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“Uma criança, um professor, um livro e uma
caneta podem mudar o mundo. Educação é
solução.” (Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz
2014)
A alfabetização é um dos mais importantes processos de inserção da criança
no mundo civilizatório, já que, através da apropriação da escrita e da leitura, ela
desenvolve a habilidade de utilizar a leitura e a escrita nos mais diversos
contextos sociais.
O Brasil, como Nação, na Constituição Cidadã de 1988, fez uma opção de
universalizar o acesso à educação básica e, como consequência, superar o
analfabetismo de sua população, especialmente dos 04 aos 18 anos incompletos,
idade de escolarização obrigatória¹. A diversidade da população a ser alfabetizada
e escolarizada passou a provocar a atuação colaborativa dos entes federativos.
Dessa maneira, a alfabetização das crianças no Brasil sempre foi um desafio.
Os resultados da terceira e última edição da Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA)², publicados em 2017, demonstraram que 33,95% das crianças no 3º ano
do Ensino Fundamental (final do ciclo de alfabetização, na época) estavam em
níveis insuficientes em relação à leitura e à escrita. Já em relação à matemática,
54,4% das crianças apresentaram baixo desempenho na avaliação.
Os indicadores produzidos por meio da ANA já sinalizavam os desafios em
relação à alfabetização e ao letramento das crianças, e, com a aprovação da
BNCC (Base Nacional Comum Curricular), em 2017, o fim do ciclo de
alfabetização foi antecipado para o 2º ano do Ensino Fundamental. A ANA acabou
¹ EC 59/2009.
² A ANA foi criada em 2013 e tinha como objetivo medir os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa, a
alfabetização em matemática e as condições de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas. A última edição foi
em 2016, e os resultados foram publicados em 2017. Maiores informações disponíveis, no site do MEC, em:
<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36188>.

sendo substituída, em 2019, pelo novo Saeb (Sistema deAvaliação da Educação
Básica), sendo que a avaliação do ciclo de alfabetização foi realizada apenas em
2021, por amostragem.
Os resultados da avaliação externa, realizada em 2021, pelo Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), ainda não foram
divulgados, mas os dados anteriores já revelavam os desafios relacionados à
alfabetização das crianças no contexto da educação pública, os quais nos provocam
inúmeras reflexões sobre a necessidade de compreender o cenário das políticas
públicas que são construídas a partir da avaliação educacional.
Diante do contexto e de seus desafios, é preciso considerar que, em meados de
março de 2020, fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19, de modo que a
estrutura física da escola foi fechada, abrindo espaço para um ensino não presencial
emergencial, jamais experimentado pelos estudantes e professores da Educação
Básica. No Brasil, segundo dados do Censo Escolar 2020³, tivemos
aproximadamente 279 dias de suspensão das aulas presenciais, como medida de
enfrentamento da Covid-19, o que ocasionou um agravamento das desigualdades
educacionais e sociais.
O retorno às atividades presenciais, no Rio Grande do Sul, ocorreu a partir de
novembro de 2021, e o espaço escolar já não era mais o mesmo de 2020 – ou não
deveria ser. Foi necessário reorganizar os tempos e os espaços escolares para um
retorno seguro na pandemia, seguindo protocolos sanitários e, principalmente,
buscando construir protocolos pedagógicos que pudessem dar conta dos novos
desafios.
No retorno, os professores foram surpreendidos, nas avaliações diagnósticas,
com a defasagem do processo de alfabetização de grande parte das crianças. Essa
situação resulta de multifatores: desde a falta de equipamentos tecnológicos e
acesso à internet, até a limitação gerada pelas aulas remotas, passando pela
dificuldade dos pais na ensinagem (nunca se valorizou tanto o papel do professor
quanto nesse período), bem como pelas intercorrências da Covid-19, com
contaminação e perda de pessoas das famílias. Nesse sentido, obviamente que as
crianças não retornaram como se voltassem de férias. Assim, essa realidade instiga
os educadores, especialmente os alfabetizadores.
³Resultados do Questionário Resposta Educacional à Pandemia de Covid-19 no Brasil. Disponível em:
<https://download.inep.gov.br/censo_escolar/resultados/2020/apresentacao_pesquisa_covid19_censo_escolar_2020.pd
f>.

Os dados nacionais são perturbadores. A Nota Técnica “Impactos da Pandemia
na Alfabetização de Crianças”, organizada pelo movimento Todos pela Educação,
divulgada em fevereiro de 2022, revela dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do período de 2012 a 2021, no qual os
moradores dos domicílios, maiores de 18 anos, responderam a uma pergunta
relacionada às suas crianças, se sabiam ou não ler e escrever. A pesquisa realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o percentual de
crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler, segundo seus responsáveis, teve um
expressivo aumento de 2019 até 2021, “saindo de 1,4 milhão para 2,4 milhões
(aumento de 66,3%)” (TODOS PELA EDUCAÇÃO/Pnad contínua, 2022, p. 4).
Diante dos dados relacionados à alfabetização das crianças, que, além de não
esgotarem o tema, nos dão um panorama da situação e nos levam a pensar sobre
quais são os desafios a serem enfrentados no retorno às aulas em 2022.

Como garantir a aprendizagem e a alfabetização das
crianças, independentemente da idade?

Primeiro, é preciso que as crianças e os estudantes retornem para a escola. Por
isso, a Busca Ativa é uma das estratégias a serem implantadas e fortalecidas no
âmbito dos sistemas de ensino. Nessa perspectiva, estabelecer uma rede de
colaboração entre as secretarias de educação, os conselhos e os profissionais de
educação, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à
juventude e com organizações da sociedade civil, construindo uma rede de apoio à
4
escola, faz-se essencial para buscar as crianças e os estudantes que estão fora da
escola. Além disso, após o retorno dos estudantes à escola, é preciso criar
estratégias de acompanhamento, para evitar possíveis afastamentos e exclusão
escolar. Assim, ante tal complexidade, torna-se necessário um trabalho em rede
para o enfrentamento das causas da exclusão escolar.
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Ver documento “Busca Ativa e Recuperação de Aprendizagens: Material de apoio técnico, sugestões de planejamento e
implantação de fluxo”. Ministério Público do RS, 2022.

O retorno presencial é outro desafio que carece de uma atenção especial, visto
que não é possível retornar para a mesma escola. A escola que se constituiu em
meio à pandemia da Covid-19 acelerou a necessidade de “metamorfose” (Nóvoa,
2020). A necessidade de mudança foi anunciada há bastante tempo e, mesmo que
relutemos, é importante considerar que a escola pós-pandemia precisa se desafiar e
promover uma educação integral que, inclusive, ultrapasse seus muros.
Nesse contexto, Nóvoa (2020, p. 38) traz uma reflexão sobre a necessidade de
repensar a estrutura do modelo escolar, em que é preciso:
[...] organizar os ambientes educativos de modo a facilitarem o
estudo, o trabalho cooperativo, a diferenciação pedagógica, a
comunicação, a criação. Ao longo do século XX, fizeram-se muitas
reformas dos currículos, dos programas e dos métodos, mas ficaram
intactos os ambientes educativos (por “ambiente” não me refiro
apenas ao espaço físico, mas também à divisão do tempo, ao trabalho
dos professores, à estrutura da sala de aula e da escola, etc.). A sua
mudança é um dos pontos principais da metamorfose da escola.

Em face dessa necessidade de mudança e de olhar para uma nova escola, como
garantir a alfabetização das crianças num contexto de fragilidades, ocasionadas pela
suspensão das aulas presenciais e por dificuldades socioeconômicas das famílias, e
permeado pela vivência de estresse pós-traumático? Na tentativa de responder a
essa pergunta, cabe à escola promover o acolhimento das crianças, das famílias e
dos profissionais da educação. Fala-se em tentativa de resposta, porque, nesse
novo cenário, torna-se essencial pensar e estabelecer estratégias, de acordo com
cada realidade escolar.
As especificidades de cada comunidade escolar precisam ser consideradas, de
modo que se possa planejar e construir ações coletivas que promovam uma
“pedagogia do encontro” (NÓVOA, 2022). A pedagogia do encontro, proposta por
Nóvoa (2022), salienta a importância do “encontro entre professores e estudantes”
(p. 1) e registra que esse processo não acontece de forma natural, pois é “preciso
construir as condições para que tenha lugar, o que obriga a uma reflexão de fundo
sobre a questão pedagógica” (p.1).
Então, no encontro entre professores alfabetizadores e estudantes, é preciso
considerar as vivências e as experiências que cada um traz para o processo de
ensino e aprendizagem. A trilha pedagógica a ser construída na alfabetização das
crianças precisa ser segura e considerar o caminho percorrido durante as aulas não

presenciais, bem como as habilidades que precisam ser construídas, retomadas e/ou
aprofundadas.
Além de focar na alfabetização das crianças de 6 e 7 anos, é imperativo olhar
também para a criança dos anos iniciais do Ensino Fundamental como um todo,
visto que a pandemia e a suspensão das atividades presenciais ocasionaram
impactos tanto na dimensão cognitiva quanto na socioemocional, nas diferentes
idades.
Assim, alfabetizar em qualquer ano ou tempo do
Ensino Fundamental é prioridade absoluta no
retorno presencial às aulas.

O primeiro passo é realizar um diagnóstico da turma e, de acordo com o
currículo alinhado à BNCC, organizar estratégias para superar as lacunas e atender
as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Para tanto, é essencial planejar e
desenvolver ações visando a um retorno presencial com foco na qualidade de todos
os processos, desde o acolhimento das crianças até o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e socioemocionais, considerando a pedagogia do encontro, os
fatores macroestruturais relacionados à desigualdade social e à garantia do direito à
educação, pois, conforme Gadotti (2010, p. 11), “a qualidade na educação é o
resultado das condições que oferecemos a ela. Para obtermos outra qualidade,
precisamos mexer, primeiramente, nessas condições”. Dessa maneira, é urgente
olhar para as condições atuais, na perspectiva de acertar os ponteiros rumo à
aprendizagem de todas as crianças, sem deixar nenhuma para trás.
Podemos recorrer às diretrizes nacionais para a alfabetização, que o Conselho
Nacional de Educação traçou na Resolução CNE/CP Nº 2/2017, ao orientar a
implantação da Base Nacional Comum Curricular BNCC), a ser respeitada
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da
Educação Básica. Merece destaque a indicação de que a alfabetização é um processo
contínuo de aprendizagem, devendo ser buscada em todo ensino fundamental:

Art. 12. Para atender o disposto no inciso I do artigo 32 da LDB, no
primeiro e no segundo ano do Ensino Fundamental, a ação pedagógica
deve ter como foco a alfabetização, de modo que se garanta aos
estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética, a
compreensão leitora e a escrita de textos com complexidade
adequada à faixa etária dos estudantes, e o desenvolvimento da
capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções,
bem como o significado e uso das quatro operações matemáticas.
Art. 13. Os currículos e propostas pedagógicas devem prever medidas
que assegurem aos estudantes um percurso contínuo de
aprendizagens ao longo do Ensino Fundamental, promovendo
integração nos nove anos desta etapa da Educação Básica, evitando a
ruptura no processo e garantindo o desenvolvimento integral e
autonomia (grifo nosso).

É importante destacar o papel dos Conselhos Municipais de Educação, que,
como órgãos de Estado, de participação e de representatividade social para defesa
do direito à educação, precisam estar atentos e vigilantes às fragilidades e aos
problemas educacionais a serem enfrentados no contexto pandêmico e póspandêmico. Na conjuntura dos sistemas de ensino, os Conselhos de Educação,
enquanto mecanismos de gestão democrática, com função normativa, consultiva,
deliberativa, mobilizadora e fiscalizadora, têm papel crucial na formulação e na
avaliação das políticas públicas educacionais, sobretudo na construção de caminhos
para alcançar a alfabetização em qualquer ano ou tempo do Ensino Fundamental.
Nesse cenário, descortina-se a relevância de os entes federados fortalecerem
o regime de colaboração e promoverem a articulação entre as secretarias de
educação, seus órgãos e os conselhos de educação, para oferecer orientações
seguras, coerentes e complementares ao disposto na legislação educacional
nacional, para as comunidades escolares. Para isso, o diálogo entre o órgão
normativo e o órgão gestor do sistema de ensino é essencial para a superação dos
desafios quanto à implementação da BNCC e a alfabetização das crianças. Nesse
movimento sistêmico de articulação entre todos os envolvidos no processo
educativo, torna-se fundamental fortalecer a “cooperação técnica e humana” (ZINN,
2020, p. 141), de modo a garantir os direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças e dos estudantes.

Nessa perspectiva, os Conselhos de Educação, diante dos desafios impostos
pela pandemia da Covid-19, devem trazer para o debate o contexto das
desigualdades socioeconômicas, as dificuldades relacionadas ao acesso às
tecnologias digitais, a busca ativa e a qualidade da aprendizagem, visto que o
contexto atual exige a construção de novas possibilidades e de relações que sejam
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fortalecidas no coletivo. No RS, destaca-se o trabalho incansável da UNCME-RS,
com orientações técnicas aos Conselhos Municipais de Educação, no contexto
pandêmico, para a garantia da aprendizagem para todos.

Diante dos desafios apresentados, e de muitos outros que
virão, o que podemos fazer, como profissionais, gestores da
educação e sociedade brasileira, para garantir a
alfabetização das crianças, recuperar aprendizagens e
transformar a escola?
É certo que nenhum profissional foi preparado para atuar em uma pandemia.
Assim, é importante que o professor e os demais profissionais das escolas, sem
culpa, possam realizar uma autoavaliação e verificar as fragilidades de sua
formação, bem como, com naturalidade, pedir ajuda. A gestão da educação, da
escola e do sistema de ensino deve oferecer esse suporte e esse espaço de fala para
o profissional expor suas angústias e receber apoio, buscando assistência técnica
externa, se necessário. Somente com um trabalho colaborativo será possível
avançar a alfabetização de nossas crianças, não apenas as do primeiro ano, como
também a das que estão em outros níveis, mas ainda sem domínio da leitura e da
escrita e de sua aplicação nas demandas sociais.
Desse modo, enquanto profissionais e gestores da educação, é vital fortalecer
os espaços que possibilitem a pedagogia do encontro, da participação, para que
todos os envolvidos no processo educativo possam buscar, na coletividade, na
colaboração, no planejamento e na ação, força o suficiente para superar os desafios.
A escola não pode estar sozinha!
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Acesse o site da UNCME RS. Disponível em: <https://www.uncmers.com.br/>.

O sistema educacional precisa agir de forma articulada e intencional, para que
os envolvidos (secretarias, conselhos de educação, escolas e comunidade escolar)
possam atuar, nele, de forma conjunta, pois o que ocorre em uma instância
repercutirá nas outras (GADOTTI, 2010).
Além do planejamento, do diagnóstico e da construção de estratégias, é
necessário garantir a formação continuada dos educadores. A formação precisa ser
construída numa perspectiva dialógica que promova o espaço para a escuta, a troca
de experiências e a análise do contexto da comunidade escolar. Pensar na formação
continuada de professores alfabetizadores é trazer para o debate as práticas
pedagógicas, as experiências e os sentidos que são produzidos em cada contexto.
A organização de um projeto formativo estruturado e construído coletivamente
com os educadores é essencial para superar os desafios. O processo formativo deve
ser organizado com o professor, e não para ele, de forma desvinculada de sua
prática e de suas demandas. O professor é um ser pensante e precisa ter a
oportunidade de se assumir como tal. Esse é o desafio da gestão escolar.
Precisamos construir a forte convicção de que a Educação é um processo
humanizante, político, ético, estético, histórico, social e cultural.
Não apenas o estudante, mas também o professor necessita da permanente
construção do conhecimento, em formação crítica, criativa e inovadora. Isso
porque, para Paulo Freire, “na formação permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE,
1996, p. 44). Assim, na pedagogia do encontro entre educadores e educadores, o
diálogo, os estudos e as práticas se entrelaçam num movimento coletivo de
fortalecimento e enfrentamento das dificuldades oriundas do processo de
6
ensinagem.
Nesse sentido, a contribuição das universidades, no processo de fortalecimento
dos encontros entre os educadores e a formação permanente, é essencial. A
relevância das universidades, na sociedade contemporânea, é indiscutível,
especialmente em razão de que, na pandemia da Covid-19, muitas ações foram
realizadas por meio de pesquisas científicas e de extensão universitária.

6

Ensinagem: Termo usado por Léa das Graças Camargo Anastasiou, em 1994, para se referir aos processos de ensinar
e aprender que envolvem os professores e os estudantes.

No campo da educação, a interlocução do ensino superior com a educação
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básica foi fortalecida com projetos de extensão desenvolvidos com o intuito de
acolher os desafios dos profissionais da educação básica e compartilhar estudos,
experiências e aprendizagens relacionados às necessidades oriundas da suspensão
das aulas presenciais. Dessa maneira, a universidade, enquanto instituição social,
tem papel fundamental na “construção de um espaço e de um tempo onde seja
possível trabalhar em comum” (NÓVOA, 2019, p. 64), principalmente para superar
os desafios pontuados nesse texto. Assim, como lugar de participação, estudo,
ciência e conhecimento, precisa valorizar o trabalho e os saberes de fora da
instituição, bem como abrir espaço para um trabalho em conjunto com a sociedade.
Uma outra possibilidade para garantir a aprendizagem das crianças e os
estudantes da educação básica é investir no tempo integral. O ensino em tempo
integral, além de compor uma das metas do Plano Nacional de Educação
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(PNE/2014-2024, Meta 6 e suas estratégias; estratégia 1.17), é uma ação que pode
contribuir com a recuperação da aprendizagem, não no sentido de apenas ampliar a
jornada escolar para dar conta do currículo, e sim no de garantir um aproveitamento
do tempo, que possibilite a construção do conhecimento com qualidade social.
É importante destacar que a Meta 6 do PNE traz a diretiva de que a oferta de
educação básica pública, em tempo integral, por meio de atividades de
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas,
pode ser feita diretamente pela escola ou mediante parcerias, sob a
responsabilidade da escola. Na estratégia 6.4, o PNE fomenta a articulação da escola
com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos
públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros,
cinemas e planetários.

7

A Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, por meio do Grupo REDES de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e
Gestão Educacional desenvolveu o Projeto de Extensão “Redes em Ação: políticas públicas, gestão educacional/escolar
[inter]locuções com a educação básica” em parceria com a Promotoria Regional de Educação de Santa Maria. Parceira
também foi realizada com a UFSM no projeto Vivências Profissionais de Professores no Contexto da Pandemia de Covid19, para oferta de atendimento interdisciplinar através das Professoras e Doutorandas dos Cursos de Psicologia e das
Ciências Sociais, através de apoio e escuta aos professores da região durante a pandemia.
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<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2014/lei/l13005.htm>.

Conclui-se que a falta de estrutura física da escola não é um impeditivo para a
implantação do tempo integral. De igual modo, a carência de recursos financeiros
também não é justificativa para a não implantação do tempo integral, porquanto a
oferta do tempo integral
importa em aumento dos recursos do FUNDEB recebidos
9
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pelo ente federativo.
A educação em tempo integral pressupõe investimento, o repensar da proposta
e das práticas pedagógicas e, principalmente, a organização do tempo, pois, se o
ensino em tempo integral prevê oficinas de aprendizagem para a alfabetização, por
exemplo, é necessário desenvolver práticas pedagógicas que venham a fortalecer o
currículo e ampliar as possibilidades de letramento.
Nesse cenário complexo e desafiador, cabe-nos, enquanto sociedade brasileira,
estarmos atentos às desigualdades educacionais e lutarmos para a construção de
políticas públicas que venham ao encontro das necessidades das crianças, dos
estudantes e dos profissionais da educação. Para isso, saber de que educação
estamos falando e qual educação que queremos é essencial. É o ponto de partida
para transformar a escola!
Então, se a alfabetização das crianças é uma prioridade urgente no Brasil, o que
podemos fazer para garantir uma aprendizagem que ultrapasse os indicadores
educacionais e que realmente produza sentidos para a construção de uma sociedade
mais justa, acolhedora e solidária?
São vários os questionamentos, e muitas são respostas a construir. Não temos
dúvidas de que um trabalho cooperativo e em rede pode contribuir para a superação
dos desafios. No contexto dos 44 municípios pertencentes aos grupos de trabalho da
Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, desde
2020, têm sido realizadas ações para fortalecer, apoiar e promover estudos e
reflexões sobre o acesso, a permanência e a aprendizagem das crianças e
estudantes.
Espera-se que este texto possa contribuir para o planejamento, a reflexão e a
construção coletiva de estratégias pelas escolas, juntamente com as secretarias
municipais de educação, os conselhos municipais de educação e as coordenadorias
regionais de educação, para priorizar a alfabetização e a aprendizagem de todas as
crianças, em todos os tempos. Salienta-se que a realização de um mapeamento
9
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sobre as crianças alfabetizadas e não alfabetizadas, no contexto de cada sistema de
ensino, rede ou escola, é fundamental para a elaboração das estratégias de
intervenção.
Nessa conjuntura, as boas práticas e as estratégias de intervenção construídas,
coletivamente, sempre terão espaço para o compartilhamento nos encontros,
seminários e círculos de diálogos promovidos pela Promotoria de Justiça Regional de
10
Educação de Santa Maria.
Em suma, este texto é um convite à reflexão, na expectativa de que muitos
outros a ele se juntem.
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