parece fácil definir o que se espera que os/as alunos/as já 

dominem ao entrarem na 5ª série (domínio básico da leitura, escrita, capacidade de 

interpretar, argumentar e das operações fundamentais), e, mesmo assim o grau de 

domínio dos conteúdos, pode ser discutido, mais difícil ainda, seria objetivar o que os 

professores entendem por “maturidade”, “indisciplina”, “interesse”. 

Primeiro é preciso considerar que escola realiza a mediação do trabalho pedagógico 

condicionada pelo contexto da contemporaneidade, que configura novos contornos para 

o conceito de infância e adolescência, sustentada pela emergência da sociedade de 

consumo, indicando novas demandas para a escola nas/e pelas determinações da política 

educacional.

No que concerne ao significado de maturidade/imaturidade; disciplina/indisciplina

vivencia-se uma relativização destes conceitos, que acaba por vezes perdendo sua 

especificidade no interior da escola. Isso leva a uma prática, por vezes extremada, que a 

banaliza ou supervaloriza, sem perceber as determinações que o contexto aponta. Neste 

caso, não se pode esperar, que um/a aluno/a chegue a 5ª série, “pronto” para lidar com a 

estrutura rígida e fechada de um modelo seriado, o qual estabelece uma mediação 
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diferenciada na relação teoria - e prática ao lidar com os conteúdos, uma vez, que se 

espera que os alunos se apropriem cada vez mais de abstrações em relação aos conceitos 

e se distanciem do lúdico. 

Os problemas que envolvem a disciplina/indisciplina passam, necessariamente pela 

compreensão dos “valores com os quais (os/as alunos) estabelecem relações 

interpessoais”. Muitas vezes se espera dos/as alunos valores como: respeito, 

colaboração, solidariedade, atenção, cuidado com o que é coletivo e responsabilidade; 

como se estas fossem atitudes naturais que os alunos já trazem incorporadas.  É preciso 

compreender que tais atitudes não são inatas, são histórica e socialmente construídas, 

por isso não existe “a priori” e as demandas neste campo cada vez maiores. Por isso a 

presença dos pais na escola é tão reclamada pelos professores, já que a construção de 

determinados valores está relacionada também a fatores sociais e à condição sócio-

econômica das famílias, como por exemplo, a falta de escolaridade dos pais, o acesso 

aos bens culturais, entre outros, que incide no grau de expectativas dos alunos e da 

família em relação aos estudos. E, muitas vezes, os professores e equipes pedagógicas 

sentem-se sozinhos neste processo.

No contexto escolar faz-se necessário uma reflexão sobre a dimensão educativa da 

disciplina. Segundo AQUINO (1996, p. 86), existe uma tendência no campo da 

educação de associar “a disciplina à tirania”, com uma conotação de opressão e 

enquadramento. Nesta perspectiva “qualquer tentativa de elaboração de parâmetros ou 

definição de diretrizes é vista como autoritária deformadora ou restritiva, que ameaça o 

espírito democrático e cerceia a liberdade e espontaneidade das crianças e jovens”.  Essa 

dimensão da disciplina/indisciplina pode “servir de um lado, para justificar práticas 

despóticas, e, de outro, para estimular uma espécie de tirania às avessas, na qual o 

projeto pedagógico fica submetido à vontade da criança ou do adolescente”. Isto 

justificaria os embates cotidianos no campo das relações entre adultos - crianças -

adolescentes, professores/alunos e a crescente demanda de mediações de conflitos no 

interior da escola.

Pensar a dimensão educativa de disciplina significa compreender a importância da 

organização do trabalho pedagógico na escola, das normas e regras que orientem as 

relações interpessoais, a conivência entre os diferentes segmentos que nela atuam

possibilitar o diálogo e a cooperação, fazendo da escola um espaço favorável a 

aprendizagem no conjunto das relações que se dão no cotidiano da escola. “Neste 

sentido as regras e normas, deixam de ser vistas apenas como prescrições castradoras, e 
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passam a ser compreendidas como condição necessária ao convívio social” (AQUINO, 

1996). Assim, 

(...) no plano educativo, um aluno indisciplinado não é entendido como 

aquele que questiona, pergunta, se movimenta na sala, mas sim como aquele 

que não tem limites, que não respeita a opinião e sentimentos alheios, que 

apresenta dificuldade em entender o ponto de vista do outro e de se 

autogovernar (no sentido expresso por Vygotsky, 1984), que não consegue 

compartilhar, dialogar e conviver de modo cooperativo com seus pares. Neste 

caso, a disciplina não é compreendida como mecanismo de repressão e 

controle, mas como um conjunto de parâmetros (elaborados pelos adultos ou 

em conjunto com os alunos, mas principalmente internalizados por todos) 

que devem ser obedecidos no contexto educativo, visando uma convivência e 

produção escolar de melhor qualidade. (AQUINO, 1996, p. 87)

Isto significa compreender que a construção da disciplina na escola deve ser uma 

tarefa intencional, coletiva e significativa, o que implica em disposição para o diálogo e 

clareza na definição do que se entende por indisciplina e, aonde se quer chegar. 

Concordamos com AQUINO, quando ressalta que a disciplina não deve ser 

compreendida como um “pré-requisito para o aproveitamento escolar,” precisa se 

pensada como “resultado (ainda que não exclusivo) da prática educativa realizada na 

escola”.

Outro fator a ser pensado, refere-se à questão do “interesse e motivação”, tão 

citados pelos/as professores/as. É fala corrente entre educadores/as de modo geral, a 

falta de motivação e interesse, sendo isto apontado como um dos responsáveis pelo 

fracasso escolar. É possível identificar, em certos casos, no discurso da “falta de 

interesse e motivação”, o pressuposto de que esses deveriam ser elementos intrínsecos, e 

que, independentemente da escola, do professor/a, do conteúdo e/ou da metodologia 

utilizada, o/a aluno/a devesse estar naturalmente motivado/a para o estudo.

No entanto, não se pode esperar “interesse e motivação” intrínsecos, como se 

fossem algo natural ou obrigatório. O nível de interesse e motivação está relacionado,

de um lado, pelas expectativas dos/as alunos e pais em relação aos estudos, e de outro, 

de forma mais significativa, pelas experiências vividas no cotidiano da escola e na 

relação que a criança e o adolescente estabelecem com o conhecimento dentro e fora da 

escola, a partir das mediações que a escola realiza em seu conjunto e, de modo 

particular em sala de aula, entre o conhecimento sistematizado e as experiências, 

vivências, contexto e cultura do aluno.
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Sobre isso, em reunião realizada com pais/mães de alunos de 5ª série, quando 

questionados sobre o que esperavam do trabalho da escola com as crianças na 5ª série, 

uma das mães escreveu: “Não deixar a criança perder a paixão pelo estudo”. Isto é 

particularmente significativo, pois a criança nas séries iniciais experimenta uma relação 

com a escola e o conhecimento, distinta permeada pelo encontro com o novo e a

curiosidade que é própria do processo de descobertas. 

Penso que este deva ser um objetivo a ser buscado, uma vez, que o/a aluno/a passa 

grande parte de sua vida na escola e, nas justificativas sobre o porquê estar na escola 

aparece sempre o “futuro” - “para ser alguém na vida”, “para passar de ano”, etc. Sobre 

isso SNYDERS propõe uma reflexão bastante pertinente: “pensar a escola e o aluno no 

presente”, no “terreno da satisfação escolar presente, e não retardada 

indefinidamente”. Para SNYDERS a “alegria na escola” está naquilo que “ela oferece 

de particular, insubstituível e um tipo de alegria que a escola é a única ou pelo menos a 

mais bem situada para propor: que seria uma escola que tivesse realmente a audácia de 

apostar tudo na satisfação da cultura elaborada, das exigências culturais mais elevadas, 

de uma extrema ambição cultural”. Para tanto

(...) se trata de resgatar, até mesmo de criar um conjunto cultural que se possa 
propor a cada idade: o conjunto cultural para uma criança de oito anos é a 
elaboração de suas experiências, de suas surpresas, de seus questionamentos -
bem como sua linguagem, e o cultural estende-se a todos os domínios da 
atividade quando ela atinge o brilho do sucesso; e então cada individualidade, 
cada classe social pode aí encontrar o seu proveito.  (SNYDERS, 1988 p.13).

Pensar, portanto “motivação e interesse”, significa não considerar o contexto 

sócio - econômico - cultural dos educando, mas também as especificidades que 

permeiam as diferentes séries que compõe o ensino fundamental e médio, aliada a 

reflexão coletiva sobre a função social da escola.

No trabalho realizado com os pais pode-se comprovar a pouca participação dos

pais de alunos/as matriculados/as na 5ª série, mas também as preocupações e 

expectativas dos mesmos em relação á escola. Dos 150 convites enviados aos pais para 

a discussão sobre a “A dupla transição na passagem da 4ª para a 5ª série”, 45 retornaram 

com confirmação de presença e 40 pais compareceram. Apesar do baixo índice de 

participação, consideramos um passo importante, já que os pais que compareceram 

vieram de fato para discutir o tema, sem condicionar a presença à entrega de boletins 

e/ou resolução de problemas específicos de seus respectivos filhos, como normalmente 
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acontece.  Este é também um problema que precisa ser pensado na relação família -

escola. Pois normalmente a escola convoca os pais ou responsáveis apenas para 

“reclamar” dos problemas “disciplinares” e de “falta de conteúdos” ou para a entrega de 

boletins a cada bimestre. Constituindo assim uma espécie de “ritual” na relação família-

escola, difícil de ser superado.

Os pais mostraram-se interessados pela discussão do tema, apontando os 

aspectos positivos em relação a seus filhos e ao trabalho realizado pela escola: atenção 

dos professores, que de forma geral mostram-se acolhedores, o trabalho criterioso de 

alguns professores, que demonstram domínio de conteúdo, metodologia e domínio de 

turma, a atenção da equipe nas mediações e contato com os pais; a oferta da sala de 

apoio e recursos; oferta de atividades extra-curriculares5 (importante destacar que a 

maioria dos pais não sabia das atividades ofertadas - leitura e teatro). Uma das mães 

apontou como aspecto positivo o fato da escola conseguir manter no aluno a “paixão 

pelo estudo”, respeitando o ritmo do mesmo, conseguindo manter o interesse que o 

aluno manifestava nas séries iniciais. Este fato é relevante, pois segundo o depoimento 

da mãe, esta era sua maior preocupações na passagem da 4ª para a 5ª série.

Dentre os aspectos negativos os pais apontaram: Excesso de falta dos 

professores, gerando um número grande de aulas não dadas, o que impacta diretamente 

na aprendizagem e organização dos alunos; o respeito e relacionamento entre alunos, a

violência no entorno da escola, a agressividade por parte de alguns alunos.

No quadro construído com os pais/mães sobre os principais desafios da escola e 

da família nesta fase de transição destacou-se:

DESAFIOS FAMÍLIA E ESCOLA

FAMÍLIA ESCOLA

 Orientar amizades

 Cobrar uniforme

 Orientar e cobrar valores e atitudes

 Trabalhar boas maneiras

 Orientar e cobrar compromisso com o estudo,

 Limitar o tempo na internet

 Acompanhar tarefas, combinar horário

 Orientar e cobrar organização - agenda, datas, 

tarefas.

 Maior cuidado com a organização, retomar a prática 

do cabeçalho, para que a criança tenha o hábito de 

anotar data, conteúdo, tarefa.

 Uso da agenda

 Verificar caderno 

 Não deixar a criança perder a “paixão pelo estudo”.

 Resgatar o civismo

 Trabalho efetivo sobre valores

 Mudar metodologia de entrega de boletins, com 

tempo para discutir caso a caso separadamente.

                                                
5 As atividades extra-curriculares ofertadas em contra-turno fazem parte do programa Viva Escola. Os 
professores podem inscrever projetos como: teatro dança, xadrez, etc., sendo aprovado cada projeto 
recebe demanda de 5h/aulas para o desenvolvimento do mesmo em contraturno.
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É importante destacar a solicitação dos pais em relação às práticas, que ao longo 

do tempo foram sendo abandonadas pela escola, como por exemplo, a rotina do 

“cabeçalho”. Para os pais “o cabeçalho” e a agenda são os instrumentos que os ajudam a 

acompanhar se o filho está realizando as atividades, se tem tarefas para casa, sem isso, 

fica impossível acompanhar esse processo, considerando o número de disciplina que 

compõe o currículo.

A solicitação dos pais/mães em relação á organização e construção da disciplina 

nos estudos, com o estabelecimento de certas “rotinas” na organização do trabalho em 

sala de aula, vai de encontro às queixas dos professores, sobre responsabilidade e 

organização dos alunos. Isto significa que muitos pais estão atentos a estas questões e, 

que também recorrem à escola para alterar este quadro. Não se trata necessariamente de 

omissão dos pais, o que se verifica é que muitos, também não sabem como fazer para a 

construção da autoridade e dos limites, dada às condições que enfrentam no cotidiano, 

por isso cobram da escola a formação de valores, atitudes e limites. A escola por sua 

vez, vê esta responsabilidade como prioritariamente dos pais. Por isso a necessidade de 

se estreitar os laços entre família e escola, na perspectiva de mediação/formação da

comunidade escolar com um todo, na perspectiva de situar a dimensão educativa da 

construção da disciplina, como apontado anteriormente.

A pesquisa revela que de modo geral os professores sentem-se preparados para 

atuar com esta série, embora reconheçam as dificuldades, a necessidade de atualização 

nesta área e de se preparar diariamente para o trabalho em sala. Alguns/as professores/as 

citam características que julgam importantes para o trabalho docente com esta faixa 

etária: experiência, gostar de trabalhar com 5ª série, comprometimento, não ser faltoso, 

abordar os conteúdos de forma lúdica, estar sempre atualizado/a.

Foi possível identificar ainda um número considerável de professores/as que se 

dizem insatisfeitos com o trabalho que realizam, apontam como causas o conjunto das 

questões já explicitadas, como: indisciplina falta de pré-requisitos para a série falta

interesse, pouca participação dos pais, turmas lotadas, falta de tempo para preparar bem 

as aulas, frustração em não conseguir desenvolver os conteúdos - em um dos relatos a 

professora destaca: “(...) gostaria de ter mais tempo para promover atividades 

diferentes (o que exige tempo), mas sinto-me sobrecarregada com a carga horária e o 

grande número de provas e trabalhos para corrigir”.  Isto sem dúvida impacta no 

resultado do trabalho realizado em sala de aula, pois as condições de trabalho e a falta 
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de valorização do trabalho docente, não só impõe uma jornada mínima de 40h/aula de 

trabalho semanal, com apenas 20% desta carga horária de Hora Atividade (no caso da 

rede estadual do Paraná e rede municipal de Curitiba), como contribui para o aumento 

do número de docentes “adoecidos”, com licença médica ou em disfunção na escola, 

afastados da sala de aula.6

Em contrapartida reconhecem também as possibilidades e alegrias de se

trabalhar com esta faixa etária, pois no entendimento dos/as professores/as pesquisados, 

os/as alunos/as de 5ª série demonstram maior afetividade e consideração; é possível 

realizar um trabalho diferenciado com incentivo a criatividade; observam-se resultados 

do trabalho em grupo, da organização coletiva de objetivos, de estratégias e 

metodologia mais dinâmicas. 

O diálogo com professores e a observação do trabalho docente, como parte 

integrante desta pesquisa, permitiu observar práticas significativas no interior da escola, 

que a partir do (re) planejamento e da retomada dos conteúdos com utilização de

diferentes estratégias de ensino, conseguiram resultados expressivos com turmas 

consideradas difíceis (composta por alunos fora da faixa- etária idade/série, com 

situação de vulnerabilidade social). Isto indica que, apesar dos entraves e inúmeras 

dificuldades, o comprometimento da equipe de profissionais e especialmente dos 

professores pode fazer a diferença no processo.  Mas isso não se dá sem o diálogo, a 

cooperação, buscando aproximar cada vez mais a teoria da prática, identificando 

referenciais teóricos que ajudem a pensar a prática e contribuam na sistematização de 

novos conhecimentos nesta área.

                                                

6 Em pesquisa realizada pela CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, com cerca 
de 1.600 professores do ensino fundamental e médio da rede Estadual de São Paulo pela 
APEOESP/DIEESE sobre o perfil e as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores, no item Causa de 
Sofrimento ou Incômodo, a superlotação das salas de aula foi apontada por mais de 87% dos 
entrevistados como o maior indicador de agravo à saúde e bem estar do professor. Em seguida, apareceu 
falta de material didático (67%), dificuldades de aprendizagem dos alunos (66%) e jornada de trabalho 
excessiva (64%). Já no item Saúde e Adoecimento dos Professores, o cansaço foi à principal queixa de 
80% dos pesquisados, vindo depois o nervosismo (61%), problemas da voz (58%) e dores nas pernas 
(56%). Quanto aos Distúrbios Mentais e Comportamentais, o estresse foi citado por 46% dos professores 
como o principal diagnóstico.
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Considerações Finais

Este estudo permitiu ampliar a reflexão sobre as condições de qualidade e as 

possibilidades do trabalho docente com as 5ª séries, indicando a necessidade de se 

realizar a mediação entre o local e o universal. Nesta perspectiva há de se compreender 

que as condições de qualidade e o trabalho docente são mediados pelos condicionantes 

mais amplos e pelas práticas sociais imediatas, realiza-se então uma mediação singular 

entre o local e o universal.

Nesta relação é preciso considerar ao mesmo tempo a especificidade do trabalho em 

sala de aula e a própria função social da escola, entendendo que  

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um 
lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados 
pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de 
outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 
para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 1995, p. 17)

A tomada deste princípio significa situar o trabalho pedagógico no espaço 

contraditório da totalidade escolar, considerando suas condições concretas e os sujeitos 

que participam dialeticamente na construção da identidade da escola. Neste processo as 

condições de qualidade, identificadas como estrutura, infra-estrutura, valorização do 

trabalho decente, perfil dos professores, perfil dos alunos e os resultados de 

desempenho se entrelaçam. Isto significa que a organização do trabalho pedagógico na 

escola deve necessariamente fazer um movimento constante entre o singular e o 

coletivo, entre a totalidade e a especificidade.

Como apontamos na unidade didática sobre este tema7, isto implica considerar as 

possibilidades da organização coletiva do trabalho pedagógico numa perspectiva 

transformadora, superando o trabalho fragmentado e isolado imposto por uma estrutura 

formal de distribuição das disciplinas, historicamente formatada pelo trabalho 

individual de cada professor. Trata-se, portanto, de interferir no processo de forma 

consciente, percebendo a “complexidade contraditória da totalidade do real” 

(VASCONCELLOS, 1998, p.23), buscando os elementos necessários para a sua 

superação, no movimento dialético de rupturas e permanências. Vale ressaltar que 

                                                
7 Unidade didática: “A dupla transição na passagem da 4ª para a 5ª série” - material produzido como parte 
integrante deste projeto de pesquisa.
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(...) há possibilidade de transformação, porque o homem pode atuar sobre a 
realidade, em seu movimento, em seu vir a ser. Precisamos combater a 
reificação presente muitas vezes em nosso meio: é o homem que faz a 
história, mas, com o tempo, parece que a história é feita por uma potência 
oculta. É fundamental recuperar esta essencialidade: são os homens que 
fazem a transformação na história, pela ação organizada e coletiva no mundo, 
embora sob as condições que herdaram e não que escolheram.  Devemos ter 
em conta simultaneamente tanto as determinações da realidade, quanto a 
força da ação consciente e voluntária da coletividade organizada. 
(VASCONCELLOS, 1998, p.23).

Isto pressupõe compreender que a escola, sendo um espaço contraditório, síntese 

dessas relações mais amplas, participa dialeticamente do movimento de contradição/ 

reprodução/transformação, e, portanto, sujeito no processo. Por isso, para além das 

questões extra-escolares que impactam nas condições de qualidade, há de se buscar no 

que cabe à escola, às possibilidades de superação nas ações intra-escolares e 

especialmente, neste caso na organização do trabalho pedagógico e no trabalho docente.  

A universalização da escola pública de qualidade para todos passa pelo 

reconhecimento que a mediação que a escola realiza cotidianamente, entre 

conhecimento e prática social, só faz sentido quando consciente, coletiva e articulada, 

onde se reconhece a especificidade do trabalho educativo no interior da escola, as 

dimensões do trabalho pedagógico e os desafios postos na realidade escolar. Por isso a 

necessidade de conhecermos profundamente a escola, a comunidade, os alunos e a 

característica e possibilidades das séries que compõem o ensino fundamental.

O respeito à cultura do aluno, as relações que se estabelecem dentro e fora da 

escola, pode e deve se realizar sem perder de vista o compromisso com o conhecimento, 

e a necessária função mediadora do professor em sala de aula, buscando fazer da escola 

um espaço de trabalho, produção, mas que precisamente por isso leve o aluno a se 

relacionar com a escola e com o conhecimento de modo prazeroso, não como obrigação 

ou imposição, a

(...) conhecer alegrias diferentes que as da vida diária; coisas que sacodem, 
interpelam a partir do que os alunos mudarão algo em sua vida, darão um 
novo sentido a sua vida. Se é preciso entrar em classe, é porque, no pátio, 
vocês não atingem o grau mais elevado de liberdade, nem alegria” 
(SNYDERS, 1988 p.14)

Para SNYDERS é possível realizar um trabalho comprometido com o conhecimento 

elaborado, com o desenvolvimento do raciocínio rigoroso e realizar a mediação com a 

cultura do aluno, sem tornar a escola enfadonha e esvaziada de conteúdo. 

A escola é o local onde se apresenta ao jovem, a todos os jovens um tipo de poesia, 



24

modos de raciocínio rigoroso que eles não tinham atingido até então. Na medida em que 

o cultural elaborado está em ruptura com a cultura imediata, a escola é difícil; os alunos 

não poderiam obter sucesso por suas próprias forças; é preciso por isso à obrigação, a 

orientação, a intervenção do professor. “(SNYDERS, 1988 p.211).

A escola carrega então um tipo específico de alegria comprometida com o saber, 

mediada pelo trabalho docente. Neste aspecto vale retomar o que DUARTE chama de 

uma concepção afirmativa sobre o ato de ensinar, na perspectiva de se retomar a função 

determinante do professor no processo de ensino, em contraposição as concepções que 

reduzem o “professor a um mero enfeite no processo educativo” (DUARTE, 1998).

Tomando como referencias tais pressupostos é possível indicar que as 

possibilidades de trabalho docente com a 5ª série do ensino fundamental devem 

considerar: 

 A zona de desenvolvimento real dos alunos, marcada pelo trabalho pedagógico 

desenvolvido até a 4ª série e as relações já apontadas na passagem da infância 

para a adolescência, que expressam os elementos históricos, culturais, sociais e 

econômicos na especificidade da comunidade escolar.

 A análise conjunta e o planejamento coletivo, visando à elaboração de práticas 

pedagógicas que possibilitem reconhecimento do caráter social e coletivo do 

conhecimento, ao mesmo tempo em que explicita a especificidade das áreas que 

compõe o currículo escolar, qualificando a intervenção do professor no processo 

de ensino e aprendizagem.

 A formação continuada dos professores, entendendo que a escola e a 

organização do trabalho pedagógico se constituem em elementos de formação, 

de articulação entre teoria e prática. Mas que se reconheça, também, a 

necessidade de aprofundamento teórico de cada professor e a importância das 

discussões e reflexões coletivas, buscando responder as demanda e problemas 

do cotidiano escolar, articulando teoria e prática.  

 As condições de qualidade como infra-estrutura, perfil dos professores, alunos e 

as possibilidades de trabalho educativo que a escola oferece e quais as 

possibilidades de superação desta realidade escolar.

No plano macro há de concentrar esforços para uma melhoria substancial das 

condições de qualidade da educação. Na especificidade do tema aqui abordado, as 
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políticas educacionais devem dar respostas mais diretas a algumas questões aqui 

apontadas. Dentre elas destaca-se a necessidade de se pensar em um currículo 

articulador, capaz de provocar a relação teoria-prática na transição/ruptura entre um 

modelo e outro de organização do tempo e espaço escolar. Esse deve ser uma tarefa no 

campo político-pedagógico, pensada no contexto do regime de colaboração entre 

Estado/Município.

Destaca-se ainda a necessidade de se repensar no âmbito da 5ª série (6º ano) o 

número de alunos por turma; uma vez que esta aparece como sendo a principal 

reivindicação dos/as professores e equipes pedagógicas para a melhoria do trabalho em 

sala de aula. Outra demanda apontada neste estudo refere-se à formação continuada dos 

docentes que atuam com estas séries de transição. É importante que se reconheça a 

necessidade de incluir nos programas de formação continuada cursos direcionados aos 

professores que atuam nas séries de transição, considerando as particularidades do 

objeto de estudo de cada disciplina, o percurso metodológico para a construção de 

conceitos nas diferentes áreas que compõem o currículo e por fim um “suporte” teórico-

metodológico que lhes permita lidar com as particularidades desse processo.

Isto posto vale ressaltar a importância da ampliação de programas de extensão

do tempo escolar (sala de apoio, atividades culturais, etc), que dê suporte às demandas 

do processo de ensino - aprendizagem e ampliem os referenciais teórico-culturais dos 

alunos, visando à melhoria da qualidade do trabalho desenvolvido no ensino 

fundamental.
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