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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou compreender os desafios encontrados por professores e alunos 
do Ensino Fundamental 1 no processo de alfabetização durante a pandemia de Covid-
19. Diante de um cenário pandêmico, vários foram os fatores para que tal seguimento 
sofresse, assim, surgindo a necessidade de uma (re)adaptação ao novo normal, onde 
o ensino presencial se transformou em Ensino Remoto Emergencial. Realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica baseada em artigos científicos, sites eletrônicos, diversos 
autores e documentos como: Lahire, Libânio, Luckesi, Soares, BNCC, ECA, LDB, 
entre outros. A investigação ainda apontou que a falta de aparelhos tecnológicos 
colaborou para que estudantes não acompanhassem as aulas remotas. Estar 
matriculado em uma instituição de ensino de boa qualidade faz parte dos Direitos das 
Crianças, e a evasão de estudantes dessa modalidade de ensino, durante a 
pandemia, é preocupante. Também foram realçadas as dificuldades enfrentadas pelos 
professores no que diz respeito às TIC’s e à falta de capacitação para que pudessem 
lecionar distantes de uma sala de aula. 
 

Palavras-chave: Alfabetização; Pandemia; Ensino remoto; Direitos das crianças; 

Dificuldades do professor. 

 

 

  



   
 

ABSTRACT 

 

This research tried to understand the challenges faced by Elementary School teachers 
and students in the literacy process during the Covid-19 pandemic. In a pandemic 
scenario, several factors influenced elementary education, thus, the need for a 
(re)adaptation to a new reality, where face-to-face teaching has become Emergency 
Remote Teaching. A bibliographic research was carried out based on scientific articles, 
sites, a number of authors and documents as: Lahire, Libânio, Luckesi, Soares, BNCC, 
ECA, LDB, and others. The investigation explained that the lack of technological 
devices contributed to students not following remote classes. Being enrolled in a good 
educational institution is part of Children's Rights, and the evasion of students from this 
type of education, during the pandemic, is preoccupant. The difficulties faced by 
teachers with regard to information and communication technologies and the lack of 
training so that they could teach far from a classroom were also highlighted. 
 

Keywords: Literacy; Pandemic; Remote teaching; Children's rights; Teacher 

difficulties. 
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APRESENTAÇÃO  

 

 Este trabalho de conclusão de curso está dividido em três partes: memorial 

biográfico, pesquisa bibliográfica e perspectivas futuras. A primeira parte refere-se à 

trajetória escolar da autora, desde a Educação Infantil até a atualidade; a segunda 

aborda a pesquisa bibliográfica com a temática principal que diz respeito às 

dificuldades encontradas pelos professores no processo de alfabetização de crianças 

do ensino fundamental durante o período de pandemia; por fim, a última etapa 

contempla as perspectivas futuras desta estudante, após o término da graduação no 

curso de Pedagogia da Universidade de Brasília.   
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PARTE 1 – MEMORIAL EDUCATIVO  

 

Escrever um memorial educativo é muito interessante, pois, ao analisar nossa 

trajetória acadêmica, percebemos que, muitas vezes, só seguimos a caminhada sem 

observar o caminho percorrido. Meu nome é Raiane de Souza Amaral, tenho 24 anos, 

nasci em Santo Antônio do Descoberto, GO, mas moro em Brasília desde meu 1⁰ ano 

de vida. Sou casada e, atualmente, moro em Taguatinga, DF. Acredito que tudo que 

sou hoje vem de uma criação bastante tradicional, com muito incentivo em relação 

aos estudos. Filha de pais separados, com uma mãe aposentada na Secretaria de 

Educação do DF e um pai funcionário da Secretaria de Saúde do DF. Sou a filha mais 

nova, tenho duas irmãs mais velhas, uma de 28 e outra de 30 anos. A mais velha, 

Lorena, mora nos Estados Unidos e a do meio aqui em Brasília. 

Meus pais sempre foram rigorosos com relação aos estudos, principalmente 

minha mãe, acredito que por ser professora, era mais exigente. Lembro-me de, 

quando pequena, brincar de formar palavras com as letras de EVA. Nossa felicidade 

era ver minha mãe montando os crachás para seus alunos e nos entregando um 

também. Quando precisei decidir qual curso seguiria na faculdade fiquei muito 

confusa, sem saber o que fazer. Venho de uma família de muitos professores (mãe, 

tias, primos), veio deles minha inspiração. Hoje, ao terminar a graduação, não consigo 

me enxergar em outra profissão, a não ser educadora. 

 

 

1.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 

Minha trajetória escolar iniciou-se aos 4 anos de idade, em 2002. A primeira 

escola que frequentei foi o Centro de Ensino Infantil 2 de Taguatinga Norte, no qual 

estudei por dois anos. Lembro-me pouco dessa época, pois era muito pequena, mas 

minha mãe relata que sempre fui uma criança tranquila, não dava “trabalho”, e que 

foram poucas vezes que eu chorei para ir à escola. 

Foi nesse colégio que comecei a ser alfabetizada. São poucas as lembranças 

desse período, mas continuo tendo contato com professoras dessa época, agora 

aposentadas, que são amigas da minha família. Acredito que essa tenha sido a fase 

escolar mais importante da minha vida, pois foi por meio dela que tive minhas 
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primeiras experiências acadêmicas, o primeiro contato com uma sala de aula. Tive a 

oportunidade de ter excelentes profissionais da educação dando início a este ciclo. 

 

Ilustração 1: Formatura da Educação Infantil  

 

Fonte: A autora (2004). 

 

1.2 ENSINO FUNDAMENTAL 

Em 2004, iniciei a trajetória no ensino fundamental. Estudei em duas escolas 

em meu Ensino Fundamental 1, a primeira foi a Escola Classe 8 de Taguatinga Norte, 

onde estudei dos 6 aos 10 anos (1ª a 4ª série), onde tive o ganho de ter professoras 

maravilhosas. Uma lembrança forte que tenho é da minha 3ª série, considerada, à 

época, a mais difícil do Ensino Fundamental 1, e minha professora era muito rigorosa. 

Por coincidência, também foi professora das minhas duas irmãs. Na metade da 4ª 

série, devido a uma mudança domiciliar, precisei mudar de escola, fui para a Escola 

Classe 1 de Ceilândia, DF. Não senti muita diferença em relação a conteúdo, pois a 

escola em que havia estudado anteriormente estava à frente da nova. No entanto, 

senti muita dificuldade em fazer novos amigos. 

Meu Ensino Fundamental 2 também foi feito em duas instituições. A primeira 

foi o Centro de Ensino Fundamental 4 de Ceilândia e a segunda foi no Centro de 

Ensino Fundamental 8 de Taguatinga. Comecei meu Ensino Fundamental 2 no CEF 

4 cursando a 5ª série, julgo que foi um dos anos que mais tive dificuldades de 
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adaptação na escola, pois foi a série em que foram introduzidas diversas disciplinas 

diferentes e com professores diferentes. 

Ao sair da fase de chamar as professoras de “tia”. Essa foi a série que por 

pouco não fui reprovada. No ano seguinte, mudamos para Taguatinga Norte e, mais 

uma vez, precisei mudar de escola, e comecei a estudar no CEF 8 de Taguatinga (6ª 

a 8ª série). Essa era uma escola bem pequena, mas com os melhores professores 

que eu conheci, e sou muito grata a todos. Assim como na 5ª série, na 6ª também 

apresentei dificuldades. Não conseguia acompanhar o ritmo da escola e precisei 

repetir o ano. Apesar de ter sido reprovada esse ano, sou grata por todos os 

ensinamentos que tive nessa instituição. 

 

Ilustração 2: Formatura do Ensino Fundamental  

Fonte: A autora (2013). 

1.3 ENSINO MÉDIO 

Cursei o Ensino Médio em duas escolas. Meu 1⁰ ano (2014) foi feito no Centro 

de Ensino Médio Industrial de Taguatinga (Cemeit). Embora eu não gostasse, me 

proporcionou grandes experiências. Nela tive a oportunidade de realizar trabalhos em 

grupo bastante significativos, como feiras culturais com temas diversos e em alta, na 

época. Foi nesse ano que comecei a primeira etapa do PAS (Programa de Avaliação 
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Seriada), então eu ainda não sabia qual caminho seguir e não tinha muitas 

expectativas com relação ao ingresso em universidades públicas. 

O 2⁰ e 3⁰ ano realizei no Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte (CEMTN). 

Estes foram os anos que eu mais precisei ser madura em minha vida. Foram 

tranquilos, no quesito estudos, porém, os mais decisivos, ao meu ponto de vista. Foi 

no terceiro ano que precisei decidir qual faculdade eu iria cursar e analisar quais eram 

as chances de ingressar em uma pública. Assim como para a maioria dos 

adolescentes do terceiro ano, para mim foi um ano de grandes responsabilidades. 

 

Ilustração 3: Formatura do Ensino Médio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2016). 

1.4 ENSINO SUPERIOR 

 

Ingressei na Universidade de Brasília em 2017 por meio do PAS (Programa de 

Avaliação Seriada); entretanto, soube que havia passado para começar somente no 

segundo semestre do mesmo ano. Antes de saber que havia passado para o UnB, 



18 
 

para o curso de pedagogia, havia começado um curso Técnico em Vestuário no 

Instituto Federal de Brasília (IFB), localizado em Taguatinga Norte. 

O ano de 2017 foi desafiador para mim, passei por dificuldades no âmbito 

familiar e precisava, de alguma forma, fazer alguma coisa. Na época, meu esposo 

trabalhava no IFB e me sugeriu que começasse a fazer um curso tecnólogo enquanto 

eu esperava ser ou não chamada para a UnB. Fiz um semestre completo do curso, e 

logo em seguida, soube que havia passado para o curso de pedagogia na Faculdade 

de Educação da Universidade de Brasília. Foi uma alegria que não cabia em mim. 

Logo em meu primeiro semestre da faculdade, enfrentei diversas provações, 

era tudo muito novo, pessoas diferentes umas das outras, um universo 

completamente distinto de tudo que eu já havia vivido. Tal como em toda minha vida 

escolar, na faculdade também foi desafiador, pois tive disciplinas que precisei dar meu 

melhor para conseguir concluir, mas deu certo. 

Hoje, digo que graças à faculdade, sou uma pessoa mais forte e resiliente, pois 

foram inúmeras palavras de desmotivação, principalmente pela escolha do meu curso, 

mas nunca abaixei a cabeça. E foi com a ajuda e a compreensão de amigos e 

familiares que irei concluir meu curso com louvor. 

 

Ilustração 4: Formatura do Ensino Superior  

Fonte: A autora (2022). 
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PARTE 2 – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 Historicamente, o Brasil convive com a desvalorização dos profissionais da 

educação. As escolas lidam com poucos recursos para melhor atender os estudantes, 

e, com a chegada da pandemia de Covid-19, notou-se o agravamento dessa situação.  

 A seguinte pesquisa tem como finalidade compreender os desafios 

encontrados por professores e alunos do Ensino Fundamental 1 no processo de 

alfabetização durante a pandemia de Covid-19. Muitos foram os desafios para esse 

enfrentamento, mas, com perseverança e sabedoria, os educadores conseguiram 

desenvolver suas obrigações no que diz respeito aos discentes.  

 Com o avanço acelerado do coronavírus, o Brasil precisou adotar o 

afastamento social. Assim, instituições de ensino públicas e privadas, como em outras 

esferas, careceram tornar as aulas que eram feitas em formato presencial para Ensino 

Remoto Emergencial (ERE). O que acentuou as desigualdades sociais, uma vez que 

muitos aprendizes não tinham meios de acessar as aulas online, e foram prejudicados 

com tais medidas.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assegura que todos os 

estudantes devem ter um ensino educacional básico de qualidade, mesmo que de 

forma remota, o que evidenciou a falta de preparação das escolas e dos governantes 

durante esse período.  

O processo de alfabetização em crianças do Ensino Fundamental 1 foi o mais 

afetado, pois esse é o período em que elas estão começando a ler e escrever, e a 

relação interpessoal entre professor e aluno é fundamental para o seu integral 

desenvolvimento. No entanto, existem outros motivos para que a alfabetização não 

tenha sido concluída em estudantes desse período: a falta de recursos como 

computadores e celulares para acompanhar as aulas, internet ruim ou até mesmo a 

ausência de um familiar para acompanhar as atividades propostas também são 

possíveis causas do fracasso escolar. 

 Segundo Ferreira, Ferreira e Zen (2020, p. 291): 
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a supervisão do adulto para realização das atividades deixa de ser 
uma responsabilidade apenas dos professores e passa a ser 
compartilhada pelos familiares. A questão que aqui se apresenta é que 
as pessoas que convivem com a criança não possuem, e nem 
deveriam possui-la, formação adequada para acompanhá-la em seu 
processo de alfabetização. O que ocorre é que, em várias situações 
as crianças são abandonadas à própria sorte. 

 

Esse trabalho de conclusão de curso também apresenta pesquisa bibliográfica 

feita por meio da plataforma SciELO, que objetivou localizar artigos científicos que 

tratassem de Educação e Ludicidade durante a pandemia. Poucos foram os 

resultados, comprovando que é necessário estudos a respeito de tal temática, para 

que, assim, educadores possam ter acesso a esses materiais. 

 

 

2.2 HISTÓRICO DO ENSINO REMOTO NO BRASIL 

 

A educação brasileira sofre com o descaso por parte dos governantes, e isso 

se agravou com a pandemia de coronavírus (Covid-19). Com o aumento das taxas de 

transmissão do vírus, foi necessária a adaptação das escolas de ensino presencial, 

para o Ensino Remoto Emergencial (ERE).  

É necessário ressaltar que existe uma diferença entre ensino remoto e 

educação a distância (EAD). O ensino remoto emergencial iniciou-se no ano de 2020, 

quando as instituições de ensino precisaram sair do modelo de aulas presenciais e 

foram para as aulas remotas, com a autorização do MEC e em caráter temporário. 

Verificou-se também, que não foram ofertadas capacitação para os educadores 

e infraestrutura tecnológica adequada, além de outras dificuldades encontradas por 

parte dos professores.  

Para Castanho e Soares (2020, meio eletrônico): 

 
a mudança exige que os professores assumam o controle do processo 
de criação, desenvolvimento e implementação de cada aula. Esses 
professores necessitam de apoio para desenvolver habilidades a 
trabalhar e ensinar num ambiente online.  
 

 A educação a distância é regulamentada por leis e é uma modalidade de ensino 

muito usado em todo o mundo. Essa modalidade de ensino oferece aos estudantes 

maior flexibilidade nos horários e espaço. O Ministério da Educação (MEC) define o 

EAD como: 
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Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios 
e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e 
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e 
tempos diversos (BRASIL, 2005, art. 80, n. 9349).  
 

 Portanto, para uma educação ser considerada a distância, é necessária uma 

preparação singular por parte de toda equipe pedagógica da instituição, com um 

currículo adequado, para que possa oferecer o ensino apropriado para tal modalidade 

de ensino. 

 Com o cenário caótico em meio à pandemia de Covid-19, a utilização do ensino 

remoto mostrou que a desigualdade social está cada vez mais explícita. Ela se 

realçou, também, na qualidade do ensino ofertado, tanto pelas escolas públicas 

quanto privadas. Para Diehl (2021, p. 5). “O aumento da distância entre ricos e pobres 

se manifestou diretamente no aumento das desigualdades no que se refere à 

educação”.  

Diante dessas circunstâncias, famílias pobres sofreram com o isolamento 

social e necessitaram ficar em suas casas, na maioria das vezes, habitadas por muitos 

moradores e poucos cômodos, realidade enfrentada por grande parte dos brasileiros. 

Crianças precisaram estudar em casa, em um ambiente não muito favorável para sua 

concentração e aprendizado com pouco ou nenhum acesso a meios tecnológicos, 

longe de todo o convívio social que a escola proporciona. 

Segundo Macedo (2021, p. 267): 
 
Se tais desigualdades já eram conhecidas no Brasil, durante a 
pandemia, com a transferência do ensino presencial para o ensino 
remoto emergencial, a diferença de acesso ampliou tais diferenças. 
Dados da Rede de Pesquisa Solidária de agosto de 2020 mostram 
que, entre março e julho de 2020, mais de 8 milhões de crianças de 6 
a 14 anos não fizeram quaisquer atividades escolares em casa. 
 

Dessa forma, faz-se necessário desenvolver estratégias para tornar o ERE 

mais eficiente e justo, visto que as desigualdades estão cada vez mais presentes no 

âmbito educacional. Busca-se adquirir o melhor que o ensino remoto emergencial 

poça oferecer, mesmo sabendo que nada substitui o ensino de aulas presenciais, “[...] 

na esperança de que dias melhores virão e que esse será mais um desafio, senão o 

maior vivido nos últimos anos, a ser superado no ensino formal” (VALENTE et al., 

2020, p. 11). 
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2.3 LEGISLAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

 

 Toda criança tem o direto de ter uma educação de qualidade. De acordo com 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): 

 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais. 
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco 
anos de idade (Redação dada pela Lei n. 13.306, de 2016); 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
adolescente trabalhador; 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 
§ 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. 
§ 2o O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou 
sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade 
competente. 
§ 3o Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsável, pela frequência à escola (BRASIL, 1990, p. 43-44). 
 

 Os pais ou responsáveis por essas crianças e adolescentes têm a obrigação 

de matricular seus dependentes em uma instituição de ensino regular. 

 A primeira etapa da educação básica, segundo a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), é a Educação Infantil, que “tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e comunidade” (BRASIL, 2020, p. 22). 



23 
 

 Para o Ensino Fundamental, é exigido o período de nove anos. A criança inicia 

aos seis anos, e tem como finalidade a “formação básica do cidadão” (BRASIL, 2020, 

p. 22). Para a LDB (BRASIL, 2020, p. 22-23), essa formação vem por meio de: 

 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
 II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade;  
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 
vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores; 
 IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 
vida social.  
§ 1o É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino 
fundamental em ciclos. 
 § 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série 
podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão 
continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-
aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. 
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua 
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de 
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.  
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância 
utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 
emergenciais.  
§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, 
conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo 
como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e 
distribuição de material didático adequado.  
§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema 
transversal nos currículos do ensino fundamental.  
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante 
da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o 
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer 
formas de proselitismo.  
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 
definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as 
normas para a habilitação e admissão dos professores. 
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas 
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos 
do ensino religioso.  
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 
quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola.  
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas 
alternativas de organização autorizadas nesta Lei.  
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em 
tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. 
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 A última fase da Educação Básica é o Ensino Médio, que deve ter 3 (três) anos 

de duração e objetiva o aperfeiçoamento de ensinamentos dos anos anteriores 

(ensino fundamental), com o intuito de preparar o educando para seu futuro, 

oferecendo um currículo flexível e adaptável, como previsto pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

 

 

2.4 ALFABETIZAÇÃO E PANDEMIA 

 

Com a paralisação das aulas presenciais nas escolas, devido à Pandemia de 

Covid-19, a evasão escolar se agravou. Vários foram os fatores para tanto, mas, o 

principal foi a falta de aparelhos tecnológicos para que esses estudantes pudessem 

acompanhar as aulas remotas. 

Crianças do Ensino Fundamental 1 sofreram diretamente com a pandemia. O 

processo de alfabetização faz parte deste primeiro ciclo. Sendo assim, a situação 

trouxe desafios aos professores dessa etapa: alfabetizar crianças em um período 

pandêmico com aulas remotas.  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apontou, em estudos, o 

percentual do número de evasão escolar de educandos entre 6 e 17 anos de idade no 

ano de 2020: 

 
A exclusão escolar atingiu, sobretudo, crianças de faixas etárias em 
que o acesso à escola não era mais um desafio. Dos 5,1 milhões de 
meninas e meninos sem acesso à educação em novembro de 2020, 
41% tinham de 6 a 10 anos de idade; 27,8% tinham de 11 a 14 anos; 
e 31,2% tinham de 15 a 17 anos – faixa etária que era a mais excluída 
antes da pandemia (UNICEF, 2021, meio eletrônico). 
 

 A alfabetização é um processo de grande importância na vida de uma criança, 

pois é através dela que ela é capaz de ler e escrever, se tornando mais autônoma. 

Para Soares e Batista (2005, p. 24) “o termo alfabetização designa o ensino e 

aprendizado de uma tecnologia de representação da linguagem humana, a escrita 

alfabético-ortográfica”. Assim, a alfabetização pode ser considerada como o avanço 

de tecnologias, que antes eram realizadas por representações, desenhos.  

 Diante de tal circunstâncias, professores do Ensino Fundamental precisaram 

criar formas para melhor atender alunos do 1º ano. Antes, estudantes entravam nessa 
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etapa aos sete anos de idade, agora, iniciam com seis, trazendo a alfabetização para 

tal período, o que dificulta mais esse processo. 

 Segundo Abreu e Miranda (2007), a ampliação do Ensino Fundamental de oito 

para nove anos, vai além de ser apenas uma questão política. 

 
A transição da criança de seis anos da educação infantil para o Ensino 
Fundamental não é apenas uma questão política normativa, mas, 
sobretudo uma questão pedagógica que exige o entendimento do 
alfabetizador sobre como ocorre o processo de aquisição da leitura e 
da escrita, que na perspectiva da construção do conhecimento não 
dissocia o ato de alfabetizar e letrar e ainda realiza uma mediação 
condizente com o nível de conceitualização da criança. Sendo assim, 
não necessariamente o domínio da alfabetização deve ocorrer na série 
ou fase introdutória. Aceitar esse fato natural significa respeitar as 
necessidades das crianças nos diversos espaços sociais que ela 
convive e viabilizar de forma tranquila e harmoniosa o seu processo 
de escolarização. (ABREU; MIRANDA, 2007, p. 9 apud ABREU, 2009, 
p. 48). 
 

Alfabetizar é um processo complexo e que traz grandes responsabilidades, pois 

esse saber é para a vida toda. Espera-se que a criança esteja alfabetizada aos oito 

anos de idade e que seja apta para tal. No entanto, com a pandemia de Covid-19, 

esse progresso necessitou ser todo ajustado. 

Por falta de preparação, as instituições, em especial as públicas, precisaram 

criar estratégias para que essa nova modalidade de ensino (ERE) desse certo. O ano 

letivo retardou e crianças que seriam alfabetizadas naquele ano passaram para a série 

seguinte sem aprender o básico.  

 Após um longo período com aulas remotas e com o isolamento social, o ensino 

presencial voltou, mesmo que de forma gradual. Agora, professores precisaram 

trabalhar de modo cauteloso, pois muitos alunos ainda não tiveram a oportunidade de 

estudar em uma sala de aula. Faz-se então, a necessidade, antes de tudo, de um 

acolhimento por parte da escola e de professores com esses estudantes.  

Uma pesquisa feita pelas autoras Vestena e Guérios, em uma escola no 

município de Marquinhos – PR, relatou a experiência vivida por professoras nesse 

período de retorno às aulas presenciais, onde aplicaram práticas pedagógicas 

adquiridas durante suas graduações. As educadoras relataram que sugeriram que 

cada criança levasse um ursinho de pelúcia para o primeiro dia de aula, para que elas 

pudessem abraçá-lo e, de certa forma, se sentissem acolhidas, “contornando a 

dificuldade do distanciamento” (GUÉRIOS; VESTANA, 2022, p. 92). Assim, a atitude 
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das docentes mostra a importância da formação continuada, onde educadores 

precisam estar em constante aprendizagem.  

Para Luiz (2020, p. 21): 

 

O professor tem que mudar a forma de mediar o ensino de língua 
portuguesa, utilizando os mais variados recursos, pois só a leitura nos 
livros não é suficiente e o professor tem que usar os diversos meios e 
recursos existentes, como também despertar a curiosidade, 
explorando os sentidos, a sensibilidade de forma lúdica num espaço 
de criatividade, exercícios de imaginação, criatividade, alegria e 
prazer. 
 

Assim, escolas e educadores tiveram que estudar formas para dar continuidade 

ao processo que já haviam planejado para o ano letivo em que a pandemia chegou 

ao Brasil. É imprescindível o contato aluno e professor no que diz respeito à 

alfabetização, pois “a rotina diária cria um elo de convivência, adaptação e 

socialização tão essenciais nesse processo didático” (LUIZ, 2020, p. 24). 

 

 

2.5 EDUCAÇÃO E LUDICIDADE NA PANDEMIA 

 

 Para a elaboração deste capítulo, foi realizada uma busca com base em artigos 

científicos disponíveis na plataforma SciELO por meio da ferramenta do Google 

Acadêmico. A pesquisa foi direcionada pelos seguintes termos de pesquisa: 

“Educação”, “Ludicidade” e “Pandemia”, com datas entre os anos de 2017 e 2022. 

Obtiveram-se 15 resultados. Desses, só consegui um artigo que abordava tal 

temática. Os outros foram descartados, pois não tinham como ponto central esse 

assunto. 

 O artigo em questão, diz respeito à Formação de professores na cultura digital 

por meio da gamificação, com o foco no ensino superior. A pesquisa, realizando uma 

investigação prática, buscou resolver a seguinte questão: “como a formação docente 

por meio da gamificação possibilita um novo olhar sobre a docência?” (PIMENTEL; 

NUNES; SALES JÚNIOR, 2020, p. 1). 

 Ao fazer uma análise a respeito desse assunto, observa-se a falta de materiais 

concretos com relação à educação e à ludicidade em um período pandêmico. Os 

professores precisaram se reinventar e se desdobrar para conseguir aplicar e ensinar 

os conteúdos programados para o ano letivo. Educadores que eram antagônicos ao 
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mundo digital, necessitaram se conectar com as novas formas de dar aula. Desse 

modo, foi preciso inserir as tecnologias em seu cotidiano.  

Kozinets (2014 apud PIMENTEL; NUNES; SALES JÚNIOR, 2020, p. 4) afirmou 

que: 

 
“[...] nossos mundos e nossas relações sociais estão se tornando 
digitais ou incorporando o digital no cotidiano, implicando numa série 
de modificações em nossas ações e pensamentos diários, inclusive 
em nossa relação com o que sabemos e como usamos este saber de 
forma prática”. 
 

 A palavra “lúdico” vem do latim “ludos”, que significa “jogo”. Assim, pode-se 

dizer que Educação e Ludicidade devem andar em conjunto, unindo o brincar e o jogar 

com a aprendizagem. Para Almeida (2009, meio eletrônico): 

 
O lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial de 
psicofisiologia do comportamento humano. De modo que a definição 
deixou de ser o simples sinônimo de jogo. As implicações da 
necessidade lúdica extrapolaram as demarcações do brincar 
espontâneo. [...] O lúdico faz parte das atividades essenciais da 
dinâmica humana. 
 

  Para Luckesi (2014, p. 18) “ludicidade é um estado interno, que pode advir das 

mais simples às mais complexas atividades e experiências humanas”, ou seja, o que 

pode ser considerado lúdico para uma criança para outra pode não ser. “Por exemplo, 

uma criança que, [...] não gosta de pular corda; essa atividade – “brincar de pular 

corda” –, além de incômoda, será chata para ela, e, pois, sem nenhuma ludicidade” 

(LUCKESI, 2014, p. 14). 

 Assim, a falta de referências e pesquisas a respeito de Educação e Ludicidade 

na Pandemia indica uma das dificuldades encontradas pelos educadores nesse 

período. Para poder oferecer o melhor para seus alunos, além de lidar com a questão 

tecnológica, em suas casas, os educadores tiveram que trazer a ludicidade para uma 

sala de aula virtual, pois, é por meio dela que o processo de ensino e aprendizagem 

se torna mais atingível. 

Com todas as adversidades decorrentes desta situação emergencial, a 

ludicidade poderia ser mais estudada e analisada. Uma vez que se observa a falta de 

investigações sobre tal conteúdo, principalmente no período da pandemia de Covid. 
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2.6 AS DIFICULDADES DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO  

 

Com a paralisação das aulas presenciais nas escolas, devido à Pandemia de 

Covid-19, a evasão escolar se agravou. Vários foram os fatores para tanto, mas, o 

principal foi a falta de aparelhos tecnológicos para que esses estudantes pudessem 

acompanhar as aulas remotas. 

 Os professores precisaram adaptar seus processos educativos para atender 

remotamente aos alunos. Assim, foi necessária uma parceria entre escola e família. 

J. Oliveira (2020, p. 3), reiterou que os alunos precisaram ter responsabilidade e 

disciplina no que diz respeito às atividades escolares neste período de aulas a 

distância: 

 
O EAD requer que o estudante tenha disciplina para entregar suas 
atividades e gestão de tempo para organizar seus estudos, também 
desenvolve autonomia e responsabilidade assistindo aulas online 
síncronas e assíncronas, tirando dúvidas com professores e tutores, 
não obstante sua pesquisa e curiosidade são essenciais para um 
processo pleno. 
 

 A responsabilidade maior ficou para os professores dos anos iniciais, que são 

responsáveis por acompanhar e desenvolver diversas habilidades como: treinar a 

coordenação motora fina, uma vez que é nessa fase que os discentes precisam 

aprender a segurar o lápis com os dedos em formato de “pinça”, por exemplo, a leitura 

e a escrita desses alunos, até mesmo a socialização, que é fundamental nessa fase, 

e com esse ensino em formato remoto o educador não consegue conduzir o educando 

da maneira que seria o ideal.  

Segundo Goulart (2006, p. 89): “A escola é, lugar de encontro de muitas 

pessoas; lugar de partilha de conhecimentos, ideais, crenças, sentimentos, lugar de 

conflitos [...]”. 

Os professores, em geral, precisaram se ajustar, de certa forma, a uma nova 

modalidade de ensino. Nesse novo cenário pandêmico, as atividades remotas tiveram 

que ser mais flexíveis, uma vez que foi preciso o uso de tecnologias, como internet, 

celulares, computadores e tablets. Para Arruda, Silva e Bezerra (2020, p. 4): “Os 

profissionais da educação, por sua vez, buscam novas maneiras de aplicabilidade do 

ensino, muito embora no uso da sua funcionalidade, dificuldades são vivenciadas no 

manejo das mesmas”. 
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O uso de internet, computadores ou aparelhos celulares não faz parte da 

realidade de muitas pessoas, inclusive, de muitos alunos e professores, grande parte, 

de escolas públicas. De acordo com E. Oliveira (2020, p. 1): “39% dos estudantes de 

escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em casa”. 

Sobre o papel do educador como agente de mudanças em tempos de 

transformações, como essas que estamos vivenciando, Hermann, Sponchiado e 

Fassoto (2017, p. 104) afirmaram que: 

 
É necessário que o professor assuma seu papel na sociedade e com 
a sociedade, atuando para uma educação justa e igualitária para 
todos. Para que isso aconteça, é necessário pensar uma educação 
para além de interesses internacionais, uma busca profissional 
alinhada às novas tecnologias. É necessária uma educação que 
favoreça ao estudante: a construção do saber e a leitura crítica das 
informações. A atuação de professores atualizados, críticos e cientes 
de sua verdadeira função, vai possibilitar que o discente construa o 
conhecimento e a aprendizagem. A docência não tem motivos para 
perder seu lugar na sociedade, mas precisa, sim, repensar 
constantemente a sua função e o seu papel nesse contexto. 
 

Tudo o que é relacionado com a educação precisou ser transformado. 

Professores e alunos necessitaram se organizar e se adaptar às novas formas de 

ensino e aprendizagem. Educadores tiveram que (re)adaptar suas aulas que já 

haviam sido planejadas, operando as tecnologias, então, com pouca ou nenhuma 

habilidade ou capacitação. 

As aulas que antes eram presenciais se tornaram online e os docentes 

encontravam seus alunos em uma sala virtual através de webcam. Para J. Oliveira 

(2020, p. 3): “Os professores tiveram que enfrentar preconceitos, medos e receios em 

utilizar a tecnologia, sendo resilientes, procurando capacitações para utilizar os meios 

tecnológicos e adaptar seus conteúdos”.  

Os educadores precisaram estar em constante aprendizado, mesmo com 

pouco apoio, é notória a necessidade de formação continuada, sobretudo no âmbito 

tecnológico, uma vez que os estudantes estão em incessantes mudanças. “Ora, diante 

de tal evidência não podemos continuar sendo professores tradicionais” (LARA; 

PANCINI, 2020, p. 3). 

 Os pensamentos que envolvem a formação continuada dos professores 

críticos, para Libâneo (2006, p. 88), dizem respeito a: 
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a) busca de respostas aos desafios decorrentes das novas relações 
entre sociedade e educação, a partir de um referencial crítico de 
qualidade de ensino. Isto supõe levar em conta os novos paradigmas 
da produção e do conhecimento, subordinando-os a uma concepção 
emancipadora de qualidade de ensino; b) uma concepção de 
formação do professor crítico-reflexivo, dentro do entendimento de que 
a prática é a referência da teoria, a teoria o nutriente de uma prática 
de melhor qualidade; c) utilização da investigação-ação como uma das 
abordagens metodológicas orientadoras da pesquisa; d) adoção da 
perspectiva sociointeracionista do processo de ensino e 
aprendizagem; e) competências e habilidades profissionais em novas 
condições e modalidades de trabalho, indo além de suas 
responsabilidades de sala de aula, como membro de uma equipe que 
trabalha conjuntamente, discutindo no grupo suas concepções, 
práticas e experiências, tendo como elemento norteador o projeto 
pedagógico. 
 

 Bernard Lahire, sociólogo francês, nascido em 9 de novembro de 1963, cujo 

trabalho foi voltado para a sociologia do fracasso escolar, no qual ele introduziu o 

quanto o indivíduo é influenciado pelo meio em que se relaciona. Considerava que o 

meio social é conclusivo no desenvolvimento das crianças, pois sozinhas, elas não 

conseguem superar as dificuldades com que se deparam; a partir daí, podemos 

identificar como o meio em que o sujeito vive influencia fortemente sua trajetória. 

Lahire (2014) acreditava que a família tem o poder de dar as ferramentas do sucesso, 

visto que a Educação também vem do ambiente social. 

 

 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Conclui-se que o processo de alfabetização foi deveras afetado pela pandemia 

de Covid-19 que se iniciou, no Brasil, em 2020. Professores e instituições precisaram 

tomar atitudes para que os alunos sofressem menos com os impactos de tal situação. 

Assim, estratégias foram traçadas para que o ano letivo de 2020 fosse concluído da 

melhor forma, mesmo longe do ideal.  

 Com a chegada da pandemia, pensar formas de melhor atender os educandos 

trouxe possibilidades de refletir um currículo mais flexível e cabível, no qual o aluno é 

o centro, não somente nessa fase, mas, quando passar, em qualquer conjuntura. 

 Então, ao pensar nas dificuldades encontradas no processo de alfabetização 

de crianças do Ensino Fundamental 1 durante a pandemia de Covid, questiona-se 

quais poderiam ser as atitudes tomadas para que os estudantes passassem por essas 

circunstâncias sem serem prejudicados, afinal de contas, todas as instituições de 
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ensino também sofreram com a urgência de criar novas estratégias e recursos para 

que o ano letivo pudesse, de certo modo, funcionar de forma totalmente remota. 

 A educação não é feita apenas em um âmbito escolar, é preciso uma parceria 

entre família e escola. Durante o período em que as aulas foram de presenciais para 

remotas, o apoio de familiares foi essencial, acompanhar as aprendizagens dos 

educandos e incentivar também é papel do responsável por esses sujeitos, o que não 

significa que a família assumiu todo o papel da escola.  

O uso das tecnologias se tornou aliado dos estudantes, porque essa era a 

forma em que os professores interagiam com os discentes, assim, interligando a 

tecnologia aos estudos. Porém, ainda que tenham aparelhos tecnológicos, a atuação 

do educador, de forma presencial, é insubstituível, pois, é no contato direto que os 

educadores podem tomar partido das situações. No remoto o educador, por vezes, 

não teve essa oportunidade, o que pode fazer com que os alunos percam o estímulo 

de buscar novos conhecimentos.  

 Também foi possível evidenciar a importância de uma formação continuada e 

capacitação por parte dos educadores, especialmente no que diz respeitos às TIC’s, 

para proporcionar formas de melhor aprendizagem aos educandos, tanto em aulas 

presenciais quanto no ensino remoto, contando sempre com a ludicidade. Pois, na 

atual conjuntura, o uso de tecnologias se faz necessário, e a privação de habilidades 

com tal, faz com que docentes se sintam menos capazes de ensinar. 

  Portanto, compreender que a educação sofreu diretamente com a pandemia e 

criar formas para superar as dificuldades é o dever de uma sociedade. Os gestores 

públicos devem oferecer meios tecnológicos para que os aprendizes possam 

acompanhar as aulas online e elaborar políticas públicas educacionais que 

possibilitem uma educação de excelência para todos, potencializando o ensino e 

tornando-o interessante e acolhedor. 

Em conclusão, é obrigação dos nossos governantes oferecer uma educação 

igualitária a todos os estudantes – que respeite suas singularidades – combater o 

analfabetismo e criar estratégias para tornar a família aliada das instituições de 

ensino. E, por fim, são necessárias novas investigações sobre este tema, tão novo e 

instigante. 
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PARTE 3 – PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Ao imaginar a importância da educação na vida de um indivíduo, consigo ver e 

mensurar a responsabilidade que um educador tem. Além de ter a oportunidade de 

transmitir conhecimento, um professor tem a honra de acompanhar o 

desenvolvimento, não apenas na vida escolar de uma pessoa, mas também como 

sujeito de uma sociedade. Não é somente em sala de aula que podemos ver a 

evolução do educando. Existem outras áreas em uma escola, por exemplo, em que 

somos capazes de acompanhar esse processo. 

 Quando me formar, pretendo atuar na área de gestão escolar. Por me 

identificar com tal, acredito que posso construir uma excelente carreira. Prefiro atuar 

na rede pública de ensino, por acreditar que esta proporciona maior autonomia ao 

profissional. Para isso, pretendo fazer uma pós-graduação na área de gestão escolar. 

Ainda não sei se trabalharei em sala de aula, mas creio que, se for preciso, estarei ali 

para adquirir novas experiências. Exercer a docência no âmbito escolar é memorável, 

porém, não é o futuro que almejo.  

 Além disso, desejo estudar para concurso, não apenas da Secretaria de 

Educação, mas também para órgãos, como Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal, Marinha do Brasil, entre outros. 
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