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RESUMO
A presente pesquisa propõe uma investigação em torno de como ocorreu o processo de
ensino remoto em uma turma de alfabetização, da rede estadual de Minas Gerais, na cidade
de São João Del Rei, durante a pandemia. Tomamos como principais objetos de estudo as
interações que se sucederam – entre professora, famílias, alunas e alunos – e o principal
material utilizado no ensino da leitura e da escrita durante a situação de distanciamento
social causada pela ameaça do novo coronavírus – o Plano de Estudo Tutorado (PET) de
Língua Portuguesa do 1º ano. Tendo isto em vista, realizamos uma investigação de cunho
netnográfico, cuja pergunta de partida é: “Como ocorreram as interações durante a
alfabetização de uma turma de 1º ano no ensino remoto com o Plano de Estudo Tutorado
de Língua Portuguesa, que regeu todo esse processo no estado de Minas Gerais?”. Para
tentar encontrar respostas a essa inquietação seguimos três caminhos: (1) revisão
bibliográfica de algumas das principais perspectivas teóricas a respeito da alfabetização e
seus impactos nas políticas públicas; (2) análise documental do Plano de Estudo Tutorado
de Língua Portuguesa do 1º ano; (3) coleta de dados, através de observações das aulas
online de uma turma de primeiro ano, entrevista com a professora da turma observada e
reuniões com um grupo formado por outras professoras e pesquisadoras que
desenvolveram pesquisas semelhantes em outras turmas. Essas professoras
compartilharam com o restante do grupo relatos das experiências que vivenciaram, bem
como todo o planejamento, interações, mensagens, estratégias e materiais utilizados nesse
novo cenário. Alguns dos resultados aos quais chegamos com essa investigação foram: os
familiares representaram o grande elo das interações entre professora e alunos; as crianças
quase não apareceram no processo, cumprindo o papel de meras receptoras do material
que chegou pronto; novos meios de comunicação foram acessados, como vídeos e o grupo
de Whatsapp, mas aparecem apenas como veículos transmissores dos conteúdos; as
atividades desenvolvidas pela professora não eram obrigatórias; segundo a professora, a
turma não construiu quase nenhum aprendizado; o PET foi recurso prioritário e obrigatório
do ensino remoto; o foco da alfabetização nesse material era nas unidades menores da
língua quase sempre de maneira mecânica e descontextualizada, indo de encontro até
mesmo com as referências citadas ou apropriadas pelo próprio material; o ensino remoto
representou a educação bancária, denunciada por Freire, em sua forma mais aguda.
Palavras-chave: Alfabetização, Pandemia, Covid-19, Ensino Remoto.

ABSTRACT
This research offers an investigation around how the remote teaching process occurred in
a literacy class, from schools in the the state of Minas Gerais, in the city of São João Del
Rei, during the pandemic. We took as main objects of study the interactions - between
teachers, families and students - and the main material used in the teaching process of
reading and writing during the situation of social distance caused by the threat of the new
coronavirus - the 1st year study plan of Portuguese Language Tutoring (PET). With this in
mind, we carried out an nethnographic investigation, whose main question is: “How did the
interactions occur during the literacy of a 1st grade class, in a remote learning, with the
Portuguese Language Tutored Study Plan, which made all this process in the State of Minas
Gerais?”. To try to find answers to this concern, we followed three paths: (1) bibliographic
review of some of the main theoretical perspectives on literacy and its impacts on public
policies; (2) document analysis of the 1st year Portuguese Language Tutoring Study Plan;
(3) data collection, through online classes of a first-year class, interviews with a teacher from
the observed class, and meetings with a group formed by other teachers and researchers
who developed similar research in other classes. These teachers shared with the rest of the
group reports of their experiences, as well as all the planning, interactions, messages,
strategies and materials used in this new scenario. Some of the results we arrived at with
this investigation were: family members represented the great link of interactions between
teachers and students; the children hardly appeared in the process, fulfilling the role of mere
recipients of the material that arrived ready-made; new means of communication were
accessed, such as videos and the Whatsapp group, but they appear only as vehicles for
transmitting content; how activities developed by the teacher were not mandatory; according
to the teacher, the class did not build almost any learning; PET was a priority and mandatory
resource for remote learning; the focus of literacy in this material was on the smaller units
of the language, almost always in a mechanical and decontextualized way, meeting even
as references cited or appropriated by the material itself; remote learning represents banking
education, denounced by Paulo Freire, in its most acute form.
Keywords: Literacy, Pandemic, Covid-19, Remote Learning.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas semanas do ano de 2019, houve a descoberta do novo coronavírus, o
então denominado Sars-Cov-2, que viria a se tornar motivo de um impacto completo na
vida de toda a população mundial. Segundo informações da Veja Saúde 1, tudo começou
com o aumento do número de notificações médicas a respeito de crises respiratórias na
cidade de Wuhan, no leste da China. Pouco tempo depois, o vírus começou a se espalhar
pelo mundo, atingindo países de todos os continentes.
Além de provocar uma doença altamente contagiosa, seu estágio inicial pode ser
assintomático, o que dificulta ainda mais o controle da contaminação. Alguns casos podem
evoluir para quadros mais graves, levando os pacientes ao uso de aparelhos respiratórios
e até mesmo ao óbito. Nesse cenário, enquanto ainda não existia uma vacina, nem
tratamentos comprovadamente eficazes contra o vírus, diversas medidas preventivas foram
sendo tomadas em todo o mundo. Mesmo após a chegada da vacina, a dificuldade de
distribuição, gratuita e para todos, manteve a população alerta em relação à prevenção do
contágio.
Dentre as diversas ações para prevenir que o vírus se espalhasse, a que mais
transformou a rotina da população, sem dúvidas, foi o isolamento social. No Brasil, em
meados do mês de março de 2020, apenas os serviços essenciais estavam em
funcionamento presencial. As demais atividades foram canceladas, adiadas ou adaptadas
para serem realizadas à distância.
Trazendo esse contexto para o âmbito da educação, temos escolas fechadas e, com
isso, professoras e professores, alunas e alunos, familiares e responsáveis tendo de se
adaptar, das mais diversas maneiras, ao ensino remoto. Todos em suas casas, aprendendo
e ensinando em meio virtual, quando se tem acesso a ele. Afunilando um pouco mais a
temática em voga, crianças que estariam iniciando seu processo de alfabetização na
escola, também tiveram que se habituar a esse outro modo de aprender, no qual os
familiares ou responsáveis tornaram-se peças fundamentais.
Entretanto, muito antes da pandemia, a preocupação com a alfabetização já vinha
sendo assunto recorrente e motivo de debates diversos em pesquisas e políticas públicas.
Enquanto inúmeras concepções de alfabetização disputaram seu lugar no campo
acadêmico, avaliações em larga escala, proposição de metas, programas de formação
continuada, mudanças legislativas, entre outras medidas, marcam os governos em

1

Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/coronavirus-o-que-podemos-aprender/. Acesso em: 04 jul. 2020.
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vigência. Agora, essa preocupação de décadas ganhou novas nuances e tem gerado um
debate inédito.
Tendo esse contexto como ponto de partida e pensando na importância de
compreender esse outro modo de ensinar e aprender, realizamos uma pesquisa em uma
turma de 1º ano do Ensino Fundamental, que passou pelo ensino remoto, cuja pergunta de
partida é: “Como ocorreram as interações durante a alfabetização de uma turma de 1º ano
no ensino remoto com o Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa, que regeu todo
esse processo no estado de Minas Gerais?”. Como a própria questão já anuncia,
tomaremos como objeto de estudo as interações que se sucederam – entre professora,
famílias, alunas e alunos – e o principal material utilizado no ensino da leitura e da escrita
durante a situação de distanciamento social causada pela ameaça do novo coronavírus –
o Plano de Estudo Tutorado (PET) de Língua Portuguesa do 1º ano.
Para compreender como meu interesse de pesquisa chega ao tema da alfabetização,
rememoro alguns dos meus caminhos acadêmicos que, não raramente, esbarraram nas
discussões que envolviam questões sócio-políticas. Já no primeiro semestre do curso, os
debates sobre diversidade, movimentos sociais e desigualdades começaram a despertar
minha curiosidade e vontade de aprender mais. Na trajetória, integrei o grupo de pesquisa
Flores Raras, que discutia gênero e feminismos e o grupo LICEDH (Linguagens, Infâncias,
Cultura e Desenvolvimento Humano) cujo próprio nome revela os enfoques de estudo. Fui
monitora da disciplina Sociologia da Educação e bolsista de Treinamento Profissional no
Colégio de Aplicação João XXIII, onde acompanhei de perto o movimento estudantil de
ocupação das escolas em protesto à PEC 2412 e à Reforma do Ensino Médio, em 2016.
Naquele momento, percebi que a consciência política, a criticidade e a força da
expressividade daqueles alunos que, tão jovens lutavam contra a negação de seus direitos,
eram os melhores frutos que se poderia colher de qualquer processo educativo.
Pouco tempo depois, no primeiro semestre de 2017, atuei como voluntária em um
projeto de extensão intitulado “Laboratório de Alfabetização”, desenvolvido na Universidade
Federal de Juiz de Fora. Nesse projeto, eram realizados atendimentos pedagógicos
semanais, a alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Juiz de
Fora, que ainda não haviam sido alfabetizados ou apresentavam dificuldades em leitura e
escrita. Ali, percebi que, de alguma forma, estava novamente diante de um processo de
negação de direitos. Eu não compreendia como algumas crianças tinham o privilégio de

2

O projeto de emenda constitucional propôs a limitação do teto dos gastos públicos, afetando diretamente o
investimento em educação.
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passar por um processo de alfabetização lindamente, que as proporcionasse uma
apropriação significativa da leitura e da escrita e a outras isto era negado.
Mesmo com uma base teórica que não me permitia uma compreensão crítica dessa
problemática, me apoiei na experiência com o Laboratório de Alfabetização e formulei um
primeiro projeto que se propunha a investigar casos de crianças que chegam ao 5º ano do
Ensino Fundamental sem serem alfabetizadas. Com a ajuda da orientadora deste trabalho,
fui me aprofundando nas diferentes teorias de alfabetização que compõem o debate do
campo acadêmico e das políticas públicas e encontrei, nos estudos de Paulo Freire, uma
concepção de alfabetização ancorada indissociavelmente ao contexto político, cultural e
social. Foi essa perspectiva que considera a realidade e a vivência dos educandos,
superando a visão mecânica e restrita de alfabetização, que me permitiu começar a
interpretar de forma mais consciente e crítica o tema da minha pesquisa.
Entretanto, como iniciamos o ano de 2020 em meio ao cenário de pandemia, a
imersão no campo foi dificultada por conta do isolamento social e do fechamento das
escolas. Por outro lado, despertou-me uma curiosidade a respeito de como esse processo
estava acontecendo fora do ambiente escolar, uma vez que vivenciávamos, naquele
momento, uma situação completamente inédita no âmbito da educação e da alfabetização.
Assim, optamos por alterarmos a questão de pesquisa inicialmente pensada, sem
deixar de refletir a respeito da alfabetização. Acreditamos que este foco contribuirá
socialmente como forma de registro de uma das práticas pedagógicas que ocorreram
durante um marco histórico mundial. Além disso, como será mais detalhado na
metodologia, esta pesquisa teve um importante caráter formativo, em que todas as
envolvidas trocaram experiências, ensinaram, aprenderam e refletiram sobre a própria
prática e a das demais. Essa abordagem dialógica entre teoria e prática, pode inclusive
fazer com que as contribuições do estudo não se limitem ao meio acadêmico, despertando
interesse nas professoras alfabetizadoras, que sustentam a base da nossa educação.
Esta dissertação está dividida em cinco capítulos mais as considerações finais. No
primeiro capítulo, abordaremos algumas teorias sobre a alfabetização que historicamente
ocuparam os debates no campo acadêmico e político, sejam elas mais ou menos
convergentes às perspectivas que defendemos. No segundo capítulo, nos aprofundaremos
nos estudos de Paulo Freire, com os quais mantemos enorme afinidade teórica, não só a
respeito da concepção de alfabetização que o autor defende, mas também sobre sua ideia
de educação como um todo. O terceiro capítulo reunirá as discussões em torno dos
pressupostos metodológicos da pesquisa. No quarto capítulo, iniciaremos a análise dos
dados produzidos, para levantar um panorama geral do contexto da pesquisa, começando
15

pela Rede Estadual de Educação de Minas Gerais, passando pela escola onde o estudo foi
desenvolvido e terminando na turma pesquisa, buscando não só apresentar cada uma
dessas instituições, como também as mudanças que sofreram com o Ensino Remoto. No
quinto capítulo, continuaremos seguindo com a análise dos dados, porém de forma mais
aprofundada e focada na alfabetização na pandemia, utilizando dois importantes eixos de
análise: (1) as interações professora-famílias-alunos e (2) o principal material utilizado na
turma no ensino da leitura e da escrita durante o ensino remoto – o Plano de Estudo
Tutorado de Língua Portuguesa do 1º ano.
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1. PERSPECTIVAS TEÓRICAS DA ALFABETIZAÇÃO: UM BREVE APANHADO DOS
DEBATES SUCEDIDOS E SEUS REFLEXOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS
A temática da alfabetização sempre esteve presente nas discussões sobre educação
no Brasil, por meio de concepções e teorias diversas. Estes estudos desenvolvidos acerca
do tema abrangem desde as ideias hegemônicas, que regem os currículos, avaliações e
políticas públicas do país, até as mais atuais que propõem novos questionamentos em torno
do assunto. Nesse sentido, compreendendo a importância dessas contribuições para o
novo contexto de alfabetização em voga, reuniremos aqui algumas autoras que compõem
o debate e optamos por organizar o capítulo com base em um estudo mais aprofundado de
obras específicas destas autoras elencadas.
Iniciamos a discussão com Cláudia Maria Gontijo – professora e pesquisadora pela
Universidade Federal do Espírito Santo –, e seu livro “Alfabetização: políticas mundiais e
movimentos nacionais”. Na obra, a autora destaca quatro maneiras de conceber o termo
alfabetização: 1. como conjunto autônomo de competências; 2. como aplicada, praticada e
situada; 3. como processo de aprendizagem; e 4. como texto.
A vertente que identifica a alfabetização como conjunto autônomo de competências,
segundo Gontijo, é a mais comum delas e abrange tanto os métodos sintéticos, quanto os
analíticos. Dentro dessa mesma concepção, há divergências em relação ao modo de
abordagem no ensino da leitura e da escrita. Há os que defendem a ênfase no aspecto
fonêmico e os que buscam o enfoque na leitura como processo de construção de sentido.
Entretanto, “[...] recentemente o foco sobre o significado tem sido substituído pela ênfase à
fonética, no reconhecimento de palavras, na ortografia e no vocabulário.” (UNESCO, 2006,
p.159 apud GONTIJO, 2014, p.15). Essa tendência, ainda segundo Gontijo, tem dado
origem a visões da escrita como sendo apenas a transcrição da língua oral e, portanto,
superior a esta.
A ideia de alfabetização como aplicada, praticada e situada surgiu com o
reconhecimento dos limites da visão anteriormente descrita. Nesse cenário, aparece o
conceito de “alfabetização funcional”, bem como iniciativas que consideram o processo de
alfabetização como uma prática social vinculada aos diferentes contextos de cada
sociedade. Assim, até mesmo a noção de analfabetismo começa a ser repensada, pois de
acordo com essa concepção, pessoas antes consideradas analfabetas, também possuem
algum conhecimento sobre a escrita, já que participam de situações sociais que a envolvem
(GONTIJO, 2014).
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A concepção de alfabetização como processo de aprendizagem desacredita que
esse processo seja resultado de uma intervenção específica, mas compreende que ele
ocorra de maneira ativa e global. No Brasil, tendo como principais referências Emília
Ferreiro e Ana Teberosky, essas contribuições foram fortemente incorporadas nas políticas
públicas e nas práticas pedagógicas, causando enorme mudança nas ideias sobre
alfabetização e rompendo com o modelo autônomo e com os métodos sintéticos. Em 2014,
como apontou Gontijo, mesmo diante das críticas a respeito de seu aspecto biologizante,
as ideias construtivistas permaneciam como base das orientações do Ministério da
Educação (GONTIJO, 2014).
A perspectiva de alfabetização como texto enfatiza a questão da linguagem, do
conteúdo e dos discursos. A principal preocupação dos trabalhos dessa vertente é
compreender “[...] se os tipos de alfabetização usados nas escolas e pelos programas para
adultos são pertinentes para a vida presente e futura dos educandos.” (GONTIJO, 2014,
p.18).
Voltando à concepção de alfabetização como processo de aprendizagem, Emília
Ferreiro e Ana Teberosky são as principais representantes dessa perspectiva, como já
mencionado anteriormente. As autoras desenvolveram a teoria construtivista da
alfabetização, a qual pretendemos apresentar de forma mais aprofundada a seguir,
tomando como base o livro “Com todas as letras”, de Emília Ferreiro.
Já de início, trazemos uma crítica importante cunhada pela autora a respeito da
ausência sistemática da discussão a respeito dos usos da língua escrita nos objetivos dos
programas de alfabetização. Para ela, essa ausência é mais uma maneira de acentuar as
desigualdades sociais dos alunos, uma vez que:
As crianças que crescem em famílias onde há pessoas alfabetizadas e onde
ler e escrever são atividades cotidianas, recebem esta informação através
da participação em atos sociais onde a língua escrita cumpre funções
precisas. [...] Essa informação que uma criança que cresce em um ambiente
alfabetizado recebe cotidianamente é inacessível para aqueles que crescem
em lares com níveis de alfabetização baixos ou nulos. Isso é o que a escola
“dá por sabido”, ocultando assim sistematicamente, àqueles que mais
necessitam, para que serve a língua escrita. E, ao ocultar essa informação,
discrimina, porque é impossível obter esta informação fora dos atos sociais
que a convertem em funcional (FERREIRO, 1999, p.19).

Para Ferreiro, o erro está na maneira em que a escola apresenta a escrita, como um
objeto em si mesma, importante apenas dentro do contexto escolar como requisito para
aprovação ou para o uso na vida adulta. A autora defende que é necessário restabelecer
uma verdade: “[...] a escrita é importante na escola porque é importante fora da escola, e
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não o inverso.” (FERREIRO, 1999, p.20-21). Para ela, é preciso que superemos a visão
tradicional que apresenta a escrita como algo imutável e não como uma construção
histórica presente nas ações sociais.
Além disso, Ferreiro ainda acredita que as crianças são facilmente alfabetizáveis e
que são os adultos, que tornam o caminho mais complicado e desinteressante com as
sequências de progressão cumulativa, partindo do que consideram mais fácil ao mais difícil,
sem levar em conta a definição de fácil e difícil da criança. Segundo Ferreiro,
[...] as letras, as sílabas, as palavras ou frases se apresentam em uma certa
ordem, em doses pré-fabricadas, iguais para todos, para evitar riscos; negase acesso à informação linguística até que se tenham cumprido os rituais de
iniciação; não se permite à criança “escutar a língua escrita” (em seus
diferentes registros) até que a mesma não possa ler; a língua escrita se
apresenta fora de contexto (o professor não lê para informar-se nem para
informar a outros, mas para “ensinar a ler”; não escreve para comunicar ou
para guardar informações, mas para “ensinar a escrever”) (FERREIRO,
1999, p.29).

Estabelecendo uma analogia com apropriação da língua falada, a autora esclarece
que nenhuma família priva os bebês de determinados fonemas que consideram mais
complexos, muito menos criam uma sequência de palavras das mais fáceis às mais difíceis.
As pessoas ao redor simplesmente falam em seus contextos sociais permitindo que a
criança ouça, sem se preocuparem com quais fonemas estão sendo apresentados e em
que ordem aparecem, mesmo que suponham que a criança possa não entender
completamente o que está sendo dito. Nesse caso, “Essa informação linguística se
apresenta em contextos funcionais, o que permite que a criança construa significados
plausíveis para os sons emitidos.” (FERREIRO, 1999, p.29).
Outro ponto de divergência, indicado por Ferreiro, entre o aprendizado da língua oral
e da língua escrita está na reação às hipóteses construídas pela criança. Qualquer tentativa
de emissão sonora é comemorada e incentivada, ainda que não se aproxime da forma
correta de se pronunciar nenhuma palavra. A tentativa de falar é valorizada por si só e tentase entender o que foi dito. O mesmo não acontece com a escrita. Não se busca ao menos
compreender o que a criança tentou escrever, porque se acredita que ela não é capaz de
escrever nada sem que antes tivesse aprendido todos os passos metodológicos
hierarquicamente traçados.
Ferreiro explica ainda que as crianças aprendem muito mais construindo do que
repetindo, entretanto, as escolas insistem em negar esses processos de construção. As
crianças jamais podem escrever palavras que não foram copiadas anteriormente,
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desconsiderando, dessa forma, a importância do tentar, tão valorizada na língua falada.
Nas palavras da autora:
Em língua oral permitimos à criança que se engane ao produzir, tanto quanto
ao interpretar, e que aprenda através de suas tentativas para falar e para
entender a fala dos outros. Em língua escrita todas as metodologias
tradicionais penalizam continuamente o erro, supondo que só se aprende
através da reprodução correta, e que é melhor não tentar escrever, nem ler,
se não está em condições de evitar o erro. A consequência inevitável é a
inibição: as crianças não tentam ler nem escrever e, portanto, não aprendem
(FERREIRO, 1999, p.31).

Entretanto, é importante que nos atentemos para o fato de que essa concepção não
compreende o processo de aquisição da escrita como natural ou espontâneo, em que o
professor apenas fornece livros e assiste à alfabetização acontecer. É um processo difícil e
não linear, tanto quanto os outros processos de aprendizagem. Situações conflitivas irão
aparecer e estas serão de suma importância para o processo construtivo, pois podem
representar dificuldades que o professor terá de ajudar a criança a superar.
Retomando a crítica à concepção de preparar a criança antes que ela possa de fato
colocar a escrita em prática, Ferreiro explica que essa perspectiva traz um problema tanto
escolar quanto teórico.
O problema escolar se dá na medida em que são criadas barreiras de aprendizagem
que a criança só pode ultrapassar depois de certo nível de maturidade. Para delimitar essa
maturidade, pré-requisitos são frequentemente elencados nos textos pedagógicos,
compondo longas e inespecíficas listas. Ferreiro então se questiona quais são os propósitos
para se definir tal noção de maturidade e chega a algumas hipóteses: ampliação de
mercado editorial que lançam livros com exercícios preparatórios para a leitura e testes de
aptidão; aumento da clientela de psicólogos e psicopedagogos que podem diagnosticar os
problemas de aprendizagem antecipadamente; simplificação da prática dos professores
que podem transferir seu trabalho para os exercícios prontos e mecânicos de preparo para
alfabetização; distanciamento total entre educação infantil e língua escrita, uma vez que as
crianças menores ainda não são consideradas preparadas; ocultação de fracassos
metodológicos, já que a razão sempre será a imaturidade da criança; discriminação de
crianças dos setores marginalizados, que como já mencionado anteriormente, chegam à
escola em situação de desvantagem devido ao pouco contato com a língua escrita nas
famílias.
Quanto ao problema teórico, Ferreiro expõe duas perspectivas sobre os
conhecimentos prévios: uma tradicional, que elenca determinados pré-requisitos como
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necessários para a aquisição da escrita, desconsiderando o saber que a criança já tenha;
e uma construtivista que entende que as crianças não chegam vazias à escola e que
possuem sim conhecimentos que serão o ponto de partida da alfabetização, mas cada uma
com base em sua vivência. O problema é enxergar essa diferença de conhecimentos
prévios como uma deficiência de alguns que deve ser sanada.
Diante dessas críticas, Ferreiro apresenta meios de introduzir a escrita, de forma a
se distanciar dos treinos mecânicos e infundados. Para a autora, essa introdução pode se
dar da seguinte maneira: permitindo explorações de portadores de escrita diversos, tendo
acesso a leitura em voz alta desses materiais, podendo escrever com diferentes finalidades
sem receio de errar, podendo antecipar o conteúdo de um texto através de dados
contextuais, participando de atividades sociais de uso funcional da escrita, podendo
perguntar e ser entendido e obter resposta, podendo interagir com a língua escrita de
variadas maneiras.
Ferreiro também propõe experiências alternativas de alfabetização de crianças que
vão de encontro às concepções tradicionais mencionadas. São elas: restituir à língua
escrita o seu caráter de objeto social; aceitar que todos na escola podem produzir e
interpretar escritas, cada qual em seu nível; permitir e estimular que as crianças interajam
com a língua escrita nos mais diversos contextos; proporcionar o acesso a escrita do nome
próprio o quanto antes; não supervalorizar nem subvalorizar a criança; não exigir a princípio
correções gráficas e ortográficas. Essas alternativas são resultadas do trabalho iniciado em
1974 pela autora em parceria com Ana Teberosky e outras colegas que investigaram a
psicogênese da língua escrita.
Dessa maneira, Ferreiro acredita que:
A alfabetização passa a ser uma tarefa interessante, que dá lugar a muita
reflexão e a muita discussão em grupo. A língua escrita se converte num
objeto de ação e não de contemplação. É possível aproximar-se dela sem
medo, porque se pode agir sobre ela, transformá-la, recriá-la. É
precisamente a transformação e a recriação que permitem uma real
apropriação (FERREIRO, 1999, p.47).

Além das propostas de experiências alternativas, Ferreiro também indica três tipos
de materiais considerados necessários no processo de alfabetização: materiais para os
professores, que se distanciem dos tipos “manuais”, mas que sirvam como veículo de
informações atualizadas sobre propostas pedagógicas que os façam refletir criticamente
sobre a própria prática promovendo constante aprendizado e autoavaliação; materiais para
ler, dos mais variados tipos encontrados na sociedade (como livros, revistas, bulas, listas,
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rótulos, etc.), possibilitando, assim, montar um canto de leitura na sala, proporcionando
contato, exploração, busca de informações, classificação e outras atividades; materiais
para alfabetizar, diferentes daqueles tanto criticados, que apresentam orações
estereotipadas, sem sentido e sem finalidade.
Por fim, Ferreiro faz um breve resumo sobre concepções sucessivas que identificou
em seu trabalho de 1988. Para a autora, inicialmente as crianças começam a compreender
a escrita como um conjunto de formas arbitrárias, dispostas linearmente, que
diferentemente do desenho, não representam os aspectos figurais do objeto, mas seu
nome. Em seguida, quando percebem que arbitrariedade e linearidade não são suficientes,
começam a formular condições de interpretabilidade quantitativas e qualitativas (número de
caracteres, formas e combinações das letras), pautadas primeiramente em diferenciações
semânticas. Logo, a fonetização da escrita se inicia e as crianças buscam relacioná-la com
os sons da fala, passando pelos períodos silábico, silábico-alfabético e alfabético. Assim,
tudo aquilo que não é alfabético (pontuação, segmentação de palavras, ortografia em geral)
fica de lado nesse momento e só é levado em conta pela criança depois de entenderem os
princípios fundamentais do sistema alfabético.
Ferreiro, no entanto, chama atenção para uma questão relevante:
[...] descrever uma série ordenada de modos de organização não descarta
as diferenças individuais, mas permite situá-las em um marco geral. O mais
importante não é discutir sobre as etiquetas nem discutir se as etapas são
três, quatro ou seis; o mais importante, creio, é entender esse
desenvolvimento como um processo e não como uma série de etapas que
se seguiriam umas às outras quase automaticamente (FERREIRO, 1999,
p.86-87).

Além disso, a autora também acredita na importância, principalmente pedagógica,
de enxergar de forma positiva aquilo que antes se considerava negativo. Para ela:
Esse larguíssimo período que precede as escritas alfabéticas era antes
considerado quase que exclusivamente em termos de: “a criança não pode,
não sabe, é imatura, se engana, ainda não aprendeu”. Hoje em dia sabemos
ver isto de uma forma positiva e por isto podemos avaliar os avanços, e
sabemos ler esses dados em termos de indicadores bastante precisos que
nos permitem entender como pensam os produtores desses textos
(FERREIRO, 1999, p.86-87).

Outra importante contribuição para o debate em voga veio de Magda Soares –
pesquisadora brasileira do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) –, que construiu
22

um conceito de alfabetização tendo como foco o próprio Sistema de Escrita Alfabético
(SEA). Tomaremos, como base teórica para discorrer sobre a jornada da autora, duas
obras: a primeira de 2004, intitulada “Alfabetização e Letramento”; e a segunda, de 2016,
intitulada “Alfabetização: a questão dos métodos”.
No primeiro livro, Soares reúne diversos artigos que publicou ao longo de uma
trajetória de 13 anos de pesquisa, realiza releituras dos seus trabalhos a partir de outro
olhar e ao longo das páginas deixa novas contribuições a respeito daquilo que já havia sido
publicado anteriormente.
Já no primeiro artigo do livro, a autora explica que o que se tinha na época, a respeito
da discussão sobre as formas de conceber a alfabetização, era uma gama de dados
desconectados sobre o assunto. Dados estes, provenientes dos estudos realizados por
diferentes áreas do conhecimento, como Psicologia, Pedagogia e Linguística e que não
dialogavam entre si. Além disso, novamente em uma perspectiva de separação, tenta-se
compreender o problema da alfabetização com base ou no aluno, ou no contexto, ou no
material, ou no professor e não de uma maneira geral em que todos esses aspectos e
atores se relacionam.
Desse modo, a autora propõe uma articulação desses estudos que ela caracteriza
como “multiplicidade de perspectivas e pluralidade de enfoques”, conciliando os resultados
e articulando análises dentro de uma teoria coerente sobre a alfabetização. Na releitura já
mencionada deste texto, Magda Soares explica que essa articulação se iniciou por meio de
estudos posteriores a este sobre o conceito de Letramento, que começou a ser explorado
na década de 1990, mas que já vinha sendo sinalizado pela autora como uma demanda no
debate sobre alfabetização. Isto posto, a autora se coloca a apresentar algumas das
principais facetas da alfabetização divididas em três categorias sobre as quais
discorreremos abaixo.
A primeira delas é o próprio conceito de alfabetização. Para Soares, a alfabetização
vinha ganhando um sentido muito amplo que se estende por toda a vida, com o constante
aperfeiçoamento da linguagem. A autora reconhece a importância desse processo
contínuo, mas deixa bastante delimitada a diferença entre aquisição e desenvolvimento da
língua escrita. Em suas palavras:
Não parece apropriado, nem etimológica nem pedagogicamente, que o
termo alfabetização designe tanto o processo de aquisição da língua escrita
quanto o seu desenvolvimento: etimologicamente, o termo alfabetização não
ultrapassa o significado de “levar à aquisição do alfabeto”, ou seja, ensinar
o código da língua escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever;
pedagogicamente, atribuir um significado muito amplo ao processo de
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alfabetização seria negar-lhe a especificidade, com reflexos indesejáveis na
caracterização de sua natureza, na configuração das habilidades básicas de
leitura e escrita, na definição da competência em alfabetizar (SOARES,
2004, p.15).

Essa perspectiva mais restritiva do termo acabou sendo bastante representada pela
expressão “alfabetizar letrando”, que incumbe ao processo de alfabetização apenas o
aprendizado do SEA, ficando a cargo do letramento os usos sociais desse sistema. Apesar
dessa tentativa de delimitar os dois conceitos, restringido a concepção de alfabetização,
Soares os compreende como indissociáveis. Segundo a autora:
Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das
atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e
escrita, a entrada da criança (e também do adulto não alfabetizado) no
mundo da escrita, ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela
aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização e pelo
desenvolvimento das habilidades de uso desse sistema em atividades de
leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita –
letramento (SOARES, 2004, p. 13).

Tendo isto em vista e se aproximando do movimento feito por Gontijo ao explicar a
perspectiva de alfabetização como um conjunto autônomo de competências, Soares
apresenta dois pontos de vista sobre a alfabetização: o primeiro que a compreende como
um processo de representação de fonemas em grafemas e vice-versa e o segundo que a
entende como sendo um processo de compreensão de significados nas práticas sociais. A
autora, desse modo, não classifica um ou outro como correto ou não, mas os enxerga como
constitutivos. Isso se dá, segundo sua perspectiva, pelas inúmeras diferenças entre a língua
oral e a língua escrita.
A estes dois pontos de vista, a autora ainda acrescenta um terceiro, que se distancia
do individual e volta-se para o social, considerando as especificidades culturais,
econômicas e tecnológicas de cada sociedade em relação à alfabetização. Sendo assim,
Soares defende que uma teoria coerente da alfabetização deverá se basear em:
[...] um conceito desse processo suficientemente abrangente para incluir a
abordagem “mecânica” do ler/escrever, o enfoque da língua escrita como
um meio de expressão/compreensão, com especificidade e autonomia em
relação à língua oral, e, ainda, os determinantes sociais das funções e fins
da aprendizagem da língua escrita (SOARES, 2004, p.18).

Emília Ferreiro, também se aproxima desse pensamento quando defende a
necessidade de superar a ideia de que o objetivo da alfabetização consiste apenas na
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apreensão de uma técnica de transcrição de formas sonoras e apontar como objetivo a “[...]
a compreensão do modo de representação da linguagem que corresponde a um sistema
alfabético de escrita, seus usos sociais e a construção e compreensão de textos coerentes
e coesos.” (FERREIRO, 1999, p.25). Além disso, para a estudiosa, tal medida “[...] está
indissoluvelmente ligada ao problema da ‘qualidade de ensino’ (com uma consideração
dessa ‘qualidade’ vinculada à detecção e à eliminação dos mecanismos de discriminação
[...]).” (FERREIRO, 1999, p.17).
A segunda categoria discutida por Magda Soares em seu trabalho se refere à
natureza do processo de alfabetização. Para a autora, por se tratar de um fenômeno que
consiste não em uma habilidade, mas em um conjunto delas, sua natureza também é
complexa, multifacetada e composta por diferentes perspectivas. São elas: psicológica,
psicolinguística, sociolinguística e linguística. Tecendo uma breve síntese do que a autora
elucida sobre cada uma delas, discorreremos sobre suas respectivas características
principais nos próximos parágrafos.
A perspectiva

psicológica,

muito

presente

nos

estudos

sobre

o

tema,

tradicionalmente estabeleceu enfoque nos processos psicológicos necessários para a
alfabetização, relacionando-a com inteligência (QI), fisiologia e neurologia. Esses estudos
começaram então a ser utilizados como justificativa para o fracasso na alfabetização,
atribuindo-o a deficiências de aprendizagem. Segundo Soares, as pesquisas dessa
perspectiva analisavam problemas como:
[...] caracterização da maturidade linguística da criança para a
aprendizagem da leitura e da escrita, as relações entre linguagem e
memória, a interação entre a informação visual e não visual no processo da
leitura, a determinação da quantidade de informação que é aprendida pelo
sistema visual, quando a criança lê etc. (SOARES, 2004, p.19).

Nos primeiros anos da década de 1980, entretanto, a perspectiva psicológica
caminhou por outros rumos, com os estudos cognitivos de Piaget (sobre os processos de
aquisição do conhecimento) e Emília Ferreiro (sobre os estágios de conceptualização da
escrita e o desenvolvimento da “lecto-escrita”).
Já a perspectiva sociolinguística, relaciona estritamente a alfabetização aos usos
sociais da língua. Assim, assuntos como: dialetos, diferenças regionais, questões de classe,
distância entre língua oral e língua escrita, são frequentemente colocados em debate.
Por fim, Soares menciona a perspectiva linguística, que volta à ideia de
correspondência fonema-grafema, mas como um domínio progressivo das regularidades e
irregularidades (visto que nem sempre as correspondências são fieis). Após essa síntese,
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ela conclui, novamente enfatizando a natureza complexa da alfabetização, que o melhor
caminho é a articulação das pesquisas realizadas nas diversas áreas do conhecimento,
que integradas podem seguir para uma teoria coerente da alfabetização.
A terceira e última categoria que Soares apresenta são os condicionantes do
processo de alfabetização. A esse respeito, a autora defende que a alfabetização é
perpassada pelo contexto social e traz como dado importante a predominância de seu
fracasso nas classes populares. Emília Ferreiro vai ao encontro dessa afirmação ao dizer
que: “[...] analfabetismo e pobreza caminham juntos, não são fenômenos independentes;
analfabetismo

e

marginalização

social

caminham

juntos,

não

são

fenômenos

independentes. O analfabetismo dos pais está relacionado com o fracasso escolar de seus
filhos.” (FERREIRO, 1999, p.56).
Isso pode ser explicado, segundo Soares, pelo fato de que a linguagem padrão,
valorizada pela escola, se aproxima daquela utilizada pelas camadas mais privilegiadas da
sociedade. Desse modo, crianças provenientes dessas camadas se adaptam bem mais
facilmente à sistematização do conhecimento pela escola, que as demais. A falsa ideia de
neutralidade política na alfabetização, também contribui para que as desigualdades sociais
reflitam nas desigualdades educacionais e é por esse motivo que a autora defende uma
teoria coerente de alfabetização que só será possível “[...] se a articulação e integração das
várias facetas do processo forem contextualizadas social e culturalmente e iluminadas por
uma postura política que resgate seu verdadeiro significado.” (SOARES, 2004, p.23).
Outro texto de Magda Soares “Em busca da qualidade em alfabetização: em busca...
de quê?”, publicado em 1991 e novamente em 2004 no livro já mencionado, também aborda
os conceitos de alfabetismo e alfabetização, dessa vez a partir da temática da qualidade e
novamente os aspectos sociais são levados em consideração. Os questionamentos sobre
quais habilidades devem compor o conceito de alfabetismo, ou que capacidades um sujeito
precisa desenvolver para ser considerado alfabetizado, são mais uma vez objeto de
reflexão, agora para se considerar a qualidade dessa alfabetização e quais critérios levar
em conta ao qualificá-la. Como já discutido anteriormente, tais questões são imprecisas e
sofrem forte interferência do contexto em que se inserem. Nas palavras da autora, “[...] as
propriedades, os atributos, as condições que constituem a qualidade da alfabetização ou
do alfabetismo dependem do contexto histórico, social, econômico, político, cultural,
educativo em que essas práticas ocorrem.” (SOARES, 2004, p.51).
Como exemplificação dessa afirmação, a autora faz uma comparação entre os
países desenvolvidos e o Brasil. Nos primeiros, os problemas em relação à qualidade da
alfabetização se dão após anos de escolaridade e em situações de leitura e escrita muito
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específicas, como dificuldade em preencher formulários, por exemplo. Já no nosso caso há
uma preocupação com a democratização da leitura e da escrita, até mesmo de textos
extremamente simples.
O que a autora conclui com esse estudo é a importância de se determinar os
atributos, propriedades e condições do alfabetismo ao buscarmos a qualidade da
alfabetização e de definir se estes serão os mesmos para todos ou se se diferenciarão de
acordo com cada contexto. Ambas as ações, para ela, são ideológicas e políticas, e essa
constatação torna-se a resposta à pergunta inicial “em busca... de quê?”: de uma ideologia
e uma política para a alfabetização da criança brasileira.
Ainda dentro de um debate político, mas com foco específico na cidadania, Soares,
em 1996, construiu mais um texto que posteriormente viria a compor seu livro. Em
“Alfabetização e Cidadania”, logo de início, é proposta uma dupla análise sobre a relação
entre os dois termos, primeiro negando-a, depois a afirmando.
Ao negar, a autora defende que para se exercer a cidadania, ler e escrever não são
requisitos imprescindíveis, refutando a ideia do senso comum de que apenas quem domina
a língua escrita é capaz de participar, decidir, ser livre, consciente, responsável. Acreditar
nisso, faz com que os reais motivos que impedem que determinadas pessoas exerçam e
construam sua cidadania, sejam ocultados. Entretanto, ao analisar essa relação pela
perspectiva de afirmação, Soares defende que “a alfabetização é instrumento na luta pela
conquista da cidadania.” (SOARES, 2004, p.59). O que se conclui, dessa forma, é a
necessidade de:
[...] fugir de uma interpretação linear desses dois termos, atribuindo-lhes
uma relação de causa-consequência, em que a construção da cidadania
seja vista como dependente da alfabetização; esta deve ser entendida como
um componente, entre muitos outros, da conquista, pela população, de seus
direitos sociais, civis e políticos (SOARES, 2004, p.57).

Até o momento, foi possível perceber nas concepções de Soares sobre
alfabetização, uma forte influência das questões sociais. Essa influência também aparece
quando a autora se coloca a analisar a alfabetização na prática educativa. Outro artigo do
livro analisado neste trabalho, novamente esbarra na perspectiva sociolinguística. Em
“Alfabetização: a (des)aprendizagem das funções da escrita”, publicado em primeira versão
no ano de 1988, ao analisar produções de textos de crianças de diferentes classes sociais,
a pesquisadora constata que alunos provenientes de camadas privilegiadas percebem com
mais facilidade as funções da escrita escolar, enquanto os de camadas mais populares
acabam utilizando-a de maneira pessoal, para se expressarem.
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Essas funções que a escola atribui à escrita – sempre pautadas no ensino, na
avaliação – representam para a autora um processo de aprendizagem/desaprendizagem
da função da escrita, uma vez que a criança aprende a usá-la da forma como a escola
privilegia, ou seja, transformando-a em uma interlocução artificial e desaprende a utilizá-la
em suas funções reais. Segundo Soares:
Se estudos sociolinguísticos sob uma perspectiva estrutural têm mostrado
como a escola dificulta o processo de aquisição da língua escrita pela
criança pertencente às camadas populares, estudos sociolinguísticos sob
uma perspectiva funcional denunciarão o processo de desaprendizagem
das verdadeiras funções da escrita que a escola impõe, particularmente a
essa criança que, ao contrário da criança das classes favorecidas, só
começa a “sofrer” o trabalho pedagógico escolar quando ingressa na escola
para alfabetizar-se; e denunciarão simultaneamente, o processo de
aprendizagem de uma escrita que nega a funcionalidade desta forma de
interlocução, nega a subjetividade de autor e leitor, e, sobretudo, nega o
direito de usar a escrita para dizer a própria palavra (SOARES, 2004, p.81).

Ainda sobre a alfabetização na prática escolar, Soares começa a problematizar a
questão dos métodos utilizados para o ensino da leitura e da escrita em seu artigo
“Alfabetização: em busca de um método?”, publicado em 1990 e que também compõe seu
livro “Alfabetização e Letramento”. Neste texto, por meio de alguns levantamentos que
realizou, aponta uma elevada importância dada ao método de alfabetização como tema nas
pesquisas das décadas de 1950 e 1960. Ao longo das décadas seguintes, essa relevância
vai decaindo e em contrapartida, a concepção psicogenética da alfabetização ganha força
no campo teórico.
Essa perspectiva psicogenética trouxe enormes mudanças na concepção do
processo de alfabetização:
[...] a criança, de aprendiz dependente de estímulos externos para produzir
respostas que, reforçadas, conduziriam à aquisição da língua escrita –
concepção básica dos métodos tradicionais de alfabetização – passa a
sujeito ativo capaz de construir o conhecimento da língua escrita, interagindo
com esse objeto de conhecimento; os chamados pré-requisitos para
aprendizagem da escrita [...] são negados por uma visão interacionista que
rejeita uma ordem hierárquica de habilidades, afirmando que a
aprendizagem se dá por uma progressiva construção de estruturas
cognitivas, na relação da criança com o objeto “língua escrita”; as
dificuldades da criança, no processo de aprendizagem da língua escrita –
consideradas “deficiências” ou “disfunções”, na perspectiva dos métodos
tradicionais – passam a ser vistas como “erros construtivos”, resultado de
constantes reestruturações, no processo de construção do conhecimento da
língua escrita (SOARES, 2004, p.89).
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Diante dessas mudanças conceituais, a necessidade de um método de alfabetização
passou a ser questionada. Questionada e não prontamente negada, porque apesar das
novas contribuições da teoria psicogenética, a escola permanece teleológica. Frente a esse
conflito, Soares propõe sim a busca por um método que consista: numa escolha de
objetivos que definam os conceitos e habilidades da pessoa considerada alfabetizada (em
perspectiva psicológica, linguística, social e política); numa compreensão da nova
concepção de aprendizagem da leitura e escrita, enxergando a criança como construtora
do conhecimento; e, por fim, num planejamento de ações e atividades que sejam coerentes
com esses objetivos e com essa nova concepção.
No texto “Novas perspectivas do ensino da Língua Portuguesa: implicações para a
alfabetização”, publicado pela primeira vez em 1991 e, posteriormente, também no livro
aqui estudado, Soares retoma as ideias da psicogênese, no que se refere às práticas
educativas. Dessa vez, seu foco se direcionou aos textos (se é que assim podemos
considerar) utilizados para ensinar, que de tanto tentarem evitar a complexidade, não
utilizam conectores, não possuem uma unidade temática e por vezes não fazem sentido
algum. Tais textos, ou pseudo-textos, acabam ensinando as crianças a escreverem dessa
mesma maneira, negando as funções reais da escrita dentro da sociedade.
Nessa mesma direção, Emília Ferreiro considera que esses materiais escritos
utilizados nas escolas levam “[...] a que a expressão escrita se confunda com a
possibilidade de repetir fórmulas estereotipadas, a que se pratique uma escrita fora de
contexto, sem nenhuma função comunicativa real e nem sequer com a função de preservar
informação.” (FERREIRO, 1999, p.18). Além disso, também aponta como problemas a
ênfase excessiva na cópia e a falta de diversidade de tipos e gêneros textuais na escola,
onde apenas textos narrativos e ficcionais são privilegiados, desconsiderando todas as
outras funções que a escrita exerce (como comunicação, instrução e principalmente,
informação, que é a mais utilizada nos textos das outras disciplinas escolares). A autora
também traz para a discussão os problemas futuros que essa prática pode acarretar, como
a formação de escritores que se expressam pobre e precariamente e de leitores que não
são capazes de interpretar ou criticar um texto.
Soares, após suas críticas a respeito dos textos escolares, propõe que concomitante
ao processo de aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética, o aluno também possa
desenvolver a habilidade de usar esse sistema em práticas reais de interação. Em suas
palavras:
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Além de construir seu conhecimento e domínio do sistema ortográfico, o
aprendiz da língua escrita também deve construir o conhecimento e o uso
da escrita como discurso, isto é, como atividade real de enunciação,
necessária e adequada a certas situações de interação, e concretizada em
uma unidade estruturada – o texto – que obedece a regras discursivas
próprias (recursos de coesão, coerência, informatividade, entre outros)
(SOARES, 2004, p.105).

Nesse sentido, Soares reconhece que a Psicologia Genética e a Psicolinguística já
exercem contribuições positivas à alfabetização no que se refere ao aspecto convencionalgráfico da escrita. Entretanto, constrói forte crítica ao material apresentado pela escola
como modelo de escrita e defende que é preciso que “[...] se avance para além dessa etapa
inicial de acesso a língua escrita, alterando-se as condições de leitura e produção de texto
na escola, de modo que a criança conviva com as regras discursivas do texto escrito e
possa, assim, construir seu conhecimento e fazer uso delas” (SOARES, 2004, p.113).
No segundo livro de Soares que trazemos para compor a discussão – “Alfabetização:
a questão dos métodos” –, ao buscar caminhos para a questão que anuncia no título, a
autora defende a aprendizagem inicial da escrita como um fenômeno multifacetado, mas
que deve ser desenvolvido de forma integral, apresentando, mais uma vez, sua defesa pelo
“alfabetizar letrando”:
Parte-se do pressuposto de que a questão dos métodos de ensino da língua
escrita tem sua origem na tendência histórica, que chega à atualidade, de
equivocadamente fragmentar o processo: os métodos ou focalizam uma só
faceta, ou sequenciam as facetas, como se devessem ser desenvolvidas
separadamente, e uma após a outra. Consequentemente, neste livro se
reconhece, e se defende, como resposta à questão dos métodos, que, em
sua dimensão pedagógica, isto é, em sua prática em contexto de ensino,
aprendizagem inicial da língua escrita, embora entendida e tratada como
fenômeno multifacetado, deve ser desenvolvida em sua inteireza, como um
todo, porque essa é a natureza real dos atos de ler e escrever, em que a
complexa interação entre as práticas sociais da língua escrita e aquele que
lê ou escreve pressupõe o exercício simultâneo de muitas e diferenciadas
competências. É o que se tem denominado alfabetizar letrando (SOARES,
2021, p.35).

No que se refere às facetas da aprendizagem inicial da escrita, Soares menciona a
linguística, a interativa e a sociocultural, mas mantém seu foco na primeira, considerando
que se desenvolvimento consiste na “[...] aprendizagem do sistema alfabético-ortográfico,
que conduz à habilidade de leitura e de produção de palavras escritas, a que aqui se reserva
a designação de alfabetização [...]” (SOARES, 2021 p.34). Nesse sentido, a alfabetização
é vista como o desenvolvimento de apenas uma das facetas do aprendizado da língua
escrita, a faceta que a autora define como alicerce para as demais. Em suas palavras:
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[...] a faceta linguística é alicerce das duas outras facetas porque, embora a
aprendizagem inicial da língua escrita deva incluir habilidades de
compreensão e de produção de texto escrito, e ainda de uso da língua
escrita nas práticas sociais que ocorrem em diferentes contextos de
sociedades letradas, estas habilidades, que constituem as facetas interativa
e sociocultural, dependem fundamentalmente do reconhecimento (na
leitura) e da produção (na escrita) corretos e fluentes de palavras (SOARES,
2021, p.34).

Em síntese, a autora define a alfabetização como o desenvolvimento da faceta
linguística da aprendizagem inicial da língua escrita, o que consiste, na conversão da cadeia
sonora da fala em escrita. Assim, para Soares (2021), “[...] aprender a escrita alfabética é,
fundamentalmente, um processo de converter sons da fala em letras ou combinação de
letras – escrita –, ou converter letras ou combinação de letras, em sons da fala – leitura.”
(SOARES, 2021, p.46).
Apesar dessa concepção restrita da alfabetização, Soares defende, de forma
enfática, que as três facetas que envolvem o processo de aprendizagem da língua escrita
devam ser trabalhadas em conjunto:
Uma só faceta de uma pedra lapidada não é a pedra; um só componente –
faceta – do processo de aprendizagem da língua escrita não resulta em
criança alfabetizada e letrada, aquela que não só sabe ler e escrever, mas
também domina habilidades básicas de leitura e escrita necessárias para a
participação em eventos de letramento tão frequentes nas sociedades
contemporâneas.
Assim, como foi dito repetidas vezes ao longo deste livro, a faceta linguística,
à qual se reserva a denominação de alfabetização, é componente
necessário, mas não suficiente, do processo de aprendizagem inicial da
língua escrita (SOARES, 2021, p.346).

Isto posto, a autora delimita as três facetas – que para ela compõem o processo de
aprendizagem inicial da escrita – de forma que o desenvolvimento da faceta linguística é a
alfabetização e o desenvolvimento das facetas interativa e sociocultural é o letramento;
reforçando, novamente, sua defesa pelo alfabetizar letrando, ao alegar que:
[...] o/a alfabetizador(a) tem por objetivo de ensino não só a faceta
linguística, de que se tratou neste livro, mas também, e ao mesmo tempo, a
faceta interativa, que envolve o desenvolvimento de habilidades de
compreensão, interpretação, produção de textos, de ampliação do
vocabulário, de enriquecimento de estruturas linguísticas, de conhecimento
sobre convenções a que materiais impressos obedecem...; e também a
faceta sociocultural, que envolve o conhecimento de fatores que
condicionam usos, funções e valores atribuídos à escrita em diferentes
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eventos de letramento. Destas duas últimas facetas não se pôde tratar neste
livro por ser excessivo para um só volume, mas é a integração das três
facetas, no processo de aprendizagem inicial da língua escrita, que constitui
o alfabetizar letrando (SOARES, 2021, p.351).

Outra maneira de compreender o conceito de alfabetização foi por meio dos estudos
discursivos, que, como o próprio nome sugere, consideram como eixo da alfabetização o
discurso. Ana Luiza Smolka – pesquisadora brasileira, doutora em Educação e formuladora
da perspectiva discursiva de alfabetização – buscou ir além da análise do processo de
construção de conhecimento da criança detalhado por Ferreiro e Teberosky para conhecer
e compreender esse processo dentro de um contexto, permeado por interações sociais e
interlocuções, tentando analisar os discursos das crianças e das professoras e o que eles
revelavam nas situações pedagógicas.
Em seu livro “A criança na fase inicial da escrita”, realiza um estudo com crianças
que estão sendo alfabetizadas e propõe uma perspectiva discursiva desse processo, se
aproximando de alguns apontamentos antes feitos por Emília Ferreiro, mas também se
contrapondo à sua teoria em determinados momentos.
Como pontos de partida inicial, a autora lança questionamentos em torno da leitura
e da escrita na sociedade letrada, onde, para ela, domina a indústria cultural (quem possui
o domínio desses instrumentos, com qual finalidade e razão?). Além disso, se aproximando
do movimento feito por Soares e por Ferreiro, enfatiza a questão do analfabetismo, que
afeta grande parte da população e acusa a escola de “extremamente seletiva”.
A autora ainda coloca em voga a questão política e econômica da alfabetização que
ultrapassa as discussões pedagógicas, quando, por exemplo, se defende a democratização
do ensino com a oferta de vagas, mas ao mesmo tempo a inviabiliza por conta das próprias
condições da escola. Sobre essas condições, Smolka comenta a respeito da perspectiva
de culpabilização da própria criança pelo seu fracasso escolar, que defende a pré-escola
como um preparo necessário e depois a culpabilização do professor, que, de acordo com
essa perspectiva, precisa de treinos, manuais e livros didáticos como guias (ou moldes)
cientificamente inquestionáveis de seu trabalho.
Essas causas e tentativas de solução apontadas, para a autora, não trouxeram
grandes benefícios. Em suas palavras:
Numa surda situação de simulacro – em que os professores desconfiam das
crianças e dos pais; os pais não confiam nos próprios filhos e nem nos
professores; as crianças aprendem a não confiar em si mesmas nem nos
adultos –, as relações interpessoais vão sendo camufladas, interrompidas e
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ninguém parece questionar as condições ou duvidar dos métodos: a escola
se mantem enquanto as crianças evadem (SMOLKA, 2000, p.16).

Assim, não conseguindo resolver o problema pedagógico, começam a surgir os
discursos patologizantes, já discutidos anteriormente, que se juntam às atividades
pedagógicas pouquíssimo variadas, à preocupação com pré-requisitos e maturidade para
alfabetização, à falta de infraestrutura, à imposição do silêncio/imobilidade e aos materiais
didáticos totalmente desprovidos de sentido e de relação com a funcionalidade social da
língua.
É nesse contexto que as pesquisas de Ferreiro chegam ao Brasil e em pouco tempo
começam a se tornar parte do discurso oficial. Smolka se questiona, então, o porquê da
escolha por esse estudo e não por outros tantos que foram desenvolvidos.
Diante dessas inquietudes mencionadas, com as práticas e as teorias em torno da
alfabetização, Smolka se propõe a “[...] analisar os processos da aquisição da escrita nas
crianças, nas relações de ensino e no movimento das transformações histórico-sociais [...]”
(SMOLKA, 2000, p.19).
A primeira evidência apresentada pela autora sobre sua pesquisa diz respeito à “[...]
influência das condições de vida das crianças no processo de elaboração e construção do
conhecimento do mundo.” (SMOLKA, 2000, p.20) e também ao “[...] significado da presença
ou da ausência de adultos ou pessoas mais experientes, como interlocutores e informantes
das crianças.” (SMOLKA, 2000, p.20).
Mais adiante, a autora explica que as funções e configurações da escrita podem ser
aprendidas em fase pré-escolar pelas crianças que estabelecem interação com esse
instrumento cultural. Entretanto, numa aproximação com o que já foi mencionado nos
estudos das outras autoras, para Smolka, isso não é suficiente para que ocorra o processo
de alfabetização, uma vez que se evidenciam situações de desigualdade e privilégio.
Em outra fase de seu trabalho investigativo, os caminhos teóricos foram se
direcionando ainda mais para os aspectos discursivos do problema e assuntos como visões
de mundo, interação com o meio e interação com outras pessoas, começam a ser objeto
de grande reflexão da autora.
Em sua sondagem inicial, Smolka reconheceu na prática escolar, várias
contradições, mencionadas por Ferreiro, entre os métodos de ensino e os processos de
aquisição pela criança, tais como: apresentação da escrita como artificial e sem
funcionalidade; consideração das hipóteses e formulações da criança como erros que
devem ser repreendidos; classificação de crianças como inaptas por conta da diversidade
de experiências que tiveram com a escrita antes da escola; e desconhecimento por parte
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das professoras dos processos de aquisição da escrita pela criança (rigidez quanto ao
cumprimento do programa e a avaliação das crianças, utilização de cartilhas e definição de
um padrão de escrita ideal).
Apesar dessa aproximação aos apontamentos de Emília Ferreiro, a pesquisa de
Smolka pretendia ir além da análise do processo de construção de conhecimento da criança
e buscava conhecer e compreender esse processo dentro de um contexto, permeado por
interações sociais e interlocuções, tentando analisar os discursos das crianças e das
professoras e o que eles revelavam nas situações pedagógicas.
Assim, os pontos de apoio da teoria se fixaram primeiramente em dois conceitos que
a autora comenta de forma breve. A Teoria da Enunciação, de Bakhtin, que ia em direção
à “[...] consideração do fenômeno social da interação verbal nas suas formas orais e
escritas, procurando situar essas formas em relação às condições concretas de vida,
levando em conta o processo de evolução da língua, isto é, sua elaboração e transformação
sócio-histórica.” (SMOLKA, 2000, p.29). E a Análise de Discurso, de Orlandi e Pêcheux,
que “[...] indica pistas concretas para uma análise dos elementos e das condições de
enunciação.” (SMOLKA, 2000, p.29-30).
Partindo desses pressupostos, Smolka observa dois momentos pedagógicos, e
constata como problema, a ilusão por parte do professor de sua tarefa de ensinar. Diante
disso, percebe a necessidade de diferenciar os termos “tarefa de ensinar” e “relação de
ensino”, chegando às seguintes constatações:
A relação de ensino parece se constituir nas interações pessoais. Mas a
tarefa de ensinar é instituída pela escola, vira profissão (ou missão). [...] A
tarefa de ensinar, organizada e imposta socialmente, baseia-se na relação
de ensino, mas, muitas vezes, oculta e distorce essa relação. Desse modo,
a ilusão e o disfarce acabam sendo produzidos, não pela constituição da
relação de ensino, mas pela instituição da tarefa de ensinar. Em várias
circunstâncias, a tarefa rompe a relação e produz a “ilusão”. Ou seja, da
forma como tem sido vista na escola, a tarefa de ensinar adquire algumas
características (é linear, unilateral, estática) porque, do lugar em que o
professor se coloca (e é colocado), ele se apodera (não se apropria) do
conhecimento; pensa que o possui e pensa que sua tarefa é precisamente
dar o conhecimento à criança. Aparentemente, então, o aprendizado da
criança fica condicionado à transmissão do conhecimento do professor
(SMOLKA, 2000, p.31).

Assim, a autora explica que essa ilusão faz com que o discurso do professor
predomine sobre o do aluno. Pressupõe-se, dessa maneira, que somente na escola e com
o professor, é que se aprende, desconsiderando os saberes da criança e os de quem não
passou pelo processo de escolarização. Essa visão, para Smolka, decorre da falta de
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conhecimento e de consciência crítica do professor a respeito de seu próprio papel e função
dentro das relações sociais.
Analisando uma outra situação na sala de aula, em que a professora escreve no
quadro um exercício e pede que as crianças copiem, Smolka levanta novas considerações.
O exercício solicitado tinha um viés bastante tradicional e mecânico. As crianças não
superam as expectativas da professora e não compreendem exatamente o que por ela foi
solicitado, daí começam as repreensões. Diante de tal situação, a autora entende que o
que a professora fala para “corrigir” as crianças, diz muito sobre sua relação com elas,
sobre sua relação com a escrita e sobre o ato de ensinar e de aprender.
No que se refere à relação com a escrita, constata-se que a professora não foi capaz
de compreendê-la e apresentá-la como um objeto de estudo, de conhecimento, de reflexão
e também não a utiliza como mediadora ou instauradora de conhecimentos. Sobre a relação
com as crianças, revela-se uma frustração e irritação por perceber que seu esforço não
trouxe os retornos desejados. E quanto ao processo de ensino-aprendizagem, nas palavras
da autora: “[...] o ato de ensinar se caracteriza e se reduz ao falar e ao apontar o erro; o ato
de aprender se caracteriza pelo tentar copiar e pelo calar.” (SMOLKA, 2000, p.36).
Nesse contexto, a professora fica sem saber o que fazer e cai no discurso da
patologização, quando solicita testes psicológicos que classificam como “deficientes” 17
crianças da turma. Diante do resultado, a profissional retira a culpa de si própria e transfere
para os “problemas” de aprendizagem das crianças. Tal situação forma os condicionantes
suficientes para gerar repetência e evasão escolar, que, assim, acabam sendo legitimados
cientificamente. Isso se dá, segundo Smolka, porque “Tanto a legitimidade do
conhecimento científico quanto a posição que a professora ocupa e a tarefa que ela assume
foram e estão sendo forjados e constituídos historicamente no jogo das relações sociais.”
(SMOLKA, 2000, p.37).
Mais uma vez, Smolka levanta críticas a respeito do ensino da escrita, que para ela,
se tornou uma técnica e que a própria escrita é vista dessa maneira, trazendo reflexos para
além dos índices de evasão e repetência, mas “[...] nos resultados de uma alfabetização
sem sentido que produz uma atividade sem consciência; desvinculada da práxis e
desprovida de sentido, a escrita se transforma num instrumento de seleção, dominação e
alienação.” (SMOLKA, 2000, p.38).
As próprias visões das crianças sobre a escrita são afetadas por essa concepção de
alfabetização. Em depoimentos recolhidos pela pesquisadora, quando se pergunta às
crianças as razões de se aprender a ler e escrever, surgem respostas como: “pra tirar boa
nota”, “pra não ficar burro”, “pra passar de ano”, “pra não precisar pegar no serviço pesado
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quando crescer”. Diante dessas falas, é perceptível que essas crianças não entenderam a
real função de aprender a leitura e a escrita, para elas e em acordo ao que a escola
apresenta, a escrita tem um fim quase que puramente escolar.
É por isso, que, como afirma Gonçalves (2015), o aprendizado da leitura e da escrita
deve ter como ponto de partida a vida, afinal, estas são atividades discursivas, de produção
de sentidos. É preciso conhecer os interesses das crianças e isso supõe ouvi-las e,
portanto, não só permitir que falem, mas também criar “[...] oportunidades para que se
expressem em momentos coletivos, em que possam partilhar seus saberes, experiências,
suas vivências.” (GONÇALVES, 2015, p.47).
Em outra situação da pesquisa, Smolka analisou uma turma considerada o pior 1º
ano da escola. Nessa turma estavam crianças com “problemas de aprendizagem”, que não
haviam passado pela pré-escola e tiraram zero em um teste psicológico aplicado. Essas
crianças passariam o ano todo realizando tarefas que as preparariam para receber o
conhecimento da escrita (os tais pré-requisitos), mas na realidade, o que estava sendo feito
era a negação de um conhecimento que essas crianças não tinham construído ainda.
Segundo Corais (2015), “[...] não existe uma idade certa para começar e terminar o
aprendizado de determinado conhecimento.” (2015, p.30) e é por isso que se torna
necessário compreendê-lo como não compartimentado ou separado por áreas e nem
apreendido num tempo determinado. Além disso, como defende Goulart “[...] é preciso, é
fundamental acreditar de verdade que as crianças são capazes de aprender! Todas são.”
(2015, p.59).
Com a professora da turma mencionada, a pesquisadora buscou desmistificar a
visão sobre as crianças como incapazes e mostrar que, na verdade, suas experiências de
vida precárias que não as permitiram chegar à escola com um conhecimento mais
avançado. Desse modo, sugere-se a essa professora que traga a escrita pra dentro da sala
de aula, que leia e escreva pros seus alunos, que incentive a participação deles e que
atenda às dúvidas e curiosidades que surgirem.
Em uma atividade simples com a turma, um dado importante foi encontrado.
Enquanto se propôs um desenho sobre a história de Chapeuzinho Vermelho, foi escrita no
quadro uma frase do conto e 92% das crianças tentaram reproduzir essa frase nas folhas
distribuídas para o desenho. Confirma-se, desse modo, a vontade e a capacidade de
aprenderem a ler e escrever (SMOLKA, 2000). Por esse motivo que se torna importante
compreender o ritmo de desenvolvimento de cada criança, antes de julgá-la como incapaz.
É necessário que os professores conheçam as crianças com as quais vão se relacionar no
processo de ensino-aprendizagem. Para Mata (2015), esse é um dos caminhos para a
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mudança da escola e só se torna possível por meio da escuta, do diálogo e da compreensão
de que as crianças são sujeitos históricos, sociais e culturais, são cidadãs, constroem
conhecimento, produzem cultura, são ativas, pensam e agem por si mesmas, interagem
com e interpretam o mundo.
Smolka, no relato de mais um momento de sua pesquisa, um pouco diferente do
anterior, com uma turma de outra escola – também considerada a menos avançada –
quando o aluno pergunta à professora como se escreve determinada frase ela o ajuda
soletrando cada letra e apontando no alfabeto de parede. Depois disso, o aluno escreve
uma palavra sozinho, sem obedecer a escrita convencional. Conclui-se, assim, que:
Do “ensino” da professora, então, não resulta, necessariamente, o
“aprendizado correto” do aluno. Há um espaço para a elaboração individual
da criança. A professora ensina porque esclarece, não oculta, não disfarça
[...]. Ela informa adequadamente a criança, supondo que a criança é capaz
de aprender a ler e escrever. Desse modo, além do funcionamento da
escrita, a professora trabalha o reconhecimento do outro, a interação, a
relação com a criança (SMOLKA, 2000, p.43).

A palavra escrita pela criança seria ilegível caso fosse retirada do contexto, mas o
que mais importa, para Smolka, é o fato de que na relação e interação entre professora e
aluno, ambos aprenderam. A criança aprende como escrever, já que tenta logo depois
realizar essa tarefa sozinha, e a professora aprende a forma que a criança compreende e
relaciona o mundo. É por conta da importância das relações nas construções de
conhecimento que a autora defende que:
[...] a escrita não é apenas um “objeto de conhecimento” na escola. Como
forma de linguagem, ela é constitutiva do conhecimento na interação. Não
se trata, então, apenas de “ensinar” (no sentido de transmitir) a escrita, mas
de usar, fazer funcionar a escrita como interação e interlocução na sala de
aula, experienciando a linguagem nas suas várias possibilidades. No
movimento das interações sociais e nos momentos das interlocuções, a
linguagem se cria, se transforma, se constrói, como conhecimento humano
(SMOLKA, 2000, p.45).

Após esses apontamentos, no terceiro capítulo do livro, Smolka também coloca em
diálogo três perspectivas da alfabetização: a tradicional, a construtivista e a discursiva.
Já era esperado que esse diálogo se iniciasse com uma crítica a essa visão
tradicional. Para a autora, esse ponto de vista é incompetente, pois considera a língua como
imutável, fixa. Além disso, a aprendizagem se baseia na repetição, no treino, na
memorização, na reprodução, sem nenhuma outra funcionalidade. As crianças têm de
37

aprender passivamente e suas primeiras tentativas são praticamente proibidas, pois
valoriza-se apenas um modelo “ideal”, “correto”.
O segundo ponto de vista discutido pela autora, o construtivismo, nitidamente se
opõe ao primeiro. Na visão de Smolka, essa perspectiva considera a escrita como um objeto
de conhecimento e este é construído individualmente pela criança. Além disso, os conflitos
cognitivos ou erros são parte fundamental do processo, pois revelam as tentativas e
hipóteses construídas pela criança ao representar a fala na escrita. Entretanto, os estudos
de Ferreiro, Teberosky e Palácio (representantes teóricos dessa perspectiva), ao invés de
contribuir pedagogicamente na compreensão dos processos pelos quais a criança passa
durante a aquisição da escrita, ganharam na escola uma função classificatória, que divide
as crianças em níveis de hipóteses, ignorando outros aspectos e dimensões do processo.
Para Smolka:

O conflito cognitivo apontado por Ferreiro não pode, sem dúvida alguma, ser
ignorado. Mas o que também deve ser levado em consideração é que,
entremeados nessa questão, estão os aspectos das funções e
configurações da escrita, da dimensão simbólica e do processo de
conceitualização e elaboração das experiências, da metalinguagem, além
do conflito social [...]. (SMOLKA,2000, p.63).

Smolka conclui, dessa maneira, que as discussões construtivistas não podem dar
conta, política e pedagogicamente, do fracasso da alfabetização, pois mesmo que elas
apontem para a importância das interações, o foco da investigação está no aspecto
individual do processo de desenvolvimento da escrita, independente das situações
pedagógicas e das relações sociais.
A terceira perspectiva analisada por Smolka, a discursiva, abrange a anterior, mas
inclui discussões a respeito da interação, e do aspecto social das funções, das condições
e do funcionamento da escrita. Desse modo, além de considerar a atividade mental do
aprendiz como um processo cognitivo, também a interpreta como uma atividade discursiva,
na qual a criança aprende a ouvir e entender o outro pela leitura, bem como a dizer o que
deseja pela escrita. Esse aprender, nesse ponto de vista, implica fazer, praticar, explorar.
Em consonância a isso, Cecília Goulart compreende que as práticas pedagógicas
são construções humanas importantes permeadas por “[...] interações e trocas que vão
conformando as turmas como grupos coesos, em torno do objetivo comum que é cada vez
aprender mais para aumentar o conhecimento e a participação no mundo.” (2015, p.62).
Goulart diverge das concepções de Soares a respeito do termo “alfabetizar letrando” e
propõe o “letrar alfabetizando”. Em uma nota de rodapé do texto “O conceito de letramento
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em questão: por uma perspectiva discursiva da alfabetização" explica a diferença de sua
proposta para a de Soares:
Ao associarmos estas duas palavras - alfabetizar e letrar, estamos
significando alfabetizar como a aprendizagem do sistema alfabético de
escrita e letrar como a aprendizagem do sentido social da linguagem escrita.
Desse modo, de um lado, ao se alfabetizar letrando, ensina-se o sistema
alfabético da escrita na perspectiva do seu sentido social. Por outro lado, ao
se letrar alfabetizando, parte-se do sentido social da escrita, na perspectiva
do ensino do sistema alfabético de escrita (GOULART, p.40-41, 2014).

É por defender essa concepção discursiva da alfabetização, que Smolka dedica o
último capítulo de sua obra para enfatizar a emergência do discurso na escrita inicial. Para
ela, a alfabetização exige sentido e para isso é preciso interação com o outro,
principalmente, por meio da escrita. As funções dessa escrita podem ser muitas, mas há
necessidade de um interlocutor para todas elas.
Além disso, a importância das interações e relações com o outro, também aparece
quando a criança vê leitores e escritores mais experientes fazendo usos sociais dessas
habilidades, dentro de um contexto e com uma finalidade e aos poucos tentando exercer
esses papéis até que se apropriem da língua escrita com proficiência (SMOLKA, 2000). É
por esse motivo, que: “Professoras leitoras e escritoras são essenciais na formação, na
alfabetização e no letramento dos alunos.” (SASS, 2015, p.106).
Ao analisar materiais escritos das crianças, mais uma vez a necessidade da
discursividade se evidencia para Smolka, uma vez que a autora percebe a importância de
se considerar as condições de produção daquela escrita e as interferências e interlocuções
estabelecidas entre a criança e o adulto. Para Smolka, a análise dessas circunstâncias da
produção do texto pode revelar muito mais que aspectos lógicos, ortográficos e gramaticais,
pode indicar também as condições do cotidiano da criança, sua atividade discursiva e
mental (por meio de marcas de seu discurso interno, de seu pensamento) e a relação que
ela mesma desenvolve com a escrita.
Assim, para a autora, os textos que as crianças produzem importam menos do que
o que eles revelam em termos de processos de elaboração, espaços de trocas de ideias e
conhecimentos, alternativas de participação, variedades de formulações.
Um grande empecilho para este trabalho, enfatizado pela autora, é sem dúvidas a
indústria cultural. Os materiais didáticos produzidos – na época, as cartilhas e, hoje em dia,
os livros didáticos – contribuem, em sua grande maioria, com a perspectiva tradicional de
ensino. Como alternativa, a autora sugere a busca pela literatura infantil e por materiais
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escritos que circulem no cotidiano das crianças e que tragam marcas de discursividade e
interlocução.
Além disso, a própria concepção educacional tem sido um problema, uma vez que:

[...] a escola só acredita e aceita ser possível a ocupação desses lugares [de
leitora e escritora] depois que a criança já é (considerada) leitora e escritora.
E o que é ser “leitora e escritora” na escola? É decodificar e codificar
mensagens por escrito; é ler e escrever “com sentido”. Mas ler com sentido
é a última etapa que a escola espera da criança no processo de
alfabetização. A escola não trabalha o ser, o constituir-se leitor e escritor.
Espera que as crianças se tornem leitoras e escritoras como resultado do
seu ensino. No entanto, a própria prática escolar é a negação da leitura e da
escritura como prática dialógica, discursiva, significativa (SMOLKA, 2000,
p.93).

Nesse contexto, surge o questionamento sobre o que pode ser feito nas práticas
pedagógicas para enfrentar esses problemas e de fato promover uma prática discursiva
nas escolas. Um caminho interessante seria o diálogo. Para Smolka, quando se abre
espaço de fala para as crianças se relacionarem em sala de aula e exporem suas ideias e
opiniões, as próprias questões levantadas por elas podem ser instrumentos da
alfabetização. Assim, “É o discurso cotidiano que começa a ser marcado pelo trabalho da
escritura das crianças e que traz, portanto, as marcas da realidade sociocultural dos
indivíduos e dos grupos em interação.” (SMOLKA, 2000, p.100). Em consonância a essa
afirmação, Donda et al. afirma que “É também na relação com o outro, pela interação com
seu grupo social, que a criança se constitui leitora.” (DONDA et al., 2015, p.84).
Desse modo, as crianças começam a se arriscar a escrever, afinal, não são
consideradas incapazes, elas podem, querem e gostam de escrever. E, assim, a escrita,
desde o início, passa a ser um meio de interagir consigo mesmo e com o outro, passa a ser
um instrumento para se dizer o que deseja, buscando não só os modelos e padrões sociais,
mas principalmente um sentido (SMOLKA, 2000).
É nesse espaço de interlocução, que se deve trabalhar a leitura e a escrita como
formas de linguagem, construindo a alfabetização num movimento discursivo. Nesse
sentido, nem sempre a fala será leitura ou escrita, mas toda leitura e escrita serão
constitutivas do dizer. E é nesse exercício de dizer pela escrita que as crianças vão
assumindo papéis de leitoras, escritoras, narradoras, autoras e vão explicitando na prática
as diferentes funções, falas e lugares sociais da escrita. Segundo Smolka,
É este trabalho, então – não apenas de explicitação, mas de constituição do
discurso social enquanto elaboração individual – que as crianças precisam
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(poder) realizar nas séries escolares de alfabetização. Desse modo, a
escrita, além de “representar”, institui e inaugura modos de interação,
transformando a realidade sócio-cultural dos indivíduos. Deste modo,
também, as experiências individuais ampliam-se e redimensionam-se nos
diferentes espaços e momentos de interlocução. Nestes espaços e nestes
momentos surge a possibilidade da (co-)autoria na história de vida
(SMOLKA, 2000, p.112).

As ideias de aprendizagem por meio das interações sociais, que destacam o papel
importante do professor, dos demais adultos e também das outras crianças como
interlocutoras num processo discursivo de aquisição da língua escrita, como já havia sido
mencionado pelas contribuições de Gontijo no início deste capítulo, ainda não são
consideradas hegemônicas no campo teórico e, portanto, não estão tão presentes nas
políticas públicas para alfabetização, onde muito se destacaram as ideias construtivistas.
Para iniciarmos essa discussão sobre as políticas públicas para alfabetização,
trazemos constatações de Magda Soares e Emília Ferreiro que apontam o fracasso da
alfabetização, em textos publicados originalmente em 1985 e 1992, respectivamente.
Magda Soares, em seu artigo intitulado “As muitas facetas da alfabetização”, traz um
panorama histórico do fracasso da alfabetização no Brasil, desde a década de 40. Em 2004,
ao revisitar seu próprio texto, a autora indica que apesar do surgimento dos ciclos e da
adoção de progressão continuada por alguns sistemas, os problemas permanecem.
Emília Ferreiro também demonstra sua indignação a respeito da situação da
alfabetização, mas estende suas críticas a nível continental, apontando o fracasso
educacional em toda a América Latina. A autora também menciona a promoção automática
como tentativa de melhorar a qualidade da alfabetização e acrescenta outro fator
importante: os serviços especializados de apoio. No que se refere à promoção automática,
Ferreiro (1999) também entende que o problema continua, uma vez que apenas se adia o
ano em que ocorrerá a repetência. Quanto ao atendimento especializado, a autora defende
que além de problemas econômicos, tal medida cumpre uma função discriminatória e
assume uma visão “patologizante” frente às dificuldades de aprendizagem.
É interessante nos atentarmos a tais constatações, pois alguns anos depois desses
escritos, em 2003, teve início a década da alfabetização no Brasil (conjunto de metas e de
ações, em nível internacional, coordenadas pela Unesco, cujo slogan era “Alfabetização
como Liberdade”). A partir de uma perspectiva de análise diferente das de Ferreiro e de
Soares – que apesar de enxergarem o problema, o compreendiam de outra maneira e
pensavam em outras problematizações – Maria do Rosário Mortatti, realizou um balanço
dessa década e das iniciativas articuladas a ela. Para Mortatti, os resultados dessas
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iniciativas apontam: “[...] tanto a ruidosa conquista de alguns avanços, quanto o
agravamento de muitos problemas históricos.” (MORTATTI, 2013, p.17). Dentre esses
problemas, a autora destaca o:

[...] silenciamento da discussão em torno do conceito restrito e rudimentar
de alfabetização, no qual, em consonância com o princípio do “aprender a
aprender” derivado do modelo político neoliberal, fundamentam-se as
políticas educacionais e correspondentes “sistemas de avaliação” de
habilidades e competências de leitura e escrita, a partir das quais se espera
que os alunos aprendam e são definidoras da função do professor como
mero “provedor de estratégias” para essa aprendizagem (MORTATTI, 2013,
p.17).

A partir desse apontamento e depois de apresentar inúmeros dados estatísticos que
sustentam sua premissa de que são poucos os avanços na alfabetização para crianças,
Mortatti inicia um trabalho de questionamento, assim como Smolka, da hegemonia do
construtivismo. Esse modelo explicativo, baseado na teoria da psicogênese da língua
escrita, formulada por Emília Ferreiro, foi muito bem aceito como base para as mudanças
que visavam diminuir as taxas de repetência. Para Mortatti, apesar das contribuições do
construtivismo não comportarem a questão do ensino por seu foco na aprendizagem, elas
foram compreendidas como verdades absolutas, científicas e inquestionáveis. Isso
aconteceu, ainda segundo Mortatti, porque o construtivismo se alinhava às políticas
neoliberais.
Nesse contexto, algumas habilidades essenciais para alfabetização e letramento são
elencadas e servem como critérios de avaliação diagnóstica das crianças em fase de
apropriação da escrita. Um exemplo desse tipo de avaliação é a Provinha Brasil – sobre a
qual discorreremos de forma mais detalhada mais adiante –, aplicada aos alunos no início
e no final do 2º ano do Ensino Fundamental. Dessa maneira, para Mortatti, produz-se um
dado quantitativo, com significado quantitativo, que serve para classificar as crianças em
níveis:

Considerando, ainda, que os resultados dos testes padronizados servem de
base para a organização do trabalho pedagógico do professor, visando a
que os alunos avancem para o nível seguinte – por meio da aplicação de
“testes simulados” para os alunos “aprenderem” a responder o que deles se
espera –, a sala de aula tem se tornado lugar, não de relações de ensinoaprendizado, mas de treinamento contínuo, para a obtenção de resultados
positivos, os quais, por sua vez, retroalimentam classificações e novos
simulados como procedimento didático. Uma “didática de resultados” um
“ativismo pragmático”, relacionados também com o declínio do prestígio da
didática, como teoria do ensino que se reflete no lema “aprender e aplicar”,
característico da identidade funcional dos cursos e ações de formação inicial
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e continuada de professores alfabetizadores (MORTATTI, 2008 apud
MORTATTI, 2013, p.28-29).

Dado este cenário, Mortatti conclui apontando aquilo que permanece imutável na
alfabetização: aprender a aprender a escrita, focada em habilidades e utilizando o texto
para alcançar os objetivos escolares; alfabetização como pré-requisito para o letramento;
aprendizagem sem ensino, como treinamento, como técnica para que os alunos alcancem
resultados satisfatórios nos testes (e os professores são formados para aplicar essa técnica
e executar políticas públicas e metas globais). Para enfrentar esses problemas, a autora
defende que é necessário dar voz a essas discussões que são silenciadas. Além disso,
precisamos assumir que “[...] na caixa-preta da alfabetização escolar se encontram
eloquentes indícios do desastre que se repete e se renova para cada criança abandonada
ao limbo da aprendizagem sem ensino e ao incerto destino do ‘aprender a aprender’.”
(MORTATTI, 2013, p.31).
Outra questão política que envolve a alfabetização foi a ampliação do ensino
fundamental para nove anos, que passou a ser dividido em duas etapas: anos iniciais (do
primeiro ao quinto) e anos finais (do sexto ao nono), substituindo o termo anterior “série”.
No documento oficial, conforme os estudos de Gontijo (2013), adverte-se que esta
medida não consiste em antecipar para o primeiro ano o que antes era ensinado na primeira
série, mas em reestruturar a organização dos conteúdos, com base no perfil das crianças.
Além disso, defende-se a ideia de que as crianças vindas de classes populares, devido a
suas experiências em meios sociais pobres de estímulo, chegarão à escola com carências
que precisam ser supridas.
Gontijo (2013), além de constatar que na verdade houve sim uma antecipação de
conteúdos para as crianças de seis anos, considera essa visão, que correlaciona níveis de
aprendizagem com classes sociais, preconceituosa, pois parte de uma:

[...] concepção biologizada da vida social e com uma definição etnocêntrica
de cultura: de um lado, o ambiente é praticamente reduzido à estimulação
sensorial proveniente do meio físico; de outro, valores, crenças, normas,
hábitos e habilidades tidos como típicos das classes dominantes são
considerados como os mais adequados à promoção de um desenvolvimento
psicológico sadio. (PATTO, 1999, p.68 apud GONTIJO, 2013, p.39)

Essa concepção, ainda de acordo com os estudos de Patto apresentados por
Gontijo, leva ao ocultamento dos reais motivos que contribuem para o mau desempenho
das crianças pobres na escola, prometendo uma igualdade de oportunidades através de
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programas fadados ao fracasso, que partem da ideia de que a deficiência é do sujeito e
que, por isso, ele está menos apto à aprendizagem.
Gontijo, ao analisar as orientações para o ensino da língua escrita nas escolas,
encontra ainda inúmeras contribuições do construtivismo e das pesquisas sobre
consciência fonológica – que já estavam sendo usadas nas escolas – sendo apresentadas
com um caráter inovador, revestidas de novas bases científicas. Entretanto, a concepção
de escrita como técnica, a ênfase nas unidades menores da língua (letras, sílabas e
palavras) e a classificação por fases de alfabetização, dentre outras coisas, permanecem
como orientações.
Outra medida adotada pelo Ministério da Educação no que diz respeito à
alfabetização foi a implementação do Programa de Formação de Professores: PróLetramento. Segundo estudos de Gontijo (2014), o projeto básico tem como objetivo
orientar ações conjuntas da União, estados, municípios e também da sociedade civil,
assinalando a incapacidade da escola de satisfazer as necessidades básicas dos
educandos.
Isto posto, Gontijo (2014), afirma que tão antigo quanto o fracasso escolar, é a
responsabilização que os que determinam os rumos da educação atribuem à escola e aos
professores por esse fracasso. A autora, entretanto, destaca que com esse discurso, se
oculta outras possíveis causas para o problema, como a desigualdade social, que
implicariam uma reestruturação social e econômica da sociedade. Outra questão colocada
por Gontijo (2014) refere-se à desvalorização do magistério, para a autora “[...] quando se
avalia a responsabilidade do professor sem levar em conta as condições em que se
desenvolve o trabalho docente nas escolas brasileiras e também a formação desses
profissionais, corre-se o risco de criar uma visão distorcida do problema.” (2014, p.69). O
baixo salário dos professores, além de fazê-los buscar mais cargos para o aumento da
renda, afasta jovens que poderiam ser profissionais brilhantes do desejo de seguir o
caminho da docência.
Gontijo (2014) continua sua análise afirmando que:

[...] entre outros fatores, as desigualdades sociais originárias de uma
sociedade excludente, cuja manifestação mais evidente é a própria
remuneração dos professores, precisam ser consideradas por programas
que buscam aumentar os índices de desempenho acadêmico dos
estudantes brasileiros. Especificamente em relação à formação, o que
percebo, ao longo da história, é a constituição de um sistema de certificação
de docentes por meio de cursos aligeirados realizados por instituições
particulares, e de cursos à distância ofertados por instituições públicas e
privadas. Nesse contexto, o discurso da centralidade da educação não
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parece concretizar-se em ações que contribuam para a melhoria da sua
qualidade, pois, para isso, seria necessário que a educação se tornasse
prioridade essencial e articuladora de outras ações mais amplas. Entretanto,
conforme apontei, um dos pilares fundamentais sob o qual se deveria
assentar o propósito de melhoria da educação básica e da alfabetização –
a formação – sempre esteve a cargo do próprio professor (GONTIJO, 2014,
p.69-70).

Outro aspecto, destacado por Gontijo, é o fato de a adesão ser voluntária e depender
do engajamento dos estados, municípios e professores, o que atribui ao programa um
caráter não essencial e serve como justificativa para a isenção do governo de arcar com os
custos dessa formação, custos estes que ficam a cargo do professor.
No que se refere ao conceito de alfabetização presente em um dos manuais do
programa, Gontijo conclui que há ênfase no ensino da codificação e decodificação, mas
esse foco se amplia, levando em consideração as teorias de Ferreiro e Teberosky sobre a
maneira como essa habilidade é aprendida. Nesse momento, Gontijo apresenta parte da
contribuição das autoras mencionadas, para explicar a contradição em associá-las a uma
concepção da escrita como uma codificação da fala, já que, para elas, a língua escrita
consiste, na verdade, em uma representação da língua oral. O conceito de letramento
também traz alguns problemas apontados por Gontijo, dentre eles a ideia de que letramento
é o resultado da ação de ensinar a leitura e a escrita e seus usos nos diferentes contextos
sociais. Diante disso, questiona-se, dentre outras coisas, a necessidade de se pensar em
formações diferentes para os diferentes sujeitos.
Além disso, o documento tem como proposta “alfabetizar letrando” de modo a evitar
reducionismos e dicotomizações. A conclusão de Gontijo diante dessa orientação é
bastante enfática. Para a autora:

[...] para evitar reducionismos, será necessária a construção de conceitos
de alfabetização que não se restrinjam ao processo de ensinoaprendizagem dos aspectos mecânicos do ler e do escrever. Para evitar
dicotomias, será necessário pensar um processo que consiga abranger as
diferentes dimensões do ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. A
dissociação dessas dimensões, pelo uso dos dois termos – alfabetização e
letramento –, é o que tem produzido dicotomias entre o aprender a ler e
escrever e o ler e escrever e também entre os processos de ensino e de
aprendizagem (GONTIJO, 2014, p.81-82).

Ao tecer essa análise, Gontijo não explicita a qual perspectiva teórica está se
referindo. Sabemos que se trata do conceito de Letramento cunhado por Soares e por isso
concordamos com a crítica, mas era necessário que Gontijo tivesse feito uma distinção ao
conceito de Letramento defendido por Street (2013), ao qual não se aplicam as falas acima.
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Mais uma das ações do governo no que se refere à alfabetização, é a Provinha Brasil
(avaliação da alfabetização), já mencionada neste trabalho e agora retomada com mais
profundidade. Seus objetivos são: avaliar o nível de alfabetização dos alunos e identificar
possíveis carências nas habilidades de leitura e escrita. Essa prova, conforme informações
coletadas por Gontijo na página do MEC, é uma ferramenta pedagógica que oferece
subsídios para o processo de alfabetização e deve ser aplicada nas turmas de segundo
ano no início e no final do ano. Desde 2011 a prova é composta por 20 questões e a
correção é feita pelo próprio professor que tem como auxílio as orientações e o gabarito
fornecidos pelo MEC.
Por não contribuir com índices de avaliações em larga escala e não possuir fins
classificatórios, a provinha é caracterizada como um instrumento pedagógico que pretende
oferecer aos professores e gestores informações sobre os níveis de alfabetização dos
educandos (GONTIJO, 2014).
Após analisar algumas questões da Provinha Brasil e os descritores, habilidades e
capacidades avaliados, Gontijo observou uma grande aproximação destes com o modelo
de alfabetização como conjunto de competências autônomas. Além disso, afirma que se o
uso do termo letramento tinha o objetivo de “[...] dar conta da dimensão pragmática,
funcional, de uso da linguagem escrita para atender as demandas sociais e profissionais
[...]” (GONTIJO, 2014, p.127) é possível constatar que “[...] as capacidades elencadas na
matriz e cobradas nos itens dos testes não contribuem sequer para isso.” (GONTIJO, 2014,
p.127).
Outra medida implementada pelo Ministério da Educação foi a distribuição de livros
didáticos para a alfabetização. Após fazer uma análise do Guia do Livro Didático desde
2006, Gontijo, destaca que em sua primeira versão, capacidades motoras e cognitivas
relacionadas à alfabetização são mencionadas, além de trabalho com textos, apontando
critérios relacionados a leitura, produção e conhecimentos linguísticos, que se aproximam
de uma concepção discursiva de alfabetização, ainda que os estudos sobre essa
concepção não tenham sido referenciados. Além disso, o trabalho com textos orais também
é mencionado, bem como a valorização das variações e diversidades linguísticas.
Com a mudança da equipe responsável pelo guia em 2010, ocorrem também
modificações no conteúdo do texto: “[...] a perspectiva do letramento se estabelece mais
fortemente em 2010, o que leva, simultaneamente, ao empobrecimento dos eixos que
orienta as práticas de alfabetização e das capacidades que compõem cada eixo.”
(GONTIJO, 2014, p.89).
46

Mais um programa desenvolvido pelo Ministério da Educação, foi o PNAIC, instituído
pela portaria n.867 de 4 de junho de 2012. Conforme Almeida (2020), seu grande objetivo
era alfabetizar plenamente todas as crianças até os oito anos de idade, isto é, ao final do
3º ano do Ensino Fundamental, por meio de um compromisso formal entre os governos
municipais, estaduais, distrital e federal. A autora cita ainda, na legislação educacional mais
ampla, dois marcos para a criação do PNAIC: (1) o Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007,
que se refere à implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação; e
(2) a Lei n. 13005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação
(PNE 2014-2024), após quatro anos de tramitação no congresso.
Ainda segundo Almeida (2020),
[...] o PNAIC se inseriu na esteira das políticas educacionais vigentes desde
os anos 1990 e consolidadas nos anos 2000, que afinaram a relação entre
formação, trabalho docente e avaliação, com o objetivo precípuo de alcançar
melhores índices nos exames oficiais [...] (ALMEIDA, 2020, p.120).

Assim como a autora, também acreditamos que esse foco pode acabar
responsabilizando o professor pelo fracasso da alfabetização, enfatizando a busca por
resultados de avaliações em larga escala e estimulando a competitividade e a lógica do
ranqueamento.
No que se refere à concepção de alfabetização do programa, Almeida (2020) aponta
a presença do “alfabetizar letrando” de Magda Soares, ao se promover um trabalho
especificamente focado no ensino do Sistema de Escrita Alfabético (SEA), inserido em
práticas de letramento. Corroboramos, mais uma vez, com as ideias da autora, que constrói
uma crítica a respeito dessa concepção ao defender que:
[...] a aprendizagem da língua escrita, que se dá num processo de
socialização, refere-se à construção de sentidos sobre a cultura escrita, seja
por adultos ou por crianças. Isso não exclui compreender o funcionamento
do SEA, mas enfatiza que o objeto da alfabetização vai além e escapa à
dicotomização entre alfabetização e letramento, observada no PNAIC e em
muitas práticas de alfabetização (ALMEIDA, 2020, p.140).

Atualmente, com o governo Bolsonaro, a discussão sobre alfabetização no MEC
ganhou tons extremamente conservadores, anacrônicos e ainda mais criticados ao
defender o regresso ao método fônico e às teorias cognitivas. Essa escolha intencional
apresentada pelos programas do governo “Tempo de Aprender”3 e “Política Nacional de

3

Disponível em: http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender. Acesso em: 13 abr. 2021.
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Alfabetização”4 (PNA - 2019), ignora décadas de estudo, apoiando-se em um argumento
de que o método é baseado em “evidências científicas”, como se os trabalhos
desenvolvidos até então não tivessem validade alguma. O documento foi implementado de
forma autoritária, por meio de decreto e sem ampla discussão com a sociedade, ignorando
a pluralidade de ideias, prometendo solucionar magicamente o problema histórico da
alfabetização através de uma simples mudança metodológica vendida como inovadora,
mas completamente ultrapassada.
Dentre os absurdos apresentados no PNA, destacamos a definição extremamente
restrita de alfabetização presente no texto: “[...] ensino das habilidades de leitura e escrita
em um sistema alfabético.” (BRASIL, p. 18, 2019). Sobre essas habilidades, a ênfase está
em torno de: codificação/decodificação de palavras, ortografia, caligrafia e velocidade de
leitura. Nesse contexto, novamente em concordância com Almeida (2020), acreditamos que
no PNA:

[...] a aprendizagem de habilidades para ler e escrever é tida como uma
atividade motora, mecanicista, e o ensino é visto como ingerência. Uma
concepção de alfabetização que se ancora numa abordagem cognitiva da
leitura ignora a inter-relação entre as estruturas sociopolíticas da sociedade
e o ato de ler, e raramente se preocupa com questões de reprodução cultural
(ALMEIDA, 2020, p.146).

Não são mencionadas no documento a criatividade, a produção de sentidos e a
interpretação crítica, por exemplo, logicamente por não ser mesmo de interesse do governo
que os sujeitos se empoderem dessa maneira, mantendo, assim, a ordem social vigente e
utilizando a alfabetização como instrumento ideológico para tal fim.
Através desses estudos, das muitas nuances da alfabetização, passando por
algumas das correntes teóricas que estão em disputa no meio acadêmico, foi possível
compreender, em primeiro momento, dentre outras coisas, as maneiras como cada autora
conceitua a alfabetização, as diferentes perspectivas de análise do problema do
analfabetismo, suas problematizações e os caminhos vislumbrados. Em segundo
momento, ao analisar as medidas implementadas no Brasil, no que se refere à
alfabetização, constata-se como as relações de poder e os interesses políticos e
econômicos podem orientar as políticas públicas do país. No próximo capítulo,
aprofundaremos nossa discussão nas concepções de educação e alfabetização
desenvolvidas por Paulo Freire, com as quais alimentamos grande afinidade teórica.

4

Disponível em: http://alfabetizacao.mec.gov.br/. Acesso em: 13 abr. 2021.
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2. AS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO PARA PAULO FREIRE
COMO UM CAMINHO PEDAGÓGICO
“Tomar a história nas próprias mãos, antecede o
estudo do alfabeto.”
(Paulo Freire)
Paulo Freire nasceu em Recife em 1921, em uma família de classe média. Ainda
menino, porém, teve de se mudar para Jaboatão, devido a dificuldades financeiras, levando,
a partir daí, uma infância difícil. Com pouca idade, por conta de sua realidade vivida, já pôde
perceber as injustiças sociais e entendia que o mundo precisava ser mudado. Em “Cartas
a Cristina”, Freire nos conta o seguinte:
[...] as dificuldades que enfrentei, com a minha família, na infância e na
adolescência, forjaram em mim, ao contrário de uma postura acomodada
diante do desafio, uma abertura curiosa e esperançosa diante do mundo.
Jamais me senti inclinado, mesmo quando me era ainda impossível
compreender a origem de nossas dificuldades, a pensar que a vida era
assim mesma, que o melhor a fazer diante dos obstáculos seria
simplesmente aceitá-los como eram. Pelo contrário, em tenra idade, já
pensava que o mundo teria de ser mudado. Que havia algo de errado no
mundo que não podia nem devia continuar (FREIRE, 2013, p.41).

Nesta mesma obra, Freire também traz relatos sobre o problema da fome que
enfrentou em concomitância a seu processo de escolarização e conta que, por vezes,
tomado por ela, não conseguia encontrar significação nos textos que tentava ler. Além
disso, dizia estar muito distante de uma experiência educativa em que: “educandos e
educadores, enquanto leitores e leitoras, se soubessem produtores também da inteligência
do texto.” (FREIRE, 2013, p.45). O que acontecia, na realidade, era uma valorização da
memorização mecânica como sinal de inteligência e, ao não conseguir se encaixar nesse
modelo de educação, Freire sentia-se insuperavelmente ignorante (FREIRE, 2013).
Graças a esse precoce olhar crítico sobre a realidade social e educacional, Paulo
Freire começou a trilhar os caminhos da Pedagogia, trazendo contribuições teóricas e
práticas marcadas pela defesa por uma educação problematizadora e libertadora.
Em “Pedagogia do Oprimido”, obra escrita durante seu exílio político no Chile e
publicada pela primeira vez em 1968, Freire parte da ideia de que existe um modelo de
educação dominante da classe opressora, que não serve à classe oprimida. O autor então
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denuncia esse modelo que chama de educação bancária e anuncia uma proposta de
educação problematizadora como prática para a liberdade (FREIRE, 2020).
Para Freire (2020), a educação bancária se coloca como um instrumento de
opressão e parte da lógica de se fazer depósitos que os educandos recebem docilmente,
memorizam e repetem. Marcada pela constante narração, o professor é tido como o único
detentor do saber que deve ser transferido aos educandos, meros recipientes. Saber este
que consiste em uma parcialidade da realidade, representada por conteúdos programáticos
escolhidos pelo educador, sem a participação dos educandos.
A intencionalidade opressora por trás dessa concepção de educação se revela
quando Freire explica que:
Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos
que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica
de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele.
Como sujeitos.
Quanto mais se imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar
de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos
depósitos recebidos (FREIRE, 2020, p.83).

Nesse contexto, a educação bancária satisfaz os interesses dos opressores ao
enfatizar o ingênuo e pacífico recebimento do saber ao invés de estimular a criatividade e
a criticidade. Para que a ordem social injusta, que beneficia os opressores, se mantenha, é
necessário que a educação não permita o desnudamento do mundo e menos ainda sua
transformação. A pretensão dos opressores é “transformar a mentalidade dos oprimidos e
não a situação que os oprime.” (BEAUVOIR, 1963, p.34 apud FREIRE, 2020, p,84). Dessa
forma, não há conhecimento nessa concepção de educação pois: “os educandos não são
chamados a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador.” (FREIRE,
2020, p.96).
Em contraposição à educação bancária, Paulo Freire defende a educação
problematizadora como prática da liberdade, que, para ele, não é possível fora do diálogo
e sem a superação dessa relação contraditória entre educadores e educandos. Assim
sendo, na educação problematizadora: “[...] ninguém educa ninguém, como tampouco
ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo
mundo.” (FREIRE, 2020, p.96). Os educandos deixam de ser recipientes de depósitos e
tornam-se: “[...] investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico,
também.” (FREIRE, 2020, p.97). Esse diálogo enfatizado por Freire é base da educação
problematizadora, uma vez que:
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[...] dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar o
mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de
todos os homens. Precisamente por isso, ninguém pode dizer a palavra
verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o
qual rouba a palavra aos demais (FREIRE, 2020, p.109).

Nesse sentido, com base no constante diálogo e na quebra da contradição da
relação educador-educandos, o grande propósito da educação problematizadora é o
despertar para uma visão crítica da realidade da qual se é parte. Nas palavras do autor:
[...] enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica numa espécie
de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação
problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica num
constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende manter a
imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão das consciências, de
que resulte sua inserção crítica na realidade (FREIRE, 2020, p.97-98).

Levando em consideração a discussão que empreendemos a respeito da antagônica
relação entre educação bancária e educação libertadora em seus mais diversos aspectos,
reunimos na tabela abaixo uma síntese dos pontos principais que as diferenciam.
Quadro 1: Educação Bancária x Educação Problematizadora
Educação Bancária

Educação problematizadora

Instrumento de opressão → Serve à classe
dominante.
Oculta a realidade e não instiga a problematização,
no intuito de manter a ordem vigente como está.

Instrumento de libertação das classes oprimidas.

Marcada pela constante narração.

Marcada pelo constante diálogo.

Lógica de se fazer depósitos que os educandos
recebem docilmente, memorizam e repetem →
Professor é o único detentor do saber, que deve ser
transferido aos educandos, meros recipientes.

Os educandos deixam de ser recipientes de
depósitos e tornam-se investigadores críticos, assim
como o educador.

Saber = parcialidade da realidade, representada por
conteúdos programáticos escolhidos pelo educador,
sem a participação dos educandos.

Saber = construído em comunhão mediatizado pelo
mundo.

Busca a revelação das relações sociais injustas e
sua transformação.

Fonte: Formulado pela autora.

Essa defesa pela conscientização crítica em busca de uma sociedade mais justa e
por uma educação dialógica e problematizadora é base e pressuposto de todo o trabalho e
pensamento de Freire, por isso aparece em toda sua obra, nos mais diversos assuntos que
se propõe a discutir. Não é diferente quando se trata do debate a respeito da alfabetização.
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No preâmbulo do livro “Alfabetização: leitura do mundo leitura da palavra” 5 em parceria com
Donaldo Macedo, os autores trazem esse viés político da alfabetização ao abordarem a
questão do analfabetismo. Segundo os autores:
O analfabetismo não só ameaça a ordem econômica de uma sociedade,
como também constitui profunda injustiça. Essa injustiça tem graves
consequências, como a incapacidade dos analfabetos de tomarem decisões
por si mesmos, ou de participarem do processo político. Desse modo, o
analfabetismo ameaça o caráter mesmo da democracia. Solapa os
princípios democráticos de uma sociedade.
A crise mundial do analfabetismo, se não combatida, exacerbará ainda mais
a debilidade das instituições democráticas e as injustas relações
assimétricas de poder que caracterizam a natureza contraditória das
democracias contemporâneas (FREIRE; MACEDO, 1990, p. XI).

Assim, os autores entendem que para superar, pelo menos em parte, o que eles
chamam de “crise da democracia” é necessário instituir-se uma campanha de alfabetização
crítica, que transcenda a ideia de que alfabetização é “simplesmente um processo
mecânico que enfatiza excessivamente a aquisição técnica das habilidades de leitura e de
escrita” (FREIRE; MACEDO, 1990, p. XII). Por acreditarmos nestas colocações, na teoria
de Freire como um todo e no que ela representa no campo acadêmico e político da
alfabetização no Brasil, é que propomos tratar da concepção de alfabetização de Paulo
Freire como base desta dissertação.
As ideias de Freire sobre alfabetização, em desenvolvimento desde os anos de 1960
do século XX, contribuem para quebrar a dicotomia entre os conceitos de alfabetização e
letramento, que apareceu com o surgimento do conceito de letramento nos anos de 1990.
Sua teoria diferencia-se tanto do “alfabetizar letrando” de Soares, quanto do “letrar
alfabetizando” de Goulart, ao propor um conceito amplo de alfabetização, mas ao mesmo
tempo altamente situado, focalizado, contextualizado e com viés político muito bem
definido. Seu foco principal não está nem no processo cognitivo, nem no sistema de escrita
e nem no discurso, ainda que estes sejam importantes. A alfabetização, para Freire,
constitui-se do contexto social, político e cultural dos alfabetizandos.
Ainda com base em sua obra em parceira com Macedo, concordamos que:
[...] a alfabetização não pode ser reduzida ao mero lidar com letras e
palavras, como uma esfera puramente mecânica. Precisamos ir além dessa
compreensão rígida da alfabetização e começar a encará-la como a relação
5

Nesta obra, há alguns momentos em que Freire e Macedo estabelecem um diálogo em que é sinalizada aos
leitores a autoria de cada trecho, mas também há textos que os autores escrevem em conjunto sem essa
demarcação individual de autoria. Por isso, em algumas citações mencionamos o nome de um dos dois
especificamente e em outras não.
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entre os educandos e o mundo, mediada pela prática transformadora desse
mundo, que tem lugar precisamente no ambiente em que se movem os
educandos (FREIRE; MACEDO, 1990, p. XII).

Segundo Henry Giroux (1990), na introdução desta obra de Freire e Macedo, a
concepção freireana de alfabetização se apresenta como um projeto político emancipador,
no qual é essencial: “uma relação dialética dos seres humanos com o mundo, por um lado,
e com a linguagem e com a ação transformadora, por outro.” (FREIRE; MACEDO, 1990,
p.7). Nessa perspectiva, a alfabetização deixa de representar apenas a mera habilidade
técnica a ser adquirida e se coloca também como “fundamento necessário à ação cultural
para a liberdade, aspecto essencial daquilo que significa ser um agente individual e
socialmente constituído.” (FREIRE; MACEDO, 1990, p.7).
Nesse sentido, o próprio conceito de alfabetização, para Freire, é suficiente para
abranger tanto o aprendizado da leitura e da escrita, quanto seus usos e a interpretação e
transformação do contexto cultural, social e político em que se inserem. Nas palavras do
autor:
É impossível levar avante meu trabalho de alfabetização ou compreender a
alfabetização [...] separando completamente a leitura da palavra da leitura
do mundo. Ler a palavra e aprender como escrever a palavra, de modo que
alguém possa lê-la depois, são precedidos do aprender como “escrever” o
mundo, isto é, ter a experiência de mudar o mundo e de estar em contato
com o mundo (FREIRE; MACEDO, 1990, p.31).

Esta concepção de alfabetização – como apropriação da cultura escrita, que parte
da realidade social, cultural e política dos educandos – é a concepção que também
defendemos. Acreditamos que assim torna-se possível não só a interpretação de textos,
mas também a interpretação do mundo como prática social, emancipatória, crítica e
consciente. Por esse motivo, assim como Freire, compreendemos que a alfabetização é
indissociável aos diversos âmbitos da sociedade:
[...] não é viável separar o processo de alfabetização dos processos
educativos gerais. Não é viável separar a alfabetização do processo
produtivo da sociedade. O ideal é uma abordagem concomitante, em que a
alfabetização evolua em diversos ambientes, tais como o local de trabalho.
Porém, mesmo quando a alfabetização não pode ocorrer em diversos
ambientes, julgo impossível dicotomizar o que ocorre no processo
econômico do que se discute com e se ensina aos alfabetizandos. [...] uma
alfabetização crítica, sobretudo uma pós-alfabetização6, não pode deixar de

A pós-alfabetização, para Freire, consiste na: “[...] continuidade aprofundada e diversificada do mesmo ato
de conhecimento que se inicia na alfabetização.” (FREIRE, p.132, 1972).
6
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lado as relações entre o econômico, o cultural, o político e o pedagógico
(FREIRE; MACEDO, 1990, p.32).

Destas esferas todas que se relacionam de forma inseparável com a alfabetização,
quando Freire se aprofunda na importância da cultura nesse processo, afirma que: “A
alfabetização e a educação, de modo geral, são expressões culturais. Não se pode
desenvolver um trabalho de alfabetização fora do mundo da cultura, porque a educação é,
por si mesma, uma dimensão da cultura." (FREIRE; MACEDO, 1990, p.32). Macedo, nesse
sentido, salienta a importância de se compreender que a produção cultural dos grupos
subalternos é primordial para qualquer prática de alfabetização que se pretende
emancipadora. Ele completa essa ideia explicitando que: “Na apreciação da cultura dos
grupos subalternos é crucial o elemento de resistência e de que modo utilizá-lo como uma
plataforma para possibilitar aos alunos se alfabetizarem em sua própria história e em suas
experiências vividas.” (FREIRE; MACEDO, 1990, p. 84). Freire defende ainda que não só
os educadores precisam reconhecer a natureza cultural da educação, como também devem
desafiar os educandos a reconhecerem-na, pois quanto mais se questiona e se reflete
sobre a cultura e sociedade em que se encontra, mais se compreende que a cultura é
atravessada por um recorte de classe, nos interesses, nas diferenças e nos gostos
(FREIRE; MACEDO, 1990).
Ainda sobre a alfabetização nesse sentido global, Freire defende que é preciso
começar a compreendê-la como a relação entre os alfabetizandos e o mundo, guiada pela
transformação desse mundo, o que nos leva novamente a uma compreensão
necessariamente política da alfabetização. Entretanto, o autor defende que a alfabetização
por si só nunca deve ser entendida como a “deflagradora da emancipação social das
classes subalternas”. A alfabetização, na verdade, serve como guia para se conquistar os
instrumentos de deflagração que precisam ser acessados para a transformação de uma
realidade injusta e para tomada da própria história nas mãos (FREIRE; MACEDO, 1990).
Nesta mesma lógica, em “Política e Educação”, Freire defende que a alfabetização por si
mesma não é sinônimo de cidadania ou o único requisito para se alcançá-la:
Que a alfabetização tem que ver com a identidade individual e de classe,
que ela tem que ver com a formação da cidadania, tem. É preciso, porém,
sabermos, primeiro, que ela não é alavanca de uma tal formação – ler e
escrever não são suficientes para perfilar a plenitude da cidadania –,
segundo, é necessário que a tomemos e a façamos como um ato político,
jamais como um quefazer neutro (FREIRE, 2015, p.67-68).
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Como sempre, o autor reforça o viés político inseparável à alfabetização e, portanto,
a impossibilidade de uma prática neutra. É preciso ter consciência de que ou a alfabetização
serve para reproduzir as formações sociais existentes, ou se coloca como um conjunto de
práticas culturais que promovam a mudança democrática e emancipadora (FREIRE;
MACEDO, 1990). Portanto, querendo ou não, consciente ou não, o educador escolhe um
desses caminhos. Freire demonstra mais uma vez o caminho que escolheu ao compartilhar
com os leitores seu sonho por uma sociedade diferente:
[...] na qual dizer a palavra seja um direito fundamental e não simplesmente
um hábito, na qual dizer a palavra seja o direito de tornar-se partícipe da
decisão de transformar o mundo. Dessa perspectiva, ler a palavra que
alguém diz pressupõe a reinvenção da sociedade atual. A reinvenção da
sociedade, por outro lado, exige a reinvenção do poder (FREIRE; MACEDO,
1990, p.36).

Freire compreende que o discurso dominante está presente nos programas de
alfabetização e sufoca os outros diversos discursos que necessitam ser ouvidos para que
essa sonhada reinvenção da sociedade se concretize. Para o autor, a reinvenção do poder
passa pela reinvenção da produção e resulta na reinvenção da cultura, que abarcaria todos
os discursos atualmente coibidos pelo discurso dominante. Legitimar esses discursos,
significaria garantir a pluralidade de vozes em direção a uma sociedade, de fato,
democrática. Assim, nessa sociedade desejada, a concepção de alfabetização teria de
mudar, de forma que houvesse “[...] verdadeiro respeito por aqueles educandos que ainda
não se acostumaram a dizer a palavra para lê-la. Esse respeito implica a compreensão e a
apreciação das muitas contribuições que os que não leem dão à sociedade em geral.”
(FREIRE; MACEDO, 1990, p.37).
Ainda sobre essa temática, Freire cita o exemplo dos povos africanos que lutaram
pela reapropriação de sua cultura, expulsaram os colonizadores e depois foram
depreciados por não saberem ler a palavra. Para ele:
Qualquer povo que pode, corajosamente, romper os grilhões do
colonialismo, pode também ler a palavra com muita facilidade, desde que a
palavra lhe pertença. Seus novos líderes erram por não reconhecer que, na
luta pela libertação, esses povos estavam envolvidos num verdadeiro
processo de “alfabetização”, pelo qual aprenderam a ler sua história, a qual,
durante sua luta pela libertação, também escreveram. Esse é um modo
fundamental de escrever a história, sem escrever palavras. É chocante que,
muito embora tenham sido bem-sucedidos no aspecto mais difícil da
“alfabetização”, “ler e escrever” o próprio mundo, foram menosprezados
nesse aspecto muito mais fácil, que implica ler e escrever a palavra
(FREIRE; MACEDO, 1990, p.37-38).

55

Nesse sentido, Freire defende que tomar a própria história nas mãos precede a
leitura da palavra e compara esse processo à própria evolução do ser humano, que
primeiramente mudou o mundo em que vivia, para depois ser capaz de dizer sobre essa
transformação e, mais tarde ainda, poder escrever sobre o que disse (FREIRE; MACEDO,
1990).
Quando Freire afirma que para um povo que luta contra o colonialismo é fácil ler a
palavra desde que ela lhe pertença, tocamos novamente no ponto da pluralidade dos
discursos e trazemos outro exemplo levantado pelo autor a esse respeito, que se refere às
populações indígenas. Esses povos já estavam presentes antes da chegada dos
colonizadores, tinham sua história, suas vozes e seus discursos e, portanto, têm o direito
de dizê-los. Para Freire, qualquer processo de alfabetização para essas populações precisa
ser pensado em suas línguas nativas e não na língua dos brancos que os silenciaram,
afinal: “Um programa de alfabetização que rejeita a pluralidade de vozes e de discursos é
autoritário, antidemocrático.” (FREIRE; MACEDO, 1990, p.38).
Para além deste exemplo específico dos povos indígenas, a língua de todos os
educandos tem de ser o ponto de partida em qualquer prática de alfabetização, para que
haja um verdadeiro respeito à pluralidade de vozes e discursos. Macedo defende que: “É
da máxima importância que se dê a mais alta prioridade à incorporação da língua dos
alunos como língua principal de ensino na alfabetização. Por meio da própria língua é que
serão capazes de reconstruir a própria história e a própria cultura.” (FREIRE; MACEDO,
1990, p.99). Entretanto, o autor aponta que, ao contrário dessa defesa, a ideia de que ser
alfabetizado significa dominar a língua padrão esteve presente na maioria dos programas
de alfabetização, que enfatizavam o ato mecânico e técnico da leitura e da escrita.
Atualmente, como foi possível discutir no capítulo anterior, o programa vigente de
alfabetização, instituído sob decreto pelo governo Bolsonaro, não apresentou nenhuma
evolução a esse respeito.
A alfabetização realizada a partir da língua dominante, para Macedo, consiste em
uma prática:
[...] alienadora para os alunos subalternos, uma vez que nega a eles as
ferramentas básicas para a reflexão, o pensamento crítico e a interação
social. Sem cultivar sua língua nativa, e privados da oportunidade de
reflexão e pensamento crítico, os alunos subalternos veem-se incapazes de
recriar a própria cultura e a própria história. Sem a reapropriação de seu
capital cultural, a reconstrução da nova sociedade imaginada pelos
educadores e líderes progressistas dificilmente se tornará realidade
(FREIRE; MACEDO, 1990, p. 107).
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Macedo reitera que os educadores nunca devem aceitar o silenciamento da voz dos
alunos devido a uma deformada legitimação da linguagem considerada padrão. Para o
autor: “A voz dos alunos jamais deve ser sacrificada, uma vez que ela é o único meio pelo
qual eles dão sentido à própria experiência no mundo.” (FREIRE; MACEDO, 1990).
Além da negação das diversas linguagens, os programas de alfabetização que não
assumem uma concepção libertadora, focam numa esfera puramente mecânica do ato de
aprender a ler e escrever a palavra. Isto, porque se assumirem uma postura de valorização
da criticidade e da consciência política como primordiais para a leitura do mundo que
precede a da palavra, como defende Paulo Freire, estarão colocando em risco a
organização atual da sociedade que beneficia os opressores. A esse respeito, Macedo é
enfático ao defender que:
[...] os programas de alfabetização não devem estar ligados apenas à
aprendizagem mecânica de habilidade de leitura, mas, adicionalmente, a
uma compreensão crítica das metas mais gerais da reconstrução nacional.
Desse modo, o desenvolvimento, pelo leitor, de uma compreensão crítica do
texto e do contexto sócio-histórico a que ele se refere torna-se fator
importante para nossa ideia de alfabetização. Neste caso, o ato de aprender
a ler e escrever é um ato criativo que implica uma compreensão crítica da
realidade. O conhecimento de um conhecimento anterior, obtido pelos
educandos como resultado da análise da práxis em seu contexto social, abre
para eles a possibilidade de um novo conhecimento. O novo conhecimento
revela a razão de ser que se encontra por detrás dos fatos,
desmitologizando, assim, as falsas interpretações desses mesmos fatos.
Desse modo, deixa de existir qualquer separação entre pensamentolinguagem e realidade objetiva. A leitura de um texto exige agora uma leitura
dentro do contexto social a que ele se refere.
Neste sentido, a alfabetização se alicerça numa reflexão crítica sobre o
capital cultural dos oprimidos. Ela se torna um veículo pelo qual os oprimidos
são equipados com os instrumentos necessários para reapropriar-se de sua
história, de sua cultura e de suas práticas linguísticas (FREIRE; MACEDO,
1990, p.105).

A compreensão crítica do texto, do contexto e da realidade, bem como a busca por
informações que evitem a falsa interpretação dos fatos, mencionados no trecho citado
acima, não interessam a certos grupos políticos, que, por vezes, se beneficiaram
justamente das falsas interpretações para chegarem ao poder. Por esse motivo, seria
esperado realmente que os programas de alfabetização propostos por esses grupos fossem
de encontro às ideias de alfabetização libertadora e problematizadora. Desse modo, tornase imprescindível que os educadores tenham nitidez política e não se deixem levar pelas
propostas que chegam prontas de forma vertical, escondendo uma intencionalidade que
favorece as classes dominantes. Para Freire: “Educadores sem nitidez política podem,
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quando muito, ajudar os alunos a ler a palavra, mas são incapazes de ajudá-los a ler o
mundo. Uma campanha de alfabetização que torne os alunos capazes de ler o mundo exige
nitidez política.” (FREIRE; MACEDO, 1990, p. 80).
Essa nitidez política é necessária à alfabetização libertadora, justamente porque a
alfabetização em si, segundo Macedo, é um fenômeno eminentemente político e, por isso,
deve ser analisada “dentro do contexto de uma teoria de relações de poder e de uma
compreensão da reprodução e da produção social e cultural.” (FREIRE; MACEDO, 1990,
p.90). Para Freire e Macedo, a política constitui não só a alfabetização, mas a educação
como um todo e também é constituída por ela:
Em primeiro lugar, a educação é um ato político, quer na universidade, no
curso secundário, na escola primária ou numa classe de alfabetização de
adultos. Por quê? Porque a natureza mesma da educação possui as
qualidades inerentes para ser política, como, na verdade, a política tem
aspectos educacionais. Em outras palavras, um ato educativo tem uma
natureza política e um ato político tem uma natureza educativa (FREIRE;
MACEDO, 1990, p.125).

Se não fossem a alfabetização e a educação atos eminentemente políticos, como se
explicaria, por exemplo, o silenciamento dos discursos das classes subalternas? Como se
explicaria a desvalorização da cultura dos oprimidos nos processos educativos? Como se
explicaria a negação da consciência crítica nos programas de alfabetização que não se
interessam pela alfabetização libertadora? Como se explicaria a estreita relação entre
analfabetismo e desigualdade social? Como se explicaria as consequências desta estreita
relação?
Aprofundando um pouco a discussão a respeito de um assunto levantado nestes
questionamentos, aproveitamos para retomar a questão do analfabetismo que, segundo
Freire é fruto da injustiça social e traz consequências preocupantes. Nas palavras do autor:
[...] me parecia profunda injustiça haver homens e mulheres que não sabiam
ler ou escrever. A injustiça que por si só o analfabetismo representa tem
implicações mais graves, tal como a de os analfabetos se verem anulados
por sua incapacidade de tomar decisões sozinhos, votar e participar do
processo político. Isso me parecia absurdo. Ser analfabeto não elimina o
bom-senso para escolher o que é melhor para si, nem para escolher os
governantes melhores (ou menos ruins) (FREIRE; MACEDO, 1990).
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A reflexão sobre o analfabetismo é aprofundada por Freire em sua obra “Ação
cultural para a liberdade”, quando diferencia a concepção ingênua ou astuta7 da concepção
crítica do termo. Segundo a visão ingênua (na melhor das hipóteses) o problema do
analfabetismo pode ser analisado de algumas maneiras:
[...] ora como uma “erva daninha” – daí a expressão corrente: “erradicação
do analfabetismo” –, ora como uma “enfermidade” que passa de um a outro,
quase por contágio, ora como uma “chaga” deprimente a ser “curada” e
cujos índices, estampados nas estatísticas de organismos internacionais,
dizem mal dos níveis de “civilização” de certas sociedades. Mais ainda, o
analfabetismo aparece também, nesta visão ingênua ou astuta, como a
manifestação da “incapacidade” do povo, de sua “pouca inteligência”, de sua
“proverbial preguiça” (FREIRE, 1981, p.11).

Já a visão crítica do analfabetismo o encara como “uma das expressões concretas
de uma realidade social injusta.” (FREIRE, 1981, p.13). Desse modo, não se trata de um
problema apenas linguístico, pedagógico ou metodológico, trata-se de um problema
político, assim como a própria alfabetização. Desse modo: “Proclamar sua neutralidade,
ingênua ou astutamente, não afeta em nada a sua politicidade intrínseca.” (FREIRE, 1981,
p.13).
Nesta mesma obra, Freire também compara a visão de alfabetização para essas
duas concepções. Na concepção ingênua, a alfabetização “[...] se reduz ao ato mecânico
de ‘depositar’ palavras, sílabas e letras nos alfabetizandos.” (FREIRE, 1981, p.11), sendo
a palavra – nunca dita sempre repetida – uma espécie de amuleto colocado no aluno. Nesta
visão distorcida, o papel do alfabetizador é cada vez encher mais os alfabetizandos com as
palavras que ele escolhe arbitrariamente e que quase sempre são vazias de sentido e
relação com o mundo. As palavras ganham um significado messiânico, como se o
analfabeto infrutuoso dependesse cada vez mais delas para ser salvo (FREIRE, 1981).
Um instrumento criticado por Freire (1981), que colaborou na prática com esta visão
distorcida da alfabetização e da palavra, foram as cartilhas. Esse termo era utilizado na
época para nomear os materiais utilizados para alfabetizar, que chegavam prontos aos
educandos, sem nenhum diálogo ou reflexão crítica sobre os seus conteúdos e a relação
deles com a realidade da turma. Esta mesma crítica pode ser estendida aos materiais
atuais, que não ganham este nome, mas possuem características semelhantes.

7

Freire usa esses dois termos para caracterizar a mesma concepção de alfabetização, diferenciando apenas
suas intenções. O objetivo é o mesmo, porém pode ser defendido de maneira intencionalmente ardilosa ou
apenas reproduzido inconscientemente.
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Para Freire, as cartilhas são a ferramenta utilizada para se depositar as palavras e
os textos do educador nos alfabetizandos, limitando a expressão e a criatividade deles e
assumindo um papel de domesticação. São formuladas, de maneira geral, a partir do que
ele chama de “concepção mecanicista e magicomessiânica da ‘palavra-depósito’, da
‘palavra-som’”, sendo seu principal objetivo realizar uma transfusão, em que a palavra do
alfabetizador é o sangue salvador do analfabeto enfermo.
Por serem os alfabetizandos vistos e tratados como passivos e dóceis, devem, então,
ir acolhendo esta transfusão que o autor chama de alienante e que, assim sendo, não
contribui em absolutamente nada no processo de transformação do mundo (FREIRE,
1981). Em resumo, a concepção de alfabetização criticada por Freire, também chamada
pelo autor de alfabetização domesticadora tem como premissa central:
[...] a dimensão manipuladora nas relações entre educadores e educandos
em que, obviamente, os segundos são os objetos passivos da ação dos
primeiros. Desta forma, os alfabetizandos, como seres passivos, devem ser
“enchidos” pelas palavras dos educadores, em lugar de serem convidados
a participar criadoramente do processo de sua aprendizagem. As palavras
geradoras que são escolhidas pelos educadores, dentro de seu marco
cultural de referência, são apresentadas aos alfabetizandos como se fossem
algo separado da vida. Como se linguagem-pensamento fosse possível sem
realidade. Por outro lado, em tal prática educacional, as estruturas sociais
nunca são discutidas como um problema a ser desnudado (FREIRE, 1981,
p.73).

Na contramão desta concepção criticada, Freire expõe uma visão da alfabetização
como ação cultural para a liberdade. Para o autor, esta perspectiva não pode atender aos
interesses das classes dominantes e tem de se configurar como: “[...] um processo de
busca, de criação, em que os alfabetizandos são desafiados a perceber a significação
profunda da linguagem e da palavra. Palavra que, na situação concreta em que se
encontram, lhes está sendo negada.” (FREIRE, 1981, p.13). Esta negação da palavra
significa negar também o pronunciamento do mundo enquanto direito e é, por isso, que esta
concepção libertadora da alfabetização propõe dizer a palavra e não a repeti-la
mecanicamente (FREIRE, 1981).
Para Freire, memorizar famílias silábicas que se juntam para formar palavras avulsas
e fora de contexto a serem repetidas sem qualquer reflexão, em nada contribui para o
processo de leitura crítica do mundo: “[...] não será a partir da mera repetição mecânica de
pa-pe-pi-po-pu, la-le-li-lo-lu, que permitem formar pula, pêlo, lá, li, pulo, lapa, lapela, pílula
etc. que se desenvolverá nos alfabetizandos a consciência de seus direitos, como sua
inserção critica na realidade.” (FREIRE, 1981, p.13). Segundo Freire, o aprendizado das
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sílabas só é válido quando ocorre simultaneamente com o conhecimento da formação
vocabular, que permite ao educando compreender profundamente o sentido da linguagem.
Para além destas memorizações e repetições de sílabas, palavras e até mesmo
frases sem sentido, como exemplifica Freire com “a asa é da ave” ou “Eva viu a uva”, é
imprescindível que os alfabetizandos enxerguem a urgência de um aprendizado muito
maior: “o de ‘escrever’ a sua vida, o de ‘ler’ a sua realidade, o que não será possível se não
tomam a história nas mãos para, fazendo-a, por ela serem feitos e refeitos.” (FREIRE, 1981,
p.13). Sobre esses pseudo-textos em formas de frases, desconectadas de qualquer
contexto social, Freire propõe os seguintes questionamentos:
Que significação, na verdade, podem ter, para homens e mulheres,
camponeses ou urbanos, que passam um dia duro de trabalho ou, mais duro
ainda, sem trabalho, textos como estes, que devem ser memorizados: “A
asa é da ave”; “Eva viu a uva; “João já sabe ler. Vejam a alegria em sua face.
João agora vai conseguir um emprego”!
Textos, de modo geral, ilustrados – casinhas simpáticas, acolhedoras, bem
decoradas; casais risonhos, de faces delicadas, às vezes ou quase sempre
brancos e louros; crianças bem nutridas, bolsinha a tira-colo, dizendo adeus
aos papais para ir à escola, depois de um suculento café da manhã...
Que podem um trabalhador camponês ou um trabalhador urbano retirar de
positivo para seu quefazer no mundo, para compreender, criticamente, a
situação concreta de opressão em que se acham, através de um trabalho
de alfabetização em que se lhes diz, adocicadamente, que a “asa é da ave”
ou que “Eva viu a uva”? (FREIRE, 1981, p.12).

No lugar disto, Freire propõe que o material de leitura dos educandos se constitua
de textos do povo, textos que venham prevalentemente dos próprios alfabetizandos e a
eles retornem para realizarem sua própria análise. Entretanto, para que isto ocorra, os
educadores precisam crer nos educandos e na prática que juntos desenvolvem, tornandose educandos também (FREIRE, 1981).
Outro ponto crucial da concepção crítica da alfabetização se refere às palavras
geradoras, que acompanham os alfabetizandos quando iniciam seu processo de
alfabetização enquanto sujeitos dele. Nessa perspectiva, é necessário que estas palavras
partam do universo vocabular dos educandos, envolvendo um contexto e uma temática
significativa para eles. Desse modo, a alfabetização só oferece uma contribuição real para
a libertação, quando se molda no contexto social dos educandos e compreende a
aprendizagem da leitura e da escrita como um ato criador e crítico (FREIRE, 1981).
Assim, a alfabetização como ação cultural para a liberdade consiste num processo
em que educadores e educandos, em constante diálogo, assumem uma posição de sujeitos
do processo e buscam juntos o conhecimento, atuando em “[...] uma tentativa corajosa de
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desmitologização da realidade, um esforço através do qual, num permanente tomar
distância da realidade em que se encontram mais ou menos imersos, os alfabetizandos
dela emergem para nela inserirem-se criticamente.” (FREIRE, 1981, p.39). Nesse sentido,
enxergar o processo de alfabetização por este ponto de vista libertador implica em
reconhecê-lo como uma ação criadora em busca de conhecimento, no qual os
alfabetizandos são sujeitos cognoscentes na mesma medida em que o educador é. Desse
modo, os educandos deixam de ser encarados como recipientes vazios que precisam ser
preenchidos pelas palavras do educador ou como marginais que precisam ser salvos das
mazelas do analfabetismo. Ao invés disso, são reconhecidos como parte do grupo oprimido,
que para se libertarem não necessitam aprender a ler histórias alienadas, mas fazer história
e por ela serem feitos (FREIRE, 1981).
Essa concepção de alfabetização só se concretiza se a opção do educador é
revolucionária e se a sua prática é coerente com essa escolha. Se assim for, o educador é
capaz de reconhecer que o educando é sujeito fundamental no processo de sua própria
alfabetização. Sobre o papel desse alfabetizador revolucionário, em “Cartas a GuinéBissau”, Freire discorre:
[...] o que se coloca a tal educador é a procura dos melhores caminhos, das
melhores ajudas que possibilitem ao alfabetizando exercer o papel de sujeito
de conhecimento no processo de sua alfabetização. O educador deve ser
um inventor e um reinventor constante desses meios e desses caminhos
com os quais facilite mais e mais a problematização do objeto a ser
desvelado e finalmente apreendido pelos educandos. Sua tarefa não é a de
servir-se desses meios e desses caminhos para desnudar, ele mesmo, o
objeto e depois entregá-lo, paternalisticamente, aos educandos, a quem
negasse o esforço da busca, indispensável ao ato de conhecer. Na verdade,
nas relações entre o educador e os educandos, mediatizados pelo objeto a
ser desvelado, o importante é o exercício da atitude crítica em face do objeto
e não o discurso do educador em torno do objeto (FREIRE, 1978, p.13).

Nesta mesma obra, Freire (1978) explica que uma alfabetização que se apega a
textos sem compreensão crítica do contexto social, é uma alfabetização que interessa às
classes dominantes, que, por motivos diversos, precisa que as classes dominadas
aprendam a leitura e escrita enquanto técnica e apenas isto. É intencional quando
programas de alfabetização defendem a mera aquisição de uma técnica, sem criticidade,
diálogo e criatividade. E quando educadores seguem essa orientação na prática,
intencionalmente ou não, escolhem seu posicionamento, servindo à classe dominante e
favorecendo a manutenção da ordem injusta vigente. Freire (2013) propõe ultrapassarmos
os questionamentos do tipo “O que faço? Como faço? Com que faço?” e refletir sobre “A
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quem sirvo fazendo o que faço? Contra quê e contra quem, a favor de quê e a favor de
quem estou fazendo o que eu faço?” (FREIRE, 2013).
Nesse contexto, novamente Freire (1978) reforça sua defesa por uma perspectiva
de alfabetização revolucionária, comprometida com a prática da liberdade, da consciência
e da transformação da história. Uma alfabetização, que constitui uma ação cultural
libertadora e que, exatamente por isso, jamais pode ser pensada de forma restrita e
descolada dos outros aspectos da ação cultural. Uma alfabetização que para ser discutida
é preciso discutir também a política econômica, cultural e social em sua globalidade. Uma
alfabetização enquanto ato criador, que nunca deve se reduzir a um processo mecânico de
transferência de conteúdos do alfabetizador para o alfabetizando, mero reservatório
passivo que precisa ser enchido. É preciso negar totalmente essa prática transferidora que
Freire caracteriza como:
Quefazer mecânico e memorizador, no qual os alfabetizandos são levados
a repetir, de olhos fechados, vezes inúmeras, sincronizadamente: la, le, li,
lo, lu; ba, be, bi, bo, bu; ta, te, ti, to, tu, ladainha monótona que implica
sobretudo numa falsa concepção do ato de conhecer. “Repete, repete, que
tu aprendes” é um dos princípios desta falsa concepção do ato de conhecer
(FREIRE, 1978, p. 84).

Ao tratar da temática da alfabetização, Paulo Freire também faz uma contraposição
entre a perspectiva que defende e a que critica. Com base nesse movimento, reunimos na
tabela abaixo, as principais divergências destas duas perspectivas.
Quadro 2 – Alfabetização Domesticadora x Alfabetização Crítica
Alfabetização Domesticadora
É reduzida à ação mecânica de “depositar” palavras,
sílabas e letras nos alfabetizandos.

Alfabetização Crítica
É um processo criativo e de busca em que os
alfabetizandos podem compreender o significado
profundo da linguagem.

Conceito restrito de alfabetização, como técnica.

Conceito de alfabetização, como indissociável dos
âmbitos social, cultural, político, econômico, etc.

Negação das diversas linguagens.

A voz dos alunos é valorizada e entendida como
único meio pelo qual eles dão sentido à própria
experiência no mundo.

Palavra depositada e repetida.
escolhida a partir do
repertório do alfabetizador.

Palavra geradora, palavra dita.
escolhida a partir do universo
vocabular do alfabetizando.

Não contribui para o processo de leitura e
transformação do mundo.

Se compromete com a prática da liberdade, da
consciência e da transformação da história.

Fonte: Formulada pela autora.
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Diante da discussão posta, cabe enfatizar a pertinência de Freire para o estudo de
processos de ensino-aprendizagem de crianças, já que sua atuação foi muito associada à
alfabetização de adultos. Assim como Angelo (2006), concordamos que é possível ressaltar
diversos conceitos discutidos por Freire – como educação, sociedade, história, cultura,
alfabetização, diálogo, leitura e consciência –, que permitem uma compreensão de infância
pedagógica e cultural, em que as crianças são sujeitos históricos e dialógicos. Ainda em
concordância com o mesmo autor, acreditamos que trazer para a educação de crianças
uma dimensão problematizadora, nos moldes freireanos, resulta no afastamento do mero
assistencialismo, que estimula a dominação e poda a criatividade, o diálogo, a
experimentação, a consciência e a ação sobre suas próprias realidades. Nesse sentido,
trazendo as palavras de Freire em “Pedagogia da Autonomia”, também acreditamos que:

Não importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a educadora. O
nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas
gente em permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando,
crescendo, reorientando-se, melhorando, mas, porque gente, capaz de
negar os valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir (FREIRE, 2021,
p.141).

Trazemos, por fim, uma última discussão neste capítulo, que se refere a uma questão
sempre defendida por Freire em suas obras8: a absoluta necessidade de se ter coerência
entre os discursos e as práticas. Para ele: “A questão da coerência entre a opção
proclamada e a prática é uma das exigências que educadores críticos se fazem a si
mesmos. É que sabem muito bem que não é o discurso o que ajuíza a prática, mas a prática
que ajuíza o discurso.” (FREIRE, 1989, p.16). Assim sendo, discutiremos brevemente a
seguir algumas premissas que embasaram a prática de Freire e que coerentemente
coincidem com a sua defesa teórica.
Na décima segunda carta do livro “Cartas a Cristina”, Freire conta sobre algumas de
suas experiências com a alfabetização de adultos, dentre elas, destacamos o Movimento
de Cultura Popular (MCP). A ideia surgiu a partir de uma iniciativa de Arraes, na época,
prefeito de Recife, que idealizava uma instituição pedagógica democrática que objetivasse
trabalhar com as classes populares e não para elas. Compartilhando do mesmo sonho de
lutar pela transformação da sociedade brasileira, um grupo de líderes operários, artistas e
intelectuais, do qual Freire fazia parte, se juntou a essa ideia. Por sugestão de Germano
Coelho, o grupo acabou compreendendo que a ideia da formação de um movimento, ao

8

Exemplificada aqui com o livro “A importância do ato de ler”, de 1989.
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invés de um órgão ou instituto, representaria melhor o objetivo de processo, mudança e
transformação (FREIRE, 2013).
A atuação de Freire no MCP, foi obviamente ancorada na concepção crítica da
educação e da alfabetização, que sempre defendeu em toda a sua obra teórica. Nesta
mesma carta que mencionamos há pouco, Freire elenca oito pontos que guiaram sua
prática da alfabetização de adultos iniciada no MPC e que representam as discussões que
empreendemos neste capítulo.
O primeiro ponto destacado se refere à compreensão da alfabetização como um ato
de conhecimento, um ato criador, distante do memorizar e repetir letras e sílabas (FREIRE,
2013). Essa perspectiva esteve presente em todos os momentos em que Freire se propôs
a discutir teoricamente a alfabetização e não poderia ser diferente em sua prática.
Em segundo lugar, Freire salienta a necessidade de os alfabetizandos serem
desafiados a “[...] assumir o papel de sujeitos do processo de aprendizagem da escrita e da
leitura.” (FREIRE, 2013, p.203). Argumento também bastante sustentado nas obras
diversas que prescrutamos.
A terceira questão que Freire levanta, se refere à pesquisa do universo vocabular
dos educandos e ao conceito de cultura. Para o autor:
O programa deve surgir de pesquisa do universo vocabular dos
alfabetizandos, que nos dá igualmente o universo temático da área. As
codificações primeiras a ser “lidas”, decodificadas, pelos alfabetizandos
oferecem a possibilidade da discussão em torno do conceito de cultura. A
compreensão da cultura como criação humana, da cultura como
alongamento que mulheres e homens com seu trabalho fazem ao mundo
que não fizeram, ajuda a superação da experiência politicamente trágica do
imobilismo provocada pelo fatalismo. Se homens e mulheres podem mudar,
com sua ação, com a tecnologia, incipiente ou sofisticada, o mundo que não
fizeram, porque, então, não podem mudar o mundo da história, o mundo
social, econômico, e político de quem são os fazedores? (FREIRE, 2013,
p.203).

O quarto ponto traz, novamente como foco, a defesa de que a prática da
alfabetização se dê por meio do diálogo, que para Freire (2013) se coloca como “caminho
do conhecimento”. O autor, porém, não descarta a importância também da informação
trazida discursivamente, sem a qual, segundo ele, não há conhecimento (FREIRE, 2013).
O quinto apontamento de Freire sobre sua prática trata das palavras geradoras, que
para ele: “[...] devem ser postas nas condições cuja ‘leitura’ possibilita a criação de inúmeras
sentenças com elas.” (FREIRE, 2013, p.203). Apenas depois de se consolidar uma longa
experiência com a sentenciação, empregando à palavra geradora diversas funções e
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posições, é iniciada sua descodificação em sílabas. Estas sílabas serão combinadas em
novas palavras, que formarão novas sentenças (FREIRE, 2013).
A sexta premissa para a prática da alfabetização de Freire se refere à absoluta
necessidade de jamais separar a leitura da escrita. Para o autor, uma não existe sem a
outra e ambas precisam ser exercitadas sistematicamente. Além disso, o aprendizado da
leitura e da escrita devem servir para uma melhora da oralidade, por isso é tão necessário
praticá-las (FREIRE, 2013).
O sétimo ponto se relaciona especificamente com a alfabetização de adultos quando
Freire compara o peso do instrumento de trabalho com a manipulação do lápis. O autor
compreende que no início do processo haverá uma desproporcionalidade de força nas
mãos e defende, que aos poucos se regule e recondicione esta força através da prática
constante (FREIRE, 2013).
O oitavo e último ponto elencado, também está ligado de forma específica ao
processo de alfabetização dos adultos. Segundo Freire, a insegurança de um adulto iletrado
se agrava quando é tratado como criança. Nesse sentido, a maneira mais eficaz de
respeitá-lo é levando em conta o conhecimento que construiu ao longo de sua vida, em
suas experiências e avançar para além dele. Dito de outro modo, é preciso partir do
conhecimento dele, para acessar outros, de forma que se gere um clima de confiança,
indispensável à alfabetização e ao processo de aprendizagem como um todo (FREIRE,
2013).
Como dito anteriormente, o que Freire utilizava para guiar a sua prática, estava
diretamente ligado ao que proferia em seus discursos. É por isso que sua defesa pela
coerência entre o que se diz e o que se faz é tão enfática em toda sua obra. Destacamos
por fim, uma última contribuição do autor, que resume toda a discussão que realizamos até
o momento. Em “Educação Como Prática da Liberdade”, Freire defende que a alfabetização
só tem sentido quando:
É consequência de uma reflexão que o homem começa a fazer sobre sua
própria capacidade de refletir. Sobre sua posição no mundo. Sobre o mundo
mesmo. Sobre seu trabalho. Sobre seu poder de transformar o mundo.
Sobre o encontro das consciências. Reflexão sobre a própria alfabetização,
que deixa assim de ser algo externo ao homem, para ser dele mesmo. Para
sair de dentro de si, em relação com o mundo, como uma criação.
Só assim nos parece válido o trabalho da alfabetização, em que a palavra
seja compreendida pelo homem na sua justa significação: como uma força
de transformação do mundo. Só assim a alfabetização tem sentido (FREIRE,
1967, p.142).
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Desta breve caminhada exploratória empreendida nas obras de Freire, buscando
conhecer mais a teoria e a prática deste autor no que se refere à alfabetização e também
à educação como um todo, foi possível retirar contribuições não apenas para embasar a
pesquisa que se apresenta e a prática que está por vir, mas para compreender meu lugar
no mundo. Freire nos leva além das prescrições e métodos prontos, ao nos convidar para
a conscientização e transformação da realidade vivida. Suas contribuições nos fazem
refletir sobre nosso compromisso político e social enquanto educadores e educandos.
Compreender que mais importante que a leitura da palavra é a leitura do mundo, traz
implicações que ultrapassam a sala de aula. Reconhecer as relações de poder implícitas
nos discursos e programas que visam minar a criatividade, a criticidade e a consciência dos
grupos subalternos é um despertar para a luta. Luta esta, que em momentos políticos
sombrios como o que estamos vivendo, muitas vezes fica desacreditada, como se não
houvesse solução para tamanhas atrocidades. Mas ao nos colocarmos a conhecer não só
a teoria e a prática, mas a vida de Freire, sentimos esperança e vontade de, como ele
próprio defende, fazermos história e sermos feitos por ela.
No próximo capítulo, trazemos a discussão a respeito dos pressupostos
metodológicos adotados nesta pesquisa, apresentando as perspectivas que escolhemos
adotar, bem como os instrumentos, passos, considerações éticas e demais informações
que a eles se relacionam. Em seguida, partiremos para a contextualização e análise dos
dados coletados na prática de alfabetização que acompanhamos.
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3. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS

O objetivo principal desta pesquisa é compreender como ocorreu o processo de
alfabetização no Ensino Remoto em uma turma de 1o ano do Ensino Fundamental, da rede
estadual de Minas Gerais, na cidade de São João Del Rei, durante a pandemia provocada
pelo novo coronavírus. Nosso foco será nas interações professora-família-alunos e no
Plano de Estudo Tutorado (PET) de Língua Portuguesa do 1º ano9. A fim de alcançarmos
o objetivo proposto, optamos por adotar uma abordagem qualitativa por meio de um estudo
netnográfico. Para compreendermos melhor esse caminho metodológico definido,
discorreremos, neste capítulo, sobre a perspectiva qualitativa e a netnografia, levando em
conta também os preceitos da etnografia que lhe deu origem. Também apresentaremos os
procedimentos metodológicos adotados, explicando como o estudo se desenvolveu passo
a passo, e as considerações éticas que guiaram o caminho percorrido.
Para iniciar a discussão, trazemos a concepção de Godoy (1995) a respeito da
pesquisa qualitativa. Segundo a autora, a abordagem:
[...] não procura enumerar e/ ou medir os eventos estudados, nem emprega
instrumental estatístico na análise dos dados. [...] Envolve a obtenção de
dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo
contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja,
dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p.58).

Partindo dessa contribuição, retomemos as características do contexto da pesquisa
realizada: acompanhamos por oito meses uma turma de primeiro ano no Ensino Remoto,
empreendendo uma observação contínua e associada a outros recursos como entrevista,
análise documental e reuniões; a fim de podermos aprofundar o estudo nessa turma
específica e compreender de forma mais ampla como esse microcontexto e os sujeitos que
o integram foram atingidos pela pandemia. Por causa dessa especificidade e levando em
conta os pressupostos da abordagem qualitativa, acreditamos que esta expressa nosso
propósito e nossa trajetória.

9

Destacamos que esse segundo foco de análise, sofreu uma alteração após a qualificação desta dissertação.
A proposta inicial seria empreender uma análise dos principais recursos utilizados durante o ensino remoto,
o que envolveria vídeos, jogos, atividades complementares desenvolvidas pela professora e outros.
Entretanto, acreditamos que o recurso que de fato marcou o ensino remoto foi o Plano de Estudo Tutorado,
por ter aparecido do início ao fim do processo e ter sido imposto e sempre priorizado. Ainda que se utilizassem
outros recursos, estes serviam apenas para complementar o PET ou elucidá-lo e não tinham caráter
obrigatório. Além disso, foi preciso levar em conta os limites razoáveis de uma dissertação, priorizando a
análise do material que mais se destacou.
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Refletindo um pouco mais sobre a forma como a pesquisa aconteceria, encontramos
na netnografia algumas especificidades que iam ao encontro do caminho que pretendíamos
seguir e decidimos por realizar um estudo netnográfico. Antes, entretanto, de partirmos para
a discussão sobre a netnografia em si, é importante lembrarmos que essa perspectiva
metodológica é derivada da etnografia e possui as mesmas características, porém,
adaptadas ao meio virtual. Desse modo, trazemos a definição de etnografia cunhada por
Marli André, em seu livro “Etnografia da prática escolar”:
[...] um esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar
a cultura e a sociedade. Etimologicamente etnografia significa “descrição
cultural”. Para os antropólogos, o termo tem dois sentidos: (1) um conjunto
de técnicas que eles usam para coletar dados sobre os valores, os hábitos,
as crenças, as práticas e os comportamentos de um grupo social; e (2) um
relato escrito resultante do emprego dessas técnicas (ANDRÉ, 2008, n.p.).

Contudo, pelo fato de existirem algumas diferenças de enfoque entre os etnógrafos
e os pesquisadores da educação, alguns requisitos da etnografia, segundo a autora, não
precisam ser cumpridos em pesquisas educacionais, como uma permanência longa em
campo, o contato com outras culturas e a utilização de categorias sociais mais amplas na
análise dos dados. Assim, o que tem sido feito no geral, é uma adaptação da etnografia à
educação, resultando em estudos de cunho etnográfico e não etnografia em si, no seu
sentido estrito (ANDRÉ, 2008). Faremos esse mesmo movimento, porém a partir do
conceito de netnografia, realizando, desse modo, um estudo de cunho netnográfico.

Passando então para as discussões em torno da netnografia, também conhecida
como etnografia virtual, consideramos que essa nuance da etnografia se encaixa
perfeitamente em nosso trabalho de campo que foi completamente realizado por meios
digitais. As aulas aconteceram em um grupo de Whatsapp, do qual, em primeiro momento,
a pesquisadora não fazia parte, mas recebia o compartilhamento de todo o material pela
professora. Posteriormente, essa participação foi autorizada e os dados puderam ser
acessados em tempo real. O diário de campo foi todo construído com base nas
observações das aulas remotas que ocorriam no aplicativo. As reuniões que aconteceram
entre as pesquisadoras e alfabetizadoras, também ocorreram por meio de chamadas de
vídeo, bem como a entrevista com a professora da turma analisada nesta dissertação. Até
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mesmo a análise documental ocorreu pelo computador, uma vez que o material utilizado
foram as apostilas do Plano de Estudo Tutorado, que guiaram o trabalho docente durante
a pandemia e foram disponibilizadas via internet.
Por conta desse viés tecnológico que perpassou todo o campo, que a perspectiva
netnográfica trouxe grandes contribuições ao trabalho e é justamente esse aspecto que a
diferencia da etnografia puramente. Segundo Corrêa e Rozados (2017), a netnografia é:

[...] um método de pesquisa, baseado na observação participante e no
trabalho de campo online, que utiliza as diferentes formas de comunicação
mediada por computador como fonte de dados para a compreensão e a
representação etnográfica dos fenômenos culturais e comunais. [...] De
certo modo, a netnografia não se trata de proposta metodológica
inteiramente nova, mas de uma ampliação das potencialidades do método
etnográfico tradicional para contemplar as especificidades do ambiente
digital. (CORRÊA; ROZADOS, 2017, p.3).

Por se tratar de uma ampliação de uma metodologia já existente, a netnografia em
muito se assemelha à etnografia, por apresentar as seguintes características:
a) é naturalista, pois possibilita o estudo das manifestações sociais que
surgem espontaneamente no ambiente virtual;
b) é imersiva, pois proporciona ao pesquisador uma compreensão profunda
de seu objeto de estudo;
c) é descritiva, pois busca retratar uma determinada realidade, com os seus
significados culturais ocultos e artefatos relacionados (elementos gráficos,
desenhos, símbolos, sons, fotos e vídeos);
d) é multimétodos, pois pode combinar diferentes instrumentos e técnicas
de pesquisa, possibilitando novos insights através da triangulação;
e) é adaptável, pois pode ser empregada no estudo de diferentes
ferramentas de comunicação mediada por computador, tais como fóruns de
discussão, blogs, wikis, mundos virtuais, sites de redes sociais, podcasts,
entre outras (KOZINETS, 2010 apud CORRÊA; ROZADOS, 2017, p.4-5).

Ao observar cada ponto levantado pelo autor foi possível enxergar uma grande
afinidade e convergência com nossos pressupostos metodológicos e as escolhas e
caminhos percorridos nesta pesquisa. Essa sensação se fortifica, quando analisamos a
abordagem do objeto de estudo na netnografia, que corrobora não só com a postura que
adotamos metodologicamente, mas também com o posicionamento teórico que ancorou
todo o trabalho que realizamos. Ainda conforme Kozinets (2010), citado por Corrêa e
Rozados (2017),
[...] o método não trata as comunicações realizadas no ambiente digital
como conteúdo, mas como interações sociais, expressões carregadas de
significado e artefatos culturais. Além disso, na análise netnográfica é levada
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em consideração não apenas as palavras usadas nas interações sociais,
mas também os elementos do fórum, as características dos interlocutores,
a linguagem, a história, os significados e o tipo de interação realizada. Podese observar que as ações e interações dos indivíduos no ambiente digital
são o foco do método netnográfico, porém elementos contextuais são
empregados para ampliar a compreensão do objeto. Esses recursos ajudam
o pesquisador a obter insights acerca dos fenômenos estudados, sejam eles
culturais, sociais, informacionais ou outros (KOZINETS, 2010 apud

CORRÊA; ROZADOS, 2017, p.5).
A partir dessa base metodológica, definimos os procedimentos que seriam
realizados na pesquisa e o primeiro deles foi a formulação da pergunta de partida, seguindo
a orientação de Quivy e Campenhoudt, que explicam que devemos “[...] procurar enunciar
o projeto de investigação na forma de uma pergunta de partida, através da qual o
investigador tenta exprimir o mais exatamente possível o que procura saber, elucidar,
compreender melhor.” (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2008, p. 32). Em conformidade a isto e
compreendendo a importância de uma pergunta pertinente, concisa e exequível,
formulamos a seguinte questão: “Como ocorreram as interações durante a alfabetização de
uma turma de 1º ano no ensino remoto com o Plano de Estudo Tutorado de Língua
Portuguesa, que regeu todo esse processo no estado de Minas Gerais?”. Um dos requisitos
da perspectiva etnográfica (que aqui adaptamos para a netnográfica), citados por André
(2008), que nos cabe destacar se relaciona diretamente com esta pergunta de partida.
Como nos explica a autora, pesquisas com viés etnográfico se caracterizam pela: “[...]
ênfase no processo, naquilo que está ocorrendo e não no produto ou nos resultados finais.
As perguntas que geralmente são feitas nesse tipo de pesquisa são as seguintes: O que
caracteriza esse fenômeno? O que está acontecendo nesse momento? Como tem
evoluído?” (ANDRÉ, 2008, n.p.). Nesse sentido, buscar compreender o processo de
alfabetização durante a pandemia, revela exatamente a ênfase no processo, que a autora
destaca.
O interesse por esse tema expresso na pergunta de partida, não foi construído da
forma que convencionalmente ocorre em processos de mestrado. O pré-projeto inicial, que
foi submetido ao programa, tratava do tema da alfabetização tardia e o trabalho de campo
dessa antiga proposta já iria se iniciar quando fomos surpreendidos pela pandemia.
Aguardamos alguns meses, ainda na esperança da retomada do ensino presencial, mas
quando constatamos que a situação já estava bastante agressiva e a retomada talvez não
fosse possível, começamos a buscar outras possibilidades.
Se de um lado, realizar a pesquisa estava sendo difícil por conta das escolas
fechadas, de outro, essa era uma oportunidade única de reformular o projeto e conhecer
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uma realidade da alfabetização completamente atípica. Foi então, que a convite da
orientadora deste trabalho – que já estava coordenando uma grande pesquisa sobre
alfabetização na pandemia, intitulada “Alfabetização em Rede” –, em junho de 2020,
repensamos a proposta desta dissertação e voltamos nosso foco para a discussão em
voga. De acordo com informações disponíveis no relatório parcial dessa pesquisa maior,
publicado na Revista Brasileira de Alfabetização:
A pesquisa ALFABETIZAÇÃO EM REDE tem como um dos objetivos
compreender de forma aprofundada a situação da alfabetização de crianças
no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Registrada na Plataforma Brasil,
sob o código 36333320.0.0000.5151, é conduzida pelo coletivo
ALFABETIZAÇÃO EM REDE, formado no primeiro semestre de 2020,
constituído por 117 pesquisadoras(es) de 28 universidades, localizadas em
todos os estados e regiões do país, que assinam este relatório, sob a
coordenação da professora Dra. Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo,
da Universidade Federal de São João del-Rei (MACEDO, et al., 2020).

Ainda conforme o mesmo relatório, a pesquisa teve como público alvo as professoras
da Educação Básica (Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental)
prioritariamente, das redes públicas de ensino. As docentes receberam um questionário
online composto por 34 perguntas, que atingiu 14.730 respondentes (já desconsiderando
respostas duplicadas) de todas as regiões do Brasil. Os assuntos tratados no questionário
se dividiram em dois blocos de perguntas:
[...] o primeiro, relativo ao perfil profissional geral das docentes, incluindo
informações sobre os turnos de trabalho, o tipo de vínculo com as redes de
ensino, o tempo de atuação no magistério, o gênero, a raça, a formação
acadêmica, a etapa do ensino em que atuam, a localização geográfica,
dentre outras. O segundo bloco trata de perguntas sobre o ensino remoto,
incluindo o acesso às tecnologias, a preparação para o trabalho com as
aulas remotas, os maiores desafios do ensino não presencial na
alfabetização, as ferramentas/ mídias/materiais mais utilizados para o
trabalho remoto, a recepção da PNA, dentre outras (MACEDO, et al., 2020).

Diante desse contexto, a ideia era que, a partir da temática macro que estava sendo
pesquisada quantitativamente, pudéssemos nos reunir em um grupo menor, composto por
mim, pela orientadora, por outras duas pesquisadoras e por quatro professoras
alfabetizadoras, com o objetivo de desenvolver trabalhos diversos a respeito do tema de
forma coletiva e em diálogo com as docentes. Sendo um dos frutos colhidos a partir dessa
iniciativa, justamente, o presente trabalho, que contribuiu com a análise de uma das quatro
turmas das professoras alfabetizadoras.
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Nas primeiras conversas desse grupo menor, foi possível conhecer o contexto das
turmas e, a partir disso, definir os primeiros passos no que se refere aos procedimentos da
coleta de dados. Percebemos que o uso de grupos de Whatsapp para a interação com as
famílias era algo comum nas quatro práticas. Assim, criamos nosso próprio grupo no
aplicativo para o compartilhamento de todas as mensagens trocadas com as famílias
durante o ensino remoto (mensagens de texto, áudios, vídeos, fotos, materiais didáticos,
roteiro da aula e tudo mais que for enviado para o grupo onde as aulas ocorrem, no qual
um responsável de cada aluno foi incluído). Formulamos uma rotina de envios em que cada
professora compartilhava suas mensagens em um dia na semana, o que facilitou a busca
pelos dados e impediu envios simultâneos e cruzados. Esse grupo se tornou a fonte dos
dados para a observação das aulas por parte das pesquisadoras, mas também serviu como
uma troca de experiência entre as docentes, consolidando, desta forma, uma grande
oportunidade de formação e reflexão sobre a própria prática e as das demais. Todas as oito
integrantes da pesquisa mais ampla tinham acesso a tudo que foi divulgado, entretanto, o
foco da presente pesquisa foi nos materiais enviados apenas por uma das quatro
professoras, os demais dados foram tratados pelas outras pesquisadoras.
As reuniões que se seguiram, vieram como uma forma de trazer inteligibilidade aos
dados coletados, uma vez que não tínhamos acesso aos remetentes das mensagens e nem
ao momento em que elas foram enviadas. Nosso acesso era semanal e se limitava a
mensagens encaminhadas, que não informam quem enviou e nem quando. Por isso a
conversa com as docentes era tão importante, pois eram elas que traziam sentido e davam
o contexto do material coletado. Esse movimento vai ao encontro de outra característica do
viés etnográfico e, consequentemente, do netnográfico: “[...] a preocupação com o
significado, com a maneira própria com que as pessoas veem a si mesmas, as suas
experiências e o mundo que as cerca. O pesquisador deve tentar apreender e retratar essa
visão pessoal dos participantes.” (ANDRÉ, 2008, n.p.).
Foi pensando nessa busca pelo sentido, de forma cada vez mais ampla, que chega
a ideia da entrada10 das pesquisadoras nos grupos das respectivas turmas em que estavam
realizando a pesquisa. No nosso caso, após autorização da direção da escola, da
professora e de todos os familiares que estavam no grupo, a entrada ocorreu no dia 27 de
julho de 2020. Assim que foi possível, me apresentei e também expus a proposta da
pesquisa, bem como o resguardo ético que todos os participantes tinham, uma vez que o
10

Após essa entrada nos grupos das turmas, optamos por cessar o compartilhamento de todo o material das
quatro professoras, pois cada pesquisadora se focou na prática que estava analisando. Entretanto, foi criada
uma pasta na nuvem que permitia que todas tivessem acesso à organização dos dados e à elaboração dos
diários de campo.
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estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o número 35543620.5.0000.5151. Além disso,
me coloquei aberta ao diálogo e a tirar qualquer dúvida que surgisse, deixando clara a
possibilidade de desistência de qualquer envolvido.
A partir dessa entrada, as observações que eram semanais (já que antes a
professora enviava os arquivos apenas em um dia da semana), passaram a ser diárias e
em tempo real, o que facilitou bastante na formulação do diário de campo e tornou a coleta
de dados bem mais contextualizada e precisa. Entretanto, apesar de o acesso ao grupo
permitir esse acompanhamento mais contínuo, as aulas em si ocorriam de forma
assíncrona. A professora enviava materiais que seriam acessados por cada criança
conforme a rotina de sua família e devolvidos em tempos diferentes. Não houve um
momento em que todos estavam presentes e participando juntos, como uma chamada de
vídeo, por exemplo. Nesse sentido, nossa observação se deu a partir desse contexto,
acompanhando essa assincronia.
Ao todo, foram oito meses de observação em meio virtual, associada à construção
de um diário de campo descrevendo, organizando e analisando as interações, os
conteúdos, as atividades, as dúvidas, as correções, enfim, tudo que ocorreu nesse
processo. Foi a partir desse diário, daquilo que o campo nos revelou e do diálogo com
outras envolvidas na pesquisa, que decidimos por criar divisões de abordagens dos dados
coletados e resolvemos por organizar a análise deles em dois capítulos.
O primeiro apresentará o contexto da pesquisa em camadas, isto é, discorreremos
a respeito do estado de Minas Gerais, da escola estadual onde a pesquisa foi realizada e
da turma de alfabetização analisada. Ao trazermos os aspectos caracterizantes de cada
uma dessas instituições, também abordamos quais impactos sofreram a partir do ensino
remoto de uma maneira geral, com foco na turma pesquisada, onde foi possível
acompanhar todas as adaptações das rotinas, materiais e interações no processo de
ensino-aprendizagem como um todo. A base maior de dados, deste primeiro capítulo de
análise, será o diário de campo a partir das observações realizadas.
O segundo capítulo será completamente dedicado à questão específica da
alfabetização. Empreenderemos nossos esforços para compreender de forma aprofundada
como se deu esse processo dentro do contexto do ensino remoto. Diante dos dados que
coletamos, optamos por subdividir a discussão em duas partes: a primeira discorrendo a
respeito das interações professora-família-alunos e a segunda analisando os oito volumes
do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 1o ano. Além do diário, também
teremos como fonte de informações, neste segundo capítulo de análise de dados, os
materiais formulados pelo governo estadual. Realizamos também uma entrevista com a
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docente e o diálogo com as falas dela perpassarão as discussões empreendidas nos dois
capítulos.
Essa forma de organização dos dados coletados foi uma escolha levando em conta
as sugestões da orientadora desta dissertação e de uma das pesquisadoras que estava
acompanhando uma outra turma de alfabetização. A decisão não foi aleatória, mas sim uma
análise conjunta sobre o que o campo de pesquisa revelou e qual a melhor maneira de
sistematizar os dados concretos em texto escrito.
No que se refere à entrevista com a professora, realizamos a conversa no final do
processo de coleta e tratamento dos dados obtidos através das observações das aulas, o
que possibilitou um aprofundamento nas diversas questões que ainda tinham ficado em
aberto ou trazido dúvidas. A conversa durou cerca de uma hora e vinte minutos, através de
uma chamada de vídeo na plataforma Zoom. Optamos por criar um roteiro semiestruturado
a partir daquilo que enxergamos como lacunas na observação e que de algum modo, a
alfabetizadora poderia contribuir com a sua perspectiva, vivência e análise. Essa forma de
roteiro permitiu que guiássemos a conversa a partir daquilo que gostaríamos de saber, sem
impedir a inclusão de novos assuntos, por ambas as partes, no decorrer do diálogo. Toda
a conversa foi gravada e transcrita, com a autorização da professora. Os nomes
mencionados foram substituídos por fictícios.
Além da observação e da entrevista, optamos também por realizar uma análise
documental, na qual prescrutamos o material criado pelo governo, intitulado Plano de
Estudo Tutorado de Minas Gerais, focando nos conteúdos de Língua Portuguesa do 1o ano.
Segundo informações do site Estude em Casa11, o material consiste em um dos
instrumentos do Regime de Estudo não Presencial, criado pela Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais. A ferramenta foi oferecida aos alunos da rede pública de Minas
na promessa de ser uma possibilidade de continuarem os estudos durante o período em
que as aulas estiveram suspensas. Composto por oito volumes, o PET foi de uso obrigatório
e serviu como mecanismo de presença das crianças, por isso as atividades e conteúdos
pensados pela professora ficavam em segundo plano para que fossem priorizadas as
apostilas do governo.
Nesse sentido, os três procedimentos de coleta de dados utilizados – observação,
análise documental e entrevista – também não foram escolhidos de forma aleatória, mas
sim pensando na perspectiva metodológica que guia este trabalho. Levando novamente em

11

Disponível em: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets. Acesso em: 6 jul. 2020.
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conta as contribuições da etnografia que deu origem à netnografia, trazemos uma
contribuição de André (2008), que caracteriza esses três instrumentos da seguinte forma:

A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada,
afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de
aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. Os
documentos são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar
suas vinculações mais profundas e completar as informações coletadas
através de outras fontes (ANDRÉ, 2008, n.p.).

Sobre os sujeitos que participaram da pesquisa, traçamos como critério de inclusão,
aqueles que estavam diretamente relacionados ao processo de alfabetização durante a
pandemia na turma escolhida, ou seja: (1) professora alfabetizadora, (2) alunos, (3)
familiares e/ou responsáveis que estavam no grupo de Whatsapp que funcionou como sala
de aula virtual. A adesão foi voluntária, ou seja, não obrigatória, podendo ter havido
desistências em qualquer momento do processo sem dano algum ao participante.
A fundamental contribuição da professora12 da turma ocorreu de forma direta e ativa
e podemos dizer que houve uma relação de parceria bastante frutífera entre nós. Ela
participou das reuniões, abriu as portas de sua sala de aula virtual, ajudou na organização
dos materiais (nos fornecendo acesso a todos os seus arquivos do ensino remoto) e, por
fim, ainda nos concedeu uma entrevista, para compartilhar conosco um pouco mais sobre
suas vivências e percepções a respeito do ano letivo que se sucedeu. Tudo isso em um
momento extremamente conturbado de sua prática docente. Já as crianças e os familiares,
compuseram a pesquisa de forma indireta, uma vez que foram apenas observados durante
a prática pedagógica da alfabetizadora.
No que se refere às considerações éticas da pesquisa, incialmente, trazemos a
contribuição de Nosella (2008) a respeito do conceito de ética, que para o autor significa:
“[...] o ramo da filosofia que fundamenta científica e teoricamente a discussão sobre valores,
opções (liberdade), consciência, responsabilidade, o bem e o mal, o bom e o ruim etc.”
(NOSELLA, 2008, p.256). Isto posto, seguimos uma série de procedimentos pra
conseguirmos a aprovação do estudo no Comitê de Ética, entretanto, mais do que essa
aprovação, a nossa postura enquanto pesquisadoras já nos guiava por um caminho de
consciência social e respeito aos sujeitos da pesquisa, pois ainda em concordância com

12

A título de contextualização, a docente é formada em Pedagogia pela Universidade Federal de São João
Del Rei, desde 2007 e concluiu mestrado em Educação pela mesma instituição no ano de 2015.
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Nosella, cremos que: “A pesquisa sem direcionamento ético pode ser comparada a uma
roda que gira cada vez mais veloz, sem rumo, sem direção, a esmo.” (2008, p.265).
Nesse contexto, destacamos que seguimos os procedimentos e normas da
Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 466/2012, realizando uma pesquisa que
ofereceu baixos riscos aos envolvidos, uma vez que todas as identidades não foram
reveladas, assim como todos os nomes citados pelos participantes. A pesquisadora
abordou em conversa inicial todo tipo de incerteza ou incômodo que poderia ser causado
pela pesquisa aos sujeitos, a fim de informar, tranquilizar, esclarecer mal-entendidos e
reduzir dúvidas, preocupações e ansiedades. A proposta da pesquisa foi apresentada e
todo o respaldo ético dos envolvidos foi esclarecido previamente. Os participantes tiveram
o direito de se retirar da pesquisa sem nenhum dano para si e os demais sujeitos
envolvidos, caso sentissem necessidade, mas, felizmente, não ocorreu nenhuma
desistência no percurso.
Após a finalização da pesquisa, todos os documentos serão arquivados na nuvem.
Os resultados serão apresentados primeiramente, aos envolvidos na pesquisa e, em
segundo lugar, à comunidade acadêmica, por meio de apresentações de trabalhos em
eventos e/ou publicação em revistas. A participação dos sujeitos na investigação foi
voluntária, não obrigatória. A autonomia dos sujeitos e decisão em participar ou não da
pesquisa foi completamente preservada, assim como o pedido de retirada de sua
participação a qualquer momento do processo. A confidencialidade e a privacidade das
informações produzidas foram garantidas. De nenhuma forma os sujeitos seriam
penalizados por não participarem ou retirarem sua participação. Todos os dados que
identifiquem os sujeitos foram ocultados na divulgação da pesquisa. As pesquisadoras
sempre se colocaram disponíveis para qualquer tipo de explicação, esclarecimento e
compartilhamento dos materiais e resultados para consulta em qualquer momento e em
todas as fases da pesquisa, prezando sempre pelo respeito, compreensão e diálogo. Todos
os dados coletados nesta pesquisa serão confidenciais, visando assegurar o sigilo da
participação. Caso haja a necessidade de uso individual de dados, serão usados
pseudônimos. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos
5 (cinco) anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ.
A realização deste estudo contribui socialmente como forma de registro de uma das
práticas pedagógicas que ocorreram durante um marco histórico mundial. Além disso, como
já explicado anteriormente, esta pesquisa tem um importante caráter formativo, em que
todas as envolvidas trocaram experiências, ensinaram, aprenderam e refletiram sobre a
própria prática e a das demais. Acreditamos que essa perspectiva dialógica entre teoria e
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prática, fará com que as contribuições do estudo não se limitem ao meio acadêmico,
despertando interesse nas professoras alfabetizadoras, que sustentam a base da nossa
educação. Nesse sentido, finalizamos a reflexão com o pensamento de Terezinha Rios:

Humanas, exatas, sociais, são assim as ciências. E não são, por natureza,
boas ou más. Boa ou má, correta ou inadequada é a atitude do cientista, a
forma como ele empreende seu trabalho, não apenas do ponto de vista
epistemológico, técnico, mas do ponto de vida ético-político. Será má a
investigação que beneficia apenas o pesquisador, uma classe ou um grupo.
E será boa aquela que faz crescer a vida de todos, que efetivamente
contribui para uma sociedade melhor, da qual temos necessidade (RIOS,
2006, p.85).
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA E AS IMPLICAÇÕES DO ENSINO
REMOTO

Antes de iniciarmos a discussão específica sobre a alfabetização na pandemia,
reunimos neste capítulo algumas informações contextuais organizadas em camadas. A
princípio, apresentaremos a Rede Estadual de Educação de Minas Gerais, bem como
algumas ações que foram desenvolvidas por ela, diante da situação causada pela
pandemia. Em seguida, traremos alguns dados sobre a escola em que o estudo foi
realizado. Por fim, discorreremos sobre a turma pesquisada, já iniciando uma análise dos
dados coletados, por meio da apresentação de um panorama inicial sobre como esse
microcontexto, de maneira geral, foi atingido e modificado pelo ensino remoto. No capítulo
seguinte, seguiremos a mesma direção de análise da turma, porém, com aprofundamento
e foco total na dimensão da alfabetização.

4.1 Rede Estadual de Educação de Minas Gerais

Apresentar o contexto da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais,
principalmente, no que se refere ao ensino remoto que ocorreu durante a pandemia, é uma
base muito importante para a nossa pesquisa. Dizemos isto, porque as ações do governo
conduziram toda a prática docente e seria impossível compreender a lógica da professora
sem levá-las em conta.
Nesse sentido, para uma compreensão geral da dimensão da rede, iniciamos a
busca por informações no site da Secretaria Estadual de Educação e, por lá, encontramos
o Cadastro Escolar de 04 de janeiro de 2021. Neste documento, foi possível conferir que a
rede de ensino de Minas Gerais é composta por 3.584 escolas estaduais. Desse
quantitativo, considerando apenas o Ensino Regular, 1.973 possuem turmas dos anos
iniciais do Ensino Fundamental, nos quais as turmas de alfabetização se incluem.
Conforme o Censo Escolar do Inep de 2018, cujos dados são disponibilizados na
plataforma QEdu, as escolas estaduais de Minas Gerais possuem 210.675 funcionários e
atendem mais de 2 milhões de alunos. No gráfico abaixo é possível observar a distribuição
de matrículas por nível de ensino:
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Gráfico 1 – Matrículas da Rede Estadual de Minas Gerais por Nível de Ensino

Matrículas da Rede Estadual de Minas Gerais por Nível
de Ensino
55365

Educação Especial

229555

Educação de Jovens e Adultos

718778

Ensino Médio

701291

Anos Finais do Ensino Fundamental
370780

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

800000

600000

400000

0

200000

561

Pré-Escolas

Fonte: Censo Escolar/Inep 2018.

Considerando apenas os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, as matrículas se
distribuem da seguinte forma:
Gráfico 2 – Matrículas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Escolas Estaduais de Minas Gerais
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Fonte: Censo Escolar/Inep 2018.
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No ano de 2020, com a pandemia, todos os alunos tiveram suas escolas fechadas e
passaram a viver o ensino remoto. Em Minas Gerais, o governo do estado criou alguns
mecanismos que prometiam auxiliar estudantes e professores a passarem por esse
período. Dentre as ferramentas pensadas, destaca-se o Aplicativo Conexão Escola. Por
meio deste aplicativo, os alunos poderiam acessar as teleaulas transmitidas pela Rede
Minas, os slides apresentados nessas aulas e as apostilas do Plano de Estudo Tutorado
(PET). Segundo informações do site da Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais:

A proposta de ensino remoto desenvolvida pela SEE/MG possibilita que os
alunos da rede pública estadual de Minas Gerais sejam menos afetados e
sofram o mínimo possível na evolução de seu processo formativo no
momento em que as atividades escolares presenciais forem retomadas. O
Regime de Estudo não Presencial busca proporcionar a continuidade da
relação com a escola, mesmo que de forma não presencial, de maneira que
os estudantes não percam de forma brusca o contato com a atividade
escolar evitando, assim, que venham a abandonar completamente os
estudos (MINAS GERAIS, 2020, online).

Para o 1º ano, que é o recorte desta pesquisa, não houve a exibição de teleaulas, os
alunos tiveram apenas acesso ao Plano de Estudo Tutorado, que foi disponibilizado no
aplicativo e no site citados acima. As apostilas do 1º ano foram divididas em 8 volumes.
Nos dois primeiros, foram oferecidas atividades de Língua Portuguesa e Matemática; nos
seguintes, todas as disciplinas foram contempladas. Os volumes eram divididos em quatro
semanas e cada semana continha uma proposta de atividades de cada disciplina. Este
material foi pensado de forma padronizada para todas as escolas estaduais de Minas
Gerais e, em alguns casos, como o da turma que acompanhamos, foi tomado como
prioridade em relação às atividades planejadas pela professora.
Vale destacar, que no ano de 2020, quando realizamos a pesquisa, o estado de
Minas Gerais estava sob a gestão de Romeu Zema (Partido Novo). Analisando o plano de
governo do gestor, no que se refere à educação, encontramos o seguinte tópico “O mito da
regulação como essencial para o bom desempenho do ensino”. Já pelo título, percebemos
uma grande incoerência entre a proposta e o que foi feito na prática, já que o Estado regulou
completamente o ensino remoto, padronizando o material a ser trabalhado e dando a ele
caráter obrigatório, uma vez que servia como mecanismo de presença dos alunos. No texto
completo do plano de governo, o abismo entre o que se diz e o que se faz se acentua ainda
mais:
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O excesso do controle regulatório do estado nas instituições de ensino,
principalmente quanto ao que deve ser ensinado nas escolas, tem tornado
as formas de ensino mais engessadas. Existe o mito de que a regulação é
essencial na educação, já que, nesse pensamento, ela seria determinante
na garantia do acesso, e nos bons resultados de exames de educação
nacionais e internacionais. No entanto, o que se observa é que a
centralização de decisões da educação não implicaram em melhores
resultados no ensino estatal. Estudos apontam que quanto maior a
descentralização, dando autonomia e responsabilidade aos professores e
aos diretores, melhor é o desempenho dos estudantes. Os resultados
insatisfatórios da educação mineira mostram que os alunos não conseguem
absorver nem os conteúdos mais básicos, de matemática e português. Mas
que, apesar disso, o estado persiste na cobrança de extensos conteúdos
obrigatórios, mais complexos e incompreensíveis à boa parte dos alunos.
Isso ajuda a tornar a escola desmotivante para crianças e jovens. O ideal é
que o estado dê maior liberdade às escolas e aos indivíduos, contribuindo
para o desenvolvimento de experiências inovadoras e de boas práticas, e
priorizando a aprendizagem de raciocínio lógico e linguagem, bases para a
compreensão de quaisquer conteúdos (MINAS GERAIS, 2018, p.35-36).

Na prática observada nesta pesquisa, será possível perceber, com mais nitidez, o
tamanho da contradição que constatamos. Após conhecer a realidade da turma e o ensino
remoto de forma tão próxima, acreditamos que a crítica tecida no plano quando menciona
“extensos conteúdos obrigatórios, mais complexos e incompreensíveis à boa parte dos
alunos”, parece estar se referindo ao próprio material formulado pelo governo de Minas
Gerais.

4.2 A escola

A instituição que a turma acompanhada nesta pesquisa integra é a Escola Estadual
Deputado Mateus Salomé, carinhosamente chamada de Mateusinho. De acordo com
informações do Censo Escolar/INEP de 2018, disponíveis no site QEdu, trata-se de uma
instituição localizada na área urbana da cidade, na Avenida Sete de Setembro, do bairro
Matozinhos. A página ainda informa que a escola conta com um total de 34 (trinta e quatro)
colaboradores e atende mais de 300 (trezentos) alunos, incluindo educação especial.
A instituição funciona em dois turnos e atende apenas o Ensino Fundamental I. No
turno da manhã, funcionam as turmas de 3º, 4º e 5º ano. À tarde, são atendidas as turmas
de 1º, 2º e 3º ano. A diretora, a vice-diretora e a supervisora trabalham no turno da tarde.
A escola conta também com duas professoras que atendem os alunos na biblioteca, uma
para cada turno. Existe ainda a professora eventual, que substitui alguma docente em caso
de falta.
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No ano de 2020, com a pandemia, a escola foi fechada e começou a seguir as
orientações do governo do estado de Minas Gerais na realização do Ensino Remoto. No
que se refere ao trabalho da instituição enquanto estrutura maior, os dados revelaram ações
como: distribuição de materiais didáticos, distribuição de merenda escolar, repasse de
informações da Secretaria de Educação, iniciativas de apoio e incentivo aos alunos e
familiares (como vídeos que instruem a construir uma rotina no Ensino Remoto, eventos
virtuais com sorteio de prêmios e homenagens aos alunos que conseguem realizar todas
as tarefas), e resolução de questões burocráticas (como renovação de matrícula e controle
de presença). Na próxima seção, quando discorrermos especificamente sobre a turma de
1º ano analisada nesta pesquisa, será possível entender melhor as ações da instituição que
foram refletidas na prática da docente.

4.3 A turma de 1º ano

No ano de 2020, a sala de aula da professora alfabetizadora que acompanhamos
nessa pesquisa se modificou totalmente. As aulas foram ministradas por um grupo, criado
pela docente, no aplicativo Whatsapp. Nesse grupo ocorreu, entre professora e famílias,
todo o compartilhamento de materiais, atividades, explicações, correções e outros.
A turma analisada é composta por 1 (uma) professora e 25 (vinte e cinco) crianças
matriculadas no 1º ano do Ensino Fundamental. No grupo em que ocorreram as aulas,
foram incluídos os telefones de familiares dessas crianças para que recebessem os
materiais, auxiliassem no processo de ensino-aprendizagem e devolvessem as atividades
que as crianças realizaram. As professoras de Literatura e de Educação Física também
compuseram o grupo e fizeram contribuições semanais 13. Posteriormente, a pesquisadora
e autora deste trabalho também foi incluída e quando ainda não estava presente, todas as
mensagens eram compartilhadas pela professora regente. Foi construído, deste modo, um
diário de campo, que descreve e já inicia pequenas análises a respeito da prática
desenvolvida nesta turma durante os meses do ensino remoto.
Para iniciarmos a apresentação do panorama da turma em meio ao ensino remoto,
trazemos o primeiro contato da professora regente com os familiares de seus alunos. Essa
mensagem14 inicial, já aponta algumas informações importantes de como ela pretendia

13

Apesar dessas contribuições, optamos por focar apenas no trabalho desenvolvido pela professora regente,
principalmente no que se refere à discussão sobre alfabetização que será empreendida no próximo capítulo.
14
O modo como o material foi coletado gerou alguns limites, dentre eles a impossibilidade de se datar com
precisão as mensagens trocadas no grupo.
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realizar o trabalho junto às famílias, estabelecendo alguns combinados para que a interação
ocorresse bem. Nas palavras da docente:

Professora: Bom dia a todos!
Sou a professora Rosa15.
Espero que estejam todos bem!!!
Daremos início a Educação Remota de acordo com a proposta do governo
do Estado de MG.
Este grupo foi criado de modo a diminuir a distancia entre nós e oferecer um
amparo a aprendizagem das crianças. Ele será uma das importantes
ferramentas deste processo que é novo para todos.
Esse é um grupo de trabalho exclusivo para compartilhamento de questões
relativas ao ensino das crianças desta turma e é fundamental o
acompanhamento por parte de vocês, pois sabemos que nada substitui a
dinâmica professor x aluno em sala de aula.
Para o bom andamento e eficiência do nosso trabalho pedimos a gentileza
no cumprimento dos horários e formas de atendimentos:
• Nosso horário de postagens será de: 13:00h às 17:20h.
• De Segunda a Sexta-feira.
• Nos finais de semana e fora do horário acima previsto, não será possível
o envio de mensagens.
• Mensagens de modo privado não serão aceitas, use apenas este grupo.
• Ao postar sua dúvida aguarde o retorno, pois nem sempre será possível o
retorno de forma instantânea.
• Observe sempre se sua dúvida já foi sanada anteriormente para não
sobrecarregar o grupo.
• Se você não conseguir participar durante os horários propostos, releia o
histórico do grupo ou busque auxílio com um colega.
• Não é permitido postar fotos, vídeos, imagens ou mensagens fora do
contexto escolar e sem a autorização da professora.
• Tenha muito cuidado com a sua fala para não desrespeitar o outro.
Continuem se cuidando! (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

A partir desta primeira mensagem, além de combinados referentes a horários e tipos
de postagens, destacamos um ponto importante: o trabalho da professora seguiria a
proposta desenvolvida pelo governo estadual, que, para o 1º ano, seriam basicamente as
apostilas do Plano de Estudo Tutorado (PET). A professora também enfatiza a importância
de acessar o aplicativo desenvolvido pelo governo, chamado “Conexão Escola”, conforme
podemos perceber nos áudios transcritos abaixo:

Professora: Mensagem de voz (25 segundos):
Ok. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam
bem. Então, hoje, nós vamo começar né, conversando um pouquinho né,
sobre como vai ser esse trabalho remoto. Então, primeiro, eu vou falar pra
vocês sobre as vias de comunicação que a gente vai ter durante esse
trabalho.
Professora: Mensagem de voz (58 segundos):
15

Todos os nomes mencionados foram substituídos por nomes fictícios, a fim de resguardar as identidades
dos sujeitos envolvidos, como previsto pelas normas éticas que escolhemos seguir nesta pesquisa.
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Falando dessas vias, já aproveitando pra:: responder, é (xxx) o Mateus, que
perguntou sobre as aulas né, na TV Minas. Então ... os primeiros, segundos
e terceiros anos, a nossa comunicação será através do Conexão Escola ...
e dos PETs. Eles não terão aulas na Rede Minas. Então ... não tem nenhum
horário programado pra eles. Eles vão ficar com ... as apostilas né, que é ...
o PET, como a ... Secretaria denomina e:: eles vão fazendo essas atividades
por semana. Esse PET é mensal, cada mês o governo vai disponibilizar um
(xxx) um PET pra que eles possam fazer as (xxx) as atividades (Fonte: diário
de campo da pesquisadora).

O uso do aplicativo “Conexão Escola”, porém, foi praticamente desnecessário, uma
vez que a comunicação ocorreu quase que inteiramente pelo Whatsapp16 e não havia
teleaulas para o primeiro ano. Além disso, o download dos PETs poderia ser feito sem
precisar do aplicativo e a própria docente já enviava o material para as famílias através do
grupo que criou. Posteriormente, a professora recomendou aos pais que não se
preocupassem com o acesso ao aplicativo do governo:

Professora: Mensagem de voz (34 segundos):
É, esse aplicativo vocês não precisam preocupar com ele não. É::
justamente por isso, eles não tem aula na Rede Minas e o que eles precisam
agora é só da apostila. E a apostila tem outros meios pra gente ter acesso
é só ir lá no google né acho que você até já tem a apostila só ir la e digitar
“estude em casa”, que tem acesso às apostilas, num precisa preocupar com
o aplicativo agora não, porque o que dá acesso lá é só isso mesmo a apostila
e a teleaula, tá bom? (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Já o uso das apostilas, ocorreu de forma minuciosa. De fato, este material foi a
grande ferramenta do ensino remoto e esteve presente em todas as semanas de aulas.
Logo no início da conversa com as famílias, a docente explica como os PETs seriam
utilizados e tira dúvidas a respeito da necessidade de impressão do material:

Professora: Trecho de Mensagem de voz (1 minuto e 34 segundos):
[...] Então, aí eu já falei né que não vai ter a teleaula a gente vai trabalhar
apena com apenas com o PET né, que é a apostila ... é:: esse PET é mensal,
as atividades desse PET deve ser feitas por semana, não é pra fazer tudo
de uma vez, pode ir com calma, porque a gente sabe que no primeiro ano
as crianças ficam cansadas rapidinho, então não precisa ter pressa né, e::
nesse (xxx) nesse material que o governo disponibilizou tem lá Português e
Matemática, para que as crianças né vão trabalhando com esses conteúdos
por enquanto.
Professora: Mensagem de voz (58 segundos):
Olá Davi. Então, respondendo a sua pergunta, sobre imprimir as as
apostilas, eu já dei uma olhada no material que eu recebi e vi que pra nós
professoras não tem como realizar essas atividades online não tem como
né fazer diretamente no computador. Então eu acredito que tenha que
16

Vez ou outra, a direção compartilhava materiais e/ou avisos pela página da escola no Facebook, mas o
grande veículo que conectou a professora às famílias foi, sem dúvida alguma, o grupo de Whatsapp.
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imprimir se a pessoa tiver condições né e materiais pra fazer isso. Se não,
vocês podem ir seguindo as apostilas e fazendo as atividades no caderno
mesmo de aula, o caderno que a gente usa lá na escola tá? Não precisa
ficar preocupado, é:: em imprimir, assim sem condições né porque as vezes
né nem todo mundo tem uma impressora em casa. Mas se tiver condição
condições e quiser imprimir pode, se não pode usar o caderno de aula é vai
acompanhando lá na apostila e vai realizando as atividades no caderno, tá?
(Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Outra dúvida que surgiu, inicialmente, foi a respeito de como essas atividades seriam
entregues à professora, uma vez que a escola estava fechada. A princípio, a docente
orienta que apenas começassem a realizar as tarefas com as crianças e que, depois, as
famílias seriam informadas a respeito desta entrega. Posteriormente, foi decidido que as
atividades também seriam enviadas pelo Whatsapp, mostrando, novamente, a força desse
meio de comunicação durante o ensino remoto.
Mais um dado importante que a pesquisa revelou sobre esta questão é que a relação
professor-aluno se resumiu quase que inteiramente às tarefas enviadas, sejam do PET
(durante todo o processo) ou outras atividades solicitadas pela professora (em momentos
específicos). As crianças se fizeram presentes, na grande maioria das vezes, por meio de
fotos de seus exercícios e, de forma bem mais rara, em áudios ou vídeos de leitura.
Pouquíssimas foram as interações diretas e quando ocorreram, foram áudios das crianças
dizendo da saudade da escola e a professora respondendo que também sentia a mesma
falta. Todo o ensino foi mediado pela família e o que a professora tinha de retorno de seus
alunos era, basicamente, fotos de atividades resolvidas em casa pelas crianças com auxílio
dos familiares. Esses moldes em que ocorreu o ensino remoto, reforçam a dificuldade de
se desenvolver um dos pontos primordiais para uma educação crítica, defendida por Freire:
o diálogo. A esse respeito, em “Professora, sim; tia, não”, publicado pela primeira vez em
1993, Freire compreende que:
Falar a e com os educandos é uma forma despretensiosa mas altamente
positiva que tem a professora democrática de dar, em sua escola, sua
contribuição para a formação de cidadãos e cidadãs responsáveis e críticos.
Algo de que tanto precisamos, indispensável ao desenvolvimento de nossa
democracia (FREIRE, 2021, p.86).

Ainda na mesma obra, Freire volta a relacionar o diálogo com a democracia,
compreendendo-o como um dever da escola:
É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor
e multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros,
não por puro favor mas por dever, o de respeita-los, o da tolerância, o do
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acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte contudo o
direito a quem diverge de exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta,
da crítica, do debate (FREIRE, 2021, p.88).

Nesse sentido, o ensino remoto da forma em que se sucedeu, colaborou para a
acentuação da educação bancária (que se afasta do diálogo e consiste na reprodução de
conteúdos a serem absorvidos pelos alunos) e se impôs como um limite à educação e à
alfabetização críticas.
Em contrapartida a esse afastamento dos alunos, o que se pôde constatar foi uma
presença bastante efetiva das famílias. O ensino remoto colocou os pais como
importantíssimo elo entre a professora e as crianças, principalmente se levarmos em conta
a forma como este ensino ocorreu. O primeiro ponto a ser considerado é o veículo principal
de comunicação: o grupo de Whatsapp. Tendo em vista que as crianças não eram
alfabetizadas e nem detentoras dos dispositivos, a comunicação por este meio seria inviável
sem a ajuda dos adultos. Além disso, as aulas ocorreram de forma assíncrona, ou seja, a
professora não estava com o aluno no momento em que ele estava realizando a atividade,
para ajudá-lo, orientá-lo ou estabelecer qualquer interação imediata. O que ocorreu, em
quase todo o processo, foi a disponibilização do material, a devolução das atividades
realizadas pelas crianças e o envio pela professora de um gabarito com as respostas
corretas. No áudio abaixo, vemos, de forma bastante demarcada, como as interações
professora-alunos foram assíncronas e indiretas:

Professora: Mensagem de voz (41 segundos):
Sobre a fala da mãe da Lívia de não poder acompanhar neste horário né por
causa do trabalho é:: não tem problema. Estou dizendo porque, às vezes
tem outros pais na mesma situação, é:: vocês podem ficar a vontade pra
realizar esse trabalho né com as crianças no horário que for melhor pra
vocês né e depois a gente vai conversando. E durante a realização dos
trabalhos se tiverem dúvida é só colocarem aqui tá? Que aí no outro dia eu
olho, respondo, tá? A organização de vocês aí quanto a horário vocês
podem ficar a vontade pra resolver isso tá? Se não tiver como estar aqui
neste momento não tem problema (Fonte: diário de campo da
pesquisadora).

Partindo deste modelo de ensino, foi primordial que os pais auxiliassem as crianças
durante as atividades e também no momento da correção, agindo como verdadeiras pontes
dessa interação.
O que também foi possível observar é que a professora precisou instruir os
familiares, para que estes ensinassem aos seus filhos, mesmo sem a formação necessária
para isto. A dificuldade das famílias foi imensa, diversas dúvidas e aflições foram
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compartilhadas no grupo, principalmente no que se refere à alfabetização. O grande desafio
dos familiares foi a tentativa de ensinar as crianças a lerem e escreverem, e o grande
desafio da professora foi o de instruí-los para tal, uma vez que não podia ela mesma fazer
esse papel diretamente com seus alunos. Voltaremos neste assunto no próximo capítulo,
quando abordaremos as questões do ensino remoto, especificamente, relacionadas à
alfabetização.
Outro fator importante que cabe ser destacado nesta contextualização é a questão
do acesso. A escola disponibilizou em sua página no Facebook, um questionário para que
os pais preenchessem. De acordo com as conversas iniciais do grupo, através deste
questionário seria possível que a escola colocasse um familiar de cada aluno em contato
com a professora da turma, possibilitando o acesso de todos aos materiais, instruções,
correções e interações no geral. Entretanto, de início, apenas 15 de 25 famílias estariam
tendo este acesso. Diante disso, a professora fez um apelo aos familiares que já estavam
no grupo:

Professora: Mensagem de voz (1 minuto e 31 segundos):
É:: pessoal, gostaria só de pedir um favor pra vocês é:: que a diretora acabou
de nos lembrar aqui é:: no nosso grupo aqui é:: de de trabalho é:: tem aqui
15 alunos é:: neste grupo. É:: a nossa turma lá do primeiro ano é composta
por 25 alunos então é ainda falta nesse grupo né 10 alunos e pra que a
gente possa chegar até vocês é foi necessário que vocês preenchessem um
questionário né. Então, o favor que eu peço a vocês e se vocês puderem é::
de avisarem né se caso vocês tiver contato com outros pais que não estiver
aqui nesse grupo pra que entre lá no Facebook, na página da escola,
responda o questionário né que foi disponibilizado lá pela direção para que
eles também venham né participar deste grupo, ter acesso ao material, é
não ficar parado né nós já ficamos aí mais de dois meses parado parados e
agora é o momento né da gente retomar e:: ainda faltam 10 alunos ainda
pra ter acesso a esse material. Aí se vocês né conhecerem alguém que não
ainda que não está ainda nesse grupo e puderem ajudar nesse sentido
pedindo pra que eles respondam este questionário, eu agradeço muito a
ajuda de vocês (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Aos poucos, novos contatos foram sendo adicionados e o acesso foi se expandindo.
Quando perguntamos à docente, em entrevista, se todos os alunos tiveram acesso ao
grupo, a conversa que se sucedeu foi a seguinte:
Professora: Não, não foram todos os alunos não, [...] eu tive um aluno, que
é o João, ele começou no grupo, só que depois saiu, e não me falou nada.
Aí eu comuniquei à escola, fui atrás pra saber, porque eu tinha dois contatos
dele, dois números lá de telefone e o que tava no grupo, a mãe saiu do
grupo, aí um outro né, que eu tinha, liguei consegui falar com a mãe, aí ela
me falou assim que o aparelho que ela tava usando não suportava aquele
tanto de coisa que era enviado todos os dias lá no Whatsapp e [...] ela não
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tinha condições de usar aquele aparelho, ela não conseguia me enviar as
atividades, aí ela saiu do grupo. Aí foi muito difícil trabalhar com esse
menino, porque aí eu salvei esse telefone que a mãe tinha mas não tinha
como usar o Whatsapp, eu ligava pra ela pra perguntar o que que ele tava
fazendo, como que tava, o que que já tava pronto, o que que ela já podia
devolver na escola pra eu ver, só que...
Pesquisadora: Mas aí ela conseguia acessar o PET, fazer as atividades do
PET com ele?
Professora: Isso.
Pesquisadora: Mas os outros arquivos do grupo ela não tinha acesso, os
outros materiais?
Professora: Não tinha acesso a nenhum arquivo, ela conseguia acessar [o
PET] porque aí ela usava internet, talvez no computador, lá na casa dela ela
conseguia acessar e pedia pra imprimir, só que ela não me entregava essas
atividades né, de jeito nenhum, e isso foi o ano inteiro [...] aí no final do ano,
de tanto aperto, de tanto eu ir atrás, e a escola também ir atrás, ela deu um
jeito, imprimiu, fez as atividades né? Correndo com o menino pra devolver
na escola pra cumprir carga horária. Ele não tinha acesso aos materiais do
grupo, foi feito dessa forma, ela imprimiu, depois levou na escola as
atividades, não teve nenhuma orientação minha.
Pesquisadora: Entendi, e nem às correções e nem os outros diversos
recursos que você usou né?
Professora: Não, não teve. Nada. (Fonte: Entrevista realizada pela
pesquisadora)

Outros três casos de problemas de acesso foram relatados pela professora,
totalizando quatro crianças que não acompanharam integralmente o trabalho realizado no
grupo de Whatsapp:

Professora: Eu tinha duas meninas também, Evelyn e Vanessa que elas
não tiveram acesso ao grupo. A Evelyn num certo período, se não me
engano, é, entre o PET 4, o PET 5, [...] a vó dela pediu pra ser adicionada
ao grupo, só que ela tinha três crianças em casa pra usar um celular e ai
ficou inviável ela me mandar as atividades. Ela já recebia o PET impresso
da escola, aí [...] ela falou: [...] “ô Rosa eu não vou mais te mandar as
atividades porque eu tô entregando na escola e tá ficando muito difícil pra
eu conseguir mandar atividade dos três”. Mas ela recebeu o PET impresso
da escola, então nesse período né até chegar aí no PET 5 ela nunca tinha
tido acesso a nada do grupo e depois...
Professora: Aí a Vanessa, ela começou sem acesso, aí tinha o PET
impresso, recebia da escola também. Aí ela fez PET 1, PET 2, depois sumiu,
não tava fazendo mais PET nenhum e a mãe trocava de número, não
conseguia falar com ela, e depois, até que enfim né, a escola conseguiu
entrar em contato com ela e um tio parece que assumiu a responsabilidade
ou apertou a mãe pra mãe fazer as atividades com a menina, aí ela
continuou recebendo o PET impresso da escola, mas pediu pra ser
adicionada no grupo.
Pesquisadora: Uhum, então foram três casos né?
Professora: [...] esse menino que eu vou te falar também, que é o Túlio, ele,
ele num acompanhou o plano de estudo inteiro não, ele acompanhou no
início e depois parou, entregou as atividades impressas na escola no final
do ano, a mãe disse que não tinha condição de acompanhar o grupo por
causa do trabalho, então na verdade são quatro né?
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Pesquisadora: Quatro. Então assim, acesso ao PET todos tiveram, todos
entregaram?
Professora: Todos tiveram, aham, todos tiveram acesso ao PET. (Fonte:
Entrevista realizada pela pesquisadora).

A partir dessa conversa, enfatiza-se a prioridade dada às apostilas do governo em
relação ao trabalho desenvolvido pela professora, até mesmo no que se refere ao acesso.
Era aceito que os responsáveis não acompanhassem o grupo com as contribuições da
professora, mas a não realização das atividades do PET não foi admitida. As famílias que
tinham dificuldade de acesso à internet recebiam o material do governo impresso em casa.
O mesmo não ocorria com os demais recursos usados no ensino remoto.
A esse respeito, assim como Freire (2021) consideramos que os materiais prontos
que chegam à escola para serem reproduzidos (como os PETs), são uma: “[...]
demonstração inequívoca, primeiro, de seu autoritarismo, segundo, como alongamento do
autoritarismo de sua absoluta descrença na possibilidade que têm as professoras de saber
e de criar.” (FREIRE, 2021, p.36) e compreendemos que as professoras submetidas ao uso
desses materiais se tornam “‘corpos interditados’, proibidos de ser” (FREIRE, 2021, p.37).
Voltando à conversa desenvolvida no grupo, após os primeiros dias, a professora
explicou que como as crianças do 1º ano não estão tendo teleaulas, ficou a cargo das
professoras desenvolverem atividades que substituiriam esse material audiovisual e
serviriam como um complemento das apostilas do governo. A possibilidade de formular um
material próprio e que proporcionaria experiências mais significativas para o contexto
específico de cada turma foi um pequeno verniz de respeito à autonomia docente. Quando
na verdade, o trabalho desenvolvido pela professora, além de ter que se relacionar ao
conteúdo do PET (completando-o ou elucidando-o), ainda assim, não era valorizado, uma
vez que todo o protagonismo era do material padrão disponibilizado de forma verticalizada
pelo governo e implementado nas escolas com orientações explícitas de prioridade pela
Secretaria de Educação, como podemos perceber no diálogo a seguir:

Familiar: Pelo q entendi no momento só precisamos deste plano de
estudo né
Professora: Sim, só isso.
Professora: Porque os 1º, 2º e 3º anos não têm tele aulas.
Professora: E nós professoras que estamos preparando as atividades para
completar este plano de estudo.
Familiar: Consegui baixar vou começar a fazer com minha filha
Professora: Está certo.
Professora: Em breve começaremos também com estas atividades.
Professora: A orientação da secretaria de educação foi priorizar o PET.
Professora: mas também foi nos dada a liberdade de complementá-lo.
(Fonte: diário de campo da pesquisadora).
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Além dessa orientação, a professora explica também que os PETs serão utilizados
como mecanismo de controle da frequência dos alunos, a atividade do PET realizada pela
criança seria convertida em presença na aula. Já as atividades complementares,
desenvolvidas pela professora e pensadas de acordo com as especificidades dos seus
alunos, ficaram em segundo plano, uma vez que o material do governo era, de fato, utilizado
para comprovar a presença dos alunos, como explica a docente em mensagem de texto
enviada ao grupo: “Professora: A realização das atividades do PET é que comprovará a
frequência dos alunos. Por isso, não deixem de fazer e postar aqui no grupo. É a única
forma de provar que o aluno está frequente.” (Fonte: diário de campo da pesquisadora).
Esta foi mais uma maneira de atribuir mais valor e responsabilidade ao material do
governo e enfraquecer o trabalho docente que já havia sido dificultado o bastante diante do
cenário pandêmico. Ou seja, o material padronizado e que não parte dos saberes dos
educandos, é priorizado em relação ao que a própria professora da turma planeja,
representando mais um limite que o ensino remoto impôs a uma prática libertadora da
educação. Para Freire (2021):
Procurar conhecer a realidade em que vivem nossos alunos é um dever
entre outros que a prática educativa nos impõe. Sem conhecer a realidade
de nossos alunos não temos acesso à maneira como pensam, dificilmente
podemos saber o que sabem e como sabem (FREIRE, 2021, p.140).

Quando perguntamos à professora como ela enxerga essa prioridade dada às
apostilas do governo, ela nos responde da seguinte forma:

Professora: [...] Eu penso que o governo quis trabalhar só com o PET
porque ele precisava mostrar algum resultado no final do processo, do, do
ano letivo que eu falo processo eu tô falando do ano letivo. Então ele
precisava usar aquele PET, que nós que estamos lá na sala de aula a gente
sabe que aquilo é o mínimo do mínimo, ele quis usar aquilo porque seria [...]
mais fácil pra todo mundo. E ele depois no finalzinho, [...] sairia bem da
situação. Ele veio com o PET avaliativo depois, [...] totalmente repetição do
que foi os PETs durante o ano, [...] então, pra mim, usar só o PET e descartar
as nossas atividades pra ele foi um modo de ter controle de tudo, de tipo
assim, eu sei que eu oferecendo o mínimo, muita gente vai conseguir
realizar e eu vou poder falar que foi feito um trabalho de qualidade. Essa é
a minha visão sobre isso. (Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

A situação piora com a chegada do terceiro PET. Nos dois primeiros meses, as
apostilas trouxeram apenas conteúdos de Português e Matemática, ou seja, um número
reduzido de tarefas, uma vez que apenas duas disciplinas foram abordadas. Já no volume
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três das apostilas, foram incluídos conteúdos de todas as disciplinas, aumentando bastante
a quantidade de atividades a serem realizadas pelas crianças. Com isso, muitos familiares
relataram sobrecarga e dificuldade de cumprirem todas as tarefas. Além disso, houve
reclamações também sobre a complexidade dos exercícios propostos.
Depois disso, foi decidido que não seriam mais enviadas atividades complementares
e a turma focaria apenas na realização das atividades do PET, já que eram elas que serviam
como mecanismo de controle de frequência dos alunos e não o material desenvolvido pela
professora.
A rotina inicial do grupo ficou basicamente definida da seguinte forma: os familiares
tinham de segunda a sexta-feira para realizarem as atividades da semana com as crianças
e enviarem fotos ao grupo. Neste período, a professora estaria online e à disposição para
responder qualquer dúvida que surgisse no horário de 13h às 17h20min. Na sexta-feira, a
professora enviava um gabarito das atividades e solicitava que os pais corrigissem com as
crianças. Sobre esta correção, a orientação que a docente deu aos familiares foi de deixar
primeiro as crianças compararem as respostas, tentarem compreender sozinhas o que tem
de parecido e o que está diferente, refletirem sobre os erros e acertos. E depois os pais
iriam ajudando, apontando algo que pode ser melhorado, interagindo nesta comparação da
atividade da criança com o gabarito.
Dito de outro modo, as atividades chegavam prontas, eram realizadas pelos alunos
e depois comparadas às respostas “certas” (que também chegam prontas), a fim de corrigir
o que a criança havia feito para que se igualasse ao gabarito enviado pela professora. Esse
movimento se distancia bruscamente de como Freire compreendia o ato de estudar. Para
o autor: “Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, é perceber
suas relações com outros objetos. Implica que o estudioso, sujeito do estudo, se arrisque,
se aventure, sem o que não cria nem recria.” (FREIRE, 2021, p.64). Infelizmente, no
contexto analisado, os estudantes quase não apareceram, menos ainda foram sujeitos do
próprio estudo.
Os familiares, em contrapartida, se mostraram muito presentes nas primeiras
semanas, interagiram bastante, mandaram várias dúvidas e aflições, ainda que a serviço
desse processo de ensino transmissor. A professora se mostrou extremamente atenciosa
e compreensiva, sempre tentando chegar a melhores caminhos junto aos familiares. Ela
mesma perguntava aos pais como estava o andamento das atividades, pedia retorno das
famílias para que assim pudessem aprimorar o processo que era diferente para ambas as
partes. Uma questão relevante que observamos nesses diálogos foi o quanto as rotinas das
famílias foram afetadas com essa nova função de terem que auxiliar as crianças no ensino
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remoto. Para ilustrarmos esse impacto trazemos alguns relatos de familiares extraídos do
diário de campo:

Familiar: Boa tarde. Túlio ainda não fez as atividades todas da semana
passada, a questão tempo aqui ta pegando... mas aos poucos vamos
colocando em dia
[...]
Familiar: Mensagem de voz (28 segundos):
Ei Rosa, boa tarde, é a Pâmela mãe do Matheus. Ah o meu num tá tendo
muita dificuldade não, mas também, Nossa Senhora, agora tá um custo pra
ele poder fazer, aí ontem ele não fez, porque eu tô com pouco tempo né. Aí
agora hoje eu tô acabando de lavar umas roupa, arrumar a casa, aí vou ver
se ele faz mucado. Eu já mandei imprimir a outra apostila a complementar,
aí eu vou ver se ele faz mucado, mas tem que tá perto de mim né, pra mim
ir ensinando ele.
[...]
Familiar: Aqui é mãe do José estou meio perdida nas atividades do José.
Familiar: Eu só consigo fazer com ele um dia sim outro ñ, pois trabalho no
hospital.
Familiar: Peço desculpas Para todos do grupo por ñ está compartilhando
nada à respeito do meu filho. (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

A professora, sempre compreende e tranquiliza as famílias, dizendo para fazerem
cada um no seu tempo. Houve relatos no grupo de familiares que preferiram contratar uma
professora particular para auxiliar nesse processo, devido à falta de tempo, à dificuldade de
concentração da criança, entre outros motivos.
Outra dificuldade observada também foi quanto ao nível das atividades do PET.
Sobre o volume dois das apostilas, quando ainda eram disponibilizados apenas os
conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, os familiares disseram que as crianças não
estavam conseguindo acompanhar porque os exercícios propostos eram muito avançados.
Um familiar chegou a relatar o seguinte: “Familiar: [...] a primeiro momento q vi as
atividades já bateu foi desespero d como q vai ser pq já tá difícil ele ter atenção do jeito q
tava e Agr nesse nível do pet complicou 100 vezes” (Fonte: diário de campo da
pesquisadora). Outro depoimento revelou a mesma problemática: “Familiar: Rosa Boa
Tarde também estive olhando as atividades do Pet 2 realmente é um pouco complicado p/
Laís, Mesmo a gente ensinado algumas coisas por fora ela tem dúvidas e fica perdida”
(Fonte: diário de campo da pesquisadora).
A solução que se encontrou para o momento foi a de que as atividades
complementares da professora fossem realizadas antes do PET, para servirem como um
preparo para as atividades mais difíceis, assim como explica a professora:

Professora: Mensagem de voz (1 minuto e 43 segundos):
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[...] Realmente, eles não dão conta [...] Aí por isso que nós tentamos
preparar as atividades complementares assim, de modo mais né apropriado
ao que eles já conhecem até agora né através de desenhos, de coisas mais
simples. Porque eles já começam direto no PET, com introdução de
probleminhas e realmente eles não vão dar conta. Então vocês não
precisam ficar apavoradas com isso, pega nas atividades complementares
primeiro, que daqui a pouco já vou mandar. É lá tá bem mais tranquilo a
introdução desse conteúdo. É:: vão fazendo na medida que eles dão conta,
aí depois vocês pegam, ajudam né do jeito que vocês puderem. É:: (xxx)
essas atividades aí no PET e vão e vamo fazendo desse jeito. Depois a
gente vai tentando mandar mais atividade complementar, mas do nível deles
pra eles compreenderem, porque do jeito que foi já é posto aí, realmente
eles não dão conta. Então vamo devagar, é:: mesmo que eles não dão conta
do PET ainda, façam aí do jeito aí que der e eu vou mandando mais atividade
assim mais simples né, que esteja do nível deles. (Fonte: diário de campo
da pesquisadora).

Depois desse auxílio da professora diante da dificuldade dos pais em realizarem as
atividades do PET, um familiar envia uma devolutiva muito importante. Ainda que a
mensagem se refira ao conteúdo de Matemática, que não é exatamente nossa abordagem
nesta pesquisa, o relato revela o quanto o trabalho autônomo do professor, que conhece
sua turma e seus alunos é mais relevante e efetivo do que materiais padronizados como o
PET: “Familiar: Graças a Deus uma forma mais tranquila p ensina matemática foi bem
tranquila d fazer e ele entendeu bem melhor do que a do pet (emoji de mãos em sinal de
oração, dois emojis de mãos batendo palma)” (Fonte: diário de campo da pesquisadora).
Essa tática, porém, só funcionou para esse segundo volume, pois, como já relatamos
anteriormente, no mês seguinte, com o aumento no volume de conteúdos, as atividades
complementares não foram mais trabalhadas.
Com o passar do tempo, algumas questões foram se organizando e virando uma
espécie de rotina do ensino remoto. Pelo que observamos, a professora envia na segundafeira um arquivo explicando o que será feito naquela semana, incluindo as páginas do PET,
atividades complementares e outras tarefas, como escrever o alfabeto e o nome completo,
por exemplo. Além disso, ela utiliza vídeos da internet para auxiliarem no trabalho com o
conteúdo e estes materiais também já estão incluídos nesta organização da semanal. A
seguir, trouxemos uma imagem de um destes arquivos que foram enviados ao grupo no
final do mês de junho de 2020.
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Fonte: Diário de campo da pesquisadora.

A partir desse plano de atividades semanais, os próprios familiares se organizavam
com as crianças e deviam enviar as atividades no decorrer da semana, mas nem sempre o
prazo era cumprido. Conforme os envios iam ocorrendo, a professora respondia com
elogios direcionados às próprias crianças:

Professora: Parabéns, crianças! Estou muito feliz com a dedicação de
vocês na realização das atividades.
Professora: (figurinha com a mensagem “Estou orgulhosa de vocês!)
Professora: emoji mandando beijo.
Professora: Parabéns, crianças! As atividades estão um capricho. (Fonte:
diário de campo da pesquisadora).
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No princípio, esta foi quase que a única interação professora-alunos: o recebimento
de arquivos e as devolutivas com elogios no grupo de Whatsapp, para os que tiveram
acesso. Ou seja, a única forma de acompanhar o desenvolvimento das crianças era por
meio de uma fotografia com suas atividades e, raramente, através de áudios ou vídeos de
leitura. Na sexta-feira, eram enviados os gabaritos das atividades, para que os pais
pudessem fazer a correção com as crianças.
O que percebemos, nesse contexto, é que houve a introdução necessária de novos
meios de comunicação na turma, mas que serviram apenas para transmitir conteúdos
prontos a serem consumidos pelas crianças, assim como denunciam Paulo Freire e Sérgio
Guimarães, no livro “Educar com Mídia: novos diálogos sobre a educação17”. Nas palavras
de Freire (2021): “[...] o que se está fazendo, em grande parte, com os meios de
comunicação, é comunicado! Em lugar de haver comunicação real, o que está havendo é
transferência de dados, que são ideológicos e que partem muito bem-vestidos.” (FREIRE;
GUIMARÃES, 2021, p.37). Em concordância a isso, Guimarães continua:
O que tenho visto mais vezes [...] é que a função que se dá a esses
instrumentos é a de utiliza-los como aparelho de transmissão de mensagens
pré-fabricadas. Reduz-se a isso, praticamente, a ação desses meios junto
aos alunos, fazendo com que esses assumam o papel de meros
consumidores de mensagens [...]. Como se na introdução de um novo
recurso, não estivesse também em jogo o lado ativo, criador, da participação
dos alunos (FREIRE; GUIMARÃES, 2021, p.56).

Desse modo, sobre esse uso dos meios de comunicação, os autores trazem
questionamentos que adaptamos para a realidade do ensino remoto: Por que, no lugar de
transmitirem mensagens com conteúdo prontos, já programados (como as atividades do
PET), não se possibilitou momentos em que os próprios educandos tivessem a chance de
dar suas contribuições e se expressarem verdadeiramente por meio desse recurso? Por
que não ultrapassar a limitação dos alunos à tarefa de meros consumidores? Por que não
utilizar esse meio tão dinâmico de comunicação para além da domesticação dos alunos e
da burocracia escolar? (FREIRE; GUIMARÃES, 2021).
Assim, a tecnologia usada para que o ensino remoto ocorresse, foi apenas um
veículo de transmissão do conteúdo programático que o governo de estado de Minas Gerais
planejou por completo, sem qualquer estímulo à participação ativa dos alunos, que devem

17

Nesta obra, também encontramos um diálogo entre os dois autores e por isso sinalizamos a quem cada
fala pertence.
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se limitar a apenas cumprir burocraticamente as tarefas propostas. Para Guimarães (2021),
esse movimento pode ser chamado de “Efeito de Cavalo de Troia”, que nas palavras dele
ocorre:
quando você introduz um elemento novo no ambiente escolar, e já, pela
programação, você atrela esse recurso a todos os conteúdos, todos os
passos da aprendizagem, e permite um desenvolvimento individualizado já
todo pré-programado. Aí, é claro que o que você está procurando, apenas,
é sofisticar, com a tecnologia moderna, o uso de um recurso autoritário
clássico, travestido de novo, que é o de impor aos alunos uma linha de ação
onde todos os passos já estão previamente programados, e onde todo o
conhecer – saber que é supostamente definido – é cortado em fatias, e com
relação à as quais você espera apenas que o educando engula, assimile e
responda, com critérios que você também estabelece, e a partir dos quais
você vai julgar se aprova ou não (FREIRE; GUIMARÃES, 2021, p.125).

É por conta disso, que Freire (2021) enfatizou tanto a importância de sempre se
questionar para quê e a quem os meios de comunicação servem, observando a
intencionalidade política sempre presente nestas escolhas.
Retomando a discussão sobre o funcionamento do grupo de Whatsapp, percebemos
que as características próprias do ensino remoto – formas de organização, estratégias de
interação à distância, linguagem própria das redes (emojis, figurinhas, abreviações) – foram
virando uma rotina. Aos poucos, novas demandas iam surgindo e essa rotina ia se
aprimorando, afinal, o ensino remoto foi uma realidade diferente para todos, portanto, as
melhorias iam sendo pensadas de forma coletiva, conforme as experiências vividas.
Uma das questões pensadas no decorrer do processo foi a respeito da postagem
das atividades. Alguns familiares chegaram à conclusão de que enviar todos os arquivos
no mesmo espaço em que ocorrem as interações todas, estava sobrecarregando o grupo
e os aparelhos de quem nele estava. Decidiu-se então, criar um segundo grupo onde só
seriam enviadas as atividades das crianças, de modo que somente a professora precisaria
conferir, fazer download e organizar aqueles dados. Assim, a comunicação no primeiro
grupo, ficou sendo menos interrompida por diversas fotos que os pais enviavam. Esta
situação foi um nítido exemplo de uma estratégia pensada coletivamente para melhorar o
uso da tecnologia por todos e, de fato, a comunicação ficou muito mais fluida e menos
sobrecarregada com tantos arquivos.
Outra novidade que surgiu depois de um tempo de trabalho remoto, foi a
comunicação da professora com os alunos por meio de vídeos. Os alunos já enviavam
áudios ou vídeos de leituras solicitadas pela professora, ainda que bem mais raramente do
que as fotos de atividades escritas. Estas imagens continuaram sendo o meio
97

predominante, porque eram obrigatórias e seus envios ocorreram durante absolutamente
todo o processo. Os vídeos da professora, porém, começaram a ser enviados como um
auxílio no entendimento do conteúdo do PET, uma vez que as atividades complementares
não estavam mais sendo formuladas, graças ao aumento do volume de atividades das
apostilas. Esse conteúdo audiovisual também ocorreu de forma assíncrona, pois os vídeos
eram gravados e enviados ao grupo, não ocorria uma chamada em tempo real, que
permitisse interação direta com os alunos. Desse modo, novamente esbarramos nos
questionamentos propostos por Freire e Guimarães (2020), uma vez que os recursos
audiovisuais também estavam a serviço do conteúdo programado pelas apostilas do
governo e não permitiram uma participação efetiva das crianças. Para Guimarães, o que
ocorre é que:
[...] as nossas escolas18 ficam tão preocupadas, tão comprometidas com o
cumprimento tradicional dos programas já estabelecidos que elas procuram,
apenas, quando utilizam esses recursos, esses instrumentos audiovisuais,
utilizá-los como exclusivos auxiliares da execução dos programas, e não no
sentido de aproveitar esses instrumentos para desenvolver um novo campo
de atuação e expressão (FREIRE; GUIMARÃES, 2021, p.82).

O que os autores criticavam, e que podemos perceber de forma materializada na
experiência que pesquisamos, era a utilização da mídia não como um meio de
comunicação, mas como um recurso que limita as informações a comunicados prontos e
unidirecionais. Dito de outro modo, a preocupação maior está na transferência de dados e
não na interação e diálogo entre as pessoas (FREIRE; GUIMARÃES, 2021). Aprofundando
um pouco mais essas ideias e relacionando-as à crítica de Freire à educação bancária,
Guimarães compreende que:
[...] você pode transferir essa crítica [à educação bancária] também à ação
de diversos meios de comunicação que, em vez de estimular a curiosidade,
o exercício crítico por parte dos leitores, ouvintes ou telespectadores, na
verdade exercem um mero trabalho de transmissão de informações, como
se eles fossem latas vazias que devem ser preenchidas com determinados
conteúdos (FREIRE; GUIMARÃES, 2021, p.146).

Foi o que ocorreu com os recursos utilizados no ensino remoto dessa turma, seja o
grupo de Whatsapp ou os demais materiais digitais, todos, quase sempre, à serviço do
conteúdo pronto determinado pelo governo de Minas Gerais.

18

No contexto da nossa pesquisa, o governo estadual, principalmente.
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No final do mês de julho, quando o trabalho com o PET 2 já tinha sido finalizado, a
Secretaria de Educação determinou que ocorresse uma semana de acolhimento. Nesta
semana, antes do trabalho com o PET 3, as famílias teriam tempo de focar nas atividades
complementares ou usar esses dias para finalizarem os conteúdos das apostilas, se fosse
necessário. Ficou acordado, dessa forma, que o grupo passaria por um momento de pausa
neste período, retornando na semana seguinte. Foi exatamente nesta semana, que a
pesquisadora conseguiu aprovação da escola, da professora e dos familiares, para a
realização do trabalho de campo. Desse modo, a mesma foi incluída ao grupo e o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a ser lido e assinado pelos familiares, foi
enviado pela professora regente da turma. Respeitando a pausa das interações no grupo
de Whatsapp, a apresentação da pesquisa, da pesquisadora e do TCLE, ficou combinada
para a semana seguinte, quando retornassem à rotina normal. Decidimos não trazer
detalhes mais minuciosos sobre as questões éticas e sobre a imersão no campo, uma vez
que esses assuntos foram abordados na parte metodológica do texto.
Passando então para a semana seguinte, já no mês de agosto, quando a rotina da
turma se consolida, a professora inicia a primeira aula com o PET 3. Nesse volume, como
já mencionado anteriormente, todas as disciplinas passam a ser abordadas. Os conteúdos
permanecem sendo divididos por semanas, assim como acontecia nas versões anteriores
das apostilas. As professoras de Literatura e Educação Física continuam fazendo
contribuições semanais com suas propostas de atividades. A partir da inclusão das demais
disciplinas no material do governo, as atividades complementares que a professora
desenvolvia foram de fato banidas do planejamento.
A partir desse novo contexto, a rotina semanal da turma passou a ser organizada de
forma em que cada dia da semana fosse trabalhada uma disciplina. Na segunda-feira, a
professora trabalha os conteúdos de Português; na terça-feira, a aula é de Matemática; na
quarta-feira, são trabalhados os conteúdos de Ciências e Educação Física; na quinta-feira,
a aula é de Geografia; e na sexta-feira, são trabalhados os conteúdos de História e
Literatura. O envio da rotina semanal permanece na segunda-feira e as correções das
atividades também não sofrem alteração, mantendo o envio na sexta-feira.
Uma vez que as atividades complementares não eram mais formuladas, a professora
manteve o envio apenas de outros tipos de materiais, como áudios e/ou vídeos explicativos
formulados por ela e direcionados para as crianças, vídeos disponíveis na internet, jogos,
músicas, entre outros, mas sempre relacionados às temáticas apresentadas no PET e às
atividades de cada disciplina e de cada semana.
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Um exemplo desse movimento ocorreu no dia 6 de agosto, primeiro dia em que seria
trabalhado o conteúdo de geografia da apostila. Neste dia, a professora enviou um áudio
para as crianças para trabalhar com temática proposta pelo PET: situações de convívio em
diferentes lugares. Ela relembra os combinados da turma e a conversa que tiveram sobre
regras de convivência em diversos espaços. A docente também seleciona dois vídeos da
internet para auxiliarem as crianças a compreenderem o conteúdo e os envia para o grupo.
Após algumas semanas utilizando o recurso dos vídeos autorais e outros materiais,
a professora resolveu solicitar aos familiares uma devolutiva desse trabalho. Sabemos que
na educação presencial, a professora consegue avaliar seu próprio trabalho gradualmente,
observando o que funciona melhor ou pior em sua turma. Entretanto, com o ensino remoto,
essa autoavaliação fica um tanto quanto prejudicada, pelos diversos motivos que estão
sendo sempre destacados nesta dissertação: aulas assíncronas, material formulado de
forma vertical e padronizada, pouca autonomia docente, contato indireto com os alunos,
mediação de familiares que não tem formação para a docência, entre muitos outros fatores.
Visto isso, a alternativa encontrada pela docente foi perguntar aos pais se aquela prática
estava trazendo bons resultados:
Professora: Boa noite!
Peço desculpa pelo o horário que estou enviando esta mensagem. Vocês
não precisam responder agora.
Eu gostaria de saber como as crianças têm reagido aos vídeos que estou
gravando e postando no grupo e se estes vídeos estão ajudando vocês,
famílias, de alguma forma?
Agradeço a atenção e colaboração de vocês.
Familiar: Está colaborando sim
Rosa
Familiar: Lara presta muita atenção
Familiar: Boa noite Peter assisti presta atenção tem ajudado sim
Familiar: Bom dia, Lucas esta adorando (emoji de rosto apaixonado com
corações)
Familiar: Sim está ajudando mto
Familiar: Bom dia! Os vídeos estão sendo um estímulo para fazer os
exercícios.
Familiar: Bom dia ! A Lara tbm está adorando ! Principalmente quando são
os vídeos de música (emoji de rosto apaixonado com corações)
Familiar: Aline está adorando! É um incentivo pra fazer as atividades. (emoji
de rosto apaixonado com corações)
Professora: Boa tarde!
Professora: Obrigada por responder à mensagem que enviei.
Professora: Quem ainda não respondeu se puder fazer isso, agradeço.
Professora: Fico feliz por saber que as crianças estão gostando. (Fonte:
diário de campo da pesquisadora).
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Em primeiro momento, quando acompanhamos este diálogo, pensamos que a
devolutiva das famílias a respeito das estratégias que a professora também estava
descobrindo, seria fundamental para guiar seu trabalho nesse contexto. Inicialmente, vimos
um grande potencial nesse diálogo, principalmente, nesse momento em que tudo era
diferente e em que todos estavam aprendendo na prática como tudo isso poderia se tornar
melhor. Através dessa conversa, a professora poderia considerar que o recurso dos vídeos
autorais surtiu efeito positivo na turma, despertando maior interesse e atenção nos alunos.
Entretanto, não foi bem isso que a docente nos contou em entrevista. Ela relata uma certa
desconfiança com relação à resposta das famílias e acredita que os elogios não condiziam
com a realidade, mas serviam apenas para agradá-la:
Professora: Eu sou uma pessoa muito desconfiada, muito desconfiada com
as coisas, então, ah, é, as respostas que eu tive das mães não me
convenceram sabe, e assim é, eu ficava pensando, será que tá ajudando
mesmo ou elas tão falando isso só pra me agradar? [...] Às vezes elas não
querem falar, porque né, às vezes elas ficam pensando assim: “ah o trabalho
tá difícil pra todo mundo, ah então deixa assim mesmo”. Sabe? Então eu
não posso dizer que as respostas que eu tive sobre isso que, que me
ajudaram a pensar a minha prática, que guiaram a minha prática, eu
continuei com os vídeos, até porque era aquele recurso que eu tinha, e era
o que eu dava conta de usar de tecnologia, porque a gente tava começando,
aprendendo, até hoje né, estamos aprendendo, então era o que eu dava
conta de usar. (Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

Após o término do trabalho com o terceiro volume do PET no mês de agosto, um
familiar pergunta sobre como ficaria o uso do livro didático, que foi entregue na instituição
às famílias juntamente com a merenda escolar. A professora então explica que na primeira
semana de setembro, antes de iniciarem o quarto volume do PET, o livro didático seria
trabalhado. Segundo mensagem de texto enviada por ela ao grupo: “O livro será usado
como atividade complementar, pois a prioridade é o PET.” (Fonte: diário de campo da
pesquisadora). Vale lembrar que as atividades complementares haviam sido banidas
justamente para que as apostilas do governo fossem priorizadas, porém, quando há uma
semana livre no planejamento, é preciso incluir os livros didáticos ao invés das atividades
da professora. Mesmo que seja utilizado um material diferente do que o governo
disponibilizou, ainda assim a autonomia docente e a preocupação com o contexto da turma
continuam em último plano, uma vez que o livro didático é mais um recurso que chega
pronto para os alunos e não permite que a professora consiga formular atividades baseadas
na realidade da turma.
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A partir da segunda semana de setembro o quarto volume do PET começa a ser
trabalhado e as atividades vão sendo realizadas semana a semana até o fim do mês. A
dinâmica das aulas continuou parecida, com o envio de vídeos que auxiliam no
entendimento do conteúdo das atividades das apostilas. A rotina continuou sendo
organizada da mesma maneira, com o trabalho das disciplinas divididos pelos dias da
semana. As interações entre professora e alunos ocorreram basicamente nos vídeos que a
professora gravou para eles e nas fotos de atividades que as crianças realizaram. Já as
interações com as famílias, estavam cada vez mais escassas e se limitavam a questões
sobre entrega de atividades e outros assuntos burocráticos. A aflição inicial dos pais em
relação ao ensino remoto, não se revelava com tanta intensidade mais, talvez por terem se
acostumado à rotina e/ou terem se conformado com a realidade posta.
Diferente da transição que ocorreu no início do mês de setembro (em que o livro
didático foi utilizado antes de iniciar o volume 4 do PET), em outubro, o quinto volume das
apostilas começou a ser utilizado já na primeira semana, sem pausa e sem possibilidade
de utilizar outros recursos. Conforme mensagem de texto da professora:
Professora: Senhores pais ou responsáveis.
Nesta semana finalizamos as atividades do PET volume 4. E diferente dos
meses anteriores, o PET volume 5 já está disponível no site estude em casa.
Dessa forma, na próxima segunda-feira, dia 05/10, daremos início as
atividades do PET volume 5. Desde já agradeço a atenção de todos. (Fonte:
diário de campo da pesquisadora).

No que se refere ao recesso que ocorreu na semana do dia das crianças e do dia
dos professores, ficou decidido que as crianças continuassem realizando as tarefas e que
estas seriam corrigidas na semana seguinte, conforme a docente explica na mensagem de
texto reproduzida a seguir:
Professora: Senhores pais e responsáveis, na semana 2 (12 a 16 de
outubro), os professores estarão em recesso, porém, as atividades precisam
ser realizadas pelos alunos e as dúvidas serão sanadas na semana
seguinte.
O PET volume 5 encerra dia 30 de outubro. Tentem ficar em dia com as
atividades e não deixem acumular.
Agradeço imensamente a todos. (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Depois disso, quase não houve mudanças em relação ao trabalho que já vinha sendo
realizado. O foco eram as atividades do PET, divididas por semanas, em que cada dia
contemplaria uma disciplina. Acompanhando essas atividades, a professora sempre
enviava outros materiais, como vídeos autorais ou da internet, jogos, músicas, historinhas,
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entre outros recursos. A rotina semanal e a correção das atividades continuaram sendo
enviadas na segunda-feira e na sexta-feira, respectivamente. As professoras de Literatura
e Educação Física, também continuaram propondo atividades uma vez por semana. E as
interações também não se alteraram: com as crianças, basicamente por meio dos vídeos
gravados pela professora e das fotos das atividades; com os familiares, apenas sobre
entrega de atividades e demais questões burocráticas.
Decidimos, diante do contexto, finalizar as observações mais aprofundadas e
também os registros no diário de campo no dia 31 de outubro, por termos percebido que a
rotina do grupo ficou tão consolidada que não estávamos conseguindo dados novos e
relevantes para a pesquisa. Os pais pararam de interagir, de tirar dúvidas com a professora
e ela também não precisou mais instrui-los. Chegou-se a um ponto em que a professora
enviava os PETS e conteúdos que o complementariam e não havia quase que nenhuma
interação ou mensagem dos pais. Estes, por sua vez, enviavam as atividades das crianças
e recebiam no fim da semana as respostas para a conferência. Apesar disso,
permanecemos no grupo até o final do ano letivo, acompanhando o andamento das
atividades e destacando apenas os pontos mais relevantes dos últimos três meses
(novembro, dezembro e janeiro).
Nos meses de novembro e dezembro, além dos volumes 6 e 7 do PET, algumas
atividades com as letras do alfabeto formuladas pela professora foram trabalhadas, porém
serviram apenas como um apoio na alfabetização e não eram obrigatórias. A professora
também autorizou as famílias que sentissem vontade, a realizar as atividades do livro
didático cujas temáticas já tivessem sido abordadas nas apostilas do governo. Em
novembro também foi trabalhada uma edição especial do PET em comemoração aos 300
anos de Minas Gerais, que se completaram em 2 de dezembro de 2020. Esse volume
especial, tinha o mesmo caráter dos anteriores de garantir a presença dos alunos, porém
muitos familiares não realizaram a tarefa no tempo determinado e a professora teve que
cobrar diversas vezes o envio das atividades.
Ocorreu um recesso de 24 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021. No primeiro
dia após a pausa, a professora já enviou o último volume das apostilas, que ficou definido
como PET avaliativo. Esse material foi corrigido pela professora e as devolutivas foram
enviadas às famílias, individualmente, no privado. No dia 15 de janeiro, a docente enviou
uma mensagem ao grupo, preparando a turma para o término do ano letivo e tratando de
algumas pendências, já com ar de despedida:
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Professora: Queridas famílias e alunos, estamos chegando ao final do ano
letivo. Um ano diferente de tudo que já vivemos. Um ano de muitos desafios
e dificuldades, mas também de muito aprendizado.
Gostaria de agradecer a cada família pela dedicação e compromisso ao
longo deste período. Sem o apoio de vocês esta nova forma de trabalho não
se concretizaria.
Agradeço também aos meus queridos alunos que se empenharam para
realizar todas as atividades propostas.
Sobre o PET AVALIATIVO, estou fazendo a correção e, assim que terminar,
darei retorno a vocês no privado.
Peço, por favor, para aqueles que ainda estão devendo alguma atividade,
que continuem postando no grupo.
Abraços a todos. (Fonte: grupo de Whatsapp da turma pesquisada).

No dia 29 de janeiro de 2021, uma mensagem definitiva de despedida é enviada pela
professora. Ela explica que o ano letivo termina no dia 30 de janeiro, que o período de férias
ocorrerá no mês de fevereiro e que as aulas tiveram previsão de retorno em 4 de março de
2021. A mensagem é finalizada com agradecimentos e parabenizações às famílias e aos
alunos. Diversos familiares responderam também com agradecimentos e desejos de bom
descanso. Dias depois, a professora pede que os familiares não saiam do grupo para que
possam, através dele, receberem informações sobre o próximo ano letivo. No dia 5 de
março de 2021, ela traz algumas informações sobre a volta às aulas e esclarece que os
pais podem deixar os grupos:

Professora: Bom dia!
Primeiro, peço desculpas pelas informações desencontradas. A cada
momento é pedido algo diferente.
Agora, a informação é que vocês podem sair dos grupos. As professoras
dos 2° anos criarão novos grupos e entrarão em contato com vocês.
O retorno das aulas será na próxima segunda-feira, dia 08/03/2021, ainda
de forma remota.
Hoje, a tarde, encerrarei os grupos e peço que aguardem o contato das
professoras dos 2° anos.
Abraços e bom retorno para todos. (Fonte: grupo de Whatsapp da turma
pesquisada).

Esta foi a última mensagem enviada, depois disso, os familiares deixaram o grupo.
Abaixo, construímos um quadro, que apresenta de forma bastante suscinta e prática, um
panorama resumido do que ocorreu ao longo desses pouco mais de oito meses de ensino
remoto, com início em 18 de maio de 2020 e término em 30 de janeiro de 2021.
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Quadro 3 – Materiais utilizados no Ensino Remoto ao longo dos meses
Meses

Materiais Utilizados

Maio/Junho

Plano de Estudos Tutorado vol. 1 (Português e Matemática); atividades
complementares desenvolvidas pela professora da turma (Português e
Matemática), outros materiais propostos pela professora (vídeos do
YouTube, jogos, músicas e outros).
Plano de Estudos Tutorado vol. 2 (Português e Matemática); atividades
complementares desenvolvidas pela professora da turma (Português e
Matemática), outros materiais propostos pela professora (vídeos do
YouTube, jogos, músicas e outros).
Plano de Estudos Tutorado vol. 3 (todas as disciplinas); materiais
complementares de todas as disciplinas seguindo as mesmas temáticas
abordadas no PET (vídeos do YouTube, áudios explicativos, vídeos
gravados pela própria docente e outros); sem atividades formuladas
pela professora; livro didático na última semana ocupando o lugar das
atividades complementares.
Plano de Estudos Tutorado vol. 4 (todas as disciplinas); materiais
complementares de todas as disciplinas seguindo as mesmas temáticas
abordadas no PET (vídeos do YouTube, áudios explicativos, vídeos
gravados pela própria docente e outros); sem atividades
complementares formuladas pela professora nem uso do livro didático.
Plano de Estudos Tutorado vol. 5 (todas as disciplinas); materiais
complementares de todas as disciplinas seguindo as mesmas temáticas
abordadas no PET (vídeos do YouTube, áudios explicativos, vídeos
gravados pela própria docente e outros); sem atividades
complementares formuladas pela professora nem uso do livro didático.
Plano de Estudos Tutorado vol. 6 (todas as disciplinas); Plano de
Estudos Tutorado 300 anos (em comemoração ao aniversário do estado
de Minas Gerais); materiais complementares de todas as disciplinas
seguindo as mesmas temáticas abordadas no PET (vídeos do YouTube,
áudios explicativos, vídeos gravados pela própria docente, músicas,
historinhas e outros); atividades complementares de Português
opcionais sobre as letras do alfabeto; páginas do livro didático que
tinham a ver com as temáticas abordadas nos PETs (opcional e escolha
a cargo das famílias).
Plano de Estudos Tutorado vol. 7 (todas as disciplinas); materiais
complementares de todas as disciplinas seguindo as mesmas temáticas
abordadas no PET (vídeos do YouTube, áudios explicativos, vídeos
gravados pela própria docente, músicas, historinhas e outros);
atividades complementares de Português opcionais sobre as letras do
alfabeto.

Junho/Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Recesso de 24 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021.
Janeiro

Plano de Estudos Tutorado Avaliativo;
encerramento do ano letivo.
Fonte: Formulado pela pesquisadora.

devolutiva

individual;
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5. ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO REMOTO
“Desafiar o povo a ler criticamente o mundo é
sempre uma prática incômoda para os que fundam
o seu poder na ‘inocência’ dos explorados.”
(Paulo Freire)

Após apresentarmos o panorama geral do ensino remoto, neste capítulo, focaremos
nossos esforços em analisar especificamente o processo de alfabetização que foi
desenvolvido neste contexto. Para isso, dividiremos a discussão em duas etapas: a primeira
que diz respeito às interações entre professora alfabetizadora, famílias e alunos; e a
segunda que analisa o principal recurso utilizado no processo de alfabetização – o Plano
de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 1o ano do Ensino Fundamental.

5.1 As interações Professora-Famílias-Alunos

Uma das hipóteses que formulamos antes de ir a campo e que se confirmou, após a
análise dos dados, foi o fato de a família ser parte fundamental na mediação do processo
de ensino-aprendizagem remoto, causado pela pandemia. As crianças desta turma
estavam na faixa etária de 6 ou 7 anos e, além de ainda não terem sido alfabetizadas, não
eram detentoras dos dispositivos que permitiam acesso ao grupo de Whatsapp onde as
aulas ocorriam.
Nesse contexto, a interação direta ocorria entre professora e familiares, que
resolviam a maioria dos assuntos, dúvidas, aflições, sem envolver as crianças no diálogo
com a docente. Já as interações entre professora e alunos sempre passava por algum
familiar, ou seja, era uma interação indireta. Quando a professora enviava algum conteúdo
a ser abordado, eram os pais que recebiam e trabalhavam com as crianças. Quando a
criança tinha alguma dúvida ou dificuldade no entendimento do conteúdo, por exemplo,
eram os pais que conversavam com a professora, não os alunos. Quem auxiliava e
acompanhava diretamente a realização das atividades e o desenvolvimento da criança
eram as famílias, que enviam apenas uma foto com as respostas dadas pelos alunos. Até
mesmo a correção das atividades era realizada pelas famílias, pois a professora enviava
uma espécie de gabarito para conferência das respostas. Poucas crianças ainda aderiram
ao pedido da professora de enviarem vídeos ou áudios lendo textos sugeridos por ela, mas
como apenas o PET era obrigatório, essa prática não se consolidou. Sobre esse assunto,
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a docente, inclusive aponta em entrevista que a maior diferença entre o ensino remoto e o
presencial está justamente na interação com seus alunos que deixou de ocorrer de forma
direta quando a sala de aula migrou para o meio virtual. Além disso, a professora associa
o desenvolvimento dos alunos mais à contribuição dos familiares, que foram os
interlocutores diretos nesse processo, principalmente representados pela figura das mães:

Professora: A diferença maior que eu senti [entre o ensino presencial e o
remoto], que foi assim, é, primordial pra mim foi a questão da interação
mesmo, porque quando a gente tava lá no presencial, é, assim, as coisas
fluíam com mais facilidade, porque eu tava junto dos alunos, eu, eu tava o
tempo todo observando como que eles tavam iniciando a escrita né,
principalmente a escrita naquele iniciozinho ali, pra gente começar a pensar
numa leitura. [...] Então essa proximidade, essa interação né, esse contato
mesmo com o aluno, o toque né, no remoto não tem mais, não teve mais,
então isso fez muita diferença, muita diferença. Porque, é, igual o menino
pra, pra ser alfabetizado né, o menino começa a ler, eu tive alguns alunos
que conseguiram ler, assim, lógico que eu fiz alguma coisa, mas foi mérito
das mães, eu acredito nisso, porque, na sala de aula o menino tem
oportunidade de te ver o tempo inteiro falando, lendo, observando o
movimento da sua boca pra falar cada letra, cada palavra, e no ensino
remoto já não tinha mais isso, então como que ia ser possível né eu
alfabetizar a turma inteira, se tinha muitas mães que não conseguiram, não
conseguiam acompanhar as atividades, então isso foi perdido. O menino
não tinha mais essa oportunidade de ver a professora fazer, de ver a
professora falar, de ler, não tinha mais isso. (Fonte: Entrevista realizada pela
pesquisadora).

Notamos também, a partir das observações, que houve uma grande aflição por parte
dos pais, a respeito do ensino remoto como um todo, mas a preocupação principal girava
em torno da alfabetização. Na maioria das vezes em que as famílias expressavam
dificuldades ou dúvidas no processo e preocupação com a perda do ano letivo ou possíveis
retenções, a razão da angústia era a dificuldade em leitura e escrita. Por esse motivo, neste
capítulo, ao tratar especificamente da discussão a respeito da alfabetização da turma,
decidimos empreender uma discussão a respeito dessa interação indireta entre professora
e alunos, tendo as famílias como ponte. Para isso, reunimos e analisamos, neste tópico,
todos os diálogos e trocas a respeito da alfabetização que ocorreram na turma e também
alguns relatos sobre o assunto, extraídos da entrevista concedida pela professora.
Na primeira interação que destacamos, percebemos uma mãe expressando no
grupo a dificuldade do filho, que nas palavras dela estava “trocando as letrinhas”. A partir
dessa manifestação, a professora envia uma série de orientações tentando compartilhar
com as famílias maneiras de como trabalhar as habilidades de leitura e escrita com as
crianças, focando principalmente nas formas de lidar com os erros.
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Familiar: Opa boa tarde ! Mãe do Pietro aq.jJá imprimi é iniciei hj senti mta
dificuldade dele tá trocando mto as letrinhas .
Professora: Mensagem de voz (1 minuto e 51 segundos):
Boa tarde Pietro. Boa tarde mamãe. Sejam bem-vindos. Então, é:: no início
é assim mesmo né até:: ele:: né tiver seguro com o alfabeto é assim mesmo,
mas nós vamos trabalhando e com certeza ele vai ficar é craque aí nas
letrinhas. É:: então como eu eu falei aí antes de postar a resolução das
atividades na sexta-feira e aproveitando né o comentário aqui da mãe do
Pietro, é:: quando as crianças é estiverem realizando as atividades, vocês
não precisam ficar preocupadas com os erros deles, sabe? Tentando
corrigir, assim, demais sabe? Forçando muito não. Deixa eles descobrirem
o que eles fizeram errado quando eu postar na sexta-feira a resolução das
atividades. Aí eles vão poder eles mesmo é descobri o próprio erro deles aí
na hora dessa correção vocês vão auxiliando, mostrando pra eles, “olha aqui
o que que você errou”, “olha só a letrinha que você pôs”, “não era essa”,
sabe? Criando essa situação assim pra que eles possam pensar sobre né o
próprio erro deles e a partir disso ir construindo o conhecimento deles. Aí
lógico que vocês vão auxiliar, vão ensinar eles escreverem né, vão ensinar
aí o alfabeto, mas na hora que eles tiverem fazendo as atividades deixa eles
caminharem um pouquinho aí depois vocês vão né colocando as
observações né dos erros né o que que ele pensou pra escrever né aquela
letrinha naquela hora, tá?
Familiar: Obrigada professora Rosa
Familiar: Acho que como eu, várias mães estavam muito preocupadas, pois
o primeiro ano, é um dos mais importantes nessa etapa na vida escolar de
uma criança, farei todos os dias as atividades.
Minha amiga que é professora, estava fazendo uma apostilha para mim, pq
estava sem notícias de como ia ser, ela até parou de fazer, pq de qualquer
jeito ia começar as aulas por aqui. (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Com isso, percebemos que a docente tenta iniciar um movimento de deixar a criança
escrever de forma mais autônoma, sem muita preocupação em corrigir os possíveis erros
no momento da escrita, sinalizando para uma concepção construtivista de alfabetização no
sentido apontado por Ferreiro (1999). Ela defende que a reflexão a respeito disso deve
ocorrer em um segundo momento, quando os pais mostrarem as respostas da professora
e a criança tiver a oportunidade de comparar com o que ela mesma escreveu. Porém, em
outro diálogo com as famílias, a professora explica que os pais podem ir ajudando a criança,
interagindo durante o processo, reconhecendo que a alfabetização não se dá de forma
espontânea, necessita de um adulto mais experiente, como afirma Vigotsky (1991).
Familiar: Rosa me tira uma dúvida por favor.
Familiar: Ontem o exercício foi escrever frutas com as letras do alfabeto.
Familiar: Nós devemos ajudar eles escreverem ou deixar eles escreverem
do jeito deles? (emoji com rosto pensativo)
Professora: Pode ajudar
Professora: e vai fazendo a leitura
Professora: mostrando como é a escrita correta de cada palavra
Familiar: Obrigada
Familiar: Obrigada Rosa
Familiar: Tá bom Rosa. Qualquer coisa eu te falo
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Familiar: Obrigada (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

A professora continua orientando os familiares a respeito da alfabetização das
crianças e ressalta a importância de não perderem aquilo que já havia sido apreendido no
início do ano com as aulas presenciais. Ela enfatiza a importância de praticarem a escrita
do nome no caderno de aula e também explica aos pais como deve ser o tamanho da letra
no caderno, ocupando três linhas, como era feito na escola.
Professora: Mensagem de voz (1 minuto e 51 segundos):
Bom, uma outra coisa, no primeiro ano, como a gente sabe, eles precisam
né aprender ler e a escrever. Então, a escrita e a leitura no primeiro ano não
tem como a gente né separar né essas duas habilidades. Então, num
primeiro momento, que eu gostaria de pedir pra vocês pra que eles também
né não percam né, essa habilidade né, que que já está sendo construída né,
que é a habilidade da escrita, é:: vocês pedirem pra eles no caderno de aula
mesmo escreverem o nome todo, tá? E aí, como eles não levaram ainda pra
casa as fichas né, que na ficha vai tá o nome dele completo, o nome da
escola, o alfabeto, número essas coisa, vocês por favor podem escrever no
caderno de aula deles, com a letrinha de vocês o nome deles todo de letra
bastão por favor. E:: tente também é:: seguir aquele padrão que a gente já
tinha começado lá na escola. Pra quem não usa o o caderno (xxx) a gente
começou fazendo bolinha bolinha X19. Então segue aquele padrão ... tá?
Ocupando as 3 linhas, letra bastão, pra que eles possam treinar também a
escrita. Então aí vocês peçam pra eles também todos os dias essa atividade
pode ser feita todos os dias de treino da escrita do nome, o nome todo tá?
Porque mesmo que eles não queiram né, que a gente sabe que não quer
escrever tudo, que tá cansado, mas aí vocês dão um tempinho, retomem,
mas não deixem de fazer esse treinamento não, pelo menos pra gente ir
começando, depois vai vindo outras atividades pra que a gente não perca
também a escrita tá bom? (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Essa preocupação da professora, no início do processo de ensino remoto, em não
perder aquilo que foi trabalhado com as crianças presencialmente, foi reforçada após o
término do ano letivo na entrevista que a docente nos concedeu. Na conversa, a
alfabetizadora diz que 2020 foi um ano difícil e que ela conseguiu ensinar mais em um mês
de aula na escola do que em mais de oito meses de ensino remoto:
Professora: Eu penso que o meu trabalho nesse ano, nesse, nesse ensino
remoto deixou muito a desejar. Eu acho que eu consegui fazer muito mais
com eles naquelas duas, duas semanas não, quatro né que foi um mês, lá
no presencial do que eu fiz no remoto. E assim, a minha turma era muito
Essa técnica denominada “bolinha, bolinha, X”, foi desenvolvida pela professora, para organizar as linhas
do caderno de três em três, pois ela ensina aos alunos a fazerem as letras em tamanho maior nesse momento
inicial da escrita, ocupando três linhas. A professora contou em entrevista que nas aulas presenciais ela se
utilizava de formas mais lúdicas de organização, como chamar as linhas de céu, terra e mar, explicando aos
alunos que as letrinhas tinham de ocupar estes três lugares, ou seja, as três linhas. Segundo a docente, essa
foi uma das interações que se perderam com o ensino remoto.
19
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boa. Se a gente tivesse ficado no presencial, a história era outra, mas no
remoto como não dependia né só da professora e do aluno, passava pela
família, pelas tecnologias principalmente né, que eu acho que foi aí que tudo
se perdeu. Então eu considero assim né, não posso falar de tudo que foi um
ano perdido, porque eu tive alunas sim, alunos que conseguiram né
desenvolver, é, no que diz respeito né a leitura, a escrita né, estão
alfabetizados, mas com certeza foi através de um esforço muito grande das
famílias, porque senão eles não conseguiriam chegar onde chegaram.
(Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora)

Nesse sentido, com base nas dificuldades apontadas pelos familiares e nos
depoimentos da professora, percebemos que a grande perda do ano letivo de 2020 para
esta turma foi a alfabetização. A maior parte das vezes em que havia dúvidas dos pais sobre
como ensinar, se referia às habilidades de leitura e escrita. Sabemos que o processo foi
comprometido em todas as disciplinas, bem como o material fornecido e as formas de
interação, mas, na prática, as consequências mais intensas e de complexa recuperação
refletiram na alfabetização. A seguir, vemos outro exemplo dessa dificuldade que
apontamos.
Familiar: Mensagem de voz (1 minuto e 22 segundos):
Bom dia, professora Rosa eu vou deixar a mensagem aqui, eu sei que você
não pode responder esse horário, mas é porque o horário da tarde eu ... eu
tô trabalhando ... é:: por exemplo, que que eu faço nessas atividades da Lara
aí? Eu ... até as mães levantaram aí, como a gente não é professora a gente
fica às vezes meio confuso né de como ensinar. Eu ... por exemplo naquela
primeira atividade mesmo que pede pra colocar né a as letrinhas das frutas
né do alfabeto, por exemplo, então eu peguei coloquei “banana” aí ela
copiou a palavra “banana”, mas aí eu tentei explicar pra ela “olha, B com A,
BA” aí eu sempre tô falando isso ó “BA”, “N-A, NA” eu to tentano ir falando
essas coisas com ela “banana” e eu não sei se tá certo, mas eu tô tentando.
Eu escrevo lá pra ela, mas eu tô tentando sonorizar pra vê se ela grava
porque que a banana é com B, o som do B pra ela identificar porque que a
banana é com B, esse tipo de coisa. Não sei se eu tô fazendo certo, eu não
entendo, mas é o jeito que eu tô ensinando pra ela. (Fonte: diário de campo
da pesquisadora).

Outros familiares também se identificaram com a fala dessa mãe e compartilharam
suas experiências e anseios.
Familiar: Eu tbm tô tentando dessa forma pq deixa pra ele sozinho escrever
pro que ele acha que é não sai nada ele fica mto confuso. Às vezes bate
desespero em mim de talvez não estar fazendo certo de estar prejudicando
ao invés de ajudar .
Familiar: Gente, alfabetizar é muito difícil. Professor é uma profissão
sagrada viu.
Familiar: Também estou passando aperto. Mas não podemos desanimar.
Familiar: Com certeza. Temos que valorizar
Familiar: Vdd. A Rosa vai falar com a gente se está certo oq estamos
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fazendo. Rsrs (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Analisando estes depoimentos podemos destacar alguns pontos e o primeiro deles
é a assincronia do ensino. A professora propõe uma atividade, a família realiza no horário
que é possível, não há interação direta durante o processo de escrita entre professora e
alunos e, se surge uma dúvida, ela só é respondida no horário de trabalho da professora,
que nem sempre é o mesmo horário que os pais estão conectados. Quando perguntamos
na entrevista se essa assincronia do ensino remoto dificultava o processo de alguma
maneira, a professora nos respondeu o seguinte:
Professora: Dificultava, [...] eu lembro que no início, nessa época, também
acho que você não tava indo no grupo, uma mãe perguntou assim pra mim,
é, “ô Rosa, minha filha ficou confusa aqui nessa atividade”. Eu lembro que
falava de fonema e grafema, ela falou assim: “ela ficou com dúvida, que ela
não entendeu direito”, porque parece lá no PET, nessa atividade, tá o
exemplo da palavra “casa” e tentava explicar, aí a menina não entendeu. A
mãe me perguntou isso fora do horário de aula, né, que era o horário dela,
depois do trabalho tudo. Aí quando eu fui ver, já era tarde, porque a mãe deu
o jeito dela e também não era meu horário de trabalho né, pra responder
imediatamente. A mãe deu o jeito dela, talvez explicou do jeito dela, aí
quando veio a minha explicação, já não surtiu mais efeito, porque a menina
já tinha tido a explicação da mãe dela, e se ela não entendeu o que tava lá
no PET, com certeza ficou sem entender. E quando a gente tá na sala de
aula tem a oportunidade de mostrar, de dá exemplo, de falar um pouquinho,
de mostrar pro menino, ajudar ele a pensar em outros casos né, mas assim,
não teve jeito. (Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

O segundo ponto que podemos discutir a esse respeito se refere à importância da
interlocução. No caso do ensino remoto, ela só ocorre pela mediação dos pais. A criança
interage com o familiar e este interage com a professora. As conversas entre professora e
alunos foram muito raras e as interações das crianças entre si simplesmente não
ocorreram. Portanto, houve uma falta muito grande deste eixo tão importante para a
alfabetização: a interação. Colegas que fazem uma atividade em dupla, uma dúvida
resolvida entre professora e aluno, uma leitura ou escrita coletiva, uma conversa sobre um
texto, uma troca pelo discurso, uma pergunta, uma resposta, um diálogo: nada disso
ocorreu. Freire (2021), em “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática
educativa” também defende a importância da interação, ao compreender que: “Não há
inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na
dialogicidade.” (FREIRE, 2021, p.39).
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A professora da turma também concorda com esse posicionamento ao nos contar
como percebe o papel da interação na alfabetização e no ensino remoto:
Professora: Então, pra mim, é assim, eu acho que pra todos os professores,
principalmente na alfabetização, é primordial. Porque sem essa interação,
sem esse contato diário né, professor-aluno, as coisas ficam muito
complicadas. Porque, é, igual no caso do primeiro ano, os meninos são
pequenos, então, o que acontecia de conversa no grupo era com as mães,
e as mães transmitiam o recado ou lia os meus recados pras crianças, eu
não tava falando diretamente com eles. Então, eu penso que na medida que
essa interação se perdeu quando a gente mudou, né, do presencial pro
remoto, aí eu acho que, né, sem assim pensar muito em outra palavra, eu
acho que aí que foi tudo mesmo por água abaixo. Porque sem a interação,
principalmente na alfabetização, fica muito complicado pro menino
conseguir, se alfabetizar, compreender, né, como que acontece o processo
de escrita, esse processo todo de leitura das palavras, eu acho que essa
interação, que foi perdida, quebrou o processo. (Fonte: Entrevista realizada
pela pesquisadora).

A terceira questão que levantamos é a nítida falta de preparo das famílias, que não
tinham mesmo que estar preparadas. Afinal, para se alfabetizar uma criança, é preciso
muito estudo e formação, não se trata de algo simples que qualquer pessoa consegue fazer.
Ninguém realiza um processo cirúrgico, por exemplo, sem que tenha um preparo que o
capacite para tal ação, nem mesmo sob instrução remota de um médico. É urgente que os
professores sejam reconhecidos como fundamentais e que não só o magistério, mas a
educação como um todo seja valorizada.
O quarto ponto que destacamos e que também sentimos muita falta durante as aulas
remotas, tão enfatizado por Paulo Freire em toda a sua obra, é a importância do contexto,
do sentido, da realidade social desses alunos. Para o autor:
Ler é procurar ou buscar criar a compreensão do lido, daí, entre outros
pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita.
É que ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da
compreensão. Da compreensão e da comunicação. E a experiência da
compreensão será tão mais profunda quanto sejamos nela capazes de
associar, jamais dicotomizar, os conceitos emergentes na experiência
escolar aos que resultam do mundo da cotidianidade. (FREIRE, 2021, p.5859).

Tendo como recurso principal e prioritário do ensino remoto os PETs, torna-se
impossível planejar a prática pedagógica levando isto em consideração. Os exercícios
chegam prontos, padronizados para todas as turmas de todas as escolas estaduais de
Minas Gerais. Como pensar nas particularidades de cada microcontexto a partir de um
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material construído e distribuído em larga escala de forma verticalizada, de caráter
obrigatório e com conteúdos extensos?
Quando perguntamos à docente se ela considera o contexto e realidade dos alunos
ao planejar suas próprias atividades, ela nos diz ser muito importante e menciona
preocupações com as vivências de cada família, com as individualidades de cada aluno,
com a realidade da escola e até mesmo as diferentes formas de expressão da linguagem:
Professora: Então, eu, eu acho importante, por isso que eu senti esse
baque quando a gente foi pro remoto sabe, porque quando você tá na sala
de aula, é, você tá próxima do aluno, é, você tem oportunidade de observar
algumas coisas nele, que aí você chama a mãe pra conversar, aí a mãe te
conta como que é lá na casa dela, como que acontece isso, acontece aquilo,
aí você já tem um novo olhar pra aquele menino, você já sabe né, que você
vai ter que fazer diferente, porque né, ele é diferente né, aí eu vou saber do
outro, ah também a história dele também, é singular, cada um tem sua
história, então dentro da sala de aula eu tento levar isso em consideração,
o que não foi possível no ensino remoto, porque né, a gente teve que seguir
o que o governo pediu.
Pesquisadora: Sim, um material padronizado não abarca essas
especificidades né?
Professora: Não, de jeito nenhum.
Pesquisadora: Porque todos os alunos seguiram um mesmo material né?
Professora: Um mesmo material e assim, é, é escola pública e a escola
Mateus Salomé também não tem muitos recursos, lá por exemplo né, só pra
você ter uma ideia, a sala de informática a gente tem vários computadores,
tem computadores lá, assim, amontoados num canto que não dá pra usar,
que não tá funcionando, então no meio de um monte de computadores em
torno de uns vinte e cinco computadores, funciona cinco ou seis, e eu tive
turma, é, a do ano passado, por exemplo, eu tinha vinte e oito alunos, como
que eu ia usar a sala de informática com vinte e oito alunos com seis
computadores funcionando? Então a gente não tinha muito recurso também,
então o que eu fazia era tenta construir materiais, eu mesma né, no caso da
alfabetização, pra levar pra eles. [...] Aí você pensando na realidade do
aluno, lá tem assim alguns alunos que tem uma situação assim econômica
um pouquinho melhor, outros até bem, sabe e outros não, outros que
passam muita dificuldade, então por isso que eu pensava nessa questão de
material, de construir material porque a escola também não tinha muito, aí
eu não podia, assim, deixar fechado. É, por exemplo, o que que eu ia usar,
como que eu ia fazer? Porque nem sempre, eu, eu não podia pedir, nem
todos os alunos ia ter condição de, de comprar por exemplo, alguma coisa
pra usar na sala de aula, então sempre levando em consideração essa
realidade deles, a gente tentava construir né o nosso próprio material [...].
Ah outra coisa também, [...] não só questão de material, mas também pensar
e valorizar o jeito que cada criança falava, o jeito de cada criança se
expressar, porque cada um vinha de um lugar né, de uma realidade. Assim
não permitir que o outro, é, criticasse o que ele falava, porque cada um tinha
seu jeitinho, então essas coisas a gente é, é assim era possível trabalhar na
sala de aula, de tentar né, é, respeitar né, de essa diferença entre eles.
(Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

Desconsiderando toda essa preocupação com a realidade de cada micro-contexto,
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o governo do estado optou pelo controle total dos conteúdos trabalhados, dando a eles um
viés altamente burocrático e autoritário ao associá-los à frequência escolar dos alunos. A
preocupação com o cumprimento da carga horária era tamanha que houve um processo
denominado “busca ativa”. Que consistia basicamente numa cobrança explícita e
incessante às famílias que não entregaram as atividades do PET. Até mesmo o material em
branco era considerado carga horária cumprida, pelo simples fato de a criança ter tido o
acesso a ele. Sobre esse assunto, a professora nos relata:
Professora: Então nesse processo de “busca ativa”, o que que era? A gente
ir atrás desses meninos né, ficar ali, ligando pra mãe toda hora e pedindo
PET e cobrando e cobrando, porque ele precisava mandar todos esses
meninos pro segundo ano, porque não ia reter ninguém e como que ele ia
fazer isso? Através da comprovação que o menino tinha feito o PET, o PET
era a comprovação que o menino tinha cumprido carga horária, não que o
menino tinha aprendido alguma coisa. [...] Em dezembro e janeiro, foi mais
intenso porque, é, como se diz né, os recados da superintendência, da
secretaria, nós precisávamos fechar o ano letivo e pra fechar o ano letivo
não podia ter menino sem entregar pelo menos o PET, não podia ter menino
que não me entregasse pelo menos o PET em branco, porque o PET em
branco eles conseguiriam comprovar que o menino cumpriu carga horária,
porque, a, as explicações: “pode ser que o menino pegou o PET, ele não
entendeu a questão, por isso ele não fez” mas ele teve acesso ao PET, ele
teve o PET em mãos, passou pelas mãos dele, então comprovava-se a
carga horária. (Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

Esse dado é bastante preocupante e evidencia uma burocratização da educação em
nível extremo, negligente e desonesto. De fato, a única preocupação era com o
cumprimento da carga horária e nada mais. O abismo que se criou entre as diferentes
experiências vividas durante o ensino remoto foi revelado mesmo nesta pesquisa que se
propôs a analisar apenas uma turma. Se a comparação se ampliasse para realidades ainda
mais diversas, atravessadas por questões de regionalidade, classe social, raça, entre
outros fatores, certamente as injustiças se agigantariam.
Voltando às aflições que os familiares expressaram no grupo de WhatsApp, ao
depararem com aquelas mensagens, a professora explica que enviará um texto no grupo,
que deve ser lido com atenção:
Professora: Mensagem de voz (18 segundos):
Boa tarde, pessoal. É ... já estou aqui à disposição de vocês. Estou vendo
aqui que tem alguns questionamentos, algumas dúvidas. Eu vou dar uma
olhada aqui nas mensagens e breve breve já respondo aí pra vocês.
Professora: Mensagem de voz (1 minuto e 2 segundos):
Bom pessoal, então, pra responder né os questionamentos que foram
colocados aqui é:: sobre a maneira como ensinar, se tá fazendo certo das
dúvidas que surgiram de estar talvez atrapalhando né da forma como estão
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ensinando, então eu achei melhor eu escrever um texto. Vou postá-lo aqui,
peço para que vocês leiam com bastante calma, atenção e se ficar alguma
questão mal entendida nessa escrita lá do texto que eu vou postar vocês
podem me perguntar é:: sobre o que eu escrevi lá no que diz respeito a esse
processo de alfabetização. Se vocês preferirem que eu explique em áudio,
pode me dizer aqui, que talvez fica mais fácil pra compreender, aí vocês me
falam, eu faço dessa forma, então vou postar e vocês leiam e depois me dão
um retorno, tá?
Professora: Mensagem de voz (22 segundos):
Sei também pessoal que ele ficou um pouco longo, mas achei necessário é
colocar esse posicionamento aí nesse texto tentando ajudar da melhor forma
possível e aí se vocês acharem melhor pode falar que a gente vai
conversando. (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

A professora então envia o texto mencionado, que consideramos extremamente
importante. Ela não só demonstra o quanto está disposta a ajudar, como se coloca em
situação de igualdade com os pais. Ambas as partes tem seus anseios, suas dúvidas,
porque não foram preparados para isso (alfabetizar os próprios filhos ou instruir pais à
distância para que alfabetizem suas crianças). Apesar dessa situação difícil, atípica e
inesperada, a professora defende a importância da parceria, como caminho para superarem
as dificuldades. Além disso, compartilha com os familiares, alguns métodos e dicas que,
segundo ela, podem ajudar nesse processo. Abaixo, o texto formulado pela professora:
Professora: Surgiram alguns questionamentos e dúvidas sobre como
ensinar e ajudar as crianças durante a realização das atividades, uma vez
que eles ainda não sabem ler e nem escrever.
Gostaria de começar dizendo que eu sei de todas as dificuldades que vocês
mães e familiares estão vivendo neste momento no que se refere às
atividades escolares. Nenhum de nós poderíamos imaginar que estaríamos
vivendo uma situação como esta. De repente, nos encontramos numa
condição em que vocês, mães, têm que ser também professoras de seus
filhos e nós professoras temos que estar distantes socialmente. E isso se
torna muito complicado, uma vez que não foram preparadas para tal
situação e nós não fomos preparadas para ensinar à distância.
Quando estamos na sala se aula, usamos vários recursos para que os
alunos possam ir se desenvolvendo gradativamente e adquirindo as
competências para ler e escrever, mas para que tal feito se concretize é
necessário que se tenha as habilidades para isso.
Então, o que posso dizer neste momento é que tudo que vocês, mães,
puderem realizar e do jeito que puderem será válido.
A maioria das crianças do 1°ano ainda não sabem ler e nem escrever, sendo
assim vocês podem ir escrevendo junto com elas. Peguem um rascunho e
vai escrevendo devagar para que a criança consiga acompanhar. Depois de
escrito leia para ela e também peça para que ela repita o que você acabou
de ler. Enquanto você realiza a leitura, vá apontando onde está lendo e
certifique-se de que a criança está acompanhando. É importante que as
crianças percebam o som representado por cada letra, por isso é preciso
que leiam para eles e junto com eles. Por exemplo, durante a leitura do
alfabeto, vai lendo e apontando para cada letra para que a criança saiba de
qual letra é aquele som que você está pronunciando. Durante a leitura de
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palavras, vai apontando as sílabas porque assim a criança vai percebendo
as partes que constituem cada palavra e que para cada nova palavra
precisamos organizar as letras de maneira adequada. Não é preciso que
você faça a criança decorar as sílabas, por exemplo: BA, BE, BI, BO, BU.
Mas é necessário que você diga para ela que B com A é BA e assim para
todas as outras sílabas, pois a criança não descobrirá isso sozinha. E como
fazer para que a criança aprenda as sílabas sem força-la a decorar? Isto
será feito a medida em que elas vão observando a escrita das palavras e
ouvindo e lendo com a ajuda de vocês. É necessário que ela ouça você
pronunciando as letras e ouça isto repetidas vezes.
A mãe da Lara colocou para mim a maneira como ela está fazendo e pediu
para que eu respondesse seus questionamentos. Posso dizer para ela e
também para todas vocês que estão tomando atitudes corretas. Que é
necessário mesmo que se fale para as crianças os sons que as letras
representam, que também mostre a escrita das letras, das sílabas e das
palavras. Pode também deixar que a criança escreva do jeito dela e depois
vocês a acompanhe na correção trabalhando sobre os erros, ou seja
apontando, conversando e explicando.
E para fazer esta correção pode esperar pela correção das atividades que
eu envio na sexta-feira.
Os filhos de vocês, meus alunos ainda não conhecem e não são capazes
de identificar todas as letras e os sons das mesmas. Então, é preciso que
nós falemos para eles. Para que gradativamente eles possam ir se
apropriando. E a medida em que vamos escrevendo e lendo juntamente com
eles e para eles é que começam a apreender todo este sistema de leitura e
de escrita.
Bom, talvez eu tenha esclarecido um pouco as dúvidas de vocês e indicado
alguns caminhos para ajudar no aprendizado das crianças. Mas eu sei que
não é fácil esta nova forma de trabalho. Alfabetizar é um trabalho que exige
muito e não é uma tarefa fácil. A partir dos questionamentos e dúvidas que
vão surgindo, eu vou pensando e construindo para os momentos seguintes
alguma outra forma de estar mais perto de vocês.
Vamos conversando e construindo a melhor forma de ajudar e ensinar as
crianças neste momento que só teremos sucesso se formos parceiros.
(Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Depois disso, os familiares enviam novos depoimentos, preocupados com uma
possível perda do primeiro ano, caso as aulas permaneçam à distância até o fim de 2020.
Os familiares atribuem ao ensino remoto a ideia de fracasso e mesmo com a ajuda da
professora, depositavam esperanças na retomada das aulas como única forma de
solucionar o problema. Quando avaliavam a possibilidade de o ensino presencial não voltar,
as famílias pensavam em como essa defasagem seria recuperada no futuro, porque eles
próprios já reconheciam que o que estava sendo feito não iria ser suficiente para garantir o
desenvolvimento das crianças. Outro ponto questionado pelas famílias era a possibilidade
de o primeiro ano ser repetido pelas crianças no ano seguinte, já que é tão importante e
base do Ensino Fundamental. Entretanto, a professora esclarece que a orientação é que
esse aluno seja aprovado e que as lacunas do ensino remoto fossem sanadas junto com o
conteúdo do ano seguinte, ou seja, pensa-se numa recuperação futura desse aluno,
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concomitante à realização do próximo ano, sem retenção.
Familiar: Mensagem de voz (38 segundos):
Rosa é boa tarde. Carla mãe do Túlio. A minha preocupação Rosa é porque
parece que esse ano as aulas elas não retornam, tudo indica que não e:: aí::
se tudo se normaliza pro próximo ano essas crianças ficam como? Elas vão
fazer o primeiro ano novamente? Ou o governo vai passar as crianças? A
minha preocupação dessa pandemia não é nem essa dificuldade das
atividades em casa e sim o pós-pandemia. Como que vai ser visto,
entendeu? Essa que é minha preocupação.
Professora: Mensagem de voz (1 minuto e 48 segundos):
É:: oi Carla, entendo sim a sua preocupação. Ontem é:: na webconferência
que tivemos com a direção da escola, até foi falado sobre isso. Então eu vou
te responder, de acordo com o que ontem conversamos é:: é uma
preocupação Carla de todas nós. Só que no estado não existe reprovação
é:: o aluno é tá no primeiro ano agora em 2020 independente do que está
acontecendo agora no ano que vem ele vai pro segundo ano. Então, assim,
o que a gente tem conversado muito, com a direção da escola, os
professores é:: a necessidade de que no ano que vem esse menino lá no
segundo ano que vai ter que ser trabalhado novamente com o menino esse
menino vai ter que ser recuperado nessas habilidades que este ano a gente
não vai conseguir atingir né o desenvolvimento necessário né. Então no ano
que vem essas habilidades serão retomadas, no sentido de tá recuperando
essas crianças que infelizmente por causa dessa situação que estamos
vivendo, não vai ter como a gente realizar o trabalho da maneira que deveria
ser na mesma eficiência que seria realizado se estivéssemos todos juntos
em sala de aula. Então, de acordo com o estado com a Secretaria de
Educação, não existe reprovação o que tem se pensado é na recuperação
desse aluno futuramente. (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Em um depoimento de outra mãe, sobre o mesmo assunto, novamente, a
preocupação gira em torno da alfabetização. Os conteúdos das outras disciplinas não
geraram tanta aflição, com exceção de uma ocorrência quando houve uma dúvida em um
exercício de matemática proposto pelo PET. O entendimento dos pais de que as crianças
não podem avançar se deve ao pouco ou nenhum avanço na leitura e na escrita. Esse
parece ser o grande gargalo do ensino remoto nesta turma e o critério dos pais para
avaliarem o desenvolvimento das crianças.
Familiar: Mensagem de voz (42 segundos):
Ô Rosa, é a Pâmela mãe do Matheus, eu também tava pensando a respeito
disso. Porque igual assim pelo menos assim o meu o meu menino ainda não
sabe é lê, juntar as palavrinha, ele não sabe e assim como que ele vai ano
que vem pro segundo ano porque com certeza assim comigo que sou a mãe
dele, ele não vai aprendê igual se ele tivesse em sala de aula, tendeu? Aí
eu tava pensando isso também, vamo supor, vai o ano que vem pro segundo
ano, mas aí eles vão assim, assim bem dizer, sem saber quase nada no
caso né.(Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Em resposta a isso, a professora volta a enfatizar a questão da rede estadual e da
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política de não retenção, que não está ao alcance da escola mudar. A docente, entretanto,
não deixa de expressar novamente o compromisso da escola em retomar o conteúdo
perdido, quando o trabalho voltar a ser presencial, com a proposta de trabalhar junto com
os conteúdos do segundo ano, aquilo que foi perdido no primeiro.
Professora: Mensagem de voz (1 minuto e 45 segundos):
É Pâmela, e assim essa situação tem preocupado muito a nós professoras
também né, de pensar num menino ano que vem no segundo ano sem ter
né ainda adquirido as habilidades necessárias pra tá no segundo ano, mas
infelizmente, Pâmela, o estado, o governo, que determina essas regras né,
de aprovação de reprovação e a gente não tem como né é:: reter o menino
no primeiro ano. Mesmo diante né desse momento né dessa pandemia que
estamos vivendo. Mesmo assim, o ano que vem esses meninos vão sim pro
segundo ano e nós enquanto professoras, enquanto escola, o que a gente
têm pensado num pós-pandemia, é:: na recuperação desses meninos né. É
lá no segundo ano trabalhar também os conteúdos do primeiro né, então vai
ser um trabalho até, assim, um pouco mais árduo. Porque além deles (xxx)
estudarem e aprenderem os conteúdos do primeiro ano eles também terão
que dar conta dos conteúdos do segundo ano. Então se fala é nessa
recuperação futura do aluno né, de que ele num outro ano possa aprender
além das habilidades né, no caso do Matheus né, do Túlio, dos meninos
todos que estão agora no primeiro ano, eles aprenderem lá no segundo ano
além dos conteúdos do segundo ano, também aprenderem aprofundarem
né um pouco mais de forma presencial nos conteúdos do primeiro ano.
Familiar: Mensagem de voz (8 segundos):
Então na verdade eles vão ter que fazer o primeiro e o segundo ano num
ano só né?
Professora: Mensagem de voz (39 segundos):
Pâmela, pensando agora né e observando né que eles ainda né não
conseguem ler e escrever, pode se dizer que sim, mas é:: a gente ... assim
é melhor a gente esperar né chegar no final do ano pra ver que ponto esses
meninos estarão né. Aí quando né terminado né esse ano de 2020 [correção
nossa, a professora havia dito ano de 2019] a gente vai poder né, avaliar o
que será necessário fazer né. Talvez não seja que eles tenham que fazer as
duas séries num ano só, mas sim complementar algumas coisas que ficaram
defasadas. (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

Em entrevista, a docente tece uma crítica a respeito da postura do governo do estado
em relação ao ensino remoto, tratando justamente da questão da aprovação automática e
justificando, novamente, que a formulação e o uso das apostilas não tinham a ver com a
preocupação a respeito do verdadeiro aprendizado do aluno, mas com um cumprimento
burocrático do oferecimento do ensino. A aprovação é obrigatória e fica a cargo da escola
lidar com todas as consequências do ensino remoto defasado que o estado de Minas Gerais
ofereceu.
Professora: A gente não precisava ficar preocupando com o aprendizado a
gente tinha que preocupar se o menino devolveu o PET, pra eu registrar lá
no diário eletrônico que ele fez o PET, aí se o menino não fez o PET todo,
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ou entregou em branco, eu não ia dar nota 100 pra ele lá, mas eu não podia
entre aspas dar nota pra ele menor que 60%, porque aí...
Pesquisadora: Uhum, porque não haveria retenção no caso?
Professora: Não, não haveria retenção, porque se eu desse pra ele nota
menor que 60% [...] ele não poderia ir para o segundo ano, ele foi pro
segundo ano com 60 pontos, o que que esses 60 pontos significa? Significa
que ele tá devendo alguma coisa né, na verdade ele tá devendo tudo né,
porque o menino não desenvolveu habilidade nenhuma, mas o governo não
quer saber disso. (Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

Após o diálogo a respeito da progressão das crianças para o ano seguinte, um
familiar cogita até mesmo a contratação de uma professora particular, já que nos moldes
em que estava se sucedendo o ensino remoto, havia uma percepção muito grande por parte
das famílias e até mesmo da docente, de um grande prejuízo para esses alunos.
Familiar: Entendido Rosa, obg pelo retorno. Não seria então ideal uma
professora particular nesse momento?
Professora: Penso que fica livre para cada família decidir. Se você achar
que será melhor para o Túlio, então nada te impede de colocá-lo em uma
aula particular.
Professora: Com o decorrer do tempo você poderá avaliar se ele avançou
ou não com a ajuda da professora particular.
Familiar: Seria um caminho ne. Obg Rosa
Professora: Sim, com certeza. (Fonte: diário de campo da pesquisadora).

No próximo diálogo, a familiar está com receio de que a criança escreva respostas
longas, por acreditar que ela está iniciando o processo de alfabetização e a atividade seria
complexa para o momento. Ela acredita que para formularem uma resposta completa ela
terá que ser a escriba da criança e depois deixar que ela copie o que construíram. Talvez,
essa dúvida seja pelo medo de deixar a criança tentar escrever de uma forma mais
autônoma e ter muitas dificuldades nesse início, longe da professora.
Por um lado, permitir que essa criança escreva sozinha sem a professora estar
acompanhando o processo, pode realmente ser uma atividade avançada e até dificultar a
avaliação e entendimento da docente, que não estava presente no momento de realização
da atividade. Por outro, se a mãe não permitir que a criança escreva, pode acabar
mascarando seu real desenvolvimento. Nota-se novamente a fundamental necessidade da
interação entre alunos e professora. Diante disso, a professora, então, prefere que o aluno
escreva o básico. Possivelmente por acreditar que dessa forma a criança vai conseguir
realizar a tarefa sozinho e ela conseguirá avaliar melhor a escrita.
A professora concorda que a tarefa proposta pelo PET é de fato avançada para os
alunos. Nesse momento, esbarramos novamente no mesmo problema: a criação e
distribuição de um material de forma padronizada para todas as crianças de todas as
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cidades de Minas Gerais não permite levar em conta a realidade e individualidade de cada
turma. Esse foi o material base do ensino remoto e ao invés de amenizar as dificuldades
do distanciamento, trouxe novos obstáculos.
A escola e a docente, então, para tentarem adaptar o conteúdo às peculiaridades da
turma, planejam as atividades complementares como um suporte para conseguirem realizar
as atividades do PET depois.
Familiar: Rosa me tira uma dúvida aq
Familiar: Mensagem de voz (35 segundos):
Me tira uma dúvida, Rosa, é:: essa:: essa atividade de Português ... Pelo
jeito é tem que ser resposta completa ou pode ser o básico? Porque:: né ele
tá começando agora, aí no caso, o 2 tá pedindo atividade:: é é “converse
com a família sobre as características físicas, o modo de falar, o
comportamento de cada personagem” aí tá pedindo de cada um. Pode
colocar uma característica de cada um? Ou eu vou ter que escrever num
caderno pra ele copiar pra cá tudo?
Familiar: (emoji com cara de dúvida)
Professora: Mensagem de voz (1 minuto e 19 segundos):
É aqui, tava até conferindo aqui as atividades no PET, é mas pode responder
o básico, porque senão vai ficar muito puxado pra eles. E:: se você achar
melhor, e aí o recado também pode ser pras outras mães também. É::
espera e começa com as atividades complementares. Daqui a pouco eu já
vou enviar. Só tô, só estou esperando a supervisora terminar de avaliar as
atividades complementares. Porque nós tentamos preparar as atividades
complementares de um jeito que pudesse, é:: servir como uma introdução a
esse conteúdo do PET, que nós achamos o texto muito longo, um conteúdo
muito denso pra eles, é pedindo coisa demais pra escrever, então nós é::
montamos um é:: uma atividade complementar nesse sentido de introduzir
esse conteúdo. Aí se vocês acharem melhor, é:: espera um pouquinho, deixa
o PET um pouquinho de lado e pega primeiro as atividades complementares,
aí depois vocês fazem as atividades do PET. Mas na hora de responder
essas questões de Português aí do PET, pode ser o básico, não precisa de
ser muita coisa não, porque realmente eles não vão dar conta. (Fonte: Diário
de campo da pesquisadora).

Logo após essa conversa, a professora envia as atividades complementares 20 da
turma e reforça que elas servirão de base para as atividades do PET. Além disso, a docente
explica que apesar da complexidade da atividade que gerou a dúvida e do tamanho dos
textos e das respostas, a intenção da proposta é trabalhar a oralidade e, portanto, o registro
escrito pode ser mais básico, da forma como as crianças conseguem.
Professora: Mensagem de voz (2 minutos e 14 segundos):
Então pessoal, aqui estão as atividades complementares, é:: e como eu
disse antes sugiro que vocês comecem por elas, deixe depois vocês
20

Nesse momento, ainda estava ocorrendo o trabalho com o segundo volume das apostilas, quando apenas
Língua Portuguesa e Matemática eram contempladas, por isso, as atividades complementares ainda estavam
sendo utilizadas.
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peguem o PET, elas estão no nível, elas estão no nível do dos meninos, é
acredito que eles vão ter mais facilidade pra realizar as atividades
complementares do que as atividades que estão no PET. Então, depois, que
eles terminarem as atividades complementares, vocês pegam as atividades
do PET. E:: aí é outra coisa que eu queria dizer sobre o PET, lá naquele texto
de português, aquelas atividades de português, a intenção lá é na verdade
a intenção maior que as vezes num tá assim muito clara lá é trabalhar a
oralidade. O que é isso? É trabalhar a conversação espontânea deixar que
os meninos é recontem a história. Vocês leem pra eles primeiro, aí depois
vocês pedem pra eles fazerem o reconto. Tem algumas questões lá que não
precisa escrever. Aí eu to falando lá do PET, tá? Tem algumas questões que
não precisa escrever é só oral. Vocês perguntam e eles respondem, não
precisa registrar. O que tiver de registro escrito não precisa exigir muito
deles, podem escrever o básico, tá bom? Então, é lembre que aquela
atividade lá, apesar de muito extensa, um texto grande, a intenção lá é
trabalhar a oralidade, a conversação espontânea, tá? Deixar que eles
recontem pra vocês a história, deixar que eles respondam as questões de
maneira oral, não precisa de muita escrita, apesar que lá tá cobrando isso,
pode escrever o mínimo possível, tá bom? Foque bastante na oralidade, na
conversa, tá bom? Sobre o texto, sobre as questões.
Professora: Ainda sobre o pet 2, semana 1, atividade de português, o foco
é a oralidade, é valorizar a fala e seus recursos, como: o riso, os gestos, o
tom de voz, os movimentos da cabeça, o olhar, etc. Sendo assim, as
crianças não precisarão fazer registro escrito em todas as questões. Na
questão 2, apesar da quantidade de linhas, é apenas para conversar, não
precisa escrever. E na questão 3 também não precisa escrever, é só
responder oralmente.
Registro escrito será feito nas questões 4 e 5. (Fonte: Diário de campo da
pesquisadora).

Uma outra conversa que surgiu foi a respeito das atividades de leitura. A professora
enviou textos sobre cada letra do alfabeto e combinou com as famílias que filmassem ou
gravassem um áudio da criança lendo um texto por semana. Abaixo trazemos o exemplo
de um áudio transcrito (em que uma das crianças faz a leitura do texto com a ajuda da mãe)
e a resposta da professora:
Familiar e criança: Mensagem de voz (1 minuto e 17 segundos):
Familiar: – Pode ir
Criança: – Ela tá no ostronauta e na asa do avião
Familiar: – Na
Criança: – Na
Familiar: – Ando
Criança: – Andorinha e no anjinho
Familiar: – Na
Criança: – Na arara
Familiar: – E no
Criança: – E no azulejo
Familiar: – Alu, não, azul
Criança: – Azulão
Familiar: – Lão. É de
Criança: – É de
Familiar: – Água
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Criança: – Á-gu-a. A de a águia
Familiar: – E
Criança: – É de alho
Familiar: – Uhum
Criança: – É
Familiar: – É de
Criança: – De abelha é
Familiar: – A
Criança: – A
Familiar: – Que
Criança: – Que faz mel
Familiar: – Uhum
Criança: – De a-mo-ra
Familiar: – Da
Criança: – Da da amora e do a-ba-ca-tê
Familiar: – Uhum
Criança: – Da Aninha e seu anel
Familiar: – Isso
Professora: Parabéns, Talita!! (emojis de palmas) (Fonte: Diário de campo
da pesquisadora).

A princípio, quando ouvimos este áudio, nos veio uma esperança de que mesmo com
todas as dificuldades enfrentadas pelos alunos, pelas famílias, pela professora e pela
escola como um todo, algum resultado estava sendo alcançado. No áudio, mesmo que com
a ajuda da mãe, percebemos que a criança já começa a formar algumas palavras sozinha.
Pensamos de início que, apesar da falta de interação com a professora e com os colegas
e das atividades propostas pelo PET serem extremamente descontextualizadas e sem
sentido, o ano não seria perdido e algum aprendizado se consolidaria nesta turma.
Entretanto, outras famílias não relataram a mesma experiência, o que mostra que as
desigualdades que já existiam dentro da sala de aula física, se acentuaram ainda mais com
as aulas a distância. Com o ensino remoto, o que chega às crianças é aquilo que é mediado
pelas famílias e cada familiar se difere dos outros por diversos fatores, como: rotina,
disponibilidade de tempo, grau de instrução, escolaridade, intimidade com a criança, acesso
a recursos (internet, bons dispositivos, espaço adequado, materiais no geral). Sendo o
ensino completamente dependente desses responsáveis que são sujeitos diversos e
perpassados por experiências e condições diferentes, era de se esperar que as crianças
teriam uma disparidade de desenvolvimento maior do que a do ensino presencial e foi o
que ocorreu. Enquanto a aluna do áudio acima já conseguia dar os primeiros passos com
a leitura, o mesmo não aconteceu com outras crianças da mesma turma. Em entrevista, a
professora nos conta uma experiência bastante triste de uma mãe e uma criança durante o
ensino remoto:
Professora: É muito triste porque olha pra você ver, [...] a mãe do Pietro era

122

uma que ficava muito aflita com essa questão de alfabetização, que ele não
tava lendo, que ela tava muito preocupada e um dia ela conversando comigo
no particular, ela falando essa situação toda, como que tava na casa dela,
que tava muito difícil ensinar, que ele não queria fazer, e assim que ela
achava que ele tava muito preguiçoso, isso e aquilo, ai eu não lembro direito
né, até onde foi a conversa, lembro que depois eu falei pra ela assim : “ô
Júlia, eu não sei como que acontece, aí na sua casa, esse momento da
atividade, eu não sei como é feito, como que você, age com o Pietro mas
aqui, num fica tão aflita com isso não porque senão você vai, é, acaba
deixando o Pietro estressado e aí sim ele não vai conseguir desenvolver
né?”. Falei pra ela da situação do PET, que não tava na direção do que a
gente trabalhava, aí eu falei pra ela que era pra ela ficar calma, que depois,
a gente quando voltar pro presencial (até naquele momento eu acreditava
que eu ainda ia voltar pro presencial e corrigir isso tudo, mas não deu), aí
falei pra ela “porque senão ele vai ficar estressado, você fica estressada
também, vamo fazendo o que é possível, um dia de cada vez”. Aí ela me
respondeu: “ô Rosa, aqui em casa é assim mesmo sabe, eu fico estressada,
tem dias que as atividades do Pietro acaba em tapa, eu chorando pra um
lado e ele pro outro”. Então foram várias conversas nesse sentido, não foi
só com ela, então as atividades em casa eram realizadas dessa forma, de
muito, num ambiente de muito estresse, de muita dificuldade, de ansiedade.
(Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

Outros relatos enviados pelos próprios pais ao grupo de Whatsapp, mostram que a
dificuldade de desenvolvimento no ensino remoto foi recorrente:
Familiar: Rosa, boa tarde eu mandei o vídeo da Rafaela lendo, ela que
praticamente decorou, ela ainda não consegue ler. Escrever ela consegue
tem bastante noção, mais ler não.
Familiar: Meu filho ler tbm n tá lendo n tá difícil aqui
Familiar: Larissa também não está lendo
Professora: Ok. Não tem problema ter decorado. Logo vai conseguir ler.
Familiar: Tomara rs
Professora: Eles estavam num processo com aula presencial e agora
mudou tudo, então as coisas ficam mais difíceis mesmo.
Familiar: Sim, no começo ela estava mais interessada, agora não, já
custa fazer, fica desanimada
Familiar: Meu filho n esteve animado com nada . Até hoje estou penando
tudo tá cansado n quer faze fica de corpo mole
Familiar: Tem horas aqui que eu até choro porque ele não tem interesse
nem força d vontade
Professora: Pois é... na escola tudo é diferente. A turma segue junta.
Parece que o desenvolvimento de um anima os outros.
Professora: Enfim, tomara que possamos voltar em breve.
Familiar: Que Deus ajude isso acabar logo pq eu já tô me sentindo perdida
aqui em casa já tento dar meu melhor mais n sei se o problema tá em mim
ou se tá nele ou sinceramente n sei .... (Fonte: diário de campo da
pesquisadora).

As famílias falam da postura das crianças usando os seguintes termos: preguiça,
desinteresse, desânimo, cansaço, “corpo mole” e falta de força de vontade. Nitidamente as
crianças também estão insatisfeitas com o ensino remoto e isso esbarra no que estamos a
123

todo tempo defendendo nesta dissertação: a alfabetização requer sentido, diálogo,
interações, contexto. Ou seja, requer tudo aquilo que se perdeu com o ensino remoto nos
moldes em que ocorreu. As crianças quase não foram vistas nesse processo, não foram
sujeitos ativos na construção de sua aprendizagem, apenas receberam os conteúdos
escolhidos pelo governo e tiveram de absorvê-los. Sem criticidade, sem leitura do mundo,
sem criatividade. A realidade das crianças deveria ter sido o ponto de partida e de chegada
e isso não aconteceu. A professora foi obrigada a guiar toda a sua prática na transmissão
de conteúdos prontos e não teve sequer a possibilidade de interagir com seus alunos e
promover um aprendizado mais dialógico e significativo, em que ela e as crianças fossem
sujeitos ativos, aprendendo e ensinando juntos. Vemos uma grande proximidade entre o
ensino remoto proposto e a educação bancária denunciada por Paulo Freire:
Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e
repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os
depósitos, guardá-los e arquivá-los. Para serem colecionadores ou
fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes
arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada
concepção “bancária” da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora
da práxis, os homens não podem ser. Educadores e educandos se arquivam
na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade,
não há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na
reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens
fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa
também (FREIRE, 2020, p.80-81).

Levando em conta essa defesa de Paulo Freire, podemos afirmar que a construção
do saber no ensino remoto se deu de forma bastante precária, pois as condições que o
autor aponta para que o saber exista estão bem distantes da realidade vivida nesse
processo. A professora da turma vai ao encontro desse pensamento, quando pedimos na
entrevista que ela avaliasse o desenvolvimento das crianças e dissesse o que foi
alcançado:
Professora: Então, eu acho que quase nada, quase nada, porque se eu
assim tinha uma turma de vinte e oito alunos e que eu chego no final de um
período e eu tenho menos de 10%, eu tenho 5% dessa turma que conseguiu
desenvolver, é, as habilidades no que diz respeito à leitura e à escrita, então
eu acho que, que assim, eles desenvolveram muito pouco. Eles tiveram
oportunidade de ter contato ali com o PET, que era o material impresso que
eles tinham naquele momento pra ter um texto ali pra ler, um material físico,
mas não foi além disso. Eles não tiveram oportunidade de ter outros
recursos pra trabalhar porque assim eu penso que, [...] a criança não se
desenvolve, é, todas do mesmo jeito, usando os mesmos recursos, então os
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que se desenvolveram, aquilo que eu pude fazer, aquilo que eu pude
proporcionar e o PET também, é, que se desenvolveram através daquilo, é,
é que elas se, se desdobraram na verdade pra conseguir alguma coisa.
Agora os outros, aquele material que eles tinham, eu acho que não surtiu
efeito pra eles, num foi possível levá-los a um desenvolvimento. Eu tenho
aluno que eu reparo assim que ele chegou no final do ano do mesmo jeitinho
que ele tava lá naquele mês de fevereiro que nós ficamos em sala de aula.
Igual uma aluna que ela quase que não aparecia no grupo chama Alice, ela
tava do mesmo jeitinho que ela era na sala de aula, eu não vi
desenvolvimento nenhum nela, em outros também, não vi, infelizmente.
(Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

Nesta fala da professora, podemos perceber como esse processo de ensino foi
prejudicial ao desenvolvimento dos alunos, principalmente no que se refere à alfabetização.
Refletindo sobre alguns dos saberes essenciais à prática educativa que Freire (2021)
elenca em “Pedagogia da Autonomia”, é possível observar que muitos deles foram
ignorados durante o ensino remoto da maneira como se sucedeu, a começar pela
consideração da experiência social dos indivíduos na elaboração dos saberes curriculares.
Além disso, acentuou-se uma lógica de ensino baseada na transferência de conteúdos e
não na criação de possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Ensinar, nesse
contexto, se esgotou no tratamento do objeto, do conteúdo, de forma superficial, sem levar
em conta as condições necessárias para se aprender criticamente. As crianças não foram
estimuladas a perguntar, outro ponto de fundamental importância destacado por Freire
(2021), menos ainda a refletir sobre a própria pergunta. Também não se considerou a
importância da curiosidade, sobre a qual Freire (2021) defende que:
Se há uma prática exemplar como negação da experiência formadora é a
que dificulta ou inibe a curiosidade do educando e, em consequência, a do
educador. É que o educador que, entregue a procedimentos autoritários ou
paternalistas que impedem ou dificultam o exercício da curiosidade do
educando, termina por igualmente tolher sua própria curiosidade. [...] O bom
clima pedagógico-democrático é o em que o educando vai aprendendo, à
custa de sua prática mesma, que sua curiosidade, como sua liberdade, deve
estar sujeita a limites, mas em permanente exercício (FREIRE, 2021, p.82).

Em síntese, consideramos que a política do governo do estado para o ensino remoto
não se preocupou com a formação integral dos alunos e reduziu a prática educativa a puro
treino, ações que segundo Freire (2021), “[...] fortalecem a maneira autoritária de falar de
cima para baixo, a que falta, por isso, a intenção de sua democratização no falar com.”
(FREIRE, 2021, p.113). Consideramos, contudo, que todo esse contexto reflete o ponto de
vista dos interesses dominantes, no qual “[...] a educação deve ser uma prática
imobilizadora e ocultadora de verdades.” (FREIRE, 2021, p.97).
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A dificuldade da turma em construir um aprendizado significativo e sólido pode ainda
ser confirmada em mais um episódio de atividade de leitura em que alguns poucos
familiares enviaram vídeos e/ou áudios das crianças em suas tentativas de leitura, o que
suscitou um novo diálogo entre outros familiares que relatam muitas dificuldades das
crianças.
Familiar: Rosa impossível o Luiz fazer leitura de texto, porque ele não sabe
ler!
Familiar: Minha menina veio de outra escola... Nao sabe nem ler a família
do B
Familiar: Estou tendo dificuldade com ela (emoji segurando o choro)
Familiar: Rosa você precisa dizer que estes alunos não sabem ler, não
foram ensinados a ler, e que nós mães e pais não temos formação
acadêmica na área para que possamos ensinar a nossos filhos. No meu
caso, nem tempo para a realização das tarefas, tem dias q não tenho.
Familiar: Pra mim aqui tbm ler tá uma missão bem impossível pq ele n
começou a ler antes e meu filho tbm não sabe ler
Familiar: A minha também pois como trabalho então não estou tendo muito
tempo p/ensinar
E fora q/comigo ela brinca demais
Familiar: A leitura é praticamente decorada, agora q a Gi está começando
a ter noção de começar a ler. Escrever ela até q escreve bem , mais ler
ainda está com muita dificuldade. E o tempo p ensinar é pouco, p a gente
q trabalha o dia td. (Fonte: Diário de campo da pesquisadora).

Nesse sentido, percebemos que uma parcela menor da turma conseguiu concluir a
atividade que a professora propôs, mas muitas crianças não conseguiram se desenvolver
da mesma forma. A docente em entrevista explica que poucos alunos realizaram as leituras
e que estas atividades não eram obrigatórias.
Professora: O governo num pedia isso [atividade de leitura] pros meninos,
então, é, como eu conversando com a professora, com a outra professora
do primeiro ano, a gente sentiu essa necessidade de ouvir os meninos pelo
menos tentando ler, então ela tinha esses textos, já que ela já tinha
separado, a gente fez algumas adaptações, mandou esses textos pra casa
pros meninos começarem a ler e mandarem o retorno pra gente deles lendo
os textos. Mas voltavam muito poucos, quase ninguém mandava esse vídeo
mostrando pra gente como tava a leitura, mas isso, foi assim, uma iniciativa
nossa enquanto professor, o PET não pedia isso em nenhum momento.
Pesquisadora: Mas aí não foram todos os alunos então que fizeram né?
Professora: Não, não, não, [...] vou te falar em porcentagem né, se 20% da
turma mandou, foi muito. (Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

Com o passar do tempo e o aumento das atividades do PET, os vídeos foram ficando
cada vez mais raros e as poucas atividades que a professora ainda podia propor para
complementar as apostilas do governo foram banidas. Com a chegada do terceiro volume
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das apostilas, que abarcavam todas as disciplinas e não mais Português e Matemática
apenas, os pais se sentiram sobrecarregados e pediram que não houvesse mais tarefas
complementares. Sendo assim, o ensino girou totalmente em torno do conteúdo do PET.
Apenas as temáticas e atividades propostas pelas apostilas eram abordadas e cobradas. A
professora até enviava vídeos (autorais e da internet), jogos, músicas, entre outros
recursos, mas sempre relacionados ao assunto do material do governo. O que ocorreu,
como já comentamos no capítulo anterior, foi uma acomodação da rotina. A cada dia da
semana uma disciplina era trabalhada a partir do PET e os familiares tinham de enviar fotos
das atividades realizadas pelas crianças. Quando se chegou a esse nível do ensino, quase
que totalmente “burocrático”, as dúvidas e aflições das famílias pararam de aparecer e
deram lugar ao simples envio de atividades escritas prontas. A única preocupação era
completar as páginas do PET e as interações giravam quase que completamente em torno
disso. As raras conversas, quando ocorriam, passaram a abordar assuntos como
disponibilização do material, prazos de entrega, justificativas de atraso, sem interações
significativas a respeito da alfabetização. Sobre essa diminuição da participação dos pais
no grupo, a professora, em entrevista, nos diz o seguinte:
Professora: Olha, assim a meu ver eu acho que os pais, a medida em que
o tempo foi passando, eles foram tomando assim consciência de que aquela
forma de educação que a gente tava vivendo naquele momento, aquela
forma de escolarização que a gente tava vivendo naquele momento, era o
que era possível, que não ia passar daquilo. Então eles, é, sanaram as
dúvidas, tinha muita dúvida com relação, é, à alfabetização, com relação à
progressão, com o material, com atividade, de onde encontrar, isso tudo, e,
depois de resolvido isso, aí eu acho que eles foram percebendo, assim: “eu
acho que não adianta mais a gente, é, querer fazer alguma coisa, querer ir
além, porque essas aulas presenciais não vão voltar mesmo e o que eu dou
conta de fazer pro meu filho é isso aqui e isso não vai mudar, porque o que
a gente tem né agora é isso”. Eu acho que eles foram assim, é, tipo que
aceitando aquela situação sabe, eu acho que...
Pesquisadora: Eles se conformaram né?
Professora: Se conformaram, eu acho que foi muito isso que foi
acontecendo, se conformando mesmo com aquela situação, “meu filho não
aprendeu a ler, mas o que que eu posso fazer? É isso que eu tenho agora,
né? A professora não tá aqui, eu não consigo fazer além disso, os recursos
que ela tem são esses, o material que eu tenho que usar é esse do governo,
não vai vim nada além disso”. Eu acho que eles foram se conformando.
(Fonte: Entrevista realizada pela pesquisadora).

Esse depoimento, revela o fatalismo que assolou as famílias, após acreditarem que
a situação não iria melhorar. Compreendemos que a sensação de impotência diante daquilo
que foi oferecido às crianças e o cansaço que a experiência trouxe, causaram essa
imobilização, essa aceitação. Entretanto, assim como Freire (2021), acreditamos que não
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podemos nos deixar acomodar diante dessa explícita negação de direitos. Nas palavras do
autor:
Um dos piores males que o poder público vem fazendo a nós, no Brasil,
historicamente, desde que a sociedade brasileira foi criada, é o de fazer
muitos de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso pela educação
pública, existencialmente cansados, cair no indiferentismo fatalistamente
cínico que leva ao cruzamento dos braços “não há o que fazer” é o discurso
acomodado que não podemos aceitar (FREIRE, 2021, p.65).

Nesta primeira subdivisão do capítulo, buscamos nos aprofundar nas interações
entre professora, famílias e alunos, no que se refere ao processo de alfabetização durante
o ensino remoto. Na próxima etapa, propomos uma discussão mais minuciosa em torno do
Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 1 o ano.

5.2. Plano de Estudos Tutorado (PET)

Como vimos, o trabalho durante o ensino remoto ocorreu quase que inteiramente por
meio dos PETs, ainda que a professora tenha se utilizado de alguns outros recursos que
pudessem complementá-los, quando era possível. É por conta desse predomínio –
proposital e imposto – que fez com que as apostilas do PET fossem o grande marco do
ensino remoto e, consequentemente da alfabetização, que as elencamos como foco de
análise.
As apostilas do Plano de Estudos Tutorado, como já tratado neste trabalho, foram
um material formulado pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e utilizado como
recurso principal do trabalho no ensino remoto nas escolas estaduais. Ignorando
completamente os contextos de cada turma de um estado tão extenso e diverso, os PETs
foram padronizados e todos os alunos e professores tiveram que participar desse processo
de ensino tarefeiro e desonesto.
Como já foi possível perceber, através das interações anteriormente apresentadas,
presenciamos, com a imposição desse material, a educação bancária, denunciada por
Paulo Freire, em sua forma mais aguda, uma vez que nessa concepção de educação “[...]
o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber.” (FREIRE,
2020, p. 81). Há sempre posições rígidas: de um lado o detentor do conhecimento e de
outro o ignorante. Para Freire, “A rigidez dessas posições nega a educação e o
conhecimento como processos de busca.” (2020, p.81). O uso obrigatório dos PETs
manejou o saber, a educadora e os educandos de modo que ficaram forçosamente a
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serviço da educação bancária. Não houve busca e construção. Houve imposição e
transferência.
Essas constatações serão reforçadas ainda mais a partir da discussão acerca do
conteúdo do material. Para isso, definimos, como recorte de análise, o conteúdo de Língua
Portuguesa, das oito apostilas do 1o ano do Ensino Fundamental, do ano letivo de 2020.
Em cada volume, constam quatro blocos de atividades e antes de cada um deles, aparecem
algumas informações sobre o conteúdo a ser trabalhado, bem como orientações aos
familiares, dicas aos alunos e sugestão de materiais extras. A orientação era que fosse
realizado um grupo de atividades por semana, com exceção do último volume, denominado
PET Avaliativo, que não segue essa divisão semanal, pois tenta trazer um resumo do que
foi trabalhado nos volumes anteriores, como forma de “conferência” das habilidades
desenvolvidas pelas crianças.
5.2.1 Volume 1 – Semana 1

Na primeira apostila, os quatro blocos de tarefas de Língua Portuguesa ocupam as
18 primeiras páginas, incluindo as informações e orientações iniciais das quatro semanas
de trabalho. Esses textos que antecedem as atividades, já abrem o material de forma
problemática, utilizando-se de uma linguagem ao mesmo tempo técnica e mal estruturada,
que pode não ser acessível a todos os públicos que terão que compreender as orientações
e aplicá-las durante a realização das atividades com as crianças. Reproduzimos abaixo a
página 1 do primeiro volume das apostilas, onde constam as informações que precedem
as atividades da primeira semana. No texto, são utilizadas palavras como “fonema”,
“grafema” e “interdisciplinaridade”, o que compromete a compreensão desse material pela
família. A linguagem é voltada para o docente, entretanto, não é o docente que fará a
mediação do processo de ensino remotamente.
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Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view

Em uma interação no grupo de Whatsapp, um familiar traz uma dúvida justamente a
respeito do conceito de fonema, pois não sabe como explicá-lo para a criança. A professora
tenta elucidar da forma que acredita que o aluno entenderá e reconhece que a distância
atrapalha a compreensão desse conceito, uma vez que na sala de aula a alfabetizadora
não só explica aos alunos, mas também faz demonstrações.

Familiar: Rosa a Ingrid está me perguntando o q é fonema como explico pra
ela pq cada idade tem uma explicação
Professora: Pode dizer que fonema é o som que cada letra representa. É
som que sai da nossa boca quando falamos o nome das letras.
Professora: Deu para entender um pouco?
Familiar: Deu sim
Familiar: Ela tá rindo
Professora: É que à distância fica difícil para eles compreenderem. Quando
estamos em sala de aula, além de falar vamos demonstrando.
No início do trabalho com fonemas, isso não faz muito sentido para eles.
É preciso praticar.
Familiar: Entendi (Fonte: Diário de campo da pesquisadora).

Aliás, não há conteúdo didático nas apostilas a respeito da temática das atividades,
o que encontramos foram apenas orientações suscintas, pequenas explicações e sugestão
de outros materiais, como textos, vídeos, livros ou músicas. É por conta disso, que a
professora tentou complementar essas atividades com outros recursos desenvolvidos por
ela. Nesse sentido, o grupo de Whatsapp foi de extrema importância, para veicular esse

130

material extra e auxiliar os familiares com suas dúvidas. Certamente, as famílias que não
tiveram acesso a esse meio foram ainda mais prejudicadas.
Outra observação importante se refere ao item “interdisciplinaridade”, em que são
citadas quatro áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências Humanas,
Matemática e Ensino Religioso. Apenas Ensino Religioso e a disciplina de Artes possuem
uma explicação, ainda que a segunda nem tenha sido mencionada anteriormente. Por esse
motivo, não fica muito claro como as outras áreas vão se relacionar com a Língua
Portuguesa na atividade proposta. Em Ensino Religioso, propõe-se um trabalho com o
próprio nome e o dos outros, como expressão da identidade e singularidade, porém não
vejo como essa temática se encaixa na referida área de conhecimento e, mesmo que se
encaixasse, não há o trabalho com nomes próprios na atividade. Em artes, menciona-se
músicas folclóricas e cantigas de roda, que também não são contempladas pela tarefa.
Outro ponto que destacamos, ainda nessas informações iniciais, se refere ao que foi
elencado como objetos do conhecimento, habilidades e conteúdos relacionados. A
preocupação gira em torno do Sistema de Escrita Alfabético, ortografia e relação
fonema/grafema, sinalizando para uma afinidade com o que defende a Política Nacional de
Alfabetização do governo Bolsonaro. Nos dois trechos abaixo, extraídos do texto do PNA,
é possível perceber o destaque dado exatamente a essas habilidades:

Ao aprender as primeiras regras de correspondência entre grafemafonema/fonema-grafema, a pessoa começa a decodificar, isto é, a extrair de
uma sequência de letras escritas a sua forma fonológica (ou pronúncia), e a
codificar, isto é, a combinar em sinais gráficos (letras ou grafemas) os sons
produzidos na fala. Em outras palavras, começa a ler e a escrever. O ensino
dessas habilidades de leitura e de escrita é que constitui o processo de
alfabetização.
[...]
Convém aqui explicar o que vem a ser ler e escrever com autonomia. É
conhecer o código alfabético e as correspondências grafofonêmicas a ponto
de conseguir ler e escrever apropriadamente, sem a intervenção, antes
necessária, de um mediador. É ser capaz de ler e de escrever corretamente
qualquer palavra da sua língua, até mesmo uma palavra nunca antes lida ou
ouvida, ou uma pseudopalavra, que atenda às regras do código ortográfico.
(BRASIL, 2019, p.18-19).

Essa concepção de alfabetização como habilidade de codificar e decodificar
palavras, bem como a ênfase no código alfabético e na ortografia, defendidas pelo PNA em
âmbito federal, refletiram já na primeira atividade planejada para o primeiro ano pelo
governo de Minas Gerais e veremos, mais adiante, uma recorrência dessa abordagem. Isso
reforça o lugar que a alfabetização e a educação se encontram em ambos os governos:
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bem longe da criatividade, da produção de sentidos, da consciência crítica e da leitura do
mundo.
Ainda antes do início da atividade da primeira semana, há uma orientação aos pais
e responsáveis, uma dica à criança e sugestões de materiais extras. A dica ao aluno apenas
diz respeito à possibilidade de consultar o alfabeto em outras fontes, seguido de frases
motivacionais. Nas sugestões de materiais extras, temos um texto sobre brincadeira e
alfabetização, destinado aos profissionais da educação e não a familiares que precisam
educar seus filhos durante uma pandemia. Já nas orientações aos pais e responsáveis, é
solicitado

ao

familiar,

que

exiba

uma

reportagem

sobre

frutas

exóticas,

de

aproximadamente cinco minutos, que conta a história de um frutólogo, que cultiva diversas
espécies no sítio onde mora. Abaixo, reproduzimos a página 2 do primeiro volume do PET,
na qual se encontram essas informações que mencionamos.

Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view

O que chama a atenção, nas orientações aos pais, é que, na proposta de diálogo a
respeito das curiosidades do assunto em foco, por duas vezes se enfatiza o fato de o
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frutólogo ter dificuldade de fala e de movimento. A partir de uma visão capacitista 21 e
meritocrática, apresentam a história do jovem como um exemplo de superação, pelo fato
de ele viver com sua deficiência e exercer seu trabalho. Além de tudo isso, o vídeo sequer
foi retomado nas atividades seguintes, serviu apenas como forma de fomentar um diálogo
inicial e como gancho para o assunto “frutas”, que foi trabalhado nas tarefas de forma
descontextualizada e sem relação com o vídeo assistido.
Partindo, finalmente, para a análise da tarefa da semana 1, destacamos
primeiramente um problema de organização. A apostila propõe duas atividades sendo a
primeira dividida em A, B e C. Na questão A da atividade 1, propõe-se que seja feita uma
lista com frutas de cada letra do alfabeto, mas que seja feito apenas depois de responder
às questões B e C. Já a atividade 2 é justamente a lista de frutas proposta na questão A.
Essa forma de organização é confusa e mal estruturada, pois não há necessidade alguma
de se anunciar a construção da lista na primeira atividade se isso só se concretizará na
segunda. Abaixo trazemos as duas atividades mencionadas.

Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view

Esse quadro continua na página seguinte e a criança deve completá-lo com nomes
de frutas iniciando com todas as letras do alfabeto. A proposta da atividade busca ter
alguma utilidade em termos de o aluno conhecer as letras do alfabeto, treinar ortografia e
relações entre fonemas e grafemas, mas não possui muito sentido, pois esses objetivos
21

O capacitismo é a discriminação de pessoas com deficiência, podendo ser revelado de diversas maneiras
como: excluindo, negando direitos, ridicularizando ou subestimando suas capacidades, habilidades e
aptidões. Uma manifestação menos explícita desse preconceito consiste na supervalorização das pessoas
com deficiência, quando estão apenas vivendo. Ao transformar o trabalho de alguém em uma história de
superação, presume-se que esta pessoa era incapaz de realizar aquela tarefa. Não é necessário nem
respeitoso transformar uma pessoa com deficiência em um herói por viver com sua deficiência. Fonte:
https://blog.freedom.ind.br/capacitismo-o-que-e-como-evita-lo-e-combate-lo/.
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acabam tendo um fim em si mesmos. Não se pensou em algo significativo para a realidade
das crianças e que ao mesmo tempo pudesse desenvolver as habilidades elencadas. O
ponto de partida foi o alfabeto, a ortografia, os fonemas e grafemas e, por isso, o sentido
fica de lado. Não precisamos nem mencionar a total ausência de diálogo que marcou todo
o ensino remoto. Nem professora, nem alunos tiveram a chance de serem ouvidos,
compartilharem experiências e construírem juntos o conhecimento.
Pensando na melhor das hipóteses – que já sabemos não ser a verdadeira,
analisando os objetos de conhecimento, habilidades e conteúdos elencados a priori – esta
atividade poderia ser uma tentativa de trabalho com o gênero lista, porém não houve sequer
uma discussão sobre seus usos, características e contextos. Além do mais, a proposta é
de um texto que não está presente na realidade das pessoas, uma vez que ninguém faz
uma lista de frutas em ordem alfabética, pensando obrigatoriamente em uma fruta iniciando
com cada letra do alfabeto. Sem contar que muitas frutas completamente fora do universo
dessas crianças teriam de ser escritas, por conta das letras iniciais que devem ser seguidas.
Não há sequer um interlocutor para esse texto, não há uma função verdadeira, é uma
escrita com fim puramente didático.
Na contramão dessa proposta, no que se refere à escrita na alfabetização,
acreditamos, assim como Smolka (2000), que:

[...] a alfabetização não implica, obviamente, apenas a aprendizagem das
letras, palavras e orações. Nem tampouco envolve apenas uma relação da
criança com a escrita. A alfabetização implica, desde a sua gênese, a
constituição do sentido. Desse modo, implica, mais profundamente, uma
forma de interação com o outro pelo trabalho de escritura – para quem eu
escrevo o que escrevo e por quê? A criança pode escrever para si mesma,
palavras soltas, tipo lista, para não esquecer; tipo repertório, para organizar
o que já sabe. Pode escrever, ou tentar escrever, um texto, mesmo
fragmentado, para registrar, narrar, dizer... Mas essa escrita precisa ser
sempre permeada por um sentido, por um desejo, e implica ou pressupõe,
sempre, um interlocutor (SMOLKA, 2000, p.69).

5.2.2 Volume 1 – Semana 2

A segunda semana organizada na apostila, segue o mesmo padrão da anterior.
Primeiro temos as informações iniciais da atividade, depois, orientações aos pais e
responsáveis, dica para o aluno, sugestão de material extra e, por fim, as atividades a serem
realizadas. Esse formato se mantém em todos os volumes, com exceção do PET Avaliativo
que traz apenas as informações iniciais das atividades e uma mensagem de encerramento.
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Nas informações iniciais, observamos as mesmas questões já destacadas
anteriormente. Os objetos de conhecimento, habilidades e conteúdos que são descritos
nesse texto inicial estão bastante distantes de uma prática dialógica da alfabetização. O
foco se mantém exatamente nas mesmas temáticas: alfabeto, ortografia, fonema e
grafema. O único acréscimo foi o trabalho com sinais gráficos e sua diferenciação das
letras.
No item “interdisciplinaridade” são citadas as disciplinas de Artes e Ensino Religioso
novamente. As propostas dessas duas disciplinas também são parecidas com as da
semana 1, porém, em Artes, acrescenta-se ainda assuntos como História da arte, artistas
locais e diferentes expressões artísticas. Nenhuma das propostas de interdisciplinaridade
é contemplada nas atividades, o que demonstra o equívoco deste material padronizado
para o ensino remoto e a dificuldade de contribuir para a aprendizagem das crianças.
Abaixo reproduzimos as informações discutidas.

Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view
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A orientação aos pais e responsáveis na semana 2, tem foco no alfabeto. Como
estratégia de estímulo para a realização das atividades, é sugerido que o adulto provoque
a criança perguntando se ela realmente conhece todas as letras, com ênfase na palavra
“realmente”. Para quem elaborou o material, apenas essa pergunta, é o suficiente para
despertar interesse e motivação nos estudantes. Como dica ao aluno, somente é informado
que ele pode pedir a ajuda de um adulto na leitura das atividades. No item “Quer saber
mais?”, temos indicações de diversos livros sobre alfabetização. Nessa página,
encontramos também erros de diagramação e de concordância de gênero e número no
texto, que podem parecer irrelevantes, mas demonstram o descaso com que o material foi
organizado. Abaixo reproduzimos a página que traz esses três tópicos na semana 2 do
PET.

Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view
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Passando para a discussão sobre as atividades da semana 2, temos como uma
primeira proposta, um vídeo no Youtube intitulado “A música do alfabeto”, que não é
trabalhado de forma direta, nem retomado nos exercícios posteriores, apenas é pedido que
a criança assista.
Já a segunda atividade propõe uma leitura das letras do alfabeto para um adulto.
Essa proposta pode ser relacionada à terceira habilidade que se pretendia alcançar nessa
semana, que, segundo os elaboradores do material, também pode ser considerado um
objeto do conhecimento: “Recitar as letras em ordem alfabética e/ou aleatoriamente”.
Entretanto, na atividade, a aleatoriedade não foi contemplada. E o pior disso tudo, é pensar
que o grande foco da alfabetização permanece nas letras e que, ainda assim, o alfabeto é
trabalhado de uma maneira extremamente pouco elaborada, pouco criativa e pouco
significativa.
Após o alfabeto, ainda na atividade 2, são apresentadas sem nenhum contexto,
explicação ou objetivo, imagens ilustrativas de coisas que se iniciam com as letras A, B e
C, apenas. Além de sequer se darem ao trabalho de ilustrar o alfabeto inteiro, inserem essas
três figuras de forma completamente desconexa.
Parte-se, então, para o exercício 3, que pretende trabalhar a habilidade de “Distinguir
as letras do alfabeto de outros sinais gráficos”. Nessa atividade, entres as letras das
palavras, são inseridos símbolos. O objetivo é que a criança reescreva corretamente a
palavra, excluindo esses sinais gráficos.
Na quarta e última tarefa, essas mesmas palavras são retomadas e é solicitado que
sejam colocadas em ordem alfabética. Não há nenhuma relação semântica entre as
palavras escolhidas, não há construção de sentido e também não houve diálogo algum ao
defini-las, obviamente por conta da forma como foi elaborado e imposto o material. A
comparação com as cartilhas criticadas por Freire é inevitável, pois estamos presenciando
a repetição do mesmo cenário de décadas atrás: materiais prontos e padronizados que
determinam o que o professor deve transmitir aos alunos (meros recipientes). Até mesmo
as palavras que estão presentes no início do processo de alfabetização, que Freire
chamava de “palavras geradoras”, chegam prontas, a partir do universo vocabular de quem
elaborou as atividades. A esse respeito, Freire (1981) defende que:
A primeira exigência prática que a concepção crítica da alfabetização se
impõe é que as palavras geradoras, com as quais os alfabetizandos
começam sua alfabetização como sujeitos do processo, sejam buscadas em
seu “universo vocabular mínimo”, que envolve sua temática significativa.
Somente a partir da investigação deste universo vocabular mínimo é que o
educador pode organizar o programa que, desta forma, vem dos
alfabetizandos para a eles voltar, não como dissertação mas como
problematização.
Na prática criticada, pelo contrário, o educador, arbitrariamente – pelo
menos do ponto de vista sócio-cultural – elege, em sua biblioteca, as
palavras geradoras com as quais fabrica sua cartilha à qual, não raro, se
reconhece validade ao nível de todo o país (FREIRE, 1981, p.15).
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Estamos, dessa forma, diante de uma velha e ultrapassada prática, criticada há
décadas, que mina todo o processo de construção e de busca pelo saber, e ainda se
apresenta, atualmente, com um verniz de inovação. Além disso, ainda que tenhamos
educadores críticos e progressistas, a educação bancária se institucionalizou por meio dos
PETs, sem dar lugar à autonomia destes professores, como foi o caso da turma observada.
Abaixo reproduzimos as quatro atividades da semana 2 do primeiro volume do PET.

Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view
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5.2.3 Volume 1 – Semana 3
A semana três também mantém o mesmo padrão de organização das anteriores,
porém, o foco deixa de ser as unidades menores da língua e finalmente é realizado um
trabalho com um texto. Isso ocorre, provavelmente, porque as habilidades e objetivos
elencados giram em torna da leitura e não do que o material denomina como “análise
linguística e semiótica (alfabetização)”. Percebe-se, com isso, uma dicotomização dos dois
processos, que, nesse momento inicial, foram trabalhados separadamente, sem qualquer
relação.
Analisando as habilidades que as tarefas da semana buscam desenvolver,
encontramos algo mais interessante do que nas semanas anteriores. A proposta é de fato
a interpretação de um texto real, com circulação e função na sociedade, que busca o sentido
e significado do texto. Além disso, os conhecimentos prévios das crianças são
considerados, ainda que a forma de elaboração do material não tenha levado isso em conta
a priori. Apesar dos avanços na proposta da atividade em relação às semanas anteriores,
a mudança foi pouco significativa, pois estas informações iniciais superestimam as tarefas,
que na verdade atendem muito pouco do que é anunciado e poderemos ver mais à frente.
Ainda nas habilidades elencadas, temos a sugestão de um trabalho em diálogo com
a professora e os colegas, o que desconsidera completamente o cenário em que ocorreu o
ensino a distância, suas condições e limites.
No que se refere à interdisciplinaridade, são citadas as disciplinas de Ciência,
Educação Física, Arte e Ensino Religioso. Apesar de ser a única área do conhecimento em
que não se apresentou uma explicação, a disciplina de Ciência realmente foi contemplada
pela atividade com a discussão sobre saúde e higiene das mãos. Sobre a
interdisciplinaridade com Educação Física, de fato há uma proposta de brincadeira, mas
não vimos nenhum trabalho tão elaborado como o proposto, que buscava criar múltiplos
registros e analisar elementos constituintes das brincadeiras. Em Arte e Ensino Religioso
os objetivos são, novamente, incoerentes.
Abaixo, reproduzimos estas informações iniciais da terceira semana.
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Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view

As orientações aos pais e responsáveis dessa terceira semana também foi um pouco
mais elaborada e contou com a ajuda de um vídeo no YouTube sobre uma campanha
publicitária do governo do Rio Grande do Sul, a respeito da importância da higiene das
mãos. Essa mesma campanha foi divulgada também em forma de cartazes que são
reproduzidos na atividade. É proposto, desse modo, um diálogo a respeito dos meios de
veiculação de campanhas publicitárias, relacionando o material audiovisual com o
impresso. Ainda é solicitado aos adultos que conversem com as crianças a respeito do
assunto do vídeo e das semelhanças com o cartaz, com ênfase na ilustração. Para o
trabalho com a parte escrita, os responsáveis devem realizar a leitura do slogan apontando
para as palavras.
Na dica ao aluno, novamente se menciona a relação entre a imagem e o texto escrito
como forma de compreender o sentido do texto e a identificação das partes que compõem
o cartaz, que, segundo os elaboradores do material, pertence ao gênero textual slogan.
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Acreditamos, na verdade, que o gênero textual do cartaz seja a campanha publicitária,
composta por toda a mensagem verbal e imagética. O slogan seria apenas um dos
componentes da campanha.
O fato é que, independentemente do gênero elencado, não se realizou um trabalho
de aprofundamento a respeito deste gênero, suas funções sociais, suas características e
usos. Apenas em “referências sobre o assunto”, foi inserido um link do significado de slogan
no dicionário e uma dissertação de mestrado sobre o tema. A criança não é estimulada,
nem individual e nem coletivamente, a buscar informações sobre o gênero que estuda,
conhecê-lo, compreender suas funções, características e usos e isso se confirma nas
atividades propostas.
Abaixo reproduzimos a página que contém os tópicos “orientações aos pais e
responsáveis”, “dica para o aluno” e “quer saber mais?” da terceira semana do PET 1.
Posteriormente, discutiremos as atividades.

Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view

Passando para a análise das tarefas da semana 3, nos deparamos com quatro
atividades. A primeira é a leitura do cartaz, que contém a propaganda já trabalhada
inicialmente nas orientações, por meio do vídeo e do diálogo com as famílias e agora
aparece impressa.
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A segunda proposta é um nítido exemplo que confirma nossa afirmação de que as
atividades foram superestimadas pelas informações iniciais. Retomando as habilidades que
foram elencadas para serem alcançadas nesta semana tínhamos: “Localizar informações
explícitas em textos”. Na verdade, apenas é solicitado que as crianças identifiquem palavras
específicas do texto e não informações contextualizadas. Ou seja, até mesmo em
atividades de leitura, com um texto real, a abordagem permanece a mesma: uma
aprendizagem mecânica da leitura e da escrita.
A terceira atividade é a única que promove uma superficial análise do texto, ao
formular duas questões a respeito da campanha. A primeira questiona o porquê de terem
escolhido determinada frase para o cartaz, que fará a criança relacionar o objetivo da
campanha com a imagem ilustrada. A segunda traz a interdisciplinaridade com o conteúdo
de ciências, ao tratar da importância de lavar as mãos, porém utiliza o termo slogan sem
que houvesse um trabalho aprofundado para compreender o conceito.
A quarta e última atividade propõe uma brincadeira de sombras, que associamos à
interdisciplinaridade com o conteúdo de Educação Física, porém de uma forma bem menos
elaborada do que havia sido anunciada nas informações iniciais da semana.
As demais propostas de interdisciplinaridade não foram contempladas.
Abaixo trazemos as atividades da terceira semana do PET 1.

Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view
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5.2.4 Volume 1 – Semana 4
As informações iniciais da semana quatro trazem novamente as relações fonemagrafema, desta vez, com foco nos pontos articulatórios para a execução de cada som. O
grande objetivo é que a criança compreenda que as letras representam o som da fala. O
problema não é só o tipo de abordagem que a alfabetização ganha, mas também o fato de
que para alcançarem essa consciência fonológica, são oferecidos exercícios
completamente mecânicos.
Na proposta de interdisciplinaridade, temos um diálogo com a disciplina de Arte no
que se refere a variados temas relacionados ao trabalho com música, tais como: “diversas
formas e gêneros de expressão musical”, “os usos e as funções da música em diversos
contextos de circulação”, “elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.)”, entre outros. No entanto, a música na atividade não foi trabalhada
artisticamente e nenhum desses pontos citados foram abordados. Ela apenas foi colocada
a serviço dos exercícios mecânicos, como um recurso para se trabalhar com letras, sílabas,
palavras, fonemas e grafemas.
Abaixo trazemos estas informações iniciais da semana 4 do PET 1.

Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view

Em seguida, nas orientações aos responsáveis e dica aos alunos, apenas tivemos
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textos breves e superficiais, ainda a respeito da mesma temática: representação dos sons
da fala e consciência fonológica. O trabalho com música não é nem mencionado. Como
referência, citaram o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que como sabemos,
segue a ideia de “alfabetizar letrando”, de Magda Soares. Tal perspectiva, sobre à qual já
explicitamos nossa crítica anteriormente, têm como foco a apropriação do Sistema de
Escrita Alfabética, inserida em situações de letramento. Entretanto, mesmo quando se
utiliza textos reais, que circulam na sociedade, os PETs raramente desenvolvem um
trabalho significativo de letramento.
Abaixo reproduzimos estes três tópicos da semana 4.

Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view

Partindo para a discussão sobre a tarefa, nesta semana foram solicitadas seis
atividades às crianças. A primeira atividade é iniciada da seguinte forma: “Vamos retomar a
canção da bicicleta”, ainda que a música nem tenha sido mencionada anteriormente, nem
mesmo nas orientações aos pais. É então solicitado que a criança cante e leia a música
com a ajuda de um adulto, para isso, é disponibilizado o link da canção no YouTube e
também a letra digitalizada na atividade.
A atividade 2 solicita que a criança circule na letra da música todas as vezes em que
aparece a letra B. Depois disso, na atividade 3, é pedido que a criança escreva os nomes
dos desenhos que começam com a letra B e estes desenhos são: bala, Bela, bico, boneca
e bule. Estes nomes em nada têm a ver com a música que foi colocada na atividade, mas
foram selecionados levando em conta a família silábica da letra B (ba, be, bi, bo, bu).
Estas duas atividades pensadas unicamente para trabalhar a letra B, vão de encontro
ao que Paulo Freire compreende como necessário para definir as palavras geradoras.
Primeiro, por não serem palavras escolhidas a partir de uma pesquisa do universo
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vocabular das crianças e, segundo, porque elas levam em consideração apenas o aspecto
fonético, deixando de lado o sentido, o contexto e o vocabulário das crianças. Nas palavras
do autor: “Para a visão crítica, advertida com relação aos níveis da linguagem, entre eles o
pragmático, de importância fundamental para a eleição das palavras geradoras, estas não
podem ser selecionadas à luz de um critério puramente fonético.” (FREIRE, 1981, p.15).
Na quarta atividade, a criança apenas precisa responder uma pergunta que se refere
a quantos sons tem a palavra “bicicleta”, mais uma vez reforçando o trabalho com fonemas
e demonstrando que a música serviu apenas para dar suporte para esse objetivo e não
para ser compreendida como expressão cultural e artística.
A quinta atividade segue a mesma abordagem e solicita que as crianças escrevam
palavras com determinados fonemas. Por fim, a atividade 6 conta com uma tabela que deve
ser preenchida pelas crianças. Essa tabela é composta por quatro colunas e nelas devem
ser escritas palavras, retiradas da música, com uma, duas, três e quatro sílabas.
Novamente abordando as unidades menores da língua e em nenhum momento trabalhando
com a música de fato, como havia sido anunciado no tópico de interdisciplinaridade com o
conteúdo de Arte.
Abaixo trazemos na íntegra as atividades elaboradas para a quarta semana do
volume 1 do PET.
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Fonte: https://drive.google.com/file/d/16KFHBT6QrXP4CgKeNvZheB7v6bs-exCR/view

5.2.5 Volume 2 – Semana 1
O conteúdo de Língua Portuguesa do segundo volume dos PETs ocupa as 18
primeiras páginas do material, incluindo as informações e orientações iniciais, bem como
as atividades das quatro semanas de estudo.
A primeira semana traz como novidade a oralidade, que até o momento não havia
sido mencionada no volume anterior como uma proposta de trabalho. O eixo oralidade é
citado na unidade temática, juntamente com “Análise linguística/semiótica” e reforçado na
proposição do objeto de conhecimento, que se refere às características da conversação
espontânea. As habilidades elencadas para essa semana giram em torno dos aspectos
paralinguísticos da fala (como entonação, gestos, expressões e outros) e das
características da conversação espontânea (turnos de fala, formas de tratamento e outros).
No que se refere à interdisciplinaridade, apenas a disciplina de Arte é proposta, envolvendo
as temáticas de relações entre as diversas linguagens artísticas e de brinquedos e
brincadeiras de diferentes culturas e estéticas. Abaixo reproduzimos a página na qual se
encontram essas informações iniciais
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Para contemplar toda essa proposta que se apresentou, a atividade tem como base
o trabalho com o reconto, que apesar de ser um gênero textual oral, pouco se relaciona
com a temática da conversação espontânea, uma vez que se baseia na contação de uma
história ficcional que já existe, portanto há de se seguir um enredo pré-estabelecido. Outros
gêneros orais como entrevista, podcast ou seminário, por exemplo, possibilitariam uma
abordagem de conversação verdadeiramente espontânea, porque se estruturariam em
diálogos reais, em que a criança teria que acessar diversos conhecimentos e habilidades
para formular seu próprio texto oral e não em diálogos simulados por dramatizações de
histórias prontas, como o que se propõe na atividade.
Nas orientações aos responsáveis, é sugerido que se inicie a atividade perguntando
se a criança já conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. Depois disso, subentende-se
que a criança vá conhecer o conto e é pedido que ela o reconte brevemente. Em seguida,
solicita-se ao adulto que leia com bastante entonação o texto que foi impresso na atividade.
Por fim, os responsáveis devem propor uma dramatização da história, com ênfase nos
recursos da fala. Desse modo, o material propõe que a criança trabalhe entonação, respeito
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aos turnos de fala, expressão corporal e facial, movimentos, gestos, risos, direções do olhar,
formas de tratamento, através de uma dramatização de uma história pronta, ficcional e com
diálogos definidos. Ao invés disso, se a escolha do gênero textual tivesse sido mais
coerente, a própria criança poderia criar seu texto oral, se expressar, escolher as formas de
tratamento, compreender na prática os momentos de falar e ouvir, selecionar os melhores
gestos, expressões e entonações, de maneira realmente espontânea.
Na dica ao aluno, apenas é dito que ela vai dramatizar a história da Chapeuzinho
Vermelho, como se fosse uma brincadeira (o que nos traz indícios da temática da
interdisciplinaridade com o conteúdo de Arte), enfatizando novamente os recursos e
características da fala.
No item “Quer saber mais?” apenas é sugerido que os familiares façam pesquisas a
respeito dos personagens e confeccionem adereços para que a dramatização fique mais
completa. Abaixo reproduzimos a página que traz essas orientações.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Partindo para as atividades, temos duas páginas do texto impresso, que deve ser
lido e dramatizado com a família e, depois, outras cinco atividades a respeito do conto, que
nem deveriam ser consideradas uma interpretação, visto que, quando muito, é solicitado
somente que a criança extraia informações básicas do texto. Apenas as duas primeiras
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questões mantêm o trabalho com a oralidade22, mas ainda assim, sem muita
espontaneidade, pois solicita que a criança retire informações prontas do texto
(características dos personagens) e imite uma fala da Chapeuzinho. Esse exercício
expressa justamente o tipo de abordagem interpretativa criticada por Freire:
Infelizmente, de modo geral, o que se vem fazendo nas escolas é levar os
alunos a apassivar-se ao texto. Os exercícios de interpretação da leitura
tendem a ser quase sua cópia oral. A criança cedo percebe que sua
imaginação não joga: é quase proibido, uma espécie de pecado (FREIRE,
2021 p.80).

Depois das atividades orais, algumas questões escritas são propostas. Uma delas é
composta por perguntas que se referem a informações básicas a serem extraídas do texto
sem qualquer reflexão, como título, personagens, fatos e desfecho, sendo apenas uma das
perguntas sobre a opinião da criança a respeito da atitude do lobo. Na atividade seguinte,
o mínimo trabalho que estava sendo realizado a partir do conteúdo do texto foi deixado de
lado e o foco se volta para as letras, com uma proposta de identificar vogais e consoantes
de cinco palavras do texto. Ao menos, dessa vez, as palavras foram retiradas de um texto
real, possuem alguma relação entre elas e não são selecionadas com base no critério
fonético e fora de um contexto. Já o último exercício, propõe que a criança faça desenhos
dos personagens, o que pode se relacionar à interdisciplinaridade proposta anteriormente.
Abaixo trazemos as páginas das atividades da primeira semana do volume 2 dos
PETs.

22

Mesmo sendo uma proposta de atividade oral, há linhas para que a criança registre suas respostas.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.6 Volume 2 – Semana 2
A segunda semana do volume 2 do PET mantém a proposta de trabalho com análise
linguística/semiótica e oralidade, com foco nas características da conversação espontânea.
Optamos por não discorrer sobre as informações iniciais desta semana, pois elas são
totalmente idênticas às da semana anterior. As unidades temáticas, o objeto do
conhecimento,

as

habilidades,

os

conteúdos

relacionados

e

a

proposta

de

interdisciplinaridade são exatamente os mesmos, sem nenhuma alteração.
Nas orientações aos responsáveis, temos um texto que disserta a respeito da
importância de expressar e compreender os sentimentos na comunicação. A proposta,
desse modo, é que seja realizada uma brincadeira de mímica facial que possa abordar a
variedade de emoções, de modo que o objetivo é apenas que a criança reconheça
fisionomias e saiba nomeá-las.

Na dica ao estudante é sugerido que a criança

confeccione um jogo de cartas dos sentimentos em que cada carta simbolize uma
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expressão diferente. Estas cartas devem ser embaralhadas e cada um que sorteá-las faz
mímicas das expressões descritas nas cartas. No item “Quer saber mais?” há a indicação
do aplicativo do jogo imagem e ação, com o link para download.
Novamente não se trabalha a oralidade por meio de uma situação real em que as
habilidades devem ser acessadas. Imitar expressões prontas, não é o mesmo que se
expressar. Além do mais, se o objeto de conhecimento proposto foi “características da
conversação espontânea”, dois pontos precisam ser levados em conta: (1) nenhuma
conversa espontânea é composta apenas por expressões faciais aleatórias; (2) se estas
expressões chegam prontas à criança sem um contexto que justifique seu uso, não são
espontâneas. Abaixo reproduzimos a página que traz essas orientações e dicas, da
segunda semana do PET 2.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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A primeira atividade da semana segue a mesma abordagem já discutida, trazendo
imagens de expressões faciais, que a criança deve associar aos nomes dos sentimentos.
A segunda e a terceira atividades trazem um poema que faz menção a algumas expressões
faciais, que as crianças devem imitar e desenhar. A interdisciplinaridade com o conteúdo de
Arte pode mais uma vez ser observada com as propostas da brincadeira e dos desenhos.
Para nós, o eixo oralidade envolve não apenas as expressões faciais dissociadas de
um contexto completo, mas uma série de aspectos que se interrelacionam e não devem ser
segmentados e deslocados do seu sentido global. Acreditamos que não se deva abordar
separadamente aspectos como a entonação, as expressões e os turnos de fala, muito
menos em situações simuladas. É preciso realizar um trabalho com um gênero textual oral,
que represente uma interação real em que a criança tenha a oportunidade de criar seu
texto, se expressar, falar, ouvir, interpretar e desenvolver os aspectos e características da
oralidade de forma integral.
As últimas atividades da semana deixam a oralidade um pouco de lado e mudam o
foco para a outra unidade temática mencionada, nomeada “análise linguística/semiótica”.
Dessa forma, aborda-se a segmentação de palavras, que não estava presente nos objetos
de conhecimento citados inicialmente. Foi solicitado que as crianças pintassem os espaços
entre as palavras do poema e, depois, reescrevessem corretamente frases que foram
digitadas sem espaçamento. Por fim, foi pedido que circulassem a palavra “cara” todas as
vezes que aparecesse no texto, fechando a semana com mais uma atividade carente de
sentido, criatividade e reflexão.
A respeito da proposta desta semana e, podemos dizer, do material como um todo,
concordamos mais uma vez com Freire (1981) quando diz que, na alfabetização, o domínio
da linguagem oral e escrita constitui uma das dimensões do processo da expressividade e,
por isso, não haverá significado real se a abordagem for mecânica. Para ele, o aprendizado
só é válido quando:
[...] simultaneamente com o domínio do mecanismo da formação vocabular,
o educando vai percebendo o profundo sentido da linguagem. Quando vai
percebendo a solidariedade que há entre a linguagem-pensamento e
realidade, cuja transformação, ao exigir novas formas de compreensão,
coloca também a necessidade de novas formas de expressão (FREIRE,
1981, p.20).

Abaixo trazemos as páginas das atividades da segunda semana do volume 2 dos
PETs.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.7 Volume 2 – Semana 3
Nesta terceira semana de atividades, novamente, as unidades temáticas abordam
oralidade e análise linguística/semiótica. Os objetos do conhecimento, desta vez, são
descritos como: “Relato oral/Registro formal e informal” e “construção do sistema alfabético
e da ortografia”. Sobre as habilidades que se buscam desenvolver com a proposta,
mencionam-se as finalidades da oralidade nos diversos contextos e a relação fonemagrafema. Sobre as finalidades da interação oral, são citados exemplos como: opinar,
informar e relatar – que se referem a contextos orais comunicativos reais. Nos conteúdos
relacionados cita-se leitura, escrita e oralidade, com abordagens a partir da finalidade do
relato oral e da relação letra/som. Na interdisciplinaridade, as duas propostas de diálogo
com o conteúdo de Arte, que vêm sendo descritas nas duas últimas semanas, se repetem,
mas não são totalmente contempladas pela atividade. Também é mencionada a
matemática, mas não há nenhuma explicação de como ocorrerá o diálogo entre as
disciplinas.
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Abaixo reproduzimos a página que traz essas informações iniciais da semana 3 do
segundo volume do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Levando em conta todas as propostas de temas, objetos do conhecimento,
habilidades, conteúdos e interdisciplinaridade, sobre as quais acabamos de discorrer, o
material pretende alcançá-las por completo, apenas com a construção de uma “lista de
compras”, que, nos moldes em que é solicitada na atividade, sequer atende às
características reais do gênero textual.
Nas orientações aos responsáveis, é solicitado que o adulto busque conhecimentos
prévios da criança a respeito do gênero lista de compras, fomentando um diálogo sobre o
tema e descobrindo o que a criança já sabe a respeito dele. Após o levantamento de
hipóteses foi pedido que os pais explicassem a função da lista e citou-se o tema de
consumo consciente sobre o qual não há qualquer tipo de aprofundamento. Na dica para o
estudante são formuladas algumas perguntas que possam fomentar uma conversa sobre a
lista de compras. Por fim, no item “Quer saber mais?” são apresentadas algumas
referências, que compuseram o arcabouço teórico desta dissertação, mantendo um foco no
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processo de ensino-aprendizagem e no Sistema de Escrita Alfabética, associado a
contextos de letramento. Entretanto, mais uma vez, a atividade sequer consegue promover
um contexto real e significativo de letramento.
Abaixo reproduzimos a página que traz as orientações, dicas e referências da
terceira semana do PET 2.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Passando para a discussão da atividade, destacamos que a construção de uma lista
de compras pode sim ser uma experiência muito interessante. Trata-se de um gênero
bastante comum, de fácil acesso e presente na realidade de muitas crianças. Há uma
finalidade e uma interlocução real, mesmo se o leitor da lista for também quem a escreveu,
pois representa uma escrita pessoal, como forma de registro e organização de elementos
que precisam ser acessados posteriormente. Se formulada junto com outra pessoa, requer
ainda uma conversação verdadeiramente espontânea, buscando informações a respeito do
que é preciso comprar. Além disso, diversos outros temas muito importantes podem ser
debatidos tendo como ponto de partida a lista de compras, como: organização doméstica e
financeira, consumo consciente, alimentação saudável, alterações de preços e suas
razões, entre diversos outros assuntos.
Entretanto, como é recorrente nas propostas dos PETs, aquilo que poderia ter
significado, criticidade, diálogo, reflexão e contexto, dá lugar à disciplinarização e atende a
critérios grafo-fonêmicos. Por esse motivo, foi solicitado que a criança escrevesse uma lista
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de compras com letras iniciais específicas. Assim, os itens que a criança deveria listar tinha
que atender a determinadas letras do alfabeto. Além disso, propõe-se a colagem de rótulos
ou o desenho daquilo que a criança escreveu, prática também bastante incomum ao se
criar um texto desse gênero, mas que atende uma pequena parte da interdisciplinaridade
com Arte, citada nas informações iniciais. Essa atividade vai de encontro, com a perspectiva
de Magda Soares, uma das autoras citadas como referência do material. Em suas palavras:
[...] a criança se insere no mundo da escrita tal como ele é: aprende a ler
palavras com base em textos reais que lhe foram lidos, que compreenderam
e interpretaram – palavras destacadas desses textos, portanto,
contextualizadas, não palavras artificialmente agrupadas em pseudo-textos,
não mais que pretextos para servir à aprendizagem de relações fonemagrafema; e aprende a escrever produzindo palavras e textos reais – não
palavras isoladas, descontextualizadas, ou frases artificiais apenas para a
prática das relações fonema-grafema; e ao mesmo tempo vai ainda
aprendendo a identificar os usos sociais e culturais da leitura e da escrita,
vivenciando diferentes eventos de letramento e conhecendo vários tipos e
gêneros textuais, vários suportes de escrita: alfabetizar letrando
(SOARES, 2021, p.350).

Abaixo trazemos as páginas da atividade da terceira semana do volume 2 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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Esse tipo de abordagem, para nós, se encaixa na crítica construída por Smolka
(2000), com a qual concordamos, a respeito da leitura e escrita na escola, que se diluem
em aspectos disciplinares, desconsiderando o processo de alfabetização como interação e
interlocução. Nas palavras da autora:
A alfabetização, na escola, contrasta violentamente com as condições de
leitura e escrita, movimentação e saturação de estímulos sonoros e visuais
fora da escola. A leitura e a escrita produzidas pela/na escola pouco tem a
ver com as experiências de vida e de linguagem das crianças. Nesse
sentido, é estéril e estática, porque baseada na repetição, na reprodução,
na manutenção do status quo. Funciona como um empecilho, um bloqueio
à transformação e à elaboração do conhecimento crítico (SMOLKA, 2000,
p.49-50).

5.2.8 Volume 2 – Semana 4
A quarta semana do segundo volume de apostilas pretende abordar, como práticas
de linguagem a análise linguística/alfabetização e a leitura. Como objetos do conhecimento
são elencadas a construção do sistema alfabético e a leitura de imagens em narrativas
visuais. Já nas habilidades, além do recorrente trabalho com palavras e sons de sílabas, é
também mencionada a compreensão de histórias em quadrinho e tirinhas, buscando a
construção de sentido e relacionando imagens palavras e outros recursos gráficos. Nos
conteúdos relacionados, temos: “leitura de palavras”, “sons de sílabas”, “leitura de imagens
em histórias em quadrinhos e tirinhas” e “Linguagem e construção de histórias em
quadrinhos e tirinhas”. O que nos chama atenção é que em determinados momentos citase a leitura apenas de imagens, sendo que a tirinha utilizada na atividade conta também
com texto escrito para a construção de sentido. No item da interdisciplinaridade, são citadas
as disciplinas de Ciência e Arte. Para a primeira não há uma explicação de como esse
diálogo vai se estabelecer e para a segunda, as duas propostas que vêm sendo repetidas
nas

últimas

semanas,

são

novamente

apresentadas. As

duas

propostas

de

interdisciplinaridade não são contempladas.
Abaixo trazemos as informações iniciais da semana 4 do segundo volume do PET.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Nas orientações aos pais, temos um texto com diversas informações sobre as
tirinhas (o que são, como podem ser construídas, onde circulam, suas características e
diferenças para as histórias em quadrinhos). Foi pedido que os responsáveis explicassem
esses assuntos para a criança e, se possível, mostrassem tirinhas nos diversos meios em
que circulam. Essa forma de introduzir o trabalho, ainda que seja numa perspectiva de
transposição de saberes que tanto criticamos, ao menos permite que a criança possa saber
mais informações sobre o gênero a ser trabalhado, uma vez que nas atividades isso não
será abordado.
Na dica ao aluno, temos uma pergunta inicial, a contextualização do tema e frases
de incentivo. No item “quer saber mais?” há um texto a respeito da contribuição dos
quadrinhos no enriquecimento do vocabulário dos estudantes.
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Abaixo reproduzimos a página que traz esses três tópicos.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

A tarefa desta semana é composta por cinco atividades, sendo as duas primeiras
diretamente relacionadas com a interpretação do texto e as três últimas focadas no trabalho
com palavras, letras e sílabas.
A primeira atividade solicita a leitura da tirinha e sugere que a criança comente com
alguém de sua família sobre o que causa humor no texto. Acreditamos que essa seja uma
proposta interessante, porque estimula uma interação com o adulto a respeito de um
elemento importante para o sentido do texto. Além disso, foi utilizado um texto real, que faz
parte do universo infantil e que traz algum significado para a criança, ainda que a partir de
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uma atividade pouco elaborada e que chega pronta. A segunda atividade também traz uma
abordagem interessante, ao perguntar a respeito de um fato específico da tirinha. Para
responder à pergunta, a criança terá que compreender o que ocorre no quadrinho
relacionando o texto escrito com a imagem e captando sinais deixados pelo autor.
O terceiro exercício traz a palavra “pedaço”, presente na tirinha, e propõe um
trabalho com as letras que a compõem, novamente demonstrando a ênfase nas unidades
menores da língua. A quarta atividade retoma a mesma palavra para explicar que dela, se
retira a palavra “aço” se apagarmos as três primeiras letras. Essa explicação serve de
exemplo para que a criança faça o mesmo movimento com outras palavras (aleatórias para
atender a necessidades fonéticas). Também é pedido que se faça desenho das palavras
descobertas. Por fim, na última atividade é pedido que a criança circule as sílabas das
palavras que escreveu no exercício anterior, mais uma vez trazendo o foco para as
unidades menores e sem sentido.
Abaixo reproduzimos as atividades da semana 4 do segundo volume do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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5.2.9 Volume 3 – Semana 1
Nas informações iniciais da primeira semana do volume 3 do PET, percebemos um
foco total nos exercícios técnicos de alfabetização. A prática de linguagem citada é somente
“Análise linguística/semiótica (Alfabetização)” e como objeto de conhecimento temos o
sistema alfabético e ortografia. Em conteúdos relacionados, menciona-se “leitura de
palavras” e “sons de sílaba”, que, segundo a habilidade elencada, devem ser abordados
por meio de comparações e busca por semelhanças e diferenças. Diante desse cenário
inicial, pensamos que essa semana de atividades seria uma das mais mecânicas do
material e possivelmente nem trabalharia com textos reais, o que foi confirmado
posteriormente. Não houve nenhuma proposta de interdisciplinaridade.
Abaixo reproduzimos as informações iniciais da semana 1 do terceiro volume do
PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

A orientação aos pais aparece bem mais resumida, apenas apresentando o objetivo
da aula, que gira em torno do trabalho com nomes, mantendo o foco nas sílabas. Na dica
ao estudante, pergunta-se à criança se ela já sabe escrever o próprio nome e reforça-se a
importância de sabermos escrever o nome de outras pessoas e de objetos. Chama-se
atenção para a formação das palavras, partindo das letras para formar sílabas. Não há
sugestão de materiais extras.
Abaixo reproduzimos os dois tópicos mencionados.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Analisando as tarefas desta semana, nos deparamos com quatro atividades. A
primeira propõe um trabalho com o nome próprio, solicitando que a criança escreva seu
nome e identifique a letra inicial e a final, bem como o número de letras. Na segunda
atividade, temos um quadro com diversas sílabas aleatórias que a criança deve juntar para
formar uma lista de nomes de objetos também aleatórios. A atividade 3 também oferece
sílabas soltas e solicita que a criança forma nomes de pessoas. A quarta atividade traz
alguns nomes de pessoas e a partir deles propõe um trabalho com letras e sílabas.
Abaixo reproduzimos na íntegra as atividades mencionadas.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Após a leitura destas atividades, fica novamente o questionamento acerca do sentido
dessa proposta. Como essas atividades pretendem construir algum conhecimento a
respeito de nomes se o foco permanece nas sílabas e letras? Por que não trabalhar os
nomes dos familiares ou colegas? Por que não compreender a história das escolhas dos
nomes e buscar seus significados? Por que não partir de contextos mais reais como, por
exemplo, observação de documentos (certidões de nascimento, identidade, carteira de
trabalho) ou construção de listas (de convidados, de presentes, de compras, de contatos)?
Talvez a resposta para essa pergunta esteja na concepção de alfabetização do
material, que se afasta da conscientização, criticidade, produção de sentidos e construção
coletiva do saber. Assim como Freire (1967), acreditamos e defendemos que:
[...] a alfabetização é mais do que o simples domínio psicológico e mecânico
de técnicas de escrever e de ler. É o domínio dessas técnicas, em termos
conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É
comunicar-se graficamente. É uma incorporação.
Implica, não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de
palavras, de sílabas, desgarradas de um universo existencial — coisas
mortas ou semimortas — mas numa atitude de criação e recriação. Implica
numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do
homem sobre seu contexto. Daí que o papel do educador seja
fundamentalmente dialogar com o analfabeto, sobre situações concretas,
oferecendo-lhe simplesmente os instrumentos com que ele se alfabetiza.
Por isso, a alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, como uma
doação ou uma imposição, mas de dentro para fora, pelo próprio analfabeto,
apenas com a colaboração do educador (FREIRE, 1967, p.110-111).
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Nesse contexto, Freire não acredita no trabalho que era realizado nas cartilhas, que
estavam a serviço dessa concepção restrita da alfabetização e que, em suas palavras: “[...]
pretendem a montagem da sinalização gráfica como uma doação e reduzem o analfabeto
mais à condição de objeto que à de sujeito de sua alfabetização.” (1967, p.111). Levando
em consideração as atividades que acabamos de analisar, podemos facilmente transpor
essa crítica aos dias de hoje.
5.2.10 Volume 3 – Semana 2
O cenário da semana 1 praticamente se repete na semana 2 desse terceiro volume
do PET. A prática de linguagem dessa vez é a escrita e segue a mesma abordagem
puramente mecânica e sem sentido. O objeto de conhecimento é unicamente a
correspondência entre fonemas e grafemas e os conteúdos são “leitura e escrita de
palavras” e “relação letra/som”. Nas habilidades elenca-se a escrita de palavras e frases
novamente com enfoque grafo-fonêmico e menciona-se as hipóteses de escrita
desenvolvidas por Ferreiro e Teberosky, que no material são chamadas de “níveis de
escrita”. Os termos “pré-silábico”, “silábico”, “silábico-alfabético” e “alfabético” aparecem
sem nenhuma contextualização.
Abaixo trazemos estas informações iniciais da segunda semana do volume 3 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

164

As orientações aos pais são bastante sucintas, apenas explicitando o objetivo da
aula e trazendo uma breve explicação sobre sílaba inicial, medial e final. Na dica ao
estudante temos apenas um recado para introduzir a atividade, explicando à criança que
ela irá escrever algumas palavras e precisa prestar atenção nas sílabas.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Apenas duas atividades foram propostas nessa semana e, como dito, a abordagem
permanece a mesma. Na atividade 1, as palavras “soldado” e “bolacha” 23 são utilizadas
para trabalhar letras (iniciais e finais) e sílabas (iniciais, mediais e finais). Não há nenhum
texto na atividade e as palavras apresentadas não partem de nenhum contexto e, menos
ainda, de algum diálogo. O segundo exercício traz nove imagens e cada uma aparece
acompanhada de duas sílabas. A criança precisa identificar dentre as duas opções de
sílaba, qual delas se refere à sílaba inicial da palavra ilustrada na figura. Depois disso, deve
escrever o nome de cada imagem.
Mais uma vez estamos diante de atividades que não respeitam a construção
significativa do conhecimento da criança. Exercícios mecânicos, sem contexto, com
palavras prontas e aleatórias e que se opõem novamente aos estudos de Magda Soares,
citada como referência no material. Para a autora:

A escolha da palavra “bolacha” revela ainda um problema muito comum em materiais distribuídos em larga
escala: diversidade de vocabulário em regiões diferentes. Dentro do estado de Minas Gerais temos cidades
que usam o termo “bolacha” e cidades que usam o termo “biscoito”.
23
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O ensino explícito do sistema notacional alfabético e da norma ortográfica –
da faceta linguística -, aqui reconhecido como necessário [...] não é o
suficiente, porque não pode desenvolver-se desvinculado das demais
facetas, separando a língua escrita de seu objetivo último, que é a
compreensão ou expressão de mensagens de diferentes naturezas, e desse
modo fragmentando artificialmente a formação da criança leitora e produtora
de texto (SOARES, 2021, p.350).

Abaixo trazemos as duas atividades da semana na íntegra.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.11 Volume 3 – Semana 3
Nas orientações iniciais da semana 3 do terceiro volume do PET, temos uma
proposta de escrita compartilhada com o professor e os colegas. Na habilidade e nos
conteúdos relacionados, menciona-se a produção de textos de gêneros do campo da
atuação cidadã como listas de regras e regulamentos, levando em conta o tema e a situação
comunicativa. Mais a frente, na atividade, veremos que esses objetivos não foram
alcançados, a começar pelo fato de que a criança não escreveu nenhuma palavra.
Abaixo reproduzimos as informações iniciais da terceira semana do PET 3.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Nas orientações aos responsáveis apenas é apresentado o objetivo da aula que gira
em torno do desenvolvimento de autonomia e participação coletiva nos grupos que a
criança integra. Na dica ao estudante há uma conversa sobre a importância do respeito às
pessoas com quem convivemos. No item “quer saber mais?” são trazidas algumas
informações sobre a COVID, que apesar de não terem relação direta com a atividade são
bastante úteis. É uma pena que o conteúdo tenha chegado pronto e que não tenha sido
realizado um trabalho maior, contextualizado, com buscas e trocas de informações, para
que todos pudessem aprender juntos sobre esse assunto tão urgente.
Abaixo trazemos os três itens citados.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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Na atividade desta semana, apesar da explícita proposta de uma escrita
compartilhada, nos deparamos com um exercício de marcar alternativas a respeito do
comportamento da criança durante a quarentena. Cinco situações são narradas a partir de
duas posturas (boa e ruim) e o aluno deve marcar como está agindo. Simplesmente não
houve escrita. Nada da proposta inicial se cumpre.
Como se não bastasse, já na primeira situação em que o aluno precisa marcar a
alternativa que condiz com seu comportamento, encontramos um discurso moralista e de
viés machista. As alternativas são: “Bagunço tudo e não ajudo.” ou “Ajudo nas tarefas de
casa, para não ficar tudo para a mamãe fazer.”. Já se parte do princípio de que participar
das tarefas domésticas é ajuda e não obrigação de todos os moradores da casa. Além
disso, se a criança não fizer sua parte, é a mãe quem vai fazer tudo, pois sempre são
atribuídos à mulher todos os deveres com a casa. Esse discurso reforça os papéis de
gênero impostos pela sociedade patriarcal e naturaliza a sobrecarga da mulher. Sem contar
que desconsidera os diversos arranjos familiares, que incluem crianças órfãs e mães
ausentes ou que não moram com os filhos. Nesse sentido, compreendemos, assim como
Freire, que “A prática preconceituosa de raça, classe, de gênero ofende a substantividade
do ser humano e nega radicalmente a democracia.” (FREIRE, 2021, p.37).
Abaixo reproduzimos a atividade da terceira semana do volume 3 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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5.2.12 Volume 3 – Semana 4

A quarta semana de atividades do PET 3 pretende realizar um trabalho no campo
artístico-literário em que a prática de linguagem e o objeto de conhecimento são a escrita
autônoma e compartilhada. A proposta é a produção de um conto, levando em
consideração a forma de composição e elementos constitutivos (personagens, enredo,
tempo e espaço). O material vai finalmente propor que a criança escreva seu próprio texto,
ainda que caindo no clichê da produção de textos narrativos e trazendo novamente o
trabalho com contos e recontos.
Abaixo trazemos as informações iniciais da quarta semana do PET 3.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Nas orientações aos responsáveis, é apresentado o objetivo da aula (o trabalho com
o gênero conto), e ressalta-se que a criança precisa aprender sobre a estrutura de um
conto, para ao final conseguir produzir seu próprio texto com a ajuda dos adultos. Na dica
ao estudante, a criança é convidada, para melhorar a sua leitura cada vez mais, a conhecer
histórias, ser curiosa e trabalhar a mente e a imaginação. No item “quer saber mais?” temos
uma curta definição do gênero conto extraída da plataforma Wikipédia.
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Reproduzimos a seguir estes três itens na íntegra.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Já de antemão, podemos dizer que as duas atividades propostas antes da produção
do texto não são capazes de construir o conhecimento sobre a estrutura do gênero conto,
como mencionado na orientação aos responsáveis. Nenhum diálogo, problematizações ou
busca por informações são propostos. A criança tem pouco contato com textos do gênero,
que são apenas mencionados brevemente, subentendendo que ela e/ou o adulto já os
conheçam. Esse foco na estrutura e na forma de composição do gênero revela também o
que o material enfatiza na escrita de um texto. A produção de sentido, a criatividade e a
capacidade de se expressar e organizar suas ideias não foram mencionadas.
Na atividade 1, são trazidas imagens de personagens de contos e a criança deve
apenas identificar seus nomes dentre algumas possibilidades apresentadas. Ao final da
atividade, há uma observação para o caso de o estudante não conhecer as histórias,
solicitando a ele que recorra a alguém que as conheça e possa contá-las. A atividade 2 traz
o conto de João e Maria resumido em cinco frases e a criança deve completar lacunas com
palavras deslocadas. O enredo fica prejudicado, diversos detalhes e acontecimentos da
história são perdidos e a característica descritiva, própria da narrativa, é completamente
excluída. A atividade 3 já parte para a produção do conto, na qual, finalmente, a criança
poderá escrever um gênero textual real, criando sua própria história. Apesar de se tratar de
um texto literário narrativo – que é normalmente o tipo de escrita que se propõe aos
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alfabetizandos com frequência – e de se priorizar a estrutura e os componentes do gênero,
partindo de uma abordagem limitada, ainda assim, representa um pequeno avanço em meio
às raras atividades de produção de textos neste material.
Abaixo trazemos as atividades 24 da quarta semana do volume 3 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.13 Volume 4 – Semana 1

O conteúdo de Língua Portuguesa do PET 4, ocupa as 17 primeiras páginas da
apostila e mantém a organização de sempre. Nas orientações iniciais da semana 1,
percebemos

que

será

realizado

um

trabalho

com

a

leitura

e

a

análise

linguística/alfabetização, como práticas de linguagem. Apesar de não ter sido anunciada
também como uma das práticas, a escrita aparece nos objetos de conhecimento, junto com
outros temas recorrentes como: decodificação, pontuação e construção do sistema
alfabético. Também é citado o trabalho com anáforas para auxiliar na coesão do texto, mas
24

Havia mais uma página, que optamos por não reproduzir, em que as linhas para se escrever o texto se
estendiam.
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isso não é abordado na atividade. Nas habilidades, temos: a leitura, como decodificação e
memorização; identificação de sinais de pontuação e seus efeitos na entonação; e cópia de
textos, com foco em espaçamento, pontuação, distribuição gráfica e ortografia. Nos
conteúdos, novamente aparecem a leitura de palavras e sinais gráficos e a escrita como
reprodução. É citada ainda a disciplina de Arte como proposta de interdisciplinaridade, sem
uma explicação sobre como o diálogo com a Língua Portuguesa ocorrerá.
Trazemos a seguir as informações da primeira semana do PET 4.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Nas orientações aos pais é explicitado o objetivo da aula que gira em torno de um
conhecimento das músicas de roda típicas do folclore brasileiro e da leitura global por meio
de memorização. O intuito de se trabalhar uma canção, familiar à criança ou que possa ser
facilmente memorizada por ela, é que através de palavras de um texto que ela já conheça
de memória ela pode fazer relações entre o que se canta e o que está escrito. Essa
abordagem novamente esbarra no recorrente foco na relação fonema-grafema. Na dica ao
estudante, algumas perguntas para introduzir o trabalho com a música são feitas à criança
e ela também é convidada a chamar as pessoas de sua casa para brincarem de roda. No
item “quer saber mais?” é disponibilizado um link do Youtube sobre cantigas de roda muito
conhecidas.
Abaixo trazemos esses três tópicos da semana 1 do quarto volume do PET.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Passando para a análise das tarefas, após a proposta de brincadeira de roda que
propiciaria a memorização da cantiga, é solicitado que o aluno leia a canção “Ciranda,
Cirandinha”, passando o dedo pelo texto para acompanhar cada palavra lida.
Depois disso, alguns exercícios típicos do PET são solicitados à criança, como:
circular palavras no texto; identificar letras iniciais, finais e número de letras; reconhecer
palavras que começam ou terminam com a mesma letra ou sílaba (trabalho com rimas); e
encontrar uma palavra dentro de outra (por exemplo a palavra “anda” dentro da palavra
“ciranda”). Como de costume, a abordagem está em torno das unidades menores da língua
como letras, sílabas e, no máximo, palavras.
No planejamento inicial da semana, foi mencionado o trabalho com os sinais e o
resultado que eles provocam na entonação da fala, porém a pontuação só aparece em dois
exercícios e sem qualquer reflexão sobre seu efeito na oralidade. Na atividade 7, apenas é
solicitado que a criança pinte os pontos finais que aparecem no texto. No exercício 8, que
consiste na cópia da canção, a pontuação é citada como um dos pontos de atenção, ao
lado de elementos como espaçamento e ortografia, por exemplo. A temática das anáforas
como recurso de coesão não foi mencionada nas atividades.
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Novamente temos uma atividade com os mesmos enfoques e que reforça a
concepção de alfabetização do material, na qual leitura e escrita são abordadas como
meros processos técnicos a serem dominados.
A seguir trazemos as atividades da semana 1 do quarto volume do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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5.2.14 Volume 4 – Semana 2
A semana 2 do quarto volume do PET, inicia-se com as informações sobre as
atividades. Optamos por não as reproduzir, pois são idênticas às da semana 1, em todos
os itens, com exceção da interdisciplinaridade, em que se acrescenta também a disciplina
de Educação Física.
Nas orientações aos pais, é informado que o trabalho com a música “Ciranda,
Cirandinha” vai ser retomado, pois se defende que a criança levante hipóteses, fazendo
leituras mesmo sem dominar o sistema de escrita alfabético. Por isso, utiliza-se um texto já
memorizado, que ela possa recitar e fazer algumas inferências, ajustando o que se fala com
o que está escrito. Na dica ao estudante, também é mencionada a retomada do trabalho
com a mesma cantiga e solicitado que a criança a leia passando o dedo e ajustando a fala
às palavras escritas. No item “quer saber mais?” é disponibilizado um texto sobre a
importância da leitura pelo aluno, antes de se saber ler convencionalmente.
Abaixo trazemos estes três tópicos da semana 2 do quarto volume do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

No que se refere às atividades propostas, temos mais uma série de exercícios
mecânicos que utilizam a música apenas como um recurso de extração de palavras, que
permitirão o trabalho com sílabas e letras. Depois de 19 questões seguindo esse mesmo
padrão, propõe-se que a criança escreva uma cantiga diferente, que ela conheça. Na
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semana anterior, o trabalho foi copiar a canção que estava impressa no exercício e, nesta
semana, não se trata de uma cópia direta, mas é solicitada a escrita de um texto que já
existe e faz parte da memória do aluno, sem qualquer processo de criação.
Abaixo trazemos as atividades do quarto PET, semana 2.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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5.2.15 Volume 4 – Semana 3
Pela terceira semana seguida, o material traz um texto em versos e com rimas.
Mantêm-se as mesmas práticas de linguagem elencadas nas duas semanas anteriores e
como objetos do conhecimento citam-se a formação do leitor e a composição e forma de
textos, com foco nos poéticos. Nas habilidades, são mencionados temas como rimas,
aliterações, assonâncias, ritmo e jogo de palavras. Além disso, propõe-se a leitura de textos
que circulam em meios impressos ou digitais. Entretanto, a proposta é o trabalho com
gênero parlenda, que podem sim ser encontradas na internet ou em livros (como os
indicados mais à frente no item “quer saber mais?”), mas estão mais comumente presentes
na cultura oral. Nos conteúdos relacionados, busca-se trabalhar leitura e interpretação de
textos orais, recursos do poema e efeitos de sentido (real e figurado). Em
interdisciplinaridade são citados Arte, Ensino Religioso e Educação Física. Veremos nas
atividades que quase nada do proposto é contemplado.
A seguir trazemos as informações iniciais da terceira semana do PET 4.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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Nas orientações aos pais, é solicitado que se crie um diálogo com a criança a
respeito da temática da atividade em busca de conhecimentos prévios. Depois, se propõe
diversas leituras da parlenda, como um exercício de memorização do texto. Na dica ao
estudante são trazidas algumas informações sobre o gênero e uma explicação sobre as
parlendas de arreliar. Em “quer saber mais?” há duas indicações de livros.
Abaixo trazemos esses tópicos na íntegra.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Na primeira atividade, é solicitado que a criança leia a parlenda e pinte as palavras
que rimam. A questão 2 traz um quadro com quatro palavras retiradas do texto e o aluno
deve completá-lo novamente formando rimas. A terceira e a quarta questões trabalham com
as sílabas iniciais. A atividade 5 solicita uma busca no texto por palavras de acordo com o
número de sílabas. As questões 6 e 7 trazem uma estrofe do texto para que a criança
identifique o número de palavras que a compõem e quais são a maior e a menor palavras.
Por fim, na atividade 8, a parlenda é reproduzida com algumas lacunas que devem ser
completadas pela criança com as palavras faltantes. Também é solicitada uma ilustração
do texto.
Mais uma vez temos atividades mecânicas com uma leitura repetitiva, em busca de
memorização e uma escrita pouco significativa, focada em objetivos fonéticos. Sobre os
itens citados no planejamento da semana, como forma e composição do texto, apenas
mencionou-se a palavra “estrofe”, sem qualquer compreensão do que isso significa. Dos
pontos citados nas habilidades, apenas a rima apareceu de forma mais direta nos
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exercícios, os outros tópicos não foram tão abordados, principalmente os efeitos de sentido,
sensações e associações. Sobre os conteúdos relacionados anteriormente, apenas a
leitura foi realizada, deixando de lado a interpretação. Os recursos do poema e os sentidos
real e figurado sequer foram mencionados.
Abaixo trazemos as atividades discutidas.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

179

5.2.16 Volume 4 – Semana 4
Na quarta semana de atividades do volume 4 do PET, novamente não discutiremos
as informações iniciais, porque são idênticas às da semana anterior em todos os itens, com
exceção da interdisciplinaridade, que, desta vez, está relacionada à Matemática.
Novamente será trabalhado o gênero textual parlenda e, nas orientações aos pais,
após uma primeira leitura do texto, sugere-se um diálogo inicial a respeito do assunto
abordado: os dias da semana. Depois, são solicitados mais dois momentos de leitura, um
em silêncio e outro sinalizando os dias da semana que aparecem no texto. A dica ao
estudante traz uma explicação sobre a parlenda de brincar e depois, em “quer saber mais?”
há uma indicação de livro.
Abaixo trazemos o quadro com esses três tópicos.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

O trabalho novamente com a parlenda e a solicitação de três leituras sugerem, mais
uma vez, uma tentativa de memorização do texto. A interdisciplinaridade com a matemática
se finda apenas na sequência temporal que é identificada na leitura. E a busca por efeitos
de sentido também só ocorre nesse diálogo inicial sobre o tema da parlenda. Novamente
diversos tópicos mencionados no planejamento inicial não são contemplados pela atividade
como: sentido real e figurado, recursos do poema, formas de composição dos textos
poéticos, entre outros.
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Nas atividades, encontramos mais do mesmo: uma palavra retirada do texto para o
trabalho com sílabas; lista de palavras avulsas que começam e terminam com a mesma
sílaba; inversão de sílabas de palavras aleatórias para a formação de novas palavras;
rimas. Ou seja: foco na relação fonema-grafema e pouca produção de sentido.
Abaixo reproduzimos as atividades da quarta semana do PET 4.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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5.2.17 Volume 5 – Semana 1
Nas informações iniciais da primeira semana do PET 5, temos como práticas de
linguagem: leitura, escrita e análise linguística/alfabetização. Como objetos de
conhecimento, além de leitura e escrita, mencionam-se as diversas grafias do alfabeto –
conteúdo que foi inserido em uma das atividades sem qualquer tipo de contextualização.
Os três objetos do conhecimento são reforçados tanto nas habilidades quanto nos
conteúdos relacionados e propõe-se também um trabalho com textos narrativos. Mais uma
vez é proposta a interdisciplinaridade com o conteúdo de Arte.
Abaixo trazemos estas informações iniciais da primeira semana do volume 5 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Na orientação aos responsáveis, após a sugestão de uma primeira leitura, algumas
perguntas que se referem à interpretação do texto são propostas oralmente. Depois disso,
é solicitada, já no momento de diálogo inicial, uma análise do título com base nas relações
fonema-grafema. Também foi pedido que se fizesse uma segunda leitura do texto antes da
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realização da última atividade que será o reconto da história. A dica ao estudante traz
algumas explicações sobre o gênero conto acumulativo, que será trabalho na atividade e
que favorece a memorização e antecipação dos fatos. No item “quer saber mais?” há um
vídeo para que a criança tenha acesso à história contada.
Abaixo trazemos o quadro onde constam estes três tópicos.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Nesta semana foram propostas quatro atividades, sendo a primeira a leitura do conto
acumulativo “A princesa Maribel”. Na segunda, são trazidas perguntas sobre fatos que
ocorrem no texto e a criança precisa apenas localizar e copiar informações explícitas. A
terceira tarefa refere-se aos tipos de grafia, não possuindo relação com o texto e nenhum
tipo de contextualização. Já a quarta atividade se relaciona com a segunda habilidade
apresentada, que se referia ao planejamento e à produção de textos do gênero artísticoliterário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Para alcançar esse
objetivo, é proposto que a criança reconte a história que acabou de ler, com a ajuda de um
adulto como escriba. Novamente propõe-se a escrita de um texto narrativo literário, que
sequer será criado pela criança.
Abaixo reproduzimos as atividades da semana 1 do quinto volume do PET.
183

184

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.18 Volume 5 – Semana 2
As primeiras informações da semana 2 do quinto volume do PET, trazem uma
abordagem bem mais elaborada do que os exercícios, de fato, entregam. É proposto um
trabalho de compreensão de leitura, escrita autônoma e compartilhada e produção de texto
oral. As habilidades a respeito destas três práticas consideram temas como: situação
comunicativa; assunto, forma de organização e finalidade do texto; entonação; e rimas.
Propõe-se também a interdisciplinaridade com Arte.
As orientações aos responsáveis solicitam a realização de duas leituras do texto com
a criança e depois a instrução na realização das atividades. Na dica ao estudante, é
informado que, novamente, será realizado um trabalho com o gênero parlenda e que a
criança deverá ler, compreender, memorizar e recitar o texto aos seus familiares e depois
realizar as atividades propostas. Os livros sobre parlendas aparecem como indicação de
leitura, mais uma vez. Esta proposta de leitura é caracterizada por Freire como “leitura
bancária”, na qual o estudante leitor memoriza textualmente o lido e repete o discurso do
autor mecanicamente.
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Abaixo reproduzimos as informações iniciais da semana 2 do quinto volume do PET,
juntamente com o quadro que apresenta os tópicos: “orientações aos pais e responsáveis”,
“dica para o estudante” e “quer saber mais?”.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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A primeira atividade da semana propõe a leitura da parlenda “Cadê o toicinho que
estava aqui?”. Em seguida, na questão 2, é trabalhado o número de sílabas de três palavras
do texto. Na terceira atividade, é pedido que a criança retire a primeira sílaba da palavra
“galinha”, para formar “linha”. Na quarta tarefa a parlenda é reescrita com palavras faltantes,
que são substituídas por lacunas e desenhos. A criança deve escrever as palavras que
faltam, com base nas ilustrações25. Há ainda um quadro com todas as palavras a serem
escritas, que podem simplesmente ser copiadas pela criança. A atividade de número cinco
propõe uma ilustração da parlenda seguindo a ordem dos acontecimentos e os
responsáveis são orientados a deixarem que a criança confira os desenhos na atividade
anterior.
Nesse contexto, nos perguntamos onde ocorreu a produção de textos, uma vez que
a criança foi apenas estimulada a recitar um texto do qual não é autora e a copiar palavras
e desenhos prontos. Abaixo seguem as atividades descritas.

25

Destacamos que uma das palavras que deveria ser escrita não foi ilustrada.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.19 Volume 5 – Semana 3
Nas informações iniciais da terceira semana do PET 5, propõe-se o trabalho com
análise linguística/alfabetização e leitura. Os objetos de conhecimento elencados foram as
estratégias de leitura e sinônimos/antônimos. Como habilidades, temos: reconhecimento
de palavras que tenham significado igual ou oposto (sinônimos e antônimos); e expressão
em situações orais, levando em conta o tom de voz, a boa articulação e o ritmo adequado.
Nos conteúdos relacionados, cita-se a participação em atividades orais e, novamente, a
sinonímia e a antonímia. Diante disso, não compreendemos porque a oralidade não foi
citada como prática de linguagem, visto que tanto nas habilidades quanto nos conteúdos
aparecem propostas de trabalho oral. No item interdisciplinaridade, menciona-se a
disciplina de Arte.
Nas orientações aos pais e responsáveis, foi pedido que se realizasse um
acompanhamento detalhado de todas as atividades, lendo e cantando as músicas com as
crianças. Foi informado ainda que as canções seriam a base para o trabalho com sinônimos
e antônimos. Na dica ao estudante, temos explicações sobre esses dois termos e um
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convite à criança para aprender mais sobre o assunto com a realização das atividades. No
item “quer saber mais?”, há um vídeo do YouTube que aborda o tema de forma lúdica.
Abaixo trazemos todas as informações e tópicos que precedem a aula da semana 3
do PET 5.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

As atividades trazem, novamente, o trabalho com letras de músicas populares. Isso
nos permite observar o quanto os gêneros e tipos textuais no material se repetem, mas, ao
mesmo tempo, não se realiza um trabalho com real profundidade a respeito de nenhum
deles. Levando em conta o planejamento inicial, podemos constatar que apenas o que se
referia aos sinônimos e antônimos foi contemplado, uma vez que as músicas foram
disponibilizadas apenas como recurso para se extrair palavras. Os cinco primeiros
exercícios tiveram como base diversas palavras da música “Peixe vivo”, que foram
analisadas conforme aproximação ou oposição de significados. A atividade de número 6
também abordou a mesma temática, porém, com base na música “Escravos de Jó”.
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Apesar de o trabalho com a música em si não ter ultrapassado o canto e a leitura da
letra, concordamos que a abordagem do tema gramatical de certa forma ganhou algum
contexto com o apoio das canções. As atividades tiveram mais sentido assim, do que se
apenas houvesse uma lista de palavras aleatórias que as crianças devessem buscar
aproximações ou oposições de significados. Esse movimento revela a influência da
perspectiva de Magda Soares, que apareceu como referência em alguns momentos no
material, trabalhando as questões linguísticas contextualizadas por meio de textos reais.
Percebemos, desse modo, que a abordagem proposta no material, se alinha tanto aos
preceitos defendidos em âmbito federal – alfabetização como codificação e decodificação,
com foco nas relações fonema e grafema e nos aspectos técnicos da leitura e da escrita –
quanto à ideia de alfabetizar letrando, de Magda Soares (2021) – foco no Sistema de Escrita
Alfabética, inserido em práticas de letramento – mesmo que esta segunda nem sempre seja
alcançada, apesar das tentativas.
Abaixo reproduzimos os seis exercícios propostos na semana 3 do quinto PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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Destacamos ainda, na atividade 2 um erro na palavra que deveria ter sido negritada
e na atividade 3 um problema de concordância de número.
5.2.20 Volume 5 – Semana 4
Nas orientações iniciais da última semana do PET 5, propõe-se um trabalho de
leitura/escuta (compartilhada e autônoma), com foco nas estratégias de leitura. Pretendese trazer uma dupla abordagem a partir de dois momentos: (1) antes da leitura do texto,
com levantamentos de hipóteses, antecipação de sentidos e inferências; e (2) após a
leitura, confirmando e checando aquilo que se pressupôs. Anuncia-se ainda a
interdisciplinaridade com Arte, Educação Física e Ciências.
Nas orientações aos responsáveis é informado que, pela quarta vez, o gênero textual
a ser trabalhado é a parlenda. Orienta-se os pais a estimularem a criança a levantar
hipóteses com base na imagem que acompanha o texto escrito e acessar conhecimentos
prévios a respeito do que é uma “galinha choca”, tema da parlenda. Só depois desse
diálogo, recomenda-se a leitura do item “quer saber mais?” que traz a explicação a respeito
do tema levantado. Na dica ao aluno, fomenta-se um breve diálogo sobre parlendas usadas
em brincadeiras.
Abaixo trazemos todas as informações e tópicos que precedem a aula.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

As primeiras perguntas da atividade, realmente atendem às expectativas, buscando
levantar hipóteses a respeito do assunto do texto e da brincadeira em que é usado, tendo
como base a imagem ilustrativa. Entretanto, acreditamos que outros gêneros textuais que
possuem uma riqueza maior de elementos – como título, recursos gráficos, suporte, autor,
etc – possibilitariam muito mais antecipações do que a parlenda.
Apesar dessa escolha, que consideramos inadequada, surpreendentemente, as
atividades não focaram em palavras, sílabas e letras. As perguntas levaram em conta: o
tema do texto (galinha choca), estabelecendo relação com a disciplina de ciências; a
identificação de informação explícita a respeito de um acontecimento do texto (e não
palavras soltas); a busca de sentidos e da opinião da criança; e a função da parlenda
(brincar de roda), que dialoga com a disciplina de Educação Física. Também é utilizado, na
última atividade, um manual que ensina a criança a fazer uma dobradura de galinha, ou
seja, outro gênero textual é acessado, para dialogar com a temática da parlenda e
estabelecer interdisciplinaridade com o conteúdo de Arte. Foi uma semana que apresentou
alguns problemas, principalmente na escolha do gênero parlenda, mas que se diferenciou
das demais e trouxe um pouco mais de sentido e contexto.
Abaixo reproduzimos as cinco atividades da semana 4 do quinto PET.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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5.2.21 Volume 6 – Semana 1
Na primeira semana do PET 6, busca-se trabalhar a leitura e oralidade a partir da
compreensão de leitura e da produção de textos orais. Como habilidades, o material traz:
leitura, compreensão, planejamento e produção de textos do cotidiano com foco na situação
comunicativa, no tema, na forma de organização e na finalidade. Também se especifica, na
proposta de produção de textos do cotidiano, que estes sejam possíveis de se repassar
oralmente por meio de ferramentas digitais. Não houve proposta de interdisciplinaridade.
Nas orientações aos responsáveis, identificamos com o anúncio do trabalho com
listas, que novamente se repete a escolha de um gênero textual já trazido no material. É
solicitado ao adulto que apenas comente com a criança as duas formas de organização de
listas: aleatoriamente ou seguindo uma ordem específica. Na dica ao estudante, propõe-se
um diálogo sobre as listas de compra, estabelecendo relações com o cotidiano da criança.
No item “quer saber mais?”, há uma sugestão de leitura do livro “Adoro listas!”.
Abaixo trazemos todas as informações e tópicos que precedem a aula da primeira
semana do volume 6 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Na primeira atividade, uma lista de compras é representada e a criança deve ouvir
um adulto lendo e tentar perceber se o que ela pensava sobre as listas se confirma. O
exercício 2 trabalha brevemente a função e o tipo de organização da lista lida. Na questão
3, é pedido que a criança circule no texto os ingredientes necessários para se fazer um bolo
de chocolate, acessando, desse modo, conhecimentos de vida da criança, enquanto
trabalha com a identificação de palavras. O exercício 4, muda o foco para a técnica de
escrita, ao abordar espaçamento e busca de palavras iguais no texto, mas ainda assim,
esse trabalho é realizado com base em um gênero textual real e tendo algum contexto. A
atividade 5 tem uma boa iniciativa ao solicitar que a criança escreva mais dois produtos que
poderiam ser acrescentados à lista, no entanto, pensamos que, mais interessante que isso,
seria a oportunidade de poder escrever a próxima lista de compras da sua casa
(propiciando uma produção real, completa, que permite interlocuções com outros
moradores da casa e acessa vários conhecimentos). A sexta e última atividade aborda a
questão dos tipos de lista encontrados em nosso cotidiano.
Observamos novamente um trabalho um pouco mais significativo, que leva em conta
o gênero textual, suas funções e formas de organização, aproximando-se novamente do
“alfabetizar letrando” de Soares. Percebemos que as habilidades de leitura e compreensão
foram trabalhadas de alguma maneira e dentro de um contexto. Entretanto, não
conseguimos identificar nas atividades as propostas de produção de texto oral, menos
ainda, o trabalho com áudios e vídeos repassados por ferramentas digitais.
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Abaixo reproduzimos as seis atividades da semana 1 do sexto PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.22 Volume 6 – Semana 2
Nas informações iniciais da segunda semana do sexto volume do PET, menciona-se
como práticas de linguagem a serem trabalhadas a produção de textos e a análise
linguística/alfabetização. O gênero textual que se pretende abordar estará incluído no
campo da vida cotidiana. Nas habilidades propõe-se: o planejamento e a produção do texto,
considerando a situação comunicativa, o tema e a finalidade; e a identificação e reprodução
da diagramação e da formatação específicas do gênero. A disciplina de Arte, mais uma vez,
é citada como proposta de interdisciplinaridade.
Abaixo trazemos as informações mencionadas.

196

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Nas orientações aos responsáveis, revela-se que o gênero textual que será
abordado nas atividades é o convite. Sugere-se, dessa forma, uma conversa introdutória a
respeito desse gênero, buscando por conhecimentos prévios da criança no que se refere à
sua finalidade e chamando atenção para seus elementos indispensáveis. Depois disso, foi
pedido que a criança observasse o convite apresentado na atividade e levantasse hipóteses
sobre o seu objetivo com base em perguntas descritas no item “dica para o estudante”. Por
fim, solicita-se que a criança leia a frase que revela a função do convite para que possa
confirmar ou não a hipótese que levantou. Na dica ao aluno, temos perguntas introdutórias
sobre as finalidades de um convite e a respeito das pressuposições do convite da atividade
a ser realizada. Em “quer saber mais?” há uma dica de leitura do livro “Bruxa, Bruxa, venha
à minha festa”.
A seguir, trazemos as orientações aos responsáveis, a dica ao estudante e o item
“quer saber mais?”, da semana 2 do sexto volume do PET.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

A primeira atividade propõe que a criança acompanhe a leitura de um convite para
um chá de fraldas. Na segunda atividade, são feitas algumas perguntas que devem ser
respondidas oralmente sobre a intenção do convite, o evento, quem convida e quem está
sendo convidado (ainda que esta última informação não tenha sido revelada no texto). A
atividade 3, traz um exercício objetivo, em que a criança deve marcar as alternativas que
correspondem a informações que aparecem no convite lido. Depois, solicita-se que sejam
circuladas as informações fundamentais para o convite, o que mostra que é possível propor
um exercício de identificação de informações explícitas em textos, que tenha algum sentido
e contexto e não que consista apenas na busca por palavras aleatórias ou que comecem
com determinada letra, como vinha sendo feito anteriormente.
A última atividade proposta trata finalmente da produção do texto. Foi pedido que a
criança criasse um convite para uma festa de pijama para comemorar o seu aniversário. A
produção foi dividida em quatro etapas. Primeiro, foi pedido que a criança planejasse seu
texto, levando em conta as informações fundamentais. Depois, sugeriu-se que fosse feito
um rascunho. Em seguida, propôs-se uma leitura de revisão do texto, conferindo as
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informações e a clareza. Por fim, solicitou-se que a criança passasse o texto a limpo e, sem
que houvesse nenhuma menção sobre isso em toda a atividade, se atentasse ao
espaçamento entre as palavras. Houve ainda uma observação que indicava a possibilidade
de um escriba para crianças que ainda não dominam a escrita.
Percebemos com essa proposta de produção de texto, um movimento interessante
de planejamento e revisão, num momento de planejamento da escrita, que possibilita que
a criança reflita sobre o que produziu. Também destacamos que se trata de um texto real,
que de fato circula em nossa sociedade e representa uma interlocução verdadeira entre
quem convida e quem é convidado. Ainda como ponto positivo, observamos o foco do
trabalho na finalidade do gênero, seus elementos fundamentais e na clareza do texto e não
em aspectos gramaticais, fonéticos e ortográficos (com exceção da menção do
espaçamento entre palavras). Entretanto, um dos pontos mais importantes em uma
produção textual, veio pronto nesta atividade: o contexto. Decidiu-se pela criança que o
convite a ser produzido deveria ser para a comemoração do seu aniversário e que
obrigatoriamente teria de ser uma festa do pijama. Se essa imposição não tivesse sido feita,
o aluno teria a chance de imaginar por si mesmo um convite que fosse de seu interesse
confeccionar e que poderia, inclusive, coincidir com algum evento real de seu cotidiano. Ao
invés disso, preferiu-se que todas as crianças fizessem convites padronizados, com a
mesma finalidade, para um mesmo evento, criado pela atividade.
Abaixo reproduzimos as atividades da semana 2 do PET 6.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.23 Volume 6 – Semana 3
Nesta semana, a prática de linguagem proposta foi a leitura-escuta. Como objetos
de conhecimento, menciona-se a reconstrução das condições de produção e recepção de
textos, bem como as estratégias de leitura. Em habilidades, são citados diversos tópicos a
respeito de textos que circulam em campos da vida social, tais como: função social,
finalidade, meios de circulação, quem produziu, a quem se destinam, importância social,
efeitos de sentido e recursos expressivos gráfico-visuais. Propõe-se ainda uma
interdisciplinaridade com Ensino Religioso. Surpreendentemente, todos esses temas,
objetos, habilidades e conteúdos, devem ser trabalhados tendo como base a letra de uma
cantiga popular. Novamente, temos um problema de incompatibilidade entre a escolha do
gênero textual e os objetivos que se pretende alcançar com as atividades.
Nas orientações aos pais, sugere-se o levantamento de hipóteses a respeito do texto
com base no título e em imagens ilustrativas. Depois, o adulto deve realizar uma leitura com
a criança e, em seguida, convidá-la a cantar a cantiga. Pede-se ainda que se faça outra
leitura, desta vez, acompanhando com os dedos e salientando as repetições da canção, o
que sinaliza para o trabalho com rimas, mais uma vez. Na dica ao estudante, algumas
perguntas auxiliam na introdução da atividade, no levantamento de hipóteses já sugerido e
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na reflexão sobre assuntos como falar mentiras e debochar (temas presentes na cantiga).
No item “quer saber mais?”, há a indicação de um blog, do músico Marcelo Serralva.
Abaixo trazemos todas as informações e tópicos que precedem a aula da terceira
semana do volume 6 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Passando para a discussão em torno das atividades, temos como primeira proposta
ler e cantar a música “A barata”. Em seguida, na atividade 2, apresenta-se o início de uma
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estrofe que não apareceu na letra da música e é solicitado que a criança a complete.
Seguindo o mesmo padrão das estrofes anteriores, o aluno teria que escrever uma frase,
preocupando-se com seu tamanho, com o ritmo da música e com a rima. Em comparação
com alguns exercícios anteriores, em que o foco era sempre as palavras, sílabas, ou letras,
há um pequeno avanço. Porém, ainda se trata de um contexto pronto, pouco diverso, com
finalidade fonética e que não atende aos objetivos elencados inicialmente pelo material. As
atividades 3 e 4 buscam, de alguma forma, trabalhar a compreensão do texto, a bordando
a personalidade da barata e comparando a fantasia da música com a realidade. Na questão
5, temos três palavras do texto com as sílabas embaralhadas que devem ser ordenadas. A
atividade 6 propõe a identificação e a cópia das rimas do texto. E a atividade 7 solicita que
a criança identifique as risadas da barata (onomatopeias) no texto. As três últimas questões,
apesar de terem um texto como base, mantêm o mesmo aspecto mecânico e superficial da
escrita com foco em palavras e sílabas. Nenhuma das questões aborda os temas citados
nas informações iniciais da semana, como função social, circulação, produção, finalidade,
importância, entre outros. Também não são abordados conteúdos da disciplina de Ensino
Religioso.
Abaixo reproduzimos as atividades da semana 3 do PET 6.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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5.2.24 Volume 6 – Semana 4
Na última semana do sexto PET, as informações iniciais trazem uma proposta de
produção de texto. Foca-se bastante no planejamento do texto, levando em conta aspectos
muito importantes como: a situação comunicativa, os interlocutores, a finalidade, a
circulação, o suporte, a linguagem, a organização, a forma e o tema. Sugere-se ainda um
trabalho de pesquisa de informações para compor o texto e a organização das fontes
consultadas. Seria realmente muito interessante que a criança pudesse ter esse tipo de
experiência de escrita, porém, veremos mais a frente que nada disso é contemplado na
proposta do que eles chamam de produção de texto.
Nas orientações aos responsáveis, informa-se que o objetivo principal da aula é o
que eles chamam de produção textual, tendo novamente uma cantiga como base e o foco
incessante em rimas, ritmo e sonoridade, que pode estar relacionado a outra contribuição
de Magda Soares:
Rimas e aliterações representam, pois, um nível de sensibilidade fonológica
que, se desenvolvido, pode trazer efeitos significativos para o processo de
alfabetização: levam a criança a dirigir a atenção para a cadeia sonora das
palavras, dissociando-a do significado, colaborando assim para a superação
do realismo nominal; atividades podem levar a criança a perceber a
possibilidade de segmentação das palavras; finalmente, atividades que
levem a criança a confrontar rimas e aliterações com sua representação
escrita podem introduzir a compreensão da relação entre os sons e os
grafemas que os representam, ou seja, a compreensão do princípio
alfabético (SOARES, 2021, p.184)

A dica para o estudante apenas introduz a atividade da semana e o item “quer saber
mais?” sugere um vídeo no YouTube, com a música “Borboletinha”, que será trabalhada na
atividade.
Abaixo trazemos todas as informações e tópicos que precedem a aula da última
semana do volume 6 do PET.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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As cinco primeiras atividades da semana trabalham com: a leitura da letra da canção
“Borboletinha”, as rimas presentes na canção, o título e a identificação de informações
explícitas no texto.
A questão 6 traz uma proposta vergonhosa de produção de texto que solicita que a
criança produza uma única estrofe de uma música que já existe. É uma atividade
extremamente simples, que não aborda nenhum dos aspectos citados nas informações
iniciais e não traz só o contexto pronto, como toda a estrutura do texto, que aparece até
com algumas palavras que ajudam a manter o formato das estrofes originais. Há ainda uma
sugestão de estrofe presente na própria atividade que pode ser facilmente copiada pelo
aluno. Nas orientações da própria atividade foi pedido que a criança se atentasse a
aspectos como o ritmo da música e a ortografia das palavras. Após isso, há ainda uma
avaliação do texto que leva em conta dois critérios: (1) Se a estrofe criada mantém
exatamente a mesma ideia da música (a borboleta está em algum lugar fazendo alguma
coisa); (2) Se os versos formam rimas e mantêm a musicalidade original.
Abaixo trazemos as atividades da quarta semana do volume 6 do PET.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Novamente nos remetendo ao debate de Paulo Freire a respeito das cartilhas e
transpondo suas críticas às apostilas do PET, trazemos uma contribuição do autor a
respeito das propostas de escrita que, como a que mencionamos, desestimulam a
curiosidade e o processo criativo e de busca pelo conhecimento. Nas palavras do autor:
Na verdade, grande parte do esforço a ser realizado pelos alfabetizandos,
sobretudo no momento de criação de suas palavras, se encontra feito, nas
cartilhas, pelo seu autor ou por sua autora. Neste sentido, em lugar de
estimular, nos alfabetizandos, a curiosidade, as cartilhas reforçam neles a
atitude passiva, receptiva, o que contradiz o caráter criador do ato de
conhecer. Parece-me que este é um dos problemas que uma sociedade
revolucionária deve se pôr no campo da educação enquanto ato de
conhecimento. O do papel criador e recriador, o da re-invenção que o ato de
conhecer demanda de seus sujeitos. O da curiosidade diante do objeto,
qualquer que seja o momento do ciclo gnosiológico em que estejam, o em
que se busca conhecer o conhecimento existente ou o em que se procura
criar o novo conhecimento. Momentos, de resto, indicotomizáveis. A
separação entre esses momentos reduz, de modo geral, o ato de conhecer
o conhecimento existente à sua pura transferência “burocrática”. A escola,
não importa o seu nível, se transforma em "mercado de saber”; o professor,
num especialista sofisticado, que vende e distribui um "conhecimento
empacotado”; o aluno, no cliente que compra e "come” este conhecimento
(FREIRE, p.14-15, 1978).

5.2.25 Volume 7 – Semana 1
A primeira semana do volume 7 do PET traz, nas orientações iniciais, uma proposta
de trabalho de leitura e análise linguística/alfabetização. Nas habilidades e conteúdos
relacionados, menciona-se: (1) a leitura e compreensão de textos de gêneros do campo
jornalístico, levando em conta a situação comunicativa e o tema; (2) Identificação e
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reprodução da formatação e diagramação específica do gênero. Cita-se também a
disciplina de Ciências como proposta de interdisciplinaridade. Destacamos, de antemão,
que boa parte da proposta foi contemplada pela atividade, incluindo a interdisciplinaridade.
Na orientação aos pais, temos um diálogo inicial sobre as legendas de fotos em
textos jornalísticos, com sugestões de perguntas exploratórias para o levantamento de
hipóteses, buscando sentido a partir da imagem impressa na atividade. Propõe-se tanto a
leitura da legenda de forma autônoma (silenciosa e em voz alta) quanto a escuta da leitura
de um adulto, compreendendo quais informações a legenda foi capaz de acrescentar à foto.
Na dica ao aluno, apenas se introduz o tema a ser estudado e no item “quer saber mais?”
há algumas explicações sobre a legenda, seus usos e funções.
Abaixo trazemos todas as informações e tópicos que precedem a aula da primeira
semana do volume 7 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

A primeira atividade da semana é bastante interessante, traz uma imagem retirada
de uma reportagem, sem nenhuma legenda e estabelece um diálogo com a criança,
buscando sentidos e levantando hipóteses. Na segunda questão, a imagem é
contextualizada explicando o tema da reportagem e são sugeridas três legendas dentre as
quais a criança deve eleger a mais adequada. Consideramos que estas duas atividades
trouxeram uma abordagem um pouco mais significativa do gênero e possibilitaram uma
análise mais contextualizada, interessante e reflexiva. Na atividade 3 apenas é solicitado
que a criança responda se as legendas são textos longos ou curtos e a questão 4 traz uma
indagação a respeito de outras fontes de informação além das legendas. Foram duas
atividades simples, mas que se relacionavam com o gênero estudado. A atividade 5 traz
uma proposta muito ruim, divergindo das anteriores em diversos sentidos: (1) retoma-se a
temática de sinônimos sem contextualização e motivo aparente; (2) utiliza-se um pseudotexto, uma legenda completamente incomum em nossa sociedade inventada para atender
as demandas didáticas do material; (3) o campo jornalístico é deixado de lado; (4) não se
trabalha a compreensão dos sentidos do texto e nem os aspectos do gênero textual,
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trazendo uma proposta exclusivamente gramatical. A última atividade, apesar de também
não se deter somente a legendas jornalísticas, volta a trazer uma abordagem mais
significativa a partir de textos e contextos reais, buscando relações entre as imagens e os
textos escritos e acessando os tipos de legenda que a criança conhece.
Abaixo trazemos as atividades da quarta semana do volume 6 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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5.2.26 Volume 7 – Semana 2
As práticas de linguagem que se pretendeu abordar nessa semana foram a leitura e
a análise linguística/alfabetização. Percebemos, nas informações iniciais, que a temática
giraria em torno dos textos publicitários a partir de algumas habilidades, como: identificar a
forma e a composição de slogans, ler, compreender e escrever textos publicitários,
considerando a situação comunicativa e o tema. Apesar de citarem a escrita, não houve
proposta de produção de texto na atividade. Mencionaram ainda a interdisciplinaridade com
o conteúdo de ciências, que foi contemplada nas tarefas.
Destacamos novamente a pouca diversidade de gêneros textuais abordados nos
volumes do PET. Repetiram-se os trabalhos com cantigas populares, parlendas, textos
literários, listas e, agora, textos publicitários.
Nas orientações aos responsáveis, anuncia-se que o gênero textual a ser trabalhado
nessa semana será a campanha de conscientização e o objetivo será que o estudante leia
e compreenda o texto, identificando sua função social. O adulto também é incentivado a
dialogar com a criança a respeito do tema do texto a ser lido (higienização das mãos) e da
finalidade das campanhas educativas. Na dica ao aluno, formulam-se algumas perguntas
para o levantamento dos conhecimentos prévios da criança e anuncia-se o gênero e o tema
do texto que será abordado nas atividades. No item “quer saber mais?”, algumas
informações superficiais sobre o gênero são trazidas e menciona-se ainda a forma como
normalmente se utiliza os verbos em campanhas de conscientização, ainda que nenhum
trabalho com verbos tenha sido desenvolvido nas apostilas.
Abaixo trazemos todas as informações e tópicos que precedem a aula da segunda
semana do volume 7 do PET.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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A primeira atividade desta semana solicita que a criança acompanhe a leitura de um
cartaz que traz uma campanha de conscientização sobre a importância da higiene das
mãos para evitar doenças. Consideramos que o texto foi uma boa escolha, porque se trata
de uma situação comunicativa real, possui sentido e contexto, mistura linguagem escrita
com imagética e aborda um tema atual e interessante.
As questões 2 e 3 são perguntas objetivas que abordam, de forma bastante
superficial, a finalidade da campanha e o público alvo. A atividade quatro traz três
indagações a respeito da imagem do texto, buscando relacioná-las ao conteúdo escrito. A
questão 5 aborda algumas informações explícitas no texto, como a data comemorativa à
qual se refere o cartaz e os órgãos responsáveis pela campanha. Na atividade 6, abordase o slogan da campanha, mas apenas é solicitado que a criança copie o texto. A atividade
7, trabalha uma parte específica do cartaz que ensina o passo a passo de como se lavar
as mãos adequadamente, focando em sua finalidade, na ordem das instruções e na
importância das imagens ilustrativas.
Abaixo trazemos as atividades da segunda semana do PET 7.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

Percebemos, com essa atividade, que o texto foi muito melhor abordado do que em
outras ocasiões em que serviu apenas como um recipiente de palavras e sílabas a serem
mecanicamente trabalhadas. Realmente se buscou o sentido no texto, a finalidade, a
relação com imagens e outros recursos, o público alvo e a mensagem da campanha,
mesmo que superficialmente em alguns momentos. Ressaltamos que a perspectiva de
escrita como cópia e a pouca profundidade de análise ainda estão presentes e continuam
sendo um problema, mas estão em coerência com a concepção de alfabetização do
material.
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5.2.27 Volume 7 – Semana 3
As informações iniciais da terceira semana do PET 7, trazem uma proposta de
trabalho com a escrita. Sugere-se a produção de textos do campo jornalístico, considerando
a situação comunicativa, o tema e a organização de ideias no planejamento. Há ainda uma
proposta de interdisciplinaridade com Ciências, que aparece na atividade através do tema
do texto apresentado: alimentação saudável.
Nas orientações aos pais, são trazidas algumas informações sobre o gênero notícia,
mas na atividade temos apenas a manchete. Na dica ao estudante temos algumas
perguntas introdutórias sobre os meios de veiculação e o assunto das notícias. No item
“quer saber mais?”, foi apresentada uma definição de notícia breve e sem fonte.
Abaixo trazemos todas as informações e tópicos que precedem a aula da terceira
semana do volume 7 do PET.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais
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A primeira atividade da semana solicita a leitura do início de uma notícia e depois
pede que a criança copie o título e assinale os assuntos abordados no texto. Pensamos
que faria mais sentido se o texto fosse trazido na íntegra, se o título não fosse trabalhado
apenas pela lógica da cópia e se a criança pudesse expressar de forma mais completa os
assuntos que pôde identificar. Aliás, tem sido recorrente a abordagem de questões
importantes por meio de perguntas objetivas que trazem as respostas prontas, é o que
acontece também na questão 2 que aborda o objetivo principal do texto por meio de
múltipla-escolha. A atividade 3, em contrapartida, traz uma proposta interessante de relação
de sentidos entre o texto verbal e o não-verbal. Já a atividade 4, volta para a lógica da cópia
ao solicitar que a criança copie os alimentos citados no texto. A questão 5, busca a opinião
dos alunos, mas não de uma forma muito crítica, apenas indagando que tipo de notícia
sobre alimentação escolar as crianças gostariam que fosse publicada.
Depois disso, há uma proposta bastante mal estruturada que solicita que a criança
crie sua própria reportagem ou procure uma em jornais e revistas. Trata-se de dois
exercícios completamente diferentes, busca e produção, que são colocados à escolha do
aluno. Não há qualquer menção aos tópicos citados nas informações iniciais para a
produção de texto (situação comunicativa, tema, organização de ideias, planejamento).
Apenas foi pedido que se escrevesse o título da notícia e acrescentasse uma imagem. Além
disso, primeiramente dizem reportagem, depois notícia, como se os dois gêneros fossem
sinônimos. Por fim, a atividade 6, um pouco desconectada da proposta inicial, solicita que
a criança pesquise um cuidado com o corpo, escreva-o e faça um desenho para explicálo.
Abaixo trazemos as atividades da segunda semana do PET 7.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.28 Volume 7 – Semana 4
A última semana do PET 7, traz nas informações iniciais uma proposta de atividade
de leitura de textos do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema.
Há também uma proposta de interdisciplinaridade com as disciplinas de Arte e Ciências.
Nas orientações aos responsáveis sugere-se um diálogo a respeito do tema arco-íris
e a busca dessa palavra no dicionário. Depois, introduz-se o assunto a respeito do gênero
verbete e suas características. A dica ao estudante segue a mesma linha do tópico anterior,
com uma conversa sobre o tema do arco-íris e sobre a busca de palavras no dicionário. Em
“quer saber mais?” um link é disponibilizado com um vídeo do YouTube sobre o gênero
verbete.
Abaixo trazemos todas as informações e tópicos que precedem a aula da quarta
semana do volume 7 do PET.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

A atividade 1, apesar de propor um exercício de pesquisa sobre as cores do arcoíris, traz um desenho pronto para que a criança apenas colora e, depois, solicita que ela
escreva o nome das cores. A atividade 2 propõe cinco perguntas a partir do verbete de
dicionário com a definição da palavra arco-íris. A primeira questão solicita que a criança
busque outra palavra no dicionário, que aparece no verbete apresentado e registre na
atividade (novamente a lógica da cópia). A segunda pergunta propõe uma busca de
informação explícita no texto, que se refere ao momento em que o arco-íris aparece no céu.
A terceira e a quarta perguntas abordam a finalidade do verbete. E a última questão traz
uma explicação sobre um dos componentes do verbete e solicita que a criança o identifique
no texto. Depois das atividades há um quadro informativo que traz explicações sobre as
partes que compõem o verbete.
O gênero textual elencado e a palavra escolhida como tema da atividade chegaram
prontos para a criança (assim como tudo nesse material) e ainda percebemos uma
insistência nos exercícios de cópia de palavras e textos. Entretanto, a criança pôde ler um
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texto real, realizar pesquisas breves e, ao menos nas três últimas questões, ainda que
superficialmente, pensar sobre a finalidade e os componentes do gênero textual escolhido.
Abaixo reproduzimos as atividades da quarta semana do PET 7.

Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

5.2.29 PET Avaliativo – Semanas 1 a 4
O último volume das apostilas foi denominado PET avaliativo, não seguiu a divisão
por semanas e contou com as informações iniciais, uma mensagem de encerramento, nove
questões e um quadro para autoavaliação.
Nas informações iniciais, temos basicamente um resumo das propostas dos outros
volumes. As práticas de linguagem elencadas são análise linguística-alfabetização, leitura
e escrita, deixando de lado a oralidade. Nos objetos de conhecimento, o foco continua na
concepção mecânica da escrita e os tópicos mencionados giram em torno de: sistema
alfabético, ortografia, alfabeto, fonema, grafema, pontuação, grafias do alfabeto,
compreensão em leitura e forma de composição do texto. Grande parte das habilidades
também seguiu nessa mesma direção, abordando os mesmos temas: fonemas, grafemas,
letras do alfabeto, sinais gráficos, escrita de palavras e frases, sons das sílabas e tipos de
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grafias. Porém também foram retomados os gêneros textuais trabalhados: parlendas, listas,
regras, convites, receitas, legendas, notícias, fotolegenda, slogans e campanhas de
conscientização. Nos conteúdos relacionados, apenas se repetem os mesmos tópicos. Não
há proposta de interdisciplinaridade.
Ainda antes das atividades, temos a mensagem de encerramento que explica que a
criança deve relembrar os conhecimentos que construiu durante o ano para realizar as
atividades propostas e que isso ajudará os professores a planejarem o próximo ano.
Abaixo trazemos as informações iniciais e a mensagem de encerramento que
precedem as questões avaliativas do último volume do PET.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

A questão 1 da avaliação traz um quadro com o alfabeto e explica que utilizamos as
26 letras para escrever, porém o trabalho é com o nome próprio (que nem foi citado nas
informações iniciais). As questões 2, 3 e 4 são objetivas e tratam, respectivamente, dos
seguintes temas: (1) sílaba inicial; (2) diferenciação entre letras e outros sinais; e (3) sílaba
final. A questão 5 solicita que a criança escreva o nome de quatro desenhos. A questão 6
traz uma parlenda e pede que o aluno assinale a alternativa que diz respeito ao tema do
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texto. A questão 7, que também é objetiva, aborda dois tipos diferentes de grafias das letras.
A questão 8 solicita que o aluno apenas identifique o gênero do texto apresentado. E a
questão 9 solicita que a criança marque a alternativa que corresponde ao assunto de uma
campanha de conscientização.
Por fim, no quadro de autoavaliação, há uma espécie de checklist com as opções
“sim”, “em parte” e “não”, que devem ser marcadas com base no aprendizado da criança
em cada habilidade elencada na disciplina de Língua Portuguesa.
Abaixo trazemos as questões avaliativas e o quadro de autoavaliação.
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Fonte: https://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/pets/ens-fund-anos-iniciais

A maioria das questões avaliativas trouxe temas desconectados e fora de qualquer
contexto. As palavras elencadas foram aleatórias e apenas atendiam aos requisitos
fonéticos das atividades. Quando os textos aparecem, são para que se identifiquem
informações básicas e superficiais. Nenhuma análise aprofundada é proposta, menos ainda
a produção de textos. Não houve criatividade, criticidade, reflexão, interlocução e diálogo.
Os requisitos de autoavaliação condizem com essa abordagem, mantendo o mesmo foco
na aquisição mecânica de técnicas de leitura e escrita e, quando muito, citam o mínimo
trabalho realizado com gêneros textuais. Porém, não podemos dizer que não houve
coerência, porque tudo isso condiz com a concepção medíocre de alfabetização proposta
do início ao fim do material.

5.2.30 Últimas reflexões sobre os PETs
Após a análise dos oito volumes de apostilas do Plano de Estudo Tutorado de Língua
Portuguesa do 1o ano do Ensino Fundamental, levando em conta a concepção e os
conteúdos das apostilas, percebemos inconsistências até mesmo com as referências que
o próprio material cita ou apenas se apropria. Desse modo, apresentamos uma pequena
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síntese daquilo que foi trabalhado, categorizando alguns pontos, que podem nos ajudar a
evidenciar essas contradições e o foco da proposta.
Começaremos pelos tipos de atividade formuladas e a quantidade de vezes em que
aparecem no material:
Quadro 4 – Tipos e quantidade de atividades propostas nos PETs
Tipos de atividades26 propostas nos PETs
Focadas em unidades menores da língua (letras, sílabas, fonemas, grafemas e
palavras)
De interpretação de textos ou sobre gêneros textuais
De produção de textos
De produção de pseudo-textos
De cópias27
De leitura
De oralidade
Focadas em aspectos gráficos, gramaticais e ortográficos
Outras (pesquisas, jogos, vídeos, brincadeiras, etc.)
Total28 de atividades

Quantidade
72
43
4
2
12
27
11
14
13
142

Fonte: formulado pela autora.

A partir desses dados, observamos algumas questões de destaque que enfatizam o
que já vínhamos anunciando durante as análises. O primeiro ponto é que as atividades
focadas em unidades menores da língua, representam mais de 50% das atividades totais.
Se somadas às atividades focadas em aspectos gráficos, gramaticais e ortográficos – que
também compõem o que Soares (2021) chamou de faceta linguística da aprendizagem
inicial da escrita – passam dos 60%, o que diz muito sobre o foco escolhido e a concepção
de alfabetização implícita no material. As interpretações de texto e questões a respeito dos
gêneros textuais, juntas, não chegam a um terço das atividades. As “produções escritas de
textos” não representam nem 5% do trabalho realizado, contando apenas com seis
ocorrências (metade das propostas de escrita como cópia). No PET Avaliativo, seis das
nove atividades mantém o foco nas letras, sílabas, fonemas, grafemas e palavras e não há
nenhuma proposta de produção escrita.
Nesse sentido, a argumentação de Soares (2021) a respeito do trabalho simultâneo
das três facetas que envolvem o aprendizado inicial da língua escrita, não é visto nos PETs,
uma vez que a faceta linguística é nitidamente priorizada em relação às demais e, por
vezes, isolada delas. Nas palavras da autora:
Não consideramos as informações iniciais, as orientações aos pais, as dicas ao aluno e os itens “quer saber
mais?”. Apenas foram categorizadas as propostas presentes nas páginas de atividades.
27
Essas cópias nem sempre eram de textos completos, às vezes solicitava-se apenas cópias de palavras,
títulos, entre outros.
28
Uma mesma atividade pode se encaixar em mais de um tipo de proposta, por exemplo, uma interpretação
oral de textos.
26
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[...] se se reconhece a necessidade de que as correspondência fonemagrafema – a faceta linguística da aprendizagem inicial da língua escrita –
sejam objeto de ensino sistemático, direto, explícito, [...] não se pode, por
uma interpretação imprópria dessa necessidade, considerar o “necessário”
como “suficiente”, ou o “necessário” como devendo ser ensinado de forma
dissociada dos demais processos de aprendizagem inicial da língua escrita,
ou seja, das demais facetas dessa aprendizagem (SOARES, 348-349).

Não só a obra de Soares foi citada pelo material, como também centro de pesquisa
fundado por ela (o CEALE) e programas que seguiram a mesma concepção de “alfabetizar
letrando” cunhada pela autora, como o PNAIC. Isto representa uma grande inconsistência
teórica, uma vez que as próprias referências utilizadas se opõem à concepção de
alfabetização implícita na proposta das apostilas.
Partimos agora para a categorização dos gêneros textuais que foram abordados no
PET e a quantidade de ocorrências de cada um deles, seja em atividades de leitura, escrita
ou interpretação.
Quadro 5 – Gêneros textuais abordados e quantidade de ocorrências
Gêneros Textuais Abordados
Campanha de Conscientização
Letra de Música / Cantiga Popular
Conto / Reconto
Poesia
Tirinha
Parlenda
Manual de instruções
Lista
Convite
Legendas
Notícia / Reportagem
Verbete
Total de gêneros textuais
Total de propostas de trabalho com gêneros textuais
Fonte: formulado pela autora.

Quantidade
3
7
5
1
1
5
1
2
2
4
2
1
12
34

Partindo dessas informações, constatamos a princípio que todos os gêneros
selecionados se encaixam ou no campo da vida cotidiana ou no campo artístico-literário.
Em geral, foram selecionados textos curtos (com exceção dos contos e recontos) e de fácil
compreensão. Alguns deles misturam elementos imagéticos com texto escrito. Nem sempre
as características do gênero ou a própria interpretação do texto eram trabalhadas, estas
ocorrências que mencionamos, em alguns momentos, podem apenas representar a
presença de um texto que serviu de base para trabalhar atividades focadas nas unidades
menores da língua e/ou aspectos gramaticais, gráficos e ortográficos. Os gêneros
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“parlenda”, “poesia” e “letra de música ou cantiga popular”, juntos, representam quase 40%
(por cento) das ocorrências. Esse dado pode estar ligado ao fato de serem gêneros textuais
que se relacionam com a oralidade, com a recitação, facilitando a memorização e as
propostas de leitura repetitiva e mecânica. Além disso, por serem gêneros que apresentam
rimas, favorecem muito o trabalho com os aspectos fonéticos e fonológicos da língua,
sempre valorizado pelo material. No PET Avaliativo, apenas três das nove atividades
propostas, tinham um texto como base.
Trazendo, por fim, os dados a respeito das atividades de escrita, estas consistiram
em: 12 cópias; produção de 1 conto; produção de 1 reconto de um conto que acabara de
ser lido à criança; produção de 1 convite, com o contexto de produção completamente
definido pela atividade; criação de 1 nova estrofe para uma canção popular já existente,
seguindo todo o padrão rítmico e semântico da cantiga (pseudotexto); produção de 1
reportagem, mas que a criança poderia escolher se iria de fato produzir seu texto ou apenas
anexar uma reportagem já existente; produção de 1 lista de compras, em que na proposta
ao invés de se considerar os critérios comuns na seleção dos itens, os atrelou a critérios
fonéticos e ainda solicitou que a criança fizesse colagens de rótulos, distanciando-se
completamente das características de uma lista real (pseudotexto).
Com isso, além de serem raras as atividades de escrita, podemos perceber, que
quando ocorreram eram propostas descuidadas e pouco significativas, em sua maioria. A
lógica da cópia (de textos, frases ou palavras) aparece o dobro de vezes em relação as
propostas de produção, que foram apenas seis (mesmo considerando os pseudotextos).
Sendo que, destas seis propostas, cinco apresentaram os problemas que relatamos no
parágrafo anterior, o que demonstra que a escrita de textos, definitivamente não foi o foco
deste material.
Partindo para uma outra questão a respeito dos conteúdos do PET, focaremos agora
um pouco mais na estrutura organizacional das propostas – que traziam informações como:
“campo de atuação”, “práticas de linguagem”, “objetos de conhecimento” e “habilidades”.
Sobre esses tópicos, constatamos que todo o conteúdo foi pautado nas propostas da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), apesar de esta não ter sido sequer mencionada em
nenhum dos volumes das apostilas. Até mesmo a forma como os itens são indicados é
igual, com uma sigla própria.
Abaixo trouxemos os quadros da BNCC relativos ao conteúdo de Língua Portuguesa
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e do 1o ano29, especificamente. Neles,
29

Nos quadros que trazem as propostas do 1o ano, também se encontram as do 2o ano, pois em alguns
momentos há intersecções dos conteúdos.
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encontramos as informações extraídas pelos formuladores do PET.
Quadro 6 – Conteúdo de Língua Portuguesa do 1o ao 5o ano proposto pela BNCC
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Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
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Quadro 7 – Conteúdo de Língua Portuguesa do 1o e do 2o anos proposto pela BNCC
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231

232

233

234

235
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Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Diante desse contexto, o que pudemos perceber é que os formuladores do PET
extraíram conteúdos da BNCC, tentaram propor atividades relacionadas, entretanto, numa
visão também oposta à da BNCC. A Base assume uma perspectiva enunciativo-discursiva
de linguagem, que tem o texto como unidade central de trabalho, sempre o relacionando
com seus contextos de produção; já o PET, mantém o foco do trabalho nas unidades
menores da língua, como letras, sílabas e palavras, nem sempre contextualizadas e muitas
vezes selecionadas com base em critérios fonéticos. O texto na perspectiva da BNCC é o
ponto de partida para a definição dos conteúdos, habilidades e objetivos e é considerado
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com base nos gêneros textuais reais que circulam em nossa sociedade. É a partir dos
conhecimentos sobre o texto, sobre os gêneros, sobre as linguagens, que se mobiliza o
desenvolvimento da leitura e da produção escrita, que devem ocorrer por meio da
participação em diferentes práticas sociais reais. De acordo com o documento:
Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos
estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos,
de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas
práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por
outras linguagens (BRASIL, 2018).

Diante disso, temos uma nítida oposição de enfoques entre BNCC e PET, ainda que
o segundo tenha se apropriado dos conteúdos da primeira, sem se preocupar em
referenciar o trabalho e em ser coerente com sua concepção. A partir do trecho abaixo, que
retiramos do texto da BNCC, podemos constatar nitidamente o movimento dos
formuladores dos PETs em se apropriarem dos eixos, desconsiderando a forma de abordálos:
Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de
integração considerados na BNCC de Língua Portuguesa são aqueles já
consagrados nos documentos curriculares da Área, correspondentes
às práticas de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e
multissemiótica) e análise linguística/semiótica (que envolve conhecimentos
linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a normapadrão –, textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os
elementos de outras semioses). Cabe ressaltar, reiterando o movimento
metodológico de documentos curriculares anteriores, que estudos de
natureza teórica e metalinguística – sobre a língua, sobre a literatura, sobre
a norma padrão e outras variedades da língua – não devem nesse nível de
ensino ser tomados como um fim em si mesmo, devendo estar envolvidos
em práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas
capacidades de uso da língua/linguagens (em leitura e em produção) em
práticas situadas de linguagem (BRASIL, 2018).

Rememorando os textos selecionados para as atividades de leitura, interpretação e
produção escrita do PET e os gêneros aos quais pertencem, percebemos mais uma
inspiração nas sugestões da BNCC:
Em que pese a leitura e a produção compartilhadas com o docente e os
colegas, ainda assim, os gêneros propostos para leitura/escuta e produção
oral, escrita e multissemiótica, nos primeiros anos iniciais, serão mais
simples, tais como listas (de chamada, de ingredientes, de compras),
bilhetes, convites, fotolegenda, manchetes e lides, listas de regras da turma
etc., pois favorecem um foco maior na grafia, complexificando-se conforme
se avança nos anos iniciais. Nesse sentido, ganha destaque o campo da
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vida cotidiana, em que circulam gêneros mais familiares aos alunos, como
as cantigas de roda, as receitas, as regras de jogo etc. (BRASIL, 2018).

Praticamente todas as escolhas do PET condizem com o que se sugere no trecho
acima, entretanto, sabemos que as perspectivas de trabalho se opõem, revelando, mais
uma vez, a incoerência que permearam o processo de produção dessas apostilas.
Diante de todos esses dados e da análise dos conteúdos empreendida nesse
capítulo, concluímos com a ideia de que esse material, além de flertar com uma política
anacrônica, ignorar todas as particularidades de cada turma, propor um ensino pautado na
forma mais intensa da educação bancária e romper com qualquer autonomia e diálogo, é
mal estruturado, mal escrito, mal organizado e incoerente. É um desrespeito às crianças e
contribui para alargar o abismo das desigualdades sociais que reverberam na educação.
Em poucos momentos pudemos ver um trabalho relativamente mais significativo,
mas a própria formulação padronizada e verticalizada do material já traz, em sua gênese,
o viés autoritário e despreocupado com o amplo debate, com as pluralidades e com as
experiências e saberes dos educandos. Concordamos, mais uma vez, com Freire, quando
o autor explica que:
[...] não posso de maneira alguma, nas minhas relações políticopedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de
experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão
de sua própria presença no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido
ou escondido no que chamo leitura do mundo, que precede sempre a leitura
da palavra. (FREIRE, 2021, p.79).

Nesse contexto, aquilo que deveria preceder a leitura da palavra, foi desconsiderado
já na formulação do material que pretendia justamente alfabetizar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim
a caminhada. Caminhando e semeando, no fim
terás o que colher.”
(Cora Coralina)
No início dessa pesquisa, quando as tantas dificuldades causadas pela pandemia,
nos mais diversos âmbitos, ainda eram inimagináveis, também não tínhamos ideia do
caminho que seria percorrido nesse estudo. Lá no princípio, antes do aprofundamento na
temática da alfabetização e antes da troca de enfoque que propusemos – quando ainda
existiam apenas inquietações sobre a prática que vivenciei no meu trabalho voluntário,
sobre o porquê de a alfabetização ser negada a alguns e a outros não – eram impensáveis
o crescimento e os aprendizados que seriam construídos nesse percurso.
Já nos primeiros meses no mestrado, iniciei os estudos sobre as concepções de
alfabetização e, além de me inteirar a respeito do debate que estava posto, pude encontrar
em Freire, uma perspectiva que indicava alguns caminhos para as inquietações que me
cercavam. Aprendi, com essa perspectiva, que o saber das minorias dominantes tenta
proibir, asfixiar e castrar o crescer das imensas maiorias dominadas. Aprendi, que isso
acontece porque o interesse mesmo é que elas permaneçam como maiorias dominadas.
Aprendi sobretudo, que não podemos, como educadores e como humanos, nos
entregarmos ao fatalismo e nos submetermos ao sistema que pretende reproduzir as
desigualdades que já estão postas. Precisamos, ao invés disso, como educadores e como
humanos, valorizar os saberes, as culturas, o diálogo, o posicionamento crítico, a
criatividade e a participação ativa, fazendo história e por ela sendo feitos. Aprendi, que
precisamos romper com a educação bancária, que prioriza a transferência de saberes do
professor ao educando, compreendendo que, no processo de ensino-aprendizagem,
ambos buscam e constroem o saber juntos, dialogicamente. Aprendi, que não pode existir
prática pedagógica em que não se considere os saberes dos educandos e, que na
alfabetização, a leitura do mundo precede a leitura da palavra.
Com a mudança no foco desse estudo, que acabou me levando à temática da
alfabetização na pandemia e me inserindo na pesquisa desenvolvida nacionalmente,
continuei aprendendo muito. A começar pela importância de se propor uma dissertação que
deriva de um estudo tão grandioso em extensão e relevância. Partir da realidade macro que
foi investigada pelo coletivo Alfabetização em Rede e chegar até o microcontexto da turma
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pesquisada, em diálogo com as outras pesquisadoras e alfabetizadoras que também
fizeram este movimento, foi uma das maiores riquezas dessa experiência. E quando imergi,
de fato, na realidade da turma, aprendi também, como essas ideias todas que citei no
parágrafo anterior, desagradam a ordem social vigente, que tenta expurgá-las a qualquer
custo, até mesmo instituindo – em um contexto caótico e tão dolorido – um método de
ensino completamente autoritário, castrador e fora do contexto dos educandos. Aprendi,
principalmente, que educar é um ato político e que demanda luta, constante.
Quanto mais a pesquisa caminhava revelando a experiência vivida na turma, mais
eu me convencia da necessidade dessa luta. Nas observações das aulas, me deparei com
familiares desesperados por não verem o desenvolvimento de suas crianças, uma
professora sobrecarregada tentando fazer o seu melhor com aquilo que lhe foi imposto e
alunos totalmente desinteressados por esse modo de ensino que os apagou e os
desconsiderou como sujeitos ativos que deveriam ser. Na análise dos materiais, que já
partiam de uma formulação arbitrária e padronizada, percebemos a redução do processo
de alfabetização a puro treino mecânico, sem sentido, descontextualizado e que não
considerou as particularidades de cada turma.
Diante desse contexto, em que o resultado, segundo a própria professora da turma,
foi a construção de quase nenhum aprendizado, percebi, contraditoriamente, que mesmo
deixando de pesquisar os casos de crianças que chegavam ao 5o ano sem terem sido
alfabetizadas, meu caminho ainda assim me levou à problemática da negação do direito à
alfabetização para alguns, com o alargamento do abismo que já existia antes do ensino
remoto.
Algumas hipóteses que havíamos levantado antes do trabalho de campo, acabaram
por se confirmar, como por exemplo, a importância das famílias como ponte na interação
entre docente e educandos. O que não imaginávamos, porém, é que as crianças seriam
praticamente excluídas do processo de ensino, sendo meras receptoras dos materiais
prontos que chegavam aos pais e que por eles deviam ser devolvidos. A grande conclusão
dessa pesquisa, é que o ensino remoto representa a educação bancária em sua forma mais
aguda. Os alunos não puderam dialogar com a sua professora e seus colegas, não tiveram
seus saberes e interesses considerados, limitaram-se a consumir os conteúdos dos PETs
e participaram apenas por meio de fotos de suas atividades, que deviam atender aos
critérios de uma correção que também chegam prontos. A professora teve sua autonomia
negada, foi obrigada a trabalhar burocraticamente com o material que não planejou e com
o qual não compactuava e mesmo quando produzia seus próprios conteúdos, deveria
seguir o que era proposto no PET, complementando-o ou elucidando-o de forma
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dissertativa. Foi realmente um cenário doloroso, que inibiu tudo de essencial à prática
educativa, como um todo, e ao processo de alfabetização, especificamente, mas como
questiona Paulo Freire (2021), “Como, por exemplo, esperar de uma administração de
manifesta opção elitista, autoritária, que considere, na sua política educacional, a
autonomia das escolas?” (FREIRE, 2012, p.38).
Acreditamos que tamanho descaso com a educação pública, pode trazer implicações
pedagógicas avassaladoras com o retorno das aulas presenciais e que levantam novos
questionamentos. Como estes alunos que tiveram sua alfabetização completamente
comprometida darão continuidade ao seu desenvolvimento? Como as escolas, os
professores e professoras poderão lidar com essa situação? De que maneira as
desigualdades que se acentuaram no ensino remoto poderão ser diminuídas no póspandemia? Qual será a postura do governo do estado de Minas Gerais após ter oferecido
um ensino remoto sem qualidade?
Esperamos, que de alguma forma, o estudo que desenvolvemos contribua para
pensar caminhos diferentes do que foram traçados; caminhos que vão em direção à
autonomia, ao diálogo, à valorização dos saberes e experiências dos educandos; caminhos
que considerem a alfabetização como um processo situado, contextualizado, cultural e
político; caminhos opostos ao autoritarismo, à castração da curiosidade e do senso crítico;
caminhos que busquem a liberdade, a democracia e a construção coletiva do saber;
caminhos que deveriam ter sido percorridos antes, para que os resultados aqui
apresentados não fossem tão preocupantes; caminhos pelos quais sonho em caminhar.
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