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RESUMO 

 

 
 

O objetivo geral desta pesquisa foi, através de estudo longitudinal, conhecer e compreender as 

práticas utilizadas na alfabetização em uma escola municipal situada na periferia do 

Município de Angra dos Reis.  Foi acompanhada, nesse período, uma única turma, ao longo 

do 1º e 2º anos do ensino fundamental. Observou-se, no segundo ano, um grande rodízio de 

professoras. Ao final da pesquisa, chegou-se à conclusão de que, apesar de inovador, o 

“Método Sandra Bozza” depende do conhecimento e da prática do professor em relação a ele. 

Notou-se, ainda, que, ao final do segundo ano, os resultados esperados pelo Projeto Político 

Pedagógico da escola (ampliar o processo de alfabetização, como forma de comunicação, 

utilizando-se dos usos sociais da leitura e escrita) não foram plenamente alcançados. Apesar 

de o processo de alfabetização ter sido prejudicado pela alternância de professoras, e de nem 

todas terem conhecimento e experiência com o método adotado, a escola considerou o 

resultado satisfatório, uma vez que todos os alunos, embora em estágios diferentes, 

concluíram o segundo ano sabendo ler e escrever, o que, infelizmente, não é usual na rede 

municipal de Angra dos Reis. 

 .  

  

 

Palavras-chave: Alfabetização, professor alfabetizador, prática cotidiana. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

 O objetivo desta pesquisa é, a partir das observações do estágio supervisionado, 

durante minha formação no curso de Pedagogia da UFF, entender a prática e o “Método de 

Alfabetização Sandra Bozza”, empregados em uma turma, ao longo de dois anos, em uma 

escola Municipal de Angra dos Reis. 

Ao longo dos anos de 2012 e 2013, foi possível observar as dificuldades e evoluções  

pelas quais passaram  professores e escola, durante a alfabetização de uma turma de alunos 

com idades entre 06 anos, no primeiro ano de observação e, de 08 a 09 anos, no final do 

período de estágio.  

Pretendeu-se, a partir do estágio supervisionado, conhecer mais de perto a relação 

aluno/professor durante  os processos da apropriação da escrita e da leitura de crianças das 

séries iniciais do ensino fundamental, bem como  participar das vivências em sala de aula 

durante a aprendizagem. 

O estágio supervisionado em ambiente escolar é exigência da Graduação em 

Pedagogia. Na escola observada, foi possível estagiar em quatro períodos diferentes, sendo  o 

último voltado para a gestão escolar, o que  possibilitou-me, na medida do possível, analisar 

alguns documentos, inclusive diários de classe da turma acompanhada. 

A realização desta pesquisa é relevante, devido ao fato de que o Município investe 

recursos em um programa de alfabetização moderno e inovador, baseado nas práticas do 

letramento, porém, após sete anos de início de sua utilização, nenhum tipo de pesquisa foi 

feito por iniciativa da própria Secretaria Municipal de Educação, a fim de investigar se o 

programa realmente melhorou a qualidade do ensino, aumentou o nível de interpretação dos 

alunos, reduziu o índice de alunos que não conseguem ler e escrever, ou mesmo  se reduziu o 

índice de retenção no 3º ano do ensino fundamental. 

O  objetivo a que me proponho, não é responder todas essa questões, mas sim, 

observar na prática docente e realidade do aluno, como tal proposta de alfabetização acontece 

e seus  efeitos sobre o processo de aprendizagem dos alunos. 

 Durante o período de observação, foi possível perceber a evolução e a trajetória de 

aprendizagem da turma, bem como as dificuldades de alguns alunos, em comparação aos 

colegas. Além disso, notou-se também a necessidade de intervenção por parte de mais um 
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profissional cuja responsabilidade seria a tentativa de aproximação da compreensão e 

aprendizagem dos alunos com mais dificuldades, daqueles que aprendiam mais facilmente. 
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METODOLOGIA 

 

 

 Buscou-se fazer uma pesquisa de caráter longitudinal, embora em um espaço curto de 

tempo. Tal pesquisa visa analisar as variações nas características dos mesmos elementos, 

indivíduos, por um longo período de tempo, frequentemente vários anos.  

 

Os dados longitudinais permitem, assim, analisar o quanto as práticas 

escolares contribuem para o aprendizado dos alunos durante o ano em que 

eles frequentaram uma determinada escola e, por essa razão, são 

considerados um elemento chave nas pesquisas sobre o efeito escola e 

também sobre a eficácia escolar. (BONAMINO; OLIVEIRA, 2013, P.40) 

  

O principal objetivo da pesquisa foi analisar o professor alfabetizador em sala de aula, 

estabelecendo relação entre sua prática, o método estabelecido pela Rede Municipal de Ensino 

e a aprendizagem dos alunos, ou seja, a alfabetização propriamente dita. Além disso, buscou-

se também observar os limites e as possibilidades da prática pedagógica diante das 

dificuldades de  aprendizagem  por parte de alguns alunos.  

 A pesquisa contou com análise documental, onde se buscou, no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola, as bases para entender melhor a própria escola, a comunidade 

em que esta está inserida, os alunos e suas condições sócio econômicas.  

O método documental está baseado na análise de documentos existentes, constituindo-

se uma importante fonte de dados que podem tornar a pesquisa uma fonte confiável.  

Para Gil (1991), uma das vantagens da análise documental é que “os documentos 

constituem  fonte rica e estável de dados”, além de “subsistirem ao longo do tempo”.  

Além da análise documental, a pesquisa teve como base principal a análise qualitativa, 

onde buscou-se no ambiente natural do aluno, dados para entender e interpretar seu 

desenvolvimento, ou não, além de compreender as diferentes técnicas utilizadas pelo 

professor alfabetizador em sua atuação.  

Godoy enumera características que identificam uma pesquisa qualitativa: “Ambiente 

natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental; 2) o 

caráter descritivo; 3) os significados que as pessoas dão às coisas e à vida, como preocupação 

do investigador; e 4) o enfoque indutivo.” (GODOY, 1995, p.62) 
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 Durante dois anos, 2012 e 2013, a turma escolhida, 1º ano do ensino fundamental, no 

início da pesquisa, foi acompanhada em um semestre, no ano de 2012, e três semestres 

condensados, no ano de 2013, por um período de 10 encontros cada, onde o objetivo principal 

foi observar durante as aulas, as práticas de alfabetização e a evolução da aprendizagem dos 

alunos, mediante a utilização do método implantado pela Rede Municipal de Angra dos Reis. 

 Devido ao fato de ter ocorrido uma greve nas Universidades Federais entre os meses 

de maio a setembro de 2012 e o respectivo atraso no início das aulas do 2º semestre na 

Universidade, o período de estágio referente a esse semestre aconteceu somente no início do 

ano letivo de 2013, ano em que ocorreram então, três períodos consecutivos de estágio e 

observação. 

          Durante os períodos de observação, frequentei a escola de 3 a 4 vezes por semana, 

geralmente no período da manhã, cumprindo um total de 4 horas diárias, em 10 encontros. 
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A ESCOLA E O ENTORNO 

 

O ESPAÇO ESCOLAR DA PESQUISA E SUA FUNCIONALIDADE  

 

 

          A Escola Municipal Frei Fernando Geurtse, na qual ocorreu a observação, está 

localizada no bairro Marinas em Angra dos Reis/RJ e é rodeada por alguns bairros menores, 

que a tem  como referência para suas crianças.  

O bairro é formado por inúmeros condomínios de classe média e alta, no entanto suas 

crianças não estudam em escola pública, logo, não  frequentam a escola desta localidade, 

preferindo escolas particulares do Centro da cidade.   

Além dos condomínios, há no bairro, moradores nativos, alguns residindo lá há mais 

de cinquenta anos, época em que não havia condomínios. Tais moradores residem nas 

encostas dos morros, áreas urbanizadas, porém, algumas de difícil acesso. Em certos lugares, 

não é possível chegar de carro e tais moradores precisam subir à pé para suas casas. Em geral, 

as muitas residências desses morros são boas. Há também no bairro um posto de saúde e a 

Associação de Moradores. A rua principal e as ruas dos morros são asfaltadas. A situação 

socioeconômica dos seus moradores, diante das estruturas de suas residências, pode ser 

classificada, de modo geral, como participantes das classes baixas e alguns, de classe média. 

São as crianças dessas áreas que frequentam esta escola. 

Há, ainda, no entorno do bairro Marinas, algumas comunidades, também localizadas 

em morros, cujas crianças também frequentam esta escola. São comunidades, em geral, de 

situações socioeconômicas baixas.     

Fundada em 1992, por pressão dos moradores locais, através de inúmeras solicitações, 

por meio da Associação de Moradores, a escola conta hoje com 11 turmas, do pré-escolar ao 

5º ano do ensino fundamental. As turmas estão divididas em dois turnos, manhã e tarde e 

estudam em média nesta escola 225 crianças com faixa etária entre 05 e 14 anos. 

Em seu quadro de funcionários há: 01 zelador, 01 auxiliar de zeladoria, 01 merendeira, 

02 auxiliares de secretaria, 01 diretora, 02 auxiliares de direção, 01 auxiliar de biblioteca, 01 

pedagoga e 10 professoras.  

A escola não conta com professores substitutos para o caso de uma licença médica ou 

qualquer outra eventualidade que impeça o professor  em ir ao trabalho. Na ausência de algum 
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professor, a própria diretora ou as auxiliares de direção, que são pedagogas e professoras, se 

encarregam em ficar com a turma. 

Em geral, a meu ver, as relações de trabalho na escola parecem  amigáveis. Gestores, 

professores e funcionários de apoio, além de cumprirem com suas obrigações, vez por outra 

se revezam para suprir carências de pessoal em outros setores. 

Durante todo o ano são oferecidos, aos funcionários, cursos de capacitação e formação 

continuada, pela Secretaria de Educação. Alguns cursos são obrigatórios e, por isso, 

oferecidos em mais de uma ocasião, para que os alunos não sejam prejudicados com a 

ausência dos professores em sala de aula. 

          Do ponto de vista estético, pode-se dizer que é uma escola agradável, possuindo 06 

salas de aula que medem em torno de 40m2 cada uma. Além disso, faz parte da arquitetura 

dessa escola: sala de direção, secretaria, biblioteca, cantina, consultório dentário, dois 

banheiros para os alunos (feminino e masculino), um banheiro para funcionários, quadra de 

esportes, um amplo corredor entre as salas de aula, refeitório, cozinha, depósito para materiais 

e  dois pátios para recreação dos alunos.  

A cozinha tem uma ótima aparência, principalmente em relação à limpeza e a merenda 

parece ser bem preparada, pois o cheiro é convidativo. O cardápio é variado com frutas de 

sobremesa. No início do turno da manhã, antes da aula, é servido café com leite e biscoito. 

Aos alunos da tarde, é servido almoço antes do turno, sendo, porém, necessário que cheguem 

mais cedo à escola. Cabe ressaltar que são poucas as crianças que comem a merenda, porém, 

segundo a vice-diretora, o quantitativo de alunos que merendam na escola tem aumentado 

gradativamente. Quanto aos alunos que não comem a merenda escolar, em geral, eles levam 

seus lanches de casa ou compram na cantina, onde  são vendidos alguns tipos de salgados 

assados, previamente solicitado no início da aula pelos  interessados.  

 O recreio é dividido por turmas, de maneira que os menores fiquem juntos e 

protegidos de qualquer imprudência ou esbarrões das crianças maiores.  Além disso, o espaço 

é pequeno para que todos brinquem ao mesmo tempo, então, dividir o recreio em dois 

períodos tornou-se uma boa alternativa. Quase todos brincam de pique no pátio da escola. São 

grupos diferentes. Enquanto uns brincam de pique-pega, outros brincam de pique-alto e assim 

vai  por todo o período do recreio, que apesar de ser apenas de 20 minutos, é tanta correria e 

gritos que ecoam em nossos ouvidos, que parece ser um tempo muito maior do que é na 

realidade.  Há também uma mesa de totó, na qual eles fazem fila para revezar a brincadeira. 

Há uns poucos alunos que brincam de pular corda, bambolê e, às vezes, futebol. 
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A biblioteca da escola abre apenas nos dias em que a auxiliar de biblioteca, que é uma 

professora em desvio de função, trabalha. Isso acontece 03 vezes por semana. Nesses dias, a 

funcionária marca um horário com cada turma para contação de histórias e atividades 

referentes às mesmas. Além disso, os alunos podem pegar livros de 15 em 15 dias, para ler em 

casa. Há também na biblioteca 08 computadores que deveriam ser para aulas de informática, 

no entanto, não há professor para esta área, o número de equipamentos é insuficiente e o 

espaço não é adequado para atender às turmas. 

 

Planejamento escolar 

 

 A escola funciona com planejamento anual, mensal, semanal e diário. 

 O planejamento anual está previsto no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. 

São reuniões de pais, professores, Conselhos, etc. Além disso, há os planejamentos para os 

projetos pedagógicos que serão desenvolvidos no decorrer do ano, de acordo com as datas 

específicas, como por exemplo: Projeto do Meio Ambiente, com ênfase na preservação das 

matas, solo, águas; Projeto Literário, onde os alunos são incentivados a desenvolver o hábito 

da leitura e produzir textos, entre muitos outros projetos. 

No início do ano acontece uma reunião geral com a equipe de funcionários, onde 

também são marcadas as datas para as primeiras reuniões de pais. 

Bimestralmente acontecem as definições de datas para início e término de projetos, 

datas para as reuniões, conselhos, provas e encerramento das atividades daquele período. 

Ao longo dos meses, semanas e dias, além das atividades já pré-programadas, outras 

programações vão entrando em cena e acontecendo simultaneamente às que já estavam 

definidas. Além disso, é comum acontecerem mudanças repentinas de datas, devido a 

imprevistos e necessidade de adaptação do planejamento à programação da própria Secretaria 

de Educação. 

Semanalmente, mais especificamente às sextas-feiras, acontecem as coordenações, 

reuniões entre professores e direção, onde é discutido e avaliado o desempenho e avanço dos 

alunos. Além disso, também são feitos planejamentos sobre  pautas como: material 

pedagógico a serem solicitados à Secretaria de Educação, oficinas a serem desenvolvidas e  

discussão sobre o PPP da escola, que está sendo reformulado, além de outros assuntos que são 

levados por aqueles que participam. 
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No decorrer do ano de 2013, além dos diversos cursos oferecidos, os quais o professor 

tem liberdade para fazer ou não, foi também organizado pela Secretaria, dois Fóruns de 

Alfabetização Leitura e Escrita (FALE I e FALE II) e um Seminário Internacional de 

Educação, com a participação de toda a rede de ensino. 

Os fóruns aconteceram na parte da tarde em dias de sexta-feira, quando as crianças 

saem mais cedo.  

Já, por ocasião do seminário, que aconteceu em dois dias, com temas diferentes para 

cada data, foi necessário que os interessados escolhessem em qual dos dias iriam participar, 

para que as atividades escolares não fossem prejudicadas. 

O que se percebe é que a maioria dos cursos e seminários oferecidos são voltados para 

a área de alfabetização, fazendo-nos deduzir um certo interesse e  necessidade da Secretaria 

de Educação em melhorar essa área. 

 

Objetivos por ano de escolaridade, de acordo com a Secretaria Municipal 

de Educação 

 

 No PPP da escola constam os objetivos que a equipe de professores, de acordo com 

cada turma, precisará  ter alcançado ao final de cada ano de escolaridade. Com a finalidade de 

torná-lo claro, optou-se por descrever tais objetivos até ao terceiro ano, pois é onde encerra-se 

o primeiro ciclo do ensino básico. 

 

Pré-escolar: A criança, com idade mínima de 5 anos, aprende a reconhecer e utilizar as 

diferentes linguagens em um ambiente alfabetizador, afetivo e cognitivo, para atuar nos 

diversos espaços sociais. 

 

1º ano: O objetivo, nesta série, é levar a criança a apropriar-se da leitura e da escrita e de seus 

usos sociais.  

 

2º ano: Ampliar o processo de alfabetização, como forma de comunicação, utilizando-se dos 

usos sociais da leitura e escrita. 

 



16 
 

3º ano: Ampliar através de diferentes linguagens o processo de construção do conhecimento, 

desenvolvendo habilidades de leitura, escrita, interpretação, raciocínio lógico, respeitando a 

diversidade e interagindo como ser participativo no mundo em que vive. 

 

 Como é possível observar, ao entrar na escola, aos 5 anos, no pré-escolar, a criança, 

aprende a “reconhecer e utilizar as diferentes linguagens em um ambiente alfabetizador”, ela 

não começa a ser alfabetizada, mas sim, ser imersa em  um ambiente alfabetizador. Em 

escolas particulares, a criança, no Jardim I, aos 3 anos de idade, começa a aprender as vogais, 

e aos 4 anos, no Jardim II, aprende as consoantes e escreve algumas palavras. Relato esse 

fato, por experiência própria, pois tenho dois filhos em escola particular e com 5 anos, ambos 

já  encontravam-se alfabetizados. 

 A escola também possui um plano de metas, onde a primeira delas é garantir que os 

alunos estejam alfabetizados até o final do 2º ano de escolaridade e o quinto item  é 

proporcionar aos alunos com dificuldades de aprendizagem, oportunidades diferenciadas de 

construção do conhecimento, mediados pelo professor.  

 

Perfil sócio/econômico e cultural dos alunos 

 

Durante a elaboração do seu Projeto Político Pedagógico, a direção da escola realizou 

uma pesquisa com 136 famílias  do bairro, com o objetivo de conhecer melhor a comunidade 

em que  está inserida, assim como aspectos sociais, culturais e econômicos dos alunos que a 

frequentam. A conclusão e diagnóstico a que se chegou foi o seguinte: 

 

Quanto aos aspectos: sociais, culturais e econômicos 

 

 São filhos de pais que possuem o ensino fundamental (anos finais) e o ensino 

médio.  

 As famílias possuem renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos.  

 Os responsáveis consideram a educação escolar importante e sua responsabilidade 

é cuidar e educar. 

 Para a maioria dos pais a função da escola é ensinar a ler, escrever e a fazer 

cálculos.  
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 As famílias, em sua maioria, residem em bairros distintos, como: Marinas, 

Sapinhatuba 1, Sapinhatuba 2, Sapinhatuba 3, Balneário, bairros do entorno da 

escola e grande parte reside em casa própria.  

 Atividade cultural mais frequentada pelos responsáveis são a igreja e o shopping.  

 O tipo de leitura mais praticado é a Bíblia e jornais.  

 Como meios de comunicação, utilizam mais a televisão e o telefone celular. 

 

Aspectos cognitivos e comportamentais: 

A equipe pedagógica também avaliou o aspecto cognitivo e comportamental dos 

alunos, além de fazer um levantamento da necessidade de adaptação e melhorias pelas quais a 

escola precisa passar.  

 

Quanto ao aspecto cognitivo, chegou-se às seguintes conclusões: 

As crianças das séries iniciais, 2º e 3º ano: 

 Ainda apresentam dificuldades em ler com sentido, expressando ritmo, fluência e 

entonação;  

 Apresentam dificuldades em interpretação de textos, principalmente no que diz 

respeito aos descritores do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica – 

Português e Matemática), o que interfere no processo de aprendizagem das várias 

disciplinas.  

 No aspecto da escrita, ainda precisam melhorar a produção de texto atentando para 

os conteúdos linguísticos e possuem pouco vocabulário.  

 Em matemática, precisam melhorar na questão do raciocínio lógico, 

principalmente nas técnicas operatórias e também na resolução de problemas 

(operações matemáticas). 

 

Estrutura escolar 

 

A equipe pedagógica da escola também chegou à  conclusão de que ainda há falta de 

estrutura para o recebimento de crianças com necessidades especiais. As salas de aula são 

todas no primeiro pavimento, porém, a escola está localizada na parte alta do bairro, ou seja, 

em um morro. Apesar da Secretaria de Educação disponibilizar uma condução para 

transportar alunos com necessidades especiais e com dificuldade de locomoção, ainda assim, 
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a escola não possui rampa de acesso para cadeirantes e não passou por adaptação para receber 

essas crianças, tais como: banheiros adaptados para cadeirantes, corrimões nos corredores, 

portas das salas com aberturas suficientes para a passagem da criança, juntamente com a 

monitora, entre muitas outras. 

Há na escola uma monitora de educação especial, concursada para o cargo, cuja 

função era acompanhar e auxiliar, no turno da manhã, um  aluno com múltiplas necessidades, 

que fazia parte da turma observada.  

A monitora e a adaptação curricular foram as únicas mudanças que aconteceram na 

escolar, para receber crianças com necessidades especiais.  
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de 

aprender a fazer ‘algo’ ou ‘ação’. A profissão de professor também é prática. 

E o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação será a 

partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, da re-elaboração dos 

modelos existentes na prática, consagrados como bons. Muitas vezes nossos 

alunos aprendem conosco, observando-nos, imitando, mas também 

elaborando seu próprio modo de ser a partir da análise crítica do nosso modo 

de ser. Nesse processo escolhem, separam aquilo que consideram adequado, 

acrescentam novos modos, adaptando-se aos contextos nos quais se 

encontram. Para isso, lançam mão de suas experiências e dos saberes que 

adquiriram. (PIMENTA, 2005/2006, p.7). 

  

Ao longo da faculdade, fizemos sete períodos de estágio supervisionado, com duração 

média de 40 horas por período, em escolas da Rede Municipal. Não tenho em minha 

memória, nenhum dia de estágio em que eu tenha me sentido à vontade nas escolas por onde 

passei. Sempre me senti “sobrando”, e, por mais que eu me esforçasse, não conseguia agir 

com naturalidade. Estava sempre tensa, presa e, apesar de ajudar as professoras no que era 

possível, sempre achava que não era suficiente. Era como estar na casa de alguém que não 

gostaria de me receber. Creio que este sentimento foi o maior entrave para o meu crescimento.  

Observar a prática do outro, significa também tomar para si tal prática como modelo 

ou não a ser seguido. Aprender com quem faz é um instrumento valiosíssimo. É no exercício 

da prática que podemos aplicar, ou não, o que aprendemos por tanto tempo, na teoria.  

Enquanto observava as professoras em suas práticas, buscava em minha mente, a 

relação daquela prática, com as teorias que ouvi e aprendi em sala de aula. 

Na escola, fui aluna. Não uma aluna que precisava ser alfabetizada, mas que precisava 

aprender a ensinar. Era para isso que eu estava lá. Para aprender com quem faz. Pimenta nos 

chama a atenção para a importância que o ambiente escolar tem para a formação de novos 

professores. 

 

Os lugares da prática educativa, as escolas e outras instâncias existentes num 

tempo e num espaço, são o campo de atuação dos professores (os já 

formados e os em formação). O conhecimento e a interpretação desse real 

existente serão o ponto de partida dos cursos deformação, uma vez que se 

trata de possibilitar aos futuros professores as condições e os saberes 

necessários para sua atuação profissional. (Pimenta, 2005, p. 20) 
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 Em alguns momentos do estágio, precisei abrir mão das teorias para aprender com a 

realidade da sala de aula.  

 

As professoras 

 

...a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá espontaneamente; ao 

contrário, exige uma ação deliberada do professor e, portanto, uma 

qualificação de quem ensina. Exige planejamento e decisões a respeito do 

tipo, frequência, diversidade, sequência das atividades de aprendizagens. 

Mas essas decisões são tomadas em função do que se considera como papel 

do aluno e do professor nesse processo; por  exemplo, as experiências que a 

criança teve ou não em relação à leitura e à escrita. Incluem, também, os 

critérios que definem o estar alfabetizado no contexto de uma cultura. 

(Ferreiro, 1992, p.47). 

 

Durante o ano de 2012, a turma observada, 1º ano A, contou com a presença da mesma 

professora que também os acompanhou no Pré-escolar em 2011, a qual se denominará 

Professora 1 (P1).
1
 

P1 acompanhou a turma observada durante os anos de 2011 e 2012, Pré-escolar e 1º 

ano consecutivos. Apesar de ser intenção da escola e da professora, prosseguir com a turma 

até ao 2º ano, uma gravidez inesperada fez com que esta entrasse em licença maternidade no 

final do ano letivo de 2012. Ainda assim, havia a pretensão do seu retorno após a licença, para 

a mesma turma. Infelizmente, devido a problemas gestacionais e consequente perda do bebê, 

P1 precisou prolongar sua licença, não retornando para a escola em 2013. 

No início do ano letivo de 2013, a turma do 2º ano contou com o acompanhamento de 

uma professora que já trabalhava na escola no período da tarde e aceitou substituir P1 durante 

o período de sua licença.  A esta professora denominaremos P2. 

Após dois meses de aula, em abril, P2 sofreu um acidente e quebrou o braço, ficando 

assim impossibilitada de prosseguir com a turma. Durante um mês, a turma foi acompanhada 

pela diretora (P3) e pela vice-diretora (P4), que se revezavam enquanto a Secretaria de 

Educação providenciava a contratação de uma professora substituta. Em maio, finalmente, 

chegou a professora contratada (P5) que, após fazer revisões da matéria com a turma, deu 

continuidade ao processo de alfabetização e preparação para as avaliações pelas quais a turma 

                                                           
1 A intenção desse tipo de denominação é diferenciar os períodos em que cada professora atuou nessa mesma turma, 

preservando a sua privacidade. 
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passaria. No pacote das avaliações constava: simulação da Provinha Brasil, prova da escola e 

a Provinha Brasil. Na descrição da observação, detalharemos cada prova e reação dos alunos.  

Em outubro, após concorrer a uma vaga para o Conselho Tutelar do Município e 

vencer, P5 deixou a turma para assumir o novo cargo, sendo substituída por uma nova 

professora contratada (P6). 

Como se pode observar, ao longo do ano de 2013, a turma passou por nada menos do 

que cinco professoras substitutas. 

Os quadros abaixo apresentam, de forma resumida, o período em que cada professora  

atuou (quadro 1),  o perfil profissional e a formação das mesmas (quadros 2 e 3). 

 

Quadro 01: Período em que cada professora atuou na turma em 2012 e 2013 

Professoras: Período de atuação em 2012- 1º ano Período de atuação em 2013- 2º ano 

P1 Fevereiro a Dezembro Licença médica e prêmio 

P2 Não. Fevereiro a Abril 

P3 Não Abril e início de Maio-revezamento 

P4 Não Abril e início de Maio-revezamento 

P5 Não Maio a Outubro 

P6 Não Outubro a Dezembro 

 

 

Quadro 02: Perfil das professoras – Experiência profissional  

Prof. Anos 

de 

ensino 

Anos na 

Rede de 

Angra 

Trabalha 

em outro 

turno? 

Trabalha 

em outra 

escola? 

Outra 

atividade 

profissional? 

Ano de 

atuação em 

2012 

Ano de 

atuação em 

2013 

P1 9 anos 9 anos Sim Não Não 1º ano Não atuou 

P2 6 anos 6 anos Sim Não Não 3º ano 2º/4ºano 

P3 20 

anos 

14 anos Sim Não Não Orientação 

Pedagógica 

Diretora 

P4 17 

anos 

12 anos Sim Não Não 4º ano Vice 

Diretora 

P5 1 ano 6 meses Sim Não Não Não 2º ano 

P6 1 ano 3 meses Sim Não Não Não 2º ano 
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Quadro 03 – Perfil das professoras - Formação 

Prof. Ens.Médio  

Magistério 

Graduação Instituição de 

Ensino 

Superior 

Ano de 

conclusão 

graduação 

Pós- 

Graduação 

Ano 

Conclusão 

Pós 

P1 Sim Pedagogia Pública-UFF- 

IEAR 

2006 Sim 2010 

P2 Não Pedagogia Pública UERJ 2006 Sim 2011 

P3 Sim Pedagogia Pública-UFF-

IEAR 

1998 Sim 2008 

P4 Sim Pedagogia Pública-UFF-

IEAR 

2004 Sim 2006 

P5 Sim Direito 5° 

período 

Privada 

ESTÁCIO 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

P6 Sim Pedagogia 5º 

período 

(trancada) 

Pública- 

CEDERJ 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Conforme podemos observar, no quadro 01, P1 atuou durante todo o ano de 2012, com 

a turma, fato este de grande importância, pois foi a base da alfabetização desses alunos.  

Já em 2013, houve uma rotatividade de professores incomum. Ao todo, foram cinco 

professores que atuaram naquela turma, ao longo daquele ano. Não seria viável, após tantas 

mudanças, esperar que a turma permanecesse no mesmo nível de aprendizagem que teve no 

ano anterior. 

Os quadros 02 e 03 nos mostram que o nível de formação das professoras efetivas da 

rede municipal, é alto, e, que todas estudaram em faculdades públicas e fizeram pós-

graduação. Em relação às professoras contratadas, P5 e P6, ambas fizeram  o normal, ou 

formação de professoras, porém, não haviam concluído o nível superior, sendo que  P5 

cursava faculdade de Direito. Quanto à experiência profissional na área de educação, não 

possuíam, pois antes de atuarem na escola, ambas trabalhavam em áreas administrativas, na 

mesma prefeitura.  

Com o objetivo de minimizar ao máximo as perdas que os alunos poderiam vir a ter 

com tantas mudanças de professores durante o ano, tanto a diretora, P3, quanto a vice-

diretora, P4, procuraram estar atentas, acompanhando de perto o desempenho dos alunos. 
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De modo geral, apesar de todas as mudanças, a turma conseguiu apresentar avanços 

significativos em relação à leitura, escrita, formação de textos e interpretação dos mesmos. 

Devido ao fato de haver um aluno especial na turma, a escola contava com uma 

monitora, que, na ausência desse aluno, também auxiliava a professora, fato esse de grande 

importância, uma vez que a mesma conhecia bem a turma e foi o elo de continuidade entre as 

cinco professoras. 

 No meio do ano de 2013, com a transferência desse aluno especial, para outra unidade 

de ensino, esta mesma monitora, com o apoio e a orientação da pedagoga e da direção da 

escola, passou a acompanhar os alunos que apresentavam dificuldade de aprendizagem, 

trabalhando com eles a formação das palavras e leitura, sem a utilização de textos, como 

normalmente é feito em sala de aula, o que  possibilitou a esses alunos um avanço 

significativo na aprendizagem e uma aproximação maior dos demais alunos quanto ao aspecto 

cognitivo. 

 Nestes casos, de alunos com dificuldade de aprendizagem, procurou-se trabalhar com 

a prática tradicional da alfabetização, utilizando-se o método fônico e o silábico (a partir dos 

sons das letras e das famílias silábicas).  

 

O Método de alfabetização utilizado pela Rede Municipal de Angra dos 

Reis 

 

Em 2005, entrava em vigor na Rede Municipal de Angra dos Reis um novo método de 

alfabetização intitulado “Método Sandra Bozza”, porém, somente dois anos depois é que a sua 

utilização passou a ser exigida. 

Deixando de lado todo o conhecimento e experiências adquiridas ao longo de anos de 

práticas de alfabetização pelos professores que atuavam como alfabetizadores, a Secretaria 

Municipal, de forma impositiva passou a exigir que tal método fosse utilizado por todos, sem 

restrição. 

 Tal imposição gerou em grande parte dos professores da Rede uma insatisfação, além 

da banalização pelo novo método.  

 Torquato (2012) descreve, de modo claro, relatos e experiências vividas por 

professores na época em que o “Método Sandra Bozza”, foi implantado. Coordenador de um 

grupo de pesquisa, o autor busca investigar e descrever os impactos que essa imposição 

causou tanto a esses professores, como também aos alunos da rede.  
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Abaixo, apresentamos uma descrição de como funciona o método: 

 

O principal documento que sustenta a Proposta de Alfabetização da Rede 

tem o formato de um livro didático e traz na capa uma síntese dessa proposta 

representada por uma “Mandala”(esse termo foi usado pela integrante da 

equipe, mencionada acima, para explicar a ideia de transversalidade contida 

no símbolo “místico” da capa). Segundo a mesma pessoa a “Mandala” tem 

elementos de fora para dentro e de dentro para fora – a ideia de 

transversalidade articula-se da seguinte forma: espaço – transformação (parte 

externa) e, na parte interna, meio ambiente – linguagem, que formam quatro 

eixos fundamentais, que dialogam com outros componentes temáticos. 

O foco da proposta está fundamentado em quatro conceitos estruturais: 1- 

Tempo; 2- Identidade; 3- Espaço e 4- Transformação. No entanto, os textos 

que apresentam a operacionalização da proposta evidenciam uma linearidade 

disciplinar a partir de níveis hierarquizados... 

Os conteúdos específicos para cada nível de escolaridade repetem-se nas 

atividades dos anos iniciais.  A diferença é que vai aumentando o “grau de 

complexidade”, demonstrando claramente uma linearidade hierárquica dos 

conteúdos que devem ser aprendidos pelas crianças. Já nos outros níveis as 

estratégias mudam, mas os objetivos são os mesmos, galgar de degrau em 

degrau, na escala de conteúdos prescritos no currículo. (TORQUATO, p.3-4, 

2012). 

                                                                       

 O Projeto Político Pedagógico da escola diz o seguinte em relação à utilização deste 

método: 

Trabalhamos também com os pressupostos teóricos de Sandra Bozza, no que 

diz respeito à aquisição da língua escrita. Esses pressupostos se traduzem 

como parâmetros para todos os anos de escolaridade, inclusive a educação 

infantil.  Trabalhamos com análise linguística, onde procuramos abordar os 

conteúdos linguísticos previstos no planejamento curricular. Dessa forma 

temos como fio condutor o trabalho com o texto, onde a partir dele 

abordamos diferentes conceitos  ligados a diferentes áreas do saber. Essa 

perspectiva de trabalho a partir do texto, configura-se como primordial no 

trabalho com a aquisição da língua, pois acreditamos que o letramento vai 

para além do ato de ler e escrever, ele tem uma função social. Dentro dessa 

perspectiva, nossa metodologia se baseia no tripé a ser trabalhado em todas 

as turmas: leitura, análise linguística e produção textual (PPP, 2013, P.15 ). 

  

  

De modo geral, apesar do PPP não descrever detalhadamente o  modo como o Método 

Sandra Bozza funciona, ele é citado e associado ao letramento, prática social da leitura e 

escrita, que busca desenvolver nos alunos o sentido social da linguagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 No que diz respeito às práticas de alfabetização pelo método Bozza, o professor, a 

partir da confecção de um texto coletivo, com a turma, passa então para a análise dos sentidos 

do texto, depois, de suas palavras, escolhendo uma palavra “chave”, a qual, a partir de sua 

decomposição, passa-se a trabalhar as sílabas e formação de novas palavras.  
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 O método Bozza também orienta a professora a separar em três dias da semana, um 

momento para a leitura de livros de histórias. Após a leitura, a professora discute com as 

crianças o sentido da história, interagindo e ampliando a sua compreensão.  

 O processo de alfabetização pelo método Bozza é longo e exige muita habilidade por 

parte do professor. Em geral, por ser trabalhoso e só obter resultados mais concretos a partir 

de um tempo considerável, muitos professores acabam desistindo de utilizá-lo, mesclando sua 

aplicação com as práticas tradicionais de alfabetização, o que funciona bem.   

 

A turma observada 

 

 Em maio de 2012, foi feita a primeira visita de observação, na turma do 1º ano A, 

turno da manhã. 

 A turma era composta por 20 alunos, com idades entre 06 e 07 anos.  Ao todo, estavam 

matriculados na turma, 12 meninos e 08 meninas. Desse quantitativo, 17 crianças haviam 

feito o Pré na escola e somente 03 alunos eram novos. Dos 17 alunos que já haviam estudado 

na escola, somente 05 deles fizeram o pré com P1, professora da turma. 

 Havia também, nesta turma, um aluno com múltiplas necessidades especiais, o qual 

dispunha de uma monitora, estagiária, aluna do curso de Pedagogia da UFF Angra, contratada 

pela prefeitura especificamente para acompanhá-lo. Esta estagiária permaneceu na escola até 

o final do ano de 2012. 

 Em geral, a turma era bem homogênea em termos de aprendizagem e, segundo P1, 

havia 05 crianças que já sabiam ler no início do 1º ano.  Havia também algumas com mais 

dificuldades, porém, segundo P1, isso não seria problema, pois ela percebia nestas crianças, 

potencial para aprender e chegar ao nível dos demais. 

 

P1 e o 1º ano 

 

P1 formou-se em Engenharia Metalúrgica aos 22 anos, pela UFF de Volta Redonda, 

RJ. Trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e veio para Angra do Reis, em 

2002, acompanhando o esposo à trabalho. Em 2006, concluiu a faculdade de Pedagogia pela 

UFF-IEAR. Fez Pós em “Educação Especial e Deficiência Mental”.  

 P1 alfabetiza interagindo o tempo todo com a turma, procurando fazê-los participar na 

produção dos textos que serão trabalhados e na discussão dos sentidos desses  textos, antes de 
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focar na palavra “chave”,a partir da qual trabalhará a “família silábica” planejada. Durante as 

atividades, quando um aluno termina a primeira tarefa, imediatamente ela já entrega a esse 

aluno a atividade seguinte, evitando que o mesmo fique ocioso, mantendo assim, a turma  

concentrada, quase o tempo todo. 

 Aos alunos com mais dificuldades, era dada atenção especial, porém, sem deixá-los 

dependentes. Ela os levava a pensar e refletir sobre cada exercício proposto. Dava pra ver na 

face desses alunos, um ar de “perdidos”, “não entendi muito”, mas depois de algum tempo, 

ela os chamava novamente à sua mesa e questionava a mesma coisa, mas dessa vez, induzia à 

resposta, com perguntas mais diretas do tipo: por que, como, onde ou quando?  

 P1 trabalhava com todos de modo igual, porém, diferenciando sutilmente a atenção 

àqueles com mais dificuldade. Enquanto ensinava, percebia quando algum aluno começava a 

“se distrair”, “desviar o foco”, ou simplesmente “vaguear”, “viajar”, e os chamava pelo nome, 

enfatizando o que precisava ser aprendido naquele momento. 

 Impressionou-me também a maneira de discutir com os alunos, textos simples e 

pequenos, fazendo com que percebessem informações simples e claras, ou num sentido mais 

amplo, para além do que estava escrito. Muitas vezes, fez uso de palavras mais complexas, 

cultas, a fim de que se familiarizassem com elas, ampliando o seu vocabulário.  

 A disciplina e a ordem na sala de aula eram impressionantes. Não era nada a nível 

militar, é claro. Mas eles se comportavam, esperavam a vez, não circulavam à toa pela sala, 

atrapalhando os colegas, pediam licença, entre outras coisas. Eram atitudes simples, mas que 

ajudava a manter a ordem e o bom andamento das atividades. 

 P1 seguiu com a turma até ao final do ano letivo de 2012, tendo retornado a esta 

turma, em 2014, quando a mesma encontrava-se no terceiro ano, último ano do ciclo de 

alfabetização. 

 

  

Os alunos: relatos de observação 

 

Estágio I 

 

O dia 02 de maio de 2012 foi o meu primeiro dia de estágio nesta escola e com a 

turma.  Quando cheguei na sala de aula, já havia o seguinte texto no quadro: 
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 DIA DO TRABALHO – 1º DE MAIO 

 HOJE É UMA DATA IMPORTANTE 

 COMEMORADA NO MUNDO INTEIRO 

 PEÇO A DEUS QUE NUNCA FALTE 

 TRABALHO PARA O POVO BRASILEIRO. 

                                                                  (GRAÇA) 

 

 O texto, escrito em letra de forma, onde cada linha apresentava uma cor diferente, 

fazia alusão ao “Dia do Trabalhador” que tinha ocorrido no dia anterior. 

 Após esperar que os alunos copiassem, a professora leu o texto, indicando com a mão 

cada palavra lida e, só então, começou a fazer perguntas para saber o que eles haviam 

compreendido. 

          É importante deixar claro que as cores diferentes de cada linha foi estratégia da 

professora, a fim de facilitar a identificação da linha onde estavam copiando, uma vez que, 

apesar de copiarem, a maioria não sabia ler.  Eles se guiavam pelas cores das linhas para se 

localizarem e quando se perdiam a própria professora lhes dizia em que linha estavam.      

 Após a análise do significado do texto, P1 solicitou que fizessem as seguintes 

marcações em seus textos, enquanto ela fazia no quadro: 

 

 Circular o título; 

 Fazer um x no nome da autora; 

 Numerar as frases; 

 Pintar os espaços entre as palavras; 

 Circular as palavras que se repetem; 

 Sublinhar duas palavras que rimam; 

 Pintar os acentos; 

 Cobrir os sinais de pontuação; 

 Circular os pontos, identificando-os. (Ponto final, vírgula, parênteses). 

 

 Esta proposta de atividade faz parte e serve como exemplo de como o Método Bozza 

funciona. Mesmo sem que a criança saiba ler, a proposta tem a intenção de levá-la a entender 

os elementos que fazem parte de um texto.  

  



28 
 

Em uma *Conferência sobre “Práticas do Letramento”, a professora Drª.Leda Tfouni 

fez a explanação: 

 

Aprender a ler e escrever não são tarefas fáceis para a classe pobre. Além de 

ter que dominar a língua culta, que não é a que eles usam, há toda a questão 

da simbolização do código escrito, das regras escolares, das exigências, às 

vezes, absurdas, do discurso pedagógico. Enfim, é como se o aprendiz 

entrasse em outro país, onde se fala uma outra língua e há regras de 

comportamentos diferentes. Hipóteses de como se devem escrever palavras 

que até então, para este indivíduo, só acontecia na língua oral. 
2
 

 

 

Não estou dizendo que não concordo com as regras e normas da escrita, porém, 

concordo com Tfouni, quando esta enfatiza que tais regras não fazem parte do vocabulário da 

“classe pobre”. Em geral, não há muito material escrito em suas casas. Quando há, não 

significa que eles serão lidos, talvez folheados pelas crianças, pois são atraídas pelas 

ilustrações.  

A maioria dos alunos dessa turma já está em uma fase em que as palavras fazem 

sentido para eles e as normas/regras da escrita começam a serem aprendidas. O interessante é 

que os alunos começam, aprendem regras básicas, que crianças que têm pais leitores e tem  

acesso a materiais escritos, geralmente já chegam na escola sabendo.  

Um exemplo de regras internalizadas é que crianças cujos pais leem para elas, 

mostrando com o dedo onde estão lendo, entendem, mesmo sem saber ler, que a leitura 

começa da esquerda para a direita e de cima para baixo. No caso de crianças que não têm 

acesso à leitura, essas regras terão que ser aprendidas na escola, e nem sempre são bem 

assimiladas. 

Depois de alguns exercícios feitos em folha avulsa, P1 propôs que cada um escrevesse 

o que queria ser quando crescesse. Eles escreveram, porém, apenas com letras aleatórias, sem 

sentido para mim, porém, com significados para eles. 

Enquanto faziam uma atividade de recorte em revistas, P1 chamava cada aluno em sua 

mesa, perguntando o que haviam escrito que queriam ser quando crescessem e os auxiliou, 

através do som de cada letra, a escreverem a profissão escolhida. 

                                                           
2  Conferência “Práticas de Letramento”, ministrada pela professora Drª Leda Tfouni, durante o ISILTED – Simpósio de 

Linguística e Tecnologia Educativa: Linguagens, tecnologias, práticas de leitura e escrita: convergências em 01/12/2011. 

Vídeo disponível no You Tube. 
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No dia seguinte, os alunos construíram uma história com a professora. Cada frase  

sugerida pelos alunos foi escrita pela professora em seu caderno, e depois, ditada aos alunos, 

para que eles escrevessem, sem auxílio e sem ser cópia do quadro. 

 Observe o título, escrito por cinco alunos diferentes: O PEDREIRO 

1 - O PRDREIRO  

2 – O PDCO 

3 – OEDO 

4 – PDLO 

5 – OPDOCO 

            

Veja agora os textos dos alunos 1 e 2. Ambos tem 7 anos e estão entre os cinco alunos 

que sabem ler: 

 

Aluno 1:   O PRDREIRO 

O MATESACHO DICHOLOS 

ELEPEGOU OS DICHOLOS 

O MATEUS COMESOLA CROTUI 

ARS PAREDES 

ELEEU PREDRIO 

E COBUOIO A SUA CASA 

A CASA FICOU BROTAE ELEPITOU 

ACASA DEAZU 

A FAMILIA DO PEDREIRO FOI MORA 

NA CASA AZU 

 

Aluno 2:    O PDCO 

          O MADCI PCIN 

          ELIOT DO ECASI 

          O CEACOCA 

          ELIE PDRU ASUCASA 

          A CASA FIELIPO 

          D ASU 

          A FS D SACASA AÇA 
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          Como podemos ver, apesar desses alunos já saberem ler e estarem em estágios 

avançados da alfabetização, ainda misturam as fases silábica e silábica alfabética. No caso do 

aluno 1, é possível entender praticamente tudo o que foi escrito. Quanto ao aluno 2, entende-

se somente algumas palavras, não sendo possível perceber qualquer sentido em seu texto. Em 

outros casos, havia muitas bolinhas se repetindo, ou apenas algumas letras representando 

frases. Por inexperiência e por ainda não me sentir à vontade na turma, não registrei as outras 

escritas.  

 

Os indicadores mais claros das explorações que as crianças realizam para 

compreender a natureza da escrita são suas produções espontâneas, 

entendendo como tal as que não são o resultado de uma cópia (imediata ou 

posterior). Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou 

deveria escrever certo conjunto de palavras, está nos oferecendo um 

valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder ser 

avaliado. Essas escritas infantis têm sido consideradas, displicentemente, 

como garatujas, “puro jogo”, o resultado de fazer “como se” soubesse 

escrever. Aprender a lê-las – isto é, a interpretá-las – é um longo aprendizado 

que requer uma atitude teórica definida. Se pensarmos que a criança aprende 

só quando é submetida a um ensino sistemático, e que sua ignorância está 

garantida até que receba tal tipo de ensino, nada poderemos enxergar. Mas se 

pensarmos que as crianças são seres que ignoram que devem pedir permissão 

para começar a aprender, talvez comecemos a aceitar que podem saber, 

embora não tenha sido dada a elas a autorização institucional para tanto. 

(FERREIRO, 2000, p. 16 e 17).         

           

Se fosse em outro momento, eu diria que o aluno 1 está muito mais avançado do que o 

aluno 2, mas, como pude acompanhá-los de perto, já não daria essa definição. A meu ver, 

ambos estão em estágios muito próximos e já conseguem compreender muitas regras do 

sistema de escrita. Já em relação à leitura, possuem até mesmo certa fluência e não buscam as 

famílias silábicas enquanto leem. 

           De acordo com a teoria de Emília Ferreiro, exposta no livro “Psicogênese da Língua 

Escrita”, as crianças, em processo de alfabetização percorrem um trajeto evolutivo e, quase 

sempre (mas não necessariamente), passam por quatro grandes fases, até compreender 

completamente as regras do sistema alfabético da escrita: 

 

 Pré-silábica: Não consegue relacionar as letras com os sons da língua falada; 

 Silábica: Interpreta a letra a sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada uma; já 

entende que a escrita representa a fala; 

 Silábico-alfabética: Mistura a fase anterior, com a interpretação de algumas 

sílabas; consegue fazer leitura, sílaba por sílaba, palavra por palavra; 
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 Alfabética: domina a escrita, compreendendo seu modo de construção. 

          Apesar de a maioria dos alunos terem apresentado uma escrita pré-silábica, percebe-se 

que os alunos cujos textos foram transcritos (1 e 2), já apresentam hipóteses mais avançadas 

quanto ao domínio da escrita. 

           Após a escrita do texto, pelos alunos, a professora passou a reescrevê-lo no quadro, 

mostrando aos alunos a forma convencional de escrita. Veja a seguir o texto escrito de forma 

convencional: 

 

                         O PEDREIRO 

          O MATEUS ACHOU OS TIJOLOS. 

          ELE PEGOU OS TIJOLOS. 

          O MATEUS COMEÇOU A CONSTRUIR 

          AS PAREDES. 

          ELE É UM PEDREIRO. 

          ELE CONSTRUIU A SUA CASA. 

          A CASA FICOU PRONTA E ELE 

          PINTOU  A  CASA  DE AZUL. 

          A FAMÍLIA DO PEDREIRO FOI  

          MORAR NA CASA AZUL. 

 

          Segundo a professora, cada aluno interpreta letras ou palavras de um jeito. Alguns 

escrevem uma letra para cada palavra, enquanto outros agrupam várias letras ou bolinhas e 

dão a elas o significado da palavra. A meu ver, isso é Emília Ferreiro na interpretação do 

desenvolvimento alfabético desses alunos. 

          Nos dias que se seguiram, ela foi orientando, de dois em dois alunos, para que eles 

reescrevessem seus textos a partir dos sons das letras e sílabas de cada palavra. 

          Durante um exercício de formação de novas palavras, a partir da palavra 

“TRABALHO”, foi possível perceber certa facilidade na turma na hora de ler as palavras 

formadas. Veja as listas de palavras que formaram e leram: 

 

ALHO                     BOLA                     LATA                    ROLA                        BALA 

RABO                     ROLHA                  BATA                    ROLHA                     HORA 

RATO                      LARA                    BOTA                    BOLHA 
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          Um fato que notei, foi que, muitos alunos já se apropriaram de várias famílias silábicas, 

porém, ainda não dominam ou interpretam tão bem a escrita, ou seja, leem melhor do 

escrevem. Eles já sabem que as palavras são para ler, e o fazem com mais facilidade do que 

escrevem. 

          Enquanto a palavra “trabalho” era utilizada para alfabetizar, seus significados e usos 

foram também discutidos com os alunos. Um dos significados foi o das profissões, onde os 

alunos disseram em que seus pais trabalhavam e o que eles queriam ser quando crescessem. 

Também foi discutido o que alguns profissionais  faziam, onde trabalhavam  e a importância 

de cada profissão para a sociedade.  

          Em dezembro de 2012, voltei à escola Frei Fernando, para marcar o estágio do próximo 

período, porém, como disse antes, devido à greve dos professores das Universidades Federais, 

as aulas só retornaram no dia 20 de setembro, fazendo com que atrasássemos o início do 

estágio.  

          Diante das muitas atividades e recessos de final de ano, só consegui fazer o estágio 

desse período em fevereiro de 2013, início do ano letivo.  

 

Estágio II 

 

          Em 27 de fevereiro de 2013, iniciei  o estágio na mesma turma, porém, agora no 2º ano. 

A professora que está com a turma, P2, trabalha na escola no turno da tarde, com alunos do 3º 

ano. 

          P2 é exigente quanto ao comportamento. Além disso, é criativa e já  adaptou a  turma ao 

seu ritmo. Seu modo de trabalhar é um pouco parecido com o de P1. Cabe ressaltar que antes 

de entrar de licença maternidade, P1 passou para P2, todas as informações em relação à 

turma, bem como, alunos com mais dificuldades ou atrasados. 

          A turma continua organizada e obediente, conversam baixo, ajudam-se uns aos outros, 

andam pela sala, porém, retornam aos seus lugares assim que são solicitados.  

          Os alunos já sabem ler e escrevem sem dificuldades. Alguns, porém, ainda não 

identificam certas letras ou sílabas e só leem com ajuda do professor. Fez-se revisão da  

estrutura de frases, com análise textual, em textos elaborados coletivamente com a turma. 

Trabalhou-se também o desenvolvimento e a ampliação da escrita, a aprendizagem  de seus 

nomes completos e a coerência textual.  
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O Método Sandra Bozza orienta ao professor que trabalhe com o aluno, durante o 1º 

ano, somente com letras em “caixa alta”, letra de forma maiúscula. A partir do 2º ano, essas 

letras são convertidas em letras “script”, que são letras como essas que estamos utilizando 

para escrever agora. Só depois de aprenderem esse tipo de letra, é que passariam para a letra 

cursiva. 

Cabe ressaltar que os alunos 1 e 2, cujos textos foram transcritos no início do relatório, 

já escrevem com letra cursiva e que ambos apresentam mais dificuldade e resistência para 

utilizar esse tipo de letra, script. 

O ritmo de P2 é bem parecido com o de P1. Conforme cada aluno vai terminando a 

primeira tarefa, comunica à professora, e esta já dá orientações da próxima tarefa, evitando 

que aqueles que terminaram primeiro, atrapalhem quem ainda está fazendo. Além disso, os 

alunos mais ágeis não precisam esperar muito para a próxima atividade. 

Foi possível perceber, que durante as atividades, havia até 03 exercícios diferentes 

sendo feita pela turma. 

P2 dificilmente vai à mesa dos alunos. Em geral, são eles que vão à sua mesa quando 

terminam as atividades ou quando tem alguma dúvida. 

A professora explicou-me que essa postura tem, como objetivo principal, torná-los 

independentes e capazes de buscarem ajuda quando precisarem, sem esperar, numa posição de 

submissão, como geralmente é feito. 

Esta fase do meu estágio foi de aprendizagem, porém, sem novidades.  O objetivo para 

a turma é avançar e melhorar a leitura, escrita e interpretação. Além disso, trabalhou-se 

também as áreas de matemática e projetos de ciências. 

Ao final do 1º bimestre, a maioria da turma apresentou conceitos A e B, sendo apenas 

dois os alunos que apresentaram conceitos C e D, para a área de português.  

 

Estágio III 

 

Nesta terceira fase de observação, que iniciou em 26 de junho de 2013, além de muitas 

novidades em relação à turma, houve também alguns retrocessos. 

Logo no início, soube que P1, que já deveria ter voltado da licença maternidade, iria 

continuar afastada, pois entrou com pedido de “licença prêmio” (período remunerado de três 

meses, que o funcionário público municipal tem direito de gozar, a cada cinco anos, se não 

tiver faltas não justificadas), sendo esta aprovada. 
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A professora P2, que deveria continuar com a turma até ao retorno de P1, sofreu uma 

queda de moto e quebrou o braço. Com esse fato, precisou afastar-se e entrou em “licença 

médica” por alguns meses. 

Devido ao fato da Secretaria de Educação não dispor de professores substitutos, pois 

normalmente os professores de turnos opostos assumem essas faltas, neste caso específico, em 

que não havia ninguém para suprir a falta de 02 professores em uma escola tão pequena, foi 

necessário uma contratação emergencial.  

Por um período de um mês, a diretora (P3) e a vice-diretora (P4), assumiram a turma, 

revezando-se entre o ensino e a direção da escola. Isso aconteceu entre abril, mês em que P2 

sofreu o acidente, e maio, mês em que a nova professora, P5, assumiu. 

Não acompanhei o mês em que P3 e P4 lecionaram. Quando cheguei, em vinte e seis 

de junho de dois mil e treze, a turma estava recebendo a Provinha Brasil (Municipal). O 

Município organiza, com todos os critérios da Provinha Brasil, uma espécie de simulado, 

onde faz um levantamento de como as crianças da Rede estão, em relação aos parâmetros da 

prova.  

Durante a prova, as questões eram lidas apenas duas vezes, conforme regras de 

aplicação da mesma. Em seguida, eles eram orientados a responder. Nesta hora, eles já nem 

sabiam mais o que tinham que fazer e pediam à professora que repetisse a questão. Como a 

regra era que só poderia ser lido duas vezes e eles não eram capazes de ler os enunciados, pois 

além de extensos, necessitavam de interpretação, fatores que eles ainda não dominavam, 

marcavam então, aleatoriamente, ou, copiavam a  resposta que o colega marcou.  

As questões variavam entre “muito fáceis” a algumas mais complexas. Em 

matemática, por exemplo, caíram questões de divisão e multiplicação, porém eles ainda não 

haviam estudado nenhum dos dois. 

O resultado da prova muito me surpreendeu, pois os alunos que mal sabiam ler, 

obtiveram notas melhores do que aqueles que liam e interpretavam. Isso levou-me a crer, que 

esta prova não é suficientemente boa para  avaliar a capacidade dos alunos. 

Nesta época, a turma estava muito agitada: falavam muito, não permaneciam em seus 

lugares, não obedeciam. Quem sabia mais, estava desinteressado. Quem tinha dificuldades, 

parecia ter desaprendido, pois agora, apresentavam dificuldades que já haviam superado. 

Pareceu-me que a agitação os havia deixado totalmente desatentos. Não é o caso de não 

saberem, eles nem queriam pensar. Talvez toda essa agitação tenha interferido também nos 

resultados da provinha. 
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P5 foi a quarta professora que passou pela turma em apenas quatro meses de aula. 

Quando cheguei, ela já estava lá há um mês, porém havia assumido além desta turma, uma 

turma de 4º ano na parte da tarde. Para saber em que nível as crianças estavam, fez revisões. 

Precisou, também, elaborar as provas do bimestre, aplicar a Provinha Brasil (simulado) e 

preencher muitos relatórios. Enquanto as crianças faziam uma atividade, ela corria para dar 

conta de mais outro relatório. Percebi que, além da pouca experiência, a carga de trabalho 

com a turma, provas, simulado, relatórios e reuniões, estavam sobrecarregando P5. 

As atividades realizadas pela turma eram simples e pouco os levava a pensar. Ficaram 

preguiçosos e não paravam em seus lugares. Quem tinha alguma dificuldade, piorou.  

Havia na turma um menino, M, com 9 anos de idade, que parecia não aprender nada. 

Tachado por ter na escola outros dois irmãos também com dificuldades de aprendizagem, M  

já era considerado um caso perdido.   Por várias vezes tentei ajudá-lo, porém sem sucesso. 

Cheguei a ouvir que ele “não tinha jeito”. Um dia, ao observá-lo durante o recreio, num jogo 

de Totó, percebi que aquele olhar de “bobo”, que ele na sala de aula, quando tentávamos 

ensiná-lo, havia desaparecido. Naquele momento de diversão, ele apresentava um olhar 

dedicado, firme, de alguém que sabe o que tem que fazer. Foi então que desconfiei que ele era 

capaz de ser melhor do que estava sendo. 

M não copiava uma palavra do quadro. Fazia bolinhas e ondinhas que representavam a 

escrita, além de levar um tempo absurdo para fingir que fazia algo.  

Nesse mesmo dia, do jogo, cheguei na sala após o recreio antes da professora e sentei-

me ao lado de M. Olhei bem em seus olhos e pedi que ele olhasse para mim. Perguntei-lhe se 

ele tinha alguma dificuldade para ver o que estava escrito no quadro e ele disse que não. Foi 

então que comecei a falar que ele era muito inteligente e eu sabia disso. Disse também que ele 

precisava deixar de preguiça e começar a copiar aquilo que ele estava vendo no quadro, e não 

ficar fazendo ondinha e bolinhas, pois isso era coisa de bebê, e ele já estava muito grande. 

Perguntei se ele sabia ler e ele mexeu os ombros como quem diz que não sabe se sabe. Após a 

conversa, pedi que ele copiasse a atividade  do quadro, do jeito que ele estava vendo, e, para 

minha surpresa, ele o fez. Passou a copiar uma linha de cada vez e vinha  me mostrar, até com 

certo orgulho, como quem diz: eu posso fazer. A partir daquele dia, M passou não só a copiar, 

mas também a ler. Minha alegria foi tão grande, que até hoje, quando lembro, me emociono, 

porém, eu não falei para a professora o que havia dito para ele.  

Ao final deste bimestre, a turma apresentou quedas significativas nas notas, sendo 

agora, 05 o número de alunos com médias entre C e D. 
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Estágio IV 

           

          Em novembro de 2013, iniciei na escola Frei Fernando, o que seria o último período de 

estágio.  

          O objetivo deste período seria conhecer a Gestão escolar e eu não ficaria em sala de 

aula, porém, aproveitei para olhar o diário de classe, conversar com a professora nova, a 

monitora, que agora ajudava com aulas de reforço, os alunos com dificuldades e, é claro, 

também visitei a turma. 

          Em outubro, P5 concorreu a uma vaga de Conselheiro para Conselho Tutelar e ganhou. 

Como precisaria assumir o cargo, houve a contratação de uma nova professora substituta, P6. 

          P6 já trabalhava na Prefeitura há vários anos, porém, em áreas administrativas. Diante 

da necessidade da escola e do fato dela estar na eminência de ficar desempregada, aceitou a 

nova função. Assumiu a turma ainda em outubro, já no 4º bimestre. Conseguiu avançar com a 

turma, trabalhando com eles a interpretação de textos, sinais de pontuação, formação de 

frases, além do projeto da “Feira Literária”, desenvolvido com a turma. 

          Durante a preparação para a feira, a professora trabalhou com a turma as leis 10.639/03 

e 11.645/08, que tratam sobre as questões do ensino da história e cultura Afro-brasileira e 

Indígena. A partir das histórias contadas, os alunos foram incentivados a criarem poemas que 

se referissem ao tema trabalhado. Depois dos poemas prontos, foram escolhidos os três 

melhores para concorrer aos prêmios da feira, conforme cada categoria. As categorias eram 

organizadas por série. Entre as turmas do 2º ano, o aluno vencedor do melhor poema foi 

aquele aluno 2, do texto do “Pedreiro” citado anteriormente, sendo que o 2º lugar ficou com o 

aluno 1, os quais, provavelmente, iniciaram o primeiro ano já no estágio silábico. 

 

O Pré-COC 

 

O Conselho de Classe (COC) é o momento para redefinir práticas pedagógicas, com o 

objetivo de superar a fragmentação do trabalho escolar e oportunizar formas diferenciadas de 

ensino.  

Nesta unidade de ensino, tanto o COC, quanto o Pré-COC são realizados 

bimestralmente, com o objetivo de dialogar a respeito do desenvolvimento das turmas, 

destacando os alunos com bom e com baixo rendimento, faltas, indisciplina, com o objetivo 

de traçar estratégias para superar as dificuldades apontadas.  



37 
 

No Pré-COC, os alunos com mais dificuldades e com faltas  são avaliados, a fim de 

decidir que medidas devem ser tomadas.  

Apesar do 2º ano não reter o aluno, pois a progressão é automática, as faltas retém.  

No último Pré-COC do ano, a turma do 2º ano foi classificada de um modo geral, com 

um bom ritmo de desempenho em relação a aprendizagem, tanto em português, quanto nas 

demais matérias, com restrições em matemática, pois ainda apresentavam muitas dificuldades 

que precisariam ser trabalhadas no próximo ano. Apesar das dificuldades apresentadas assim 

que P6 assumiu a turma, ela relatou  que houve uma melhora significativa tanto no 

comportamento, quanto na aprendizagem e participação dos alunos. 

Mesmo a turma apresentando dificuldades em matemática, destacou-se em relação à 

interpretação e produção de textos, leitura e ortografia. 

Em relação às faltas, 03 alunos apresentaram mais de 40 faltas ao longo do ano, 01 

aluno faltou 35 vezes e outros 03, tiveram entre 25 e 27 faltas. É importante ressaltar que a 

turma finalizou o ano com apenas 16 alunos de um total de 23 que se  matricularam no início 

do ano. 

Participaram do Pré-COC: a professora da turma, a pedagoga da escola, a diretora e a 

vice- diretora. 

Ao final da reunião, ficou definido que não havia necessidade de retenção de nenhum 

aluno, e quanto àqueles que ainda apresentam baixo rendimento, um total de 05 alunos, 

deverão ser acompanhados ao longo de 2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O estudo longitudinal, realizado ao longo de dois anos, com uma mesma turma, em 

séries diferentes me possibilitou acompanhar o desenvolvimento desses alunos, assim como 

perceber o quanto a alta rotatividade de professores pode ser prejudicial e até mesmo bloquear 

o desenvolvimento dos mesmos.  

 As constantes trocas de professores durante o ano de 2013, assim como o não domínio 

do método Sandra Bozza, pelas professoras contratadas contribuíram para que a cada troca de 

professor, novas revisões fossem feitas, o que, além de atrasar a evolução dos alunos, ainda 

mostrava certa insegurança e dificuldade de utilização do método por parte das novas  

professoras.  Ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, P5 e P6 foram capazes de 

avançar com a turma.  

Freitag, 1990, ao conduzir um estudo longitudinal com crianças nos três primeiros 

anos de escolarização, no Distrito Federal, em duas escolas públicas, nas quais se 

empregavam métodos distintos: em uma, o método tradicional (baseado em cartilha oferecida 

pelo governo federal) e, em outra, o método experimental, chegou à conclusão de que a alta 

rotatividade de professores durante um ano, foi o fator principal do fracasso das crianças na 

escola que utilizava um método experimental. Freitag conclui que a cartilha acabou 

demonstrando ser uma base sólida para o professor conduzir o processo de alfabetização. Isso 

acontece não por a cartilha ser melhor do que os métodos experimentais, mas porque a prática 

de alfabetização sem a cartilha, exige muito mais conhecimento e autonomia por parte do 

professor. 

Vale ressaltar que, apesar das dificuldades enfrentadas, as professoras contratadas 

esforçaram-se ao máximo, com o objetivo de levar a turma a um avanço cognitivo. Não 

houve, em nenhum momento, negligência ou desinteresse com o que estava sendo ensinado. 

Talvez tenha faltado preparo, por não trabalharem na Rede e não conhecerem a 

funcionalidade do método utilizado, porém, diante das situações emergenciais, ambas, P5 e 

P6, se saíram muito bem. 

Durante a alfabetização com a utilização do método Bozza, o diálogo entre aluno/ 

professor e aluno/aluno é estreitado pois, enquanto discutem os sentidos dos textos 

produzidos coletivamente em sala de aula, falam de suas realidades e vivências, sendo 

possível conhecerem-se melhor, criando laços de amizade.  
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Quando relato esta experiência de aproximação, é porque pude ver ao longo das 

observações, o quanto a turma é unida e como compartilham entre si o que possuem. Não 

posso afirmar que tal relacionamento é consequência da forma como o método é 

desenvolvido, porém, a autonomia que os alunos adquirem ao longo de sua aplicação, permite 

que os mesmos se expressem com mais ousadia.  

Apesar de alguns alunos ainda apresentarem baixo rendimento em relação à leitura e 

escrita, um total de cinco alunos de uma turma de dezessete, conforme relatado no Pré-COC, 

“todos” na turma conseguem ler e escrever, uns mais devagar do que os outros, necessitando 

às vezes de auxílio, mas ainda assim o fazem. Entendo que esses alunos precisam apenas de 

um pouco mais de tempo e dedicação, mas já avançaram bastante em relação à compreensão e 

domínio da escrita. 

Se o método tradicional de alfabetização é mecânico, o método Bozza é mais 

dinâmico. Exige mais interpretação, compreensão, dedicação, criatividade e autonomia, tanto 

do aluno quanto do professor.  

O método, por si só, não é funcional. Ele depende do professor, de como ele ensina, do 

que ele sabe, de sua criatividade, de tempo para elaborar as aulas e os exercícios, dos 

instrumentos utilizados durante a aprendizagem dos alunos e de muita dedicação. 

Ao iniciar o estágio, em 2011, não sabia o que queria observar. Olhei para tudo: a 

escola, os alunos, os professores, a direção e tudo o que havia para ser observado. Não tinha, 

porém, um objeto específico de estudo, não tinha um direcionamento. Essa falta de um objeto 

específico para observar a turma em questão foi o fator que mais dificultou o 

desenvolvimento desta monografia, pois deixei de registrar fatos que enriqueceriam muito 

este trabalho. 

Quanto às informações a respeito do método empregado na rede, com exceção da parte 

prática, não encontrei nada na escola que pudesse me esclarecer. Não havia nem mesmo o 

livro com as orientações a respeito de seu funcionamento. Precisei recorrer a outras fontes, 

para que pudesse minimamente descrevê-lo. 

O fato de não haver outra turma com o mesmo método, ou mesmo com um método 

diferente, para que eu pudesse comparar os resultados obtidos, deixou a desejar. 

Independente de todas as dificuldades enfrentadas, encontrei nesta escola um ambiente 

muito diferente do que eu esperava. Pensei que fosse achar alunos mais agitados, professores 

gritando e pouco se importando com a qualidade do ensino transmitido, uma direção apática, 
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mas não foi nada disso. Há toda uma equipe que se importa e se esforça para obter bons 

resultados de seus alunos. 

Entendo que talvez esta escola seja exceção, pois ouvi muitos relatos de colegas que 

estagiaram em outras escolas e que encontraram um ambiente totalmente diferente do que 

observei, no entanto, ainda quero acreditar que a educação pública, independente do método 

utilizado, precisa de pessoas que se comprometam com uma educação de qualidade. 

Ao longo de 2013, os alunos do 2º ano esbarraram com problemas sobre os quais não 

lhes cabia resolver. Cresceram e aprenderam, porém, menos do que seriam capazes. Por sorte, 

encontravam-se em uma escola pequena, onde a busca pelo desenvolvimento do aluno é 

levado a sério por todos, desde o professor, até à direção, que em todo tempo acompanhou de 

perto a turma, a fim de que não fossem prejudicados diante dos problemas ocorridos. 
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