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RESUMO: Objetiva-se relatar uma experiência de intervenção no campo da alfabetização com 
discentes do 4o ano do ensino fundamental de uma escola pública de São Luís - MA. A intervenção 
aconteceu após impactos causados pela Covid-19 em que ocasionou muitas crianças fora da 
escola. No processo do ensino e aprendizagem da alfabetização revelou-se a importância do 
acompanhamento individualizado do aluno e também do altruísmo e das expectativas positivas do 
professor. Como aporte teórico, foram priorizados os trabalhos que discutem assuntos 
relacionados à alfabetização, tendo em vista a complexidade e as conexões indissociáveis desses 
conceitos. O aspecto metodológico constitui-se de abordagem qualitativa, tendo-se a pesquisa 
exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos adotou-se a pesquisa bibliográfica, estudo de 
caso e pesquisa participante e como técnicas a com observação participante e o registro de diário 
etnográfico escolar. Assim, conclui-se que o professor como agente de mudança e de 
transformação pode adotar estratégias pedagógicas para recuperar seus alunos que ficaram 
atrasados na escrita e na leitura. Essa recuperação é possível quando o professor coloca seu 
compromisso em prática para ajudar aqueles que ficaram para trás. 
Palavras-chave: Intervenção; Alfabetização; Covid-19. 

 

ABSTRACT: The objective is to report an intervention experience in the field of literacy with 
students of the 4th year of Elementary School of a public school in the city of São Luís - MA. The 
intervention took place after impacts caused by Covid-19 in which many children were out of school. 
In the process of teaching and learning literacy, the importance of individualized monitoring of the 
student and also the altruism and positive expectations of the teacher was revealed. As a 
theoretical contribution, works that discuss issues related to literacy were prioritized, in view of the 
complexity and inseparable connections of these concepts. The methodological aspect consists of 
a qualitative approach, with an exploratory and descriptive research. As for the procedures, 
bibliographic research, case study and participatory research were adopted, and as techniques the 
one with participant observation and the record of an ethnographic school diary. Thus, it is 
concluded that the teacher as an agent of change and transformation can adopt pedagogical 
strategies to recover their students who were behind in writing and reading. This recovery is 
possible when the teacher puts his or her commitment into action to help those left behind. 
Keywords: Intervention; Literacy; Covid-19. 
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1 Introdução 

 

Após dois anos de pandemia da Covid-19, percebeu-se que esta trouxe 

grandes prejuízos para o ensino, principalmente, para o ensino infantil e fundamental 

da rede pública. De volta às atividades, a escola precisou se organizar para que sua 

oferta fosse mantida. No âmbito do processo de alfabetização ocorreram muitos 

atrasos. Durante a suspensão das aulas muitas crianças em idade adequada de 

alfabetização foram prejudicadas o que ocasionou reprovações, abandono ou evasão 

escolar.   

Mediante situação em que o país vivia, o ensino remoto foi uma proposta 

emergencial adotado pelas secretarias municipais e pelas redes de ensino. A 

possibilidade de manutenção de comunicação entre professor e aluno foi amparada 

pelo artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9394/96) que instrui 

que o ensino fundamental pode ser presencial, sendo o ensino a distância utilizada 

como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. No entanto, 

a nota técnica “Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças”, do Todos pela 

Educação1, indica que o número de crianças que não aprenderam a ler nem escrever 

deram um salto de 1,4 milhão em 2019 para 2,4 milhões em 2021. 

Em São Luís, a Portaria no 88/2020 de 18 de março de 2020 estabeleceu 

procedimentos e regras a serem adotadas no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED). Esta visava mudanças no cenário educativo para que pudesse 

desenvolver um trabalho de continuidade e de adaptações ao novo contexto mundial, 

sem sofrer perda de conteúdo e do ano letivo. Mas, com a volta às aulas verificaram-

se visivelmente as marcas deixadas no processo de ensino aprendizagem, 

principalmente àqueles que estavam na alfabetização. Sendo a escola um lugar 

essencialmente propício, e talvez único, capaz de desenvolver e elevar o nível 

intelectual e cultural do aluno, faz dela a responsabilidade de analisar os prejuízos, 

buscar alternativas emergenciais para que possa garantir a recuperação e 

permanência da criança na escola.  

A aquisição da leitura e da escrita representa um marco na história do 

desenvolvimento social e cultural do ser humano. Goulart (2006) e Soares (2004) 

 
1 Disponível em: https://todospelaeducacao.org.br. Acesso em:  27 maio 2022. 
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enfatizam que, os resultados de estudos e pesquisas apontam que os níveis de leitura 

e escrita são preocupantes quando testadas as habilidades básicas de alfabetização 

nos primeiros momentos de escolarização. Assim sendo, se antes o problema de 

alfabetização assolava a educação brasileira, imagina-se a ruptura causada na 

pandemia. Intervir no processo de aprendizagem dos alunos não alfabetizados é uma 

maneira mais eficaz para que este problema não vire uma bola de neve prejudicando 

o desempenho das crianças nas etapas seguintes de ensino. 

A Meta 5 do Plano Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019, p.11, grifo nosso) 

destaca que: “quando a criança chega ao final do 3o ano do ensino fundamental sem 

ler, ou lendo precariamente, [...]”, sua trajetória escolar fica comprometida. 

Portanto, a educação nas escolas públicas confronta-se com novos desafios 

entre a tradição de ensino e a necessidade de inovação de estratégias.  Freire (1996) 

já retratava em seus escritos que o papel do professor contemporâneo é transformar 

e criar. Só que na volta às aulas (pós-pandemia) o professor alfabetizador percebeu 

que precisava correr contra o tempo, ou seja, precisava de boas estratégias para 

recuperar o aluno que ficou por dois anos sem aula.   

Diante do exposto, destaca-se que o problema de pesquisa para o 

desenvolvimento deste artigo partiu do pressuposto: Que estratégias foram 

desenvolvidas pela professora do 4o ano do ensino fundamental para inserir o aluno 

não alfabetizado ao mundo da leitura e da escrita na volta às aulas presenciais? Para 

responder tal problema tem-se como objetivo relatar uma experiência de intervenção 

no campo da alfabetização com discentes do 4o ano do ensino fundamental de uma 

escola pública de São Luís - MA e além deste, mostrar as estratégias metodológicas 

aplicada durante o processo de alfabetização dos alunos não-alfabetizados no período 

pós-pandêmico.  Escolheu-se a abordagem qualitativa, pesquisa exploratória e 

descritiva. Quanto aos procedimentos foi bibliográfica, pesquisa participante e estudo 

de caso realizado na Unidade de Educação Básica Professora Rosália Freire, São 

Luís - MA.  

Por se voltar para o contexto social este artigo se mostra importante para 

professores e pais, pois a intenção é agregar outras possibilidades de recuperação do 

aluno que ficou para trás.  Portanto, justifica-se a escolha do tema alfabetização 

emergencial que foi consolidada a partir do momento do retorno às aulas. Daí a 
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relevância para os docentes alfabetizadores, pois, por meio dele, todos conhecerão 

os contextos teóricos que relatam o processo de intervenção com alunos não 

alfabetizados da UEB Profa. Rosália Freire, servindo como base para novas 

intervenções. 

As consequências do fique em casa prejudicaram alguns alunos, e devido à 

diversidade de aprendizagem dos alunos do 4o ano fez-se necessário medidas de 

intervenção. Deixar um aluno para trás sem aprender a ler e a escrever faz refletir 

sobre o que é ser professor, assim como o seu papel de docente. Pois, de acordo com 

Freire (1996, p. 32) “ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 

educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade.”   

 

2 Dificuldades de aprendizagem: impactos do pós-covid 

 

Ao se nascer, convive-se com a família que repassa educação, valores, 

responsabilidade, respeito e outros. Como se sabe, o ser humano não nasce pronto, 

precisa de auxílio e cuidado para se desenvolver. Neste caso, a educação escolar é 

fundamental, pois é na escola que acontecerá o aprendizado da criança, do jovem e 

do adulto. É o lugar de convivência uns com os outros, onde acontece trocas de 

conhecimento, de convívio social/cultural e também de amadurecimento 

possibilitando atender as diversas necessidades da vida familiar e social.   

Sabe-se que existem algumas razões que levam o aluno a ter dificuldade para 

ler e para escrever. Os fatores relacionados à família, à escola ou ao próprio aluno, 

como o histórico de dificuldade de aprendizagem, as faltas constantes e fatores 

socioeconômicos. 

A participação ativa da família na vida escolar tem um papel essencial nas 

diferentes etapas da educação básica, embora seja na escola que exercite questões 

de boa vivência e respeito ao espaço coletivo.  É no ambiente do lar que a educação 

realmente acontece, esta responsabilidade dos pais ou responsáveis são 

intransferíveis para a escola. Sem o apoio e sem o estímulo podem surgir dificuldades, 

http://www.amazonlivejournal.com/
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se antes a parceria da família era necessária, com o ensino remoto, tornou um caso 

de urgência. 

Durante a pandemia ficou evidente, o papel crucial da família para o 

desenvolvimento da aprendizagem, a modificação de sua rotina, a transformação de 

suas salas em salas de aula e a reinvenção tentando adequar essa nova realidade 

onde a casa transformou-se em um ambiente escolar de trocas de conhecimento 

diário. Mesmo diante desse cenário fica explícito que aprender é um processo muito 

mais complexo do que se imagina e que não basta apenas transmitir uma informação. 

Neste período, a escola precisou ter uma equipe de boa relação entre 

professores, gestores e coordenadores pedagógicos prontos para dar suporte à 

família e ao aluno, caso contrário, ela não contribuiria para o avanço do aluno. O 

conhecimento do professor em oferecer atividades para estimular a leitura, a escrita e 

a avaliação constante podem e devem ser atualizadas e aperfeiçoadas com a sua 

capacitação profissional. O professor em qualquer hipótese necessariamente deve 

intervir pedagogicamente, traçando estratégias eficientes e ao mesmo tempo pensar 

em novas formas de abordar o conteúdo. 

 

3 Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos propostos adotou-se a abordagem qualitativa 

acompanhada da pesquisa exploratória e descritiva. De acordo com Minayo (1999), a 

pesquisa qualitativa estabelece um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito, possibilitando assim, aproximar dos sentidos das ações e das 

relações humanas. Portanto, esse modelo de abordagem coube ao propósito do 

estudo, ou seja, envolvimento do professor/pesquisador e dos alunos/participantes.   

Quanto aos procedimentos metodológicos fez-se a pesquisa bibliográfica, 

estudo de caso e pesquisa participante adotando-se as técnicas da observação 

participante e do registro de diário etnográfico escolar. Para o registro da coleta de 

dados foi necessário um diário etnográfico. Conforme Bolívar (2001, p. 187):  

 

Um diário como todos sabemos, é um registro reflexivo de experiências 

(pessoais e profissionais) e de observações ao longo de um período de 

tempo. Incluem ao mesmo tempo, opiniões, sentimentos, interpretações, etc. 

pode-se adotar um formato preferencialmente descritivo, etnográfico, 

http://www.amazonlivejournal.com/
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analítico, avaliativo ou reflexivo. O melhor é, talvez, uma adequada mescla 

de todos os formatos.  

 

O local escolhido para desenvolver a pesquisa foi a escola UEB Profa. Rosália Freire 

do 4o ano do ensino fundamental. O universo foi composto de alunos do 4o ano na faixa etária 

de 9 a 11 anos. Procurou-se selecionar os alunos que possuíam dificuldades com a leitura e 

a escrita para fazerem parte da amostra em estudo.   

Assim, esses procedimentos contribuíram de forma relevante para o alcance dos dois 

objetivos propostos. Cada etapa do processo direcionava para resultados significativos. Como 

se sabe, um bom delineamento metodológico estabelece condições de um caminho mais 

seguro e mais lógico.  

   

4 Relato de experiência com alunos do 4o ano do ensino fundamental  

                            Vale aqui dizer que, se optou em não apresentar a fundamentação teórica 

como seção separada, mas sim, inseri-la no próprio relato.  À proporção que se 

apresentam as estratégias faz-se menção ao teórico pesquisado.  Como já dito, 

priorizou-se autores que discutem assuntos relacionados ao tema alfabetização.  

Os resultados deste relato de experiência consistem na descrição e na análise 

da intervenção com os alunos não alfabetizados da UEB Profa. Rosália Freire do 4o 

ano do ensino fundamental. O 4o ano C do ensino fundamental é composto por 22 

alunos, sendo 13 meninas e 9 meninos.  

Como professora/pesquisadora que conhece as dificuldades do seu aluno já 

previa que estes ao retornarem à escola teriam déficits de aprendizagem, pois, dois 

anos fora da escola era um bom motivo de defasagem. Como professora de anos de 

experiência na alfabetização, percebi o quando a pandemia trouxe prejuízos a essas 

crianças.   

O primeiro momento, resolvi fazer uma avaliação diagnóstica como de 

costume, pois Luckesi (2011, p. 197) ressalta que:  

 

A avaliação está posta para diagnosticar a situação e criar condições para 
que os estudantes possam adquirir experiências de vida mais diversificadas, 
ao mesmo tempo mais complexas, contribuindo para reorientação da prática 
pedagógica, a fim de garantir a aprendizagem de todas as crianças, jovens e 
adultos.  

http://www.amazonlivejournal.com/
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Esse mesmo autor relata que é necessário que o professor tenha “disposição 

psicológica para acolher a realidade como ela se apresenta para depois modificá-la”, 

ou seja, melhorá-la. (LUCKESI, 2011, p. 266). 

Após análise dos resultados da avaliação, procurei identificar individualmente 

a situação de cada um, todos foram enquadrados de acordo com os níveis de leitura 

e escrita2. Aguçada pela curiosidade procurei saber o porquê da não aprendizagem, 

porque para mim foi essencial entender pelas palavras das crianças os porquês de 

não aprenderem. Segundo Vigotsky (2000), a construção da consciência da criança, 

e por conseguinte, do protagonismo delas, são desenvolvidos por meio das interações 

sociais com o meio e com outros sujeitos, utilizando inclusive, de artefatos culturais 

para a construção da consciência de si, do outro e do mundo.   

Para não expor o nome do aluno resolveu-se colocar a primeira letra do 

prenome. Identifiquei na fala de E que na época da pandemia ficava com a avó, e 

disse que “ela não sabe nem ler e escrever”; L falou que “foi o melhor período da sua 

vida, pois não tinha obrigação de estudar”; G relatou que “sua mãe fazia as 

atividades”; N disse que “foi para o interior porque não tinha ninguém que ficasse com 

ele”; e, P salientou que “não tinha tantas obrigações e passava o dia na televisão”. E 

encontrava-se no nível pré-silábico, grafismo primitivo (predomínio de rabiscos e 

pseudo-letras), não sabe escrever seu primeiro nome; L, pré-silábico, na escrita 

utilizava letras aleatórias; G, pré-silábico, varia na quantidade de letras para cada 

palavra e escreve somente o primeiro nome; N, pré-silábico, escreve as letras iniciais 

e/ou finais das palavras, reconhece algumas letras e escreve o nome completo e; P, 

silábico-alfabético, dificuldade visível nas sílabas complexas. 

Identificadas às situações particulares resolvi, abandonar as aulas 

convencionais e decidi não deixar nenhum aluno para trás. Mas, como trabalhar numa 

sala de aula heterogênea em que a maioria sabia ler e escrever e outros que nem 

sabiam as letras do seu nome? A partir dessa premissa pensei em adotar estratégias 

plausíveis que pudessem acelerar o processo da aprendizagem.  

 
2 De acordo com Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1999), a criança passa por um processo de aquisição 

de escrita baseado em cinco níveis de hipóteses: pré-silábica, intermediário, hipótese silábica, hipótese 

silábico-alfabética e hipótese alfabética 

 

http://www.amazonlivejournal.com/
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Então, encarei o problema da seguinte forma: durante cinco meses ao chegar 

à sala, dava atenção aos alunos que estavam aptos, explicava o conteúdo e atribuía 

atividades, estavam praticamente bem encaminhados.  

Para aqueles que tinham dificuldades, procurei colocá-los ao meu lado e passei 

a iniciar o processo da escrita e da leitura. Ressalto que não sou professora de um 

único método, mas sim, de vários. A criança para ser alfabetizada precisa memorizar, 

pois no dizer de Soares (2003) em entrevista dada a Revista Brasileira de Educação 

afirma que: 

 

[...] o processo de alfabetização é muito forte, porque é um sistema de 

representação, como se trata de um sistema de representação abstrato, pois 

não representa a coisa em si, como faz o desenho, a memória é fundamental. 

A criança precisa memorizar as letras do seu nome, assim ela vai entender 

aos poucos o que é o processo de representação.  

 

Então, comecei ensinando as vogais àqueles que não sabiam e revisava com 

aqueles que já sabiam, só passavam para a próxima etapa no momento que haviam 

consolidado o aprendizado delas. Após essa etapa, passava-se para o conhecimento 

das consoantes, e depois do aprendido para as sílabas. Foi um trabalho tradicional, 

pois ouve a repetição. Concordo com Soares (2019), quando diz em uma entrevista: 

“É surpreendente que ainda se acredite que a alfabetização se realize com um único 

método.” 

Essa posição de Magda Soares me faz sustentar que o método tradicional 

ainda é uma alternativa que se pode lançar mão quando a situação permite. Acredito 

que se a criança não aprendeu de um jeito, pode aprender de outro. Neste caso, o 

professor precisa acompanhar todo o processo e acreditar que aquele método 

escolhido pode proporcionar resultados plausíveis. Todo professor quer ver seus 

alunos passarem de ano, mas para isso tem que buscar alternativas eficientes para 

produzir bons resultados. Não há um único método e sim, a mesclagem de todos.  

Os alunos E, L e G foram os que mais prolongaram na etapa das vogais, pois 

como o horário da manhã passa rápido, as atividades de reforço que eram para serem 

feitas em casa, não estavam sendo realizadas. Esse reforço domiciliar dificultou um 

pouco o processo, mas o reforço na escola continuava.   

http://www.amazonlivejournal.com/
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Concretizado essa etapa, partiu-se para uma nova fase, a fase das palavras. 

Estas foram iniciadas com as canônicas. É fundamental que a criança aprenda a 

reconhecer os grafemas e os fonemas. Nesse momento, percebi o quanto eles 

estavam empolgados com a nova etapa, pois a leitura da palavra “bola” já estava 

sendo reconhecida com facilidade. Essa etapa foi a mais demorada porque exigia 

mais atenção no quesito postura, reconhecimento do som, trabalho tátil com os 

dedinhos para sentir sílaba por sílaba. É a fase de soltar o be-a-bá. Foi nesse 

momento que percebi o quanto eles estavam avançando.   

No momento em que trabalhava palavras, ia apresentando pequenas frases, 

como: “A bola é de Duda”; “O céu é amarelo”; “A foca fala”. Claro que não foi fácil! 

Como professora inserida no processo, observava que havia momentos de 

retrocessos, outros de avanços. Entretanto, só passava para a próxima etapa quando 

tinha certeza do apreendido. 

A partir dessa “árdua” luta, parti para as palavras não canônicas, foi dada de 

início atenção para o aluno P (com a intenção de enxugar a quantidade de aluno), 

silábico-alfabético e apresentava dificuldades nas palavras complexas, iniciei com a 

complexidade do seu nome e assim fiz também com o restante dos alunos. Foi um 

mês inteiro trabalhando leitura e escrita de palavras complexas sequenciadas ou não. 

Estava cheia de empolgação pelo sucesso que vinha alcançando.  

Os alunos N e G eram os que mais retroagiam, pois eram faltosos. Mesmo 

assim, a mãe de N sempre relatava: “o receio de colocar seu filho na escola pública 

era grande, mas ficava surpresa e feliz a cada dia com o desenvolvimento do seu 

filho”. 

Seguindo o trabalho, fiz o mesmo processo das palavras canônicas com 

palavras não canônicas, mas é claro que as dificuldades iam surgindo já que havia 

chegado a hora de misturar as palavras. Nesta altura do processo fiz com que se 

tornassem mais autônomos. Em um mês deixei-os lendo sozinhos. Isto acontecia um 

pouco antes do recreio e após, voltava a sentar, anotando o avanço da leitura e da 

escrita. 

Outra etapa diferenciada que dei mais atenção foi a maneira como apresentei 

os pequenos textos, foi em forma de frases, depois mostrava como era realmente o 

texto, este trabalho demorou em torno de um mês. 
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Finalizei meu trabalho me sentindo vitoriosa por ter conseguido alcançar os 

objetivos propostos. Voltei a seguir as aulas normais, colocando E, L, G, N e P ao lado 

de um colega/auxiliar para ajudá-los em momentos de dificuldades. A cada semana 

realizo (ano letivo não terminou) uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação me 

permite saber o nível de aprendizado alcançado.  

 

5 Considerações finais 

 

Quando se adentra na universidade em busca de formação não se aprende que 

para alfabetizar, é preciso formar alfabetizadores. Desse modo, o estudante que 

conclui o curso de Pedagogia para exercer o papel de professor alfabetizador não tem 

a ideia de como será seus desafios em sala de aula, em especial, em escola pública. 

Muitas das vezes se enfrentam situações para trabalhar em um ano/série porque 

simplesmente não tem professor para aquela determinada turma. Resultado? Não se 

acompanha o aluno de forma processual. A impressão que se tem é que o professor 

está ali para preencher lacunas e não para ensinar.    

Assim, a minha proposta de colocar em prática as estratégias de intervenção 

no campo da alfabetização com discente do 4o ano do ensino fundamental de uma 

escola pública no município de São Luís - MA após impactos causados pela pandemia 

foi exitosa.   

Sabe-se que o déficit de alfabetização no Brasil e em especial no Maranhão em 

termos de números só vem aumentando. Com o fechamento das escolas no período 

da pandemia e com o balanço pós-Covid verificaram-se que subiram mais. Deixar um 

aluno para trás, fingindo que está tudo bem é aceitar que mais um entre na estatística 

dos não alfabetizados. O professor que tem compromisso com o seu fazer 

pedagógico, com certeza achará meios de salvar esse aluno. Basta ter boa vontade 

para abraçar a causa. 

Quero aqui reforçar que meu trabalho surtiu efeito e que os avanços são 

notados a cada dia, pois observo cautelosamente os seus progressos. Pois no dizer 

do grande educador Rubem Alves (2000) a função de um professor é instigar o 

estudante a ter gosto e vontade de aprender, e principalmente de abraçar o 

conhecimento. 
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Portanto, o papel do professor é estabelecer relações dialógicas com seu aluno 

demonstrando que a aprendizagem é algo que se conquista cada dia, cada hora. 

Dessa forma, professor e aluno têm que formar uma parceria dinâmica do “aprender 

a conhecer e do aprender a fazer.”  
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