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RESUMO 

 

ALMEIDA, Marcia Inocencia. Título: RELEITURAS E REESCRITAS: Estratégias e 

Possibilidades de Atuação Pedagógica. 2021. 35  f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2021. 

 

 

 

Dentro de um cenário diverso como a rede de ensino do município do Rio de Janeiro, que abarca 

um heterogêneo grupo de alunos atendidos, esse protótipo surge como uma proposta de trabalho 

pedagógico a partir de releituras e reescritas, de modo que todos os alunos possam se sentir 

contemplados, dentro de suas especificidades, com o intuito de estimular sua motivação ao 

conhecimento e a percepção de suas possibilidades. Propõe-se aqui a realização de pesquisa-

ação, com o suporte da pesquisa quantitativa e também qualitativa, cada formato em um 

determinado momento da proposta. Será apresentada uma proposta pedagógica devidamente 

embasada e justificada, dentro do objetivo traçado à luz dos conceitos de aprendizagem 

significativa de Ausubel, sociointeracionismo de Vygotsky e contribuições da Neurociência 

cognitiva. Assim, teremos um olhar ao que antecede o processo de ensino-aprendizagem, o 

desenvolvimento do indivíduo para que esse processo aconteça, junto a uma sugestão de 

proposta que vislumbre as peculiaridades desse indivíduo para que o desenvolvimento tenha a 

possibilidade de acontecer. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Diversidade. Estratégias pedagógicas. Aprendizagem 

significativa. Neurociência cognitiva 

 

 

 

 

 



 
 

 
ABSTRACT  

 

ALMEIDA, Marcia Inocencia. Título: Releituras e Reescritas: Estratégias e 

Possibilidades de Atuação Pedagógica. 2021. 35 f. (total de folhas). Produto Acadêmico 

Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2021. 

 

 

Within a diverse scenario such as the educational network of the municipality of Rio de 

Janeiro, which encompasses a heterogeneous group of students attended, this prototype 

emerges as a proposal for pedagogical work of rereadings and rewrites, so that all students 

can feel comtemplados, within their specificities, in order to stimulate their motivation to 

knowledge and perception their possibilities. Here we leave the suggestion of search 

format, through action research, with the support of quantitative research and also format 

at a given time of the proposal. A suggestion of application format, duly grounded and 

justified, will be presented within the objective of the light of significant learning of 

Ausubel, sociointeractionism of Vygotsky and contributions of Cognitive Neuroscience. 

Thus we will have a look at what precedes the teaching-learning process, the development 

of the individual, so that this process happens, together with contributions of Cognitive 

Neuroscience. Thus we will have a look at what precedes the teaching-learning process, 

the development of the individual, so that this process happens, together with a suggestion 

of proposal that glimpses the peculiarities of this individual, so that development has the 

possibility of happening. 

 

 

Keywords: Literacy. Diversity and heterogeniede in the classroom. Pedagogical 

Strategy. Interaction and Learning. Meaningful Learning. Cognitive Neuroscience 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Tendo como referencial de atuação e cenário de possível aplicação deste protótipo, 

temos a Rede de Educação do Município do Rio de Janeiro, uma das maiores redes de 

ensino público da América Latina. Isso demonstra o desafio de traçar uma prática 

homogênea, devido à grande diversidade que encontramos. Abarcamos em um único 

espaço, a sala de aula, personalidades, realidades sociais e aspectos cognitivos muito 

distintos. 

Gerir essa diversidade e contemplar a todos dentro de suas individualidades é um 

desafio para a grande maioria dos docentes da rede. Assim sendo, temos alunos no mesmo 

ano escolar, na mesma turma/sala que se encontram em diferentes etapas do processo de 

alfabetização: alguns leem e escrevem de forma autônoma, enquanto outros necessitam 

de suporte para a escrita do próprio nome, por exemplo. 

A proposta a partir de releituras e reescritas deste protótipo vem como uma sugestão 

ao docente de se trabalhar essas questões em sala de aula. Está escrita fundamenta-se nos 

conceitos de aprendizagem significativa de Ausubel e sociointeracionismo de Vygotsky, 

além de um olhar para a Neurociência Cognitiva. Do mesmo modo, a utilização de livros 

de literatura infanto-juvenil de autoras como Eva Furnari e Cecília Meireles compõem o 

desenvolvimento da proposta. 

Não há formação que nos prepare para tantas questões que ultrapassam as demandas 

pedagógicas, no entanto é primordial que olhemos para elas na expectativa de alcançar 

nossos estudantes dentro de sua diversidade. Trabalhar o emocional do aluno traz 

contribuições consideráveis ao processo pedagógico pois, acreditando em si e na sua 

capacidade, o aluno começa a participar de seu processo de aprendizagem. 

Colaborar para desenvolver a percepção de suas habilidades é uma das intenções 

deste trabalho. A ideia é explorar práticas coletivas sem deixar de lado o individual, criar 

um ambiente em sala de aula de cooperação, auxiliando o desenvolvimento do processo 

de alfabetização ou sua consolidação. 
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2. OBJETIVOS 

 2.1 Objetivos Gerais  

 Desenvolver o interesse dos alunos por seu próprio processo de aprendizagem e 

alfabetização, viabilizando o protagonismo discente através do estímulo à sua 

capacidade de fazer, aprender, trocar, refletir e compreender. 

 

 Valorizar o saber do aluno, colaborando para a construção de sua autonomia. 

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 Promover o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando que avancem em 

seu processo de alfabetização a partir de atividades de releitura e reescrita de 

textos trabalhados em sala de aula. 

 

 Estimular a atuação e o envolvimento dos estudantes nas atividades 

desenvolvidas, propiciando maior integração do grupo a partir da interação e 

trocas de experiências entre eles. 
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3.  JUSTIFICATIVA 

 

Termos uma ferramenta pedagógica que possa ser experimentada e avaliada como 

uma possível estratégia de fomento ao interesse do aluno, repensar a atuação em sala de 

aula e trazer reflexão sobre as práticas pedagógicas, para que consigamos torná-las mais 

dinâmicas, são alguns dos um dos encaminhamentos deste protótipo. 

Buscamos compartilhar estratégias e possibilidades de atuação docente que 

propiciem o desenvolvimento dos estudantes com relação à apreensão da linguagem 

escrita, principalmente em cenários que conjugam processos de aprendizagem com 

demandas bem diversas. 

Em geral, observa-se que uma parcela dos discentes podem vir a ficar 

desacreditados em sua própria capacidade, com estima abalada por sucessivos 

“fracassos”, pois o olhar escolar muitas vezes ainda tende a focar no que não se 

conquistou, no lugar de pôr em relevo suas potencialidades e conquistas. Com a 

comparação dos seus pares, os alunos também se subestimam e, assim, apresenta-se uma 

gama de alunos que deixam de tentar por não acreditarem mais que consigam aprender. 

É uma realidade da rede municipal escolas com turmas de alfabetização 

extremamente heterogêneas, com grupos de alunos nos mais variados níveis deste 

processo. Então, como trabalhar com essa diversidade sem deixar de contemplar a todos 

em suas especificidades e individualidades? Como trabalhar e elevar a estima daqueles 

que não acreditam mais em si mesmos? Como desfazer uma autoimagem de fracasso e 

estimular a vislumbrar e conquistar pequenas e constantes vitórias?  O trabalho com 

releituras e reescritas, com a sistematização que será apresentada, vem ao encontro desses 

questionamentos, como uma possibilidade diagnóstica, didática e pedagógica de se 

trabalhar essas questões. 

As exigências diárias podem tornar a prática pedagógica automatizada, sem que 

se consiga parar e refletir sobre todos esses questionamentos. Este protótipo apresenta 

uma perspectiva com o intuito de interrompermos o automatismo e aguçarmos nosso 

olhar, pois o processo de aprendizagem passa pela forma com que as relações acontecem 

ou deixam de acontecer no mundo da sala de aula e fora dele. Um movimento docente no 

sentido de compreensão do aluno em muito pode colaborar neste processo, não para se 

compadecer e cobrar menos, mas para saber quais possíveis caminhos trilhar, para 
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estimular o aluno e aguçar seu movimento em direção ao conhecimento. O trabalho aqui 

proposto a partir de releituras e reescritas pretende estimular um repensar das relações e 

valores que se nutrem ou se dissipam em sala de aula, até que ponto se reforça ou não 

atitudes de desvalorização entre os alunos.  

Ao longo do processo de alfabetização, é importante trabalhar com obras de 

qualidade literária que estimulem a criatividade e a reflexão de modo que os estudantes 

se apropriem dos textos lidos a ponto de desejarem ressignificar, reescrever e “brincar” 

com a leitura e a escrita. Além disso, a prática em si pode fortalecer no aluno o prazer de 

estar na escola, proporcionando um sentimento de pertencimento que é muito importante 

para todo o processo de aprendizagem e alfabetização, viabilizando uma aprendizagem 

significativa através da interação e do estímulo a habilidades importantes para o 

desenvolvimento. 
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4.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 A compreensão do processo de aprendizagem tem sido objeto de estudo por vários 

pesquisadores como David Ausubel e Lev Vygotsky, por exemplo. A presente proposta 

trará alguns deles, cujo o viés de estudo embasa e direciona o desenvolvimento desse 

trabalho a partir dos conceitos de aprendizagem significativa, sociointeracionismo e 

alguns conceitos de estudos da Neurociência Cognitiva. 

 Estruturar uma dinâmica de produção de saberes e conhecimento de maneira 

automatizada e arbitrária é um formato que vai na contramão do que a teoria da 

aprendizagem significativa nos apresenta. Pensá-la significa ampliar a compreensão do 

processo de ensino-aprendizagem, que não mais será mecânico ou automático, para fazer 

elos, conexões, de maneira estruturada e significativa.  

  De acordo com Moreira (2012), ter uma informação prévia, que servirá de 

base para novos conceitos, informações e conhecimentos, elaborando uma estrutura 

cognitiva coesa e firme, é uma das ideias que a teoria da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel nos apresenta. Os conceitos subsunçores ou ideias âncoras, que são conceitos já 

aprendidos e apreendidos serviriam de ponte para novos conceitos a serem desenvolvidos, 

tomando-se por base um saber prévio para, posteriormente, apresentar algo novo, 

estruturando ligações que geram significado. 

 Segundo Ausubel (1980), esse saber com significado, que foi apresentado de 

forma não arbitrária e substantiva, faz com que a informação não se perca, fica simples 

rememorá-la, considerando que foi aprendida com significado. Se o aprendizado foi 

completamente esquecido, foi porque ocorreu de forma mecânica, automática. A 

aprendizagem mecânica não faz ligações com a estrutura cognitiva, ficando solta e se 

perdendo com facilidade.  

Assim, é possível compreender que a partir de um conceito de referência 

(subsunçor), o conceito novo vai sendo absorvido a partir das diferenças e similaridades 

percebidas, esse movimento permite estruturar sentido e compreensão do novo. Deste 

modo, a diferenciação progressiva, que é a capacidade de acrescentar um significado novo 

a um preexistente; e a reconciliação integradora, que é a capacidade de ligar a informação 

nova a já existente; compõem dimensão fundamental da aprendizagem significativa. De 

acordo com o autor, duas condições são relevantes para que esse processo aconteça de 
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forma exitosa: os materiais usados na apresentação do novo conceito e a disponibilidade 

de quem está sendo apresentado a este.  

 Ainda segundo Ausubel (id.), mesmo que não haja nenhuma referência anterior, 

para que se possa desenvolver uma ideia pode-se lançar mão de organizadores prévios, 

que são elementos introdutórios ao que se almeja trabalhar, contemplando lacunas que 

possam existir nos subsunçores. Estruturar esses organizadores prévios de forma com que 

dialoguem com os interesses para quem está sendo elaborado, gera a potencialidade de 

serem absorvidos e deem conta dessas lacunas. 

 A contribuições de Ausubel e Moreira (ibid.) comungam com a elaboração deste 

protótipo, pondo em relevo a questão do protagonismo discente. Para realizar um trabalho 

nesta direção, é importante partir de vivências dos estudantes de forma que as estratégias 

sejam elaboradas no escopo de seus interesses e atendendo às demandas que se 

apresentem. 

 Ainda no âmbito de análises e estudos sobre desenvolvimento cognitivo e 

aprendizagem, Oliveira (1997) traz contribuições para a escrita deste trabalho ao explorar 

o conceito de sociointeracionismo de Vygotsky. Segundo a autora, nossas relações e 

interações estabelecem bem mais que resultados externos em si. Já nos primeiros anos da 

vida, o mundo externo impacta e influencia o desenvolvimento do indivíduo, intervindo 

assim em suas funções psicológicas superiores.  

Essa dinâmica não ocorre de forma direta, essas interações são mediadas por um 

sistema de símbolos:  “...sistemas simbólicos são essenciais para o desenvolvimento dos 

processos mentais superiores e evidenciam a importância das relações sociais entre os 

indivíduos na construção dos processos psicológicos. ” (OLIVEIRA, 1997, p.34). 

 Parte desses mediadores são os instrumentos e os signos. Os instrumentos são 

recursos que nos permitem mudar nosso entorno e os signos são recursos que auxiliam a 

orientar, dar suporte, organizar na ordem do psicológico. Com o passar do tempo, se 

organiza um conjunto de símbolos que foram apreendidos e são eles que intermediam a 

relação do indivíduo com o mundo. Sendo o externo influenciador na formação desses 

símbolos, assim a cultura na qual se está inserido influi, como também o ambiente que se 

desenvolve, impacta nesse processo. A maneira como o indivíduo se percebe e se 

relaciona com seus pares, é resultado de muitas variantes externas, é anterior a esse ser, 

ou seja, há um cenário já existente que influencia na sua formação. “Para Vygotsky, o 
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fundamento do funcionamento psicológico tipicamente humano é social e portanto 

histórico.” (OLIVEIRA, 1997, p.40) 

 Dentre os possíveis sistemas simbólicos existentes, há um com grande relevância: 

a linguagem. Através desta, o indivíduo externaliza o pensamento, favorecendo a troca e 

a interação social, desde que haja signos comuns para que se tenha entendimento nessa 

troca. Essas relações favorecem o desenvolvimento que, por sua vez, favorece o 

aprendizado. Na relação com o outro, um aprendizado que está em trânsito tem uma 

grande capacidade de acontecer e se consolidar. Essa interferência, apresentando-se de 

forma e em momentos adequados, estimula o indivíduo ao aprendizado, sendo esta a 

chamada zona de desenvolvimento proximal apontada por Vygotsky. Um saber que está 

em processo sendo direcionado por quem já o domina pode auxiliar na consolidação desse 

saber. Na interação, há a possibilidade do desenvolvimento e aprendizado: o 

sociointeracionismo. 

 Contribuindo com essa reflexão, a Neurociência e, em específico, a Neurociência 

Cognitiva tem alguns conceitos importantes a serem aqui explorados, demonstrando 

como o desenvolvimento sofre influências biológicas, mas também do meio em que se 

está inserido. 

Por exemplo, se o cérebro sofre uma interrupção ou comprometimentos em suas 

conexões neurais, seja por uma situação congênita ou por um advento externo, ele tem a 

potencialidade de trilhar novas conexões. Essa capacidade adaptativa é chamada de 

neuroplasticidade “ a propriedade do sistema nervoso de alterar a sua função ou a sua 

estrutura em resposta às influências ambientais que o atingem” (LENT, 2015, p.112)   

 As funções executivas têm uma grande relevância na formação intelectual do 

indivíduo desde a infância, pode-se deduzir o quão comprometedor será se elas não 

evoluírem da maneira desejada. As funções executivas têm interferência biológica, mas 

não é só a biologia que influi, questões socioambientais tem um caráter muito impactante 

nessa formação. “O desenvolvimento infantil sofre a influência de múltiplos fatores, dos 

genéticos aos ambientais” (PUGLISI; SALLES, 2017, Cap.10, p.222) 

Fazem parte das funções executivas, habilidades que auxiliam ao alcance de 

objetivos, dos mais variados. Dentre essas habilidades temos: controle inibitório (controle 

do impulso/reação), memória de trabalho (manutenção da informação em um curto prazo, 

só enquanto é útil) e a flexibilidade cognitiva (raciocínio além do óbvio). 
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O socioemocional e a cognição são diretamente influenciados por essas 

habilidades (atenção e controle inibitório), gerando também consequências no processo 

de aprendizado. Compreende-se então, porquê: 

Na alfabetização, é comum ocorrerem dificuldades na aprendizagem, 

decorrentes de atraso ou limites no desenvolvimento das funções executivas e, 

em particular o controle inibitório, [...]   Assim, tornam-se difíceis as operações 

necessárias para a compreensão e aquisição do código escrito e da leitura.  

(LENT; OLIVEIRA, 2017, Cap.1, p.48)    
 

Para estudar essas influências, temos uma parte da epigenética onde busca-se 

“compreender não apenas os efeitos isolados dos fatores genéticos ou ambientais, mas 

principalmente a interação entre eles. ”  (PUGLISI; SALLES, 2017, Cap.10, p.222). 

Nessa perspectiva, foram feitos diversos estudos que relacionam fatores e traçam 

resultados que mostram como cultura, família, escolaridade materna, nível 

socioeconômico (NSE), diferenças linguísticas, desnutrição crônica, diversidade de 

ambientes frequentados, extrema pobreza, entre outros, afetam no desenvolvimento das 

funções executivas, funções neuropsicológicas e assim por diante. 

 Dentro das diversas funções neuropsicológicas temos a linguagem e os resultados 

demonstrados por Puglisi e Salles (2017) é que “a linguagem é uma das funções mais 

suscetíveis aos efeitos socioeconômicos”. Temos então diversos fatores influenciando na 

formação do indivíduo de maneira a comprometer ou favorecer essa formação.  

Esses conceitos e pesquisas podem servir de subsídio para uma melhor compreensão 

do professor, de quem são seus alunos e, partindo desse saber, desenvolver práticas que 

vão ao encontro de suas necessidades. 
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5. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

O protótipo segue com uma sugestão de pesquisa que engloba abordagens 

qualitativas e quantitativas. No momento inicial, poderia ser feita uma avaliação 

diagnóstica sobre a etapa de alfabetização em que os discentes se encontram e, no 

momento final, outra com os mesmos elementos observados inicialmente, com o objetivo 

de avaliar o envolvimento dos alunos ao longo da realização do projeto e sua relação com 

o processo de aprendizado dos mesmos, considerando que “a pesquisa quantitativa 

trabalha com a quantificação, análise e interpretação estatística de dados de uma amostra 

representativa”.1 

Atrelado a isso, temos nesse protótipo uma proposta de aplicação de práticas 

pedagógicas sociointeracionistas voltadas para a construção de um coletivo colaborativo, 

com sugestões de atividades que partiriam de demandas de ordem psicognitiva, onde as 

sensações e os sentimentos serão considerados no processo. Intervenções poderão ser 

efetuadas, ao longo do processo da realização das atividades, trazendo uma característica 

qualitativa, já que “a pesquisa qualitativa preocupa-se  com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.32) 

As duas características não são necessariamente opostas, já que uma etapa de 

caráter quantitativo pode oferecer subsídios para o desenvolvimento de outras com caráter 

qualitativo, ou vice-versa. Ter essa dinâmica no processo fortalece a análise e a execução 

do protótipo, na medida em que “[...] o conjunto de dados quantitativos e qualitativos não 

se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia” (MINAYO, 2001, p.22) .  

A atuação docente está intrínseca no desenvolvimento do protótipo, suas 

observações poderão fazer frente ao desenrolar de cada etapa. Seja na aplicação da 

avaliação inicial, escolha dos textos a serem apresentados, selecionados e trabalhados no 

desenrolar da proposta; o docente precisará ter um olhar atento e participativo para que o 

objetivo seja alcançado, trazendo ação e participação para a pesquisa. Apesar das 

                                            
1 COLÉGIO PEDRO II. Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Tutorial do Produto   
  Final – Programa de Residência Docente. Rio de Janeiro, RJ, 2018 
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variações de conceituação, fica explícito nesse ponto o caráter da pesquisa-ação. Segundo 

Tripp (2005, p.466):  

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, 

o aprendizado de seus alunos.  

 

Com essas orientações sobre o formato de pesquisa e no propósito de se ter 

informações mensuráveis, que se contemple uma prática pedagógica mais ampla e que, 

dentro do que está proposto, se tenha espaço para a diversidade e suas possibilidades que 

esse trabalho recomenda; lançamos mão de que essa proposta seja aplicada segundo uma 

perspectiva educativa de Projetos de Trabalho, aqui compreendida como “uma visão a 

respeito das relações pedagógicas e do aprendizado por meio do diálogo e da indagação.” 

(HERNANDES, 2014, p. 65) 

Delinear o trabalho a partir da perspectiva educativa de Projetos de Trabalho 

auxilia na visualização do que se pretende desenvolver com os discentes, oportunizando 

espaço de colaboração, estímulo e consciência sobre seu processo de aprendizado e 

levando em consideração suas individualidades (HERNANDES, 2001). Essa é uma meta 

audaciosa, no entanto muito enriquecedora para todos os envolvidos. Dada a sua 

flexibilidade, esse formato pode permitir ajustes ao longo de sua aplicação, visto que a 

pesquisa-ação faz parte dessa proposta, podendo o docente fazer intervenções no 

andamento dos estudos, além de dar espaço para o desenrolar de um trabalho específico 

e, ao mesmo tempo, integrado, por ser bem abrangente. 

A proposta desse protótipo seguirá as seguintes etapas de ações pedagógicas:  

 avaliação diagnóstica, para compreender o panorama da turma; 

 lançamento de propostas de leituras e posterior exploração daquelas com maior 

receptividade e interesse do grupo; 

 ações e propostas pedagógicas de acordo com a etapa de alfabetização de cada 

aluno; 

 a avaliação acerca de receptividade, apreensão e consolidação ao longo do 

processo de execução da proposta pedagógica. 

Conseguir perceber a dinâmica do processo de aprendizado, de forma 

neurocognitiva e comportamental, passa por essa compressão. Tendo por base essas 

informações, nossa didática, nossa prática e postura, tomam uma outra dimensão de 
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atuação, podendo melhorar consideravelmente o resultado do processo de 

aprendizagem. 
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6.  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

O presente trabalho propõe como público-alvo alunos do 2º ou 3º ano do Ensino 

Fundamental, compreendendo a diversidade que é comum observarmos nestes grupos 

com relação ao processo de alfabetização de cada aluno2. Este protótipo segue uma 

sequência que pode ser ajustada e adaptada com o objetivo e a intenção do professor ou 

professora que for aplicá-la. Serão propostas: uma avaliação diagnóstica, apresentação do 

material proposto, formação dos grupos de trabalho, escolha dos textos, execução e 

apresentação das produções. 

 

Avaliação diagnóstica 

 Considerando a diversidade dos grupos com relação a uma larga variação das 

etapas do processo de alfabetização, identificar a especificidade de cada um é importante 

para a aplicação deste protótipo. Segue assim a etapa de avaliação diagnóstica, que deverá 

contemplar elementos avaliativos de todos as etapas do processo, conforme mencionado 

anteriormente. 

 Com algumas atividades, pretende-se traçar como estaria o processo da turma em 

um contexto geral e também específico, com atividades de autoditado, ditado de frases 

simples, identificação de fonemas, diferenciação entre letras e números, hipóteses de 

escrita espontânea, havendo uma contextualização anterior, para a realização de cada uma 

delas. A sugestão é que se tenha temas que os alunos tragam do seu dia-a-dia, como algo 

que aconteceu no intervalo, um brinquedo que ganhou, um passeio que tenha feito e, a 

partir deles, retirar itens e elementos geradores das atividades para esse rastreio inicial.  

Esse movimento pedagógico atrela significado às atividades, estimulando assim 

uma aprendizagem significativa, já que ela acontece quando o aluno faz conexões da 

informação existente à informação nova. Explorar conhecimentos prévios dos alunos traz 

                                            
2 Neste trabalho nos referimos às etapas do processo de alfabetização a partir das seguintes categorias, 

trazidas por Emilia Ferreiro (1999): pré-silábica – a escrita da criança ainda não apresenta relação com os 

sons da fala; silábica – já é possível observar algumas relações entre a escrita e os sons ou quantidade de 

letras/sílabas; silábico-alfabética – observa-se na escrita a compreensão, ainda que parcial, do valor sonoro 

de letras e sílabas; alfabética – a criança já compreende plenamente o sistema alfabético de escrita, ainda 

que suas produções ainda possam vir a apresentar questões ortográficas. 

 

 



21 
 

conexão, sentido e significado tanto ao que se solicita para ele executar ou também para 

informação nova que lhe é apresentada. Um fazer pedagógico que tenha ligação com o 

cotidiano possibilita aos alunos o acesso a suas emoções, não só nesta etapa inicial como 

em todo o processo. 

 Coletadas essas informações sobre o momento do processo de alfabetização dos 

discentes, os dados deverão ser reservados para a terceira etapa da proposta, que é a 

formação dos grupos. Esses dados servem, na proposta, como norteadores para a 

organização dos grupos, direcionando as futuras escolhas para as atividades. Longe de 

limitar os alunos a esses resultados, eles objetivam servir como parte da proposta e não o 

fim em si mesmo. Na produção da releitura/reescrita, esses dados auxiliam o quanto será 

necessária a mediação do docente na execução da proposta em cada grupo formado. 

 

Material de Trabalho / Organizadores Prévios3 

Tendo um panorama da turma após a avaliação diagnóstica, deverão ser 

apresentadas algumas histórias, poemas e músicas, dialogando com o texto e estimulando 

o interesse da turma em cada texto apresentado, ao longo de uma ou duas semanas. Entre 

a pluralidade de textos que se tem disponíveis, fica a sugestão de livros da autora Eva 

Furnari, poemas de Cecília Meireles, além de textos que tratem de temas atuais como 

inclusão e questões raciais, estimulando a curiosidade do grupo em rodas de conversa 

após cada leitura, por exemplo, com perguntas como: “O que vocês gostaram?”, “O que 

poderiam mudar no texto?”, entre outras. 

 Após a leitura dos textos previamente selecionados, retoma-se esse material em 

uma nova roda de conversa, podendo-se fazer votação: “Do que mais você gostou?”, 

ressaltar o tema que cada texto tratou, por exemplo. Dessa maneira, poderemos partir de 

informações prévias, já trabalhadas e familiarizadas, para se traçar novos caminhos e 

apresentar novas informações. Ser um material que tenha aprovação da turma é 

fundamental para o seu envolvimento na proposta. Quando for o momento da escolha dos 

textos dos quais se fará a releitura ou reescrita, essa escolha pode ser distinta de acordo 

com o interesse dos grupos, não é necessário que todos desenvolvam exatamente a mesma 

produção ao mesmo tempo. Passado o momento da conversa sobre os materiais 

                                            
3 Como consta nos Pressupostos Teóricos deste PAF “que são elementos introdutórios ao que se almeja 

trabalhar, contemplando lacunas que possam existir nos subsunçores”. 
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apresentados, a escolha final do que será desenvolvido será concluída na próxima etapa, 

após a formação dos grupos.   

Incluir o aluno no planejamento e demais etapas pode trazer o sentimento de 

pertencimento ao processo, tirando-o de uma posição passiva e receptiva para atuante e 

protagonista. Tal estratégia o envolve, no seu próprio processo de aprendizado, 

fomentando o protagonismo discente. Segundo Chaves e Glória (2017, p.96), em sua 

pesquisa realizada com alunos do Colégio Pedro II:  

Os alunos poderiam ainda passar a ter a oportunidade de escolher entre 

múltiplas formas de acesso ao conhecimento e de se responsabilizar por essa 

escolha. [...] Todas essas práticas permitem um espaço onde a autonomia dos 

alunos tende a ser estimulada. Ao se conhecerem melhor, serem 

responsabilizados por seus atos e pelas decisões que tomam na escola, os 

alunos são estimulados a se perceberem como sujeitos de sua própria história.  

A dinâmica desse momento pode demandar um investimento de tempo maior. A 

adoção de uma postura respeitosa em espaços e momentos de fala compartilhados 

coletivamente também poderá ser trabalhada, sendo estimuladas autonomia e 

responsabilidade, competências que precisam ser exploradas com os alunos. Conforme 

descreve a Base Nacional Comum Curricular: 

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 

comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 

colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o 

acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para 

aprender a aprender... (BRASIL, 2018, p.14) 

  

A criação de oportunidades que gerem situações nas quais os alunos tenham 

espaço de opinar e também decidir, pode fomentar a sua atuação no espaço escolar e em 

seu entorno, esculpindo-se uma formação cidadã, além de incentivar a cooperação e a 

interação, que também contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Formação dos grupos de trabalho 

 Recorrendo aos dados gerados na avaliação diagnóstica, o docente irá pensar na 

formação dos grupos para a produção das releituras e reescritas. Essa proposta se 

empenha em trabalhar a extensa diversidade existente em sala de aula com relação aos 

níveis de alfabetização. No entanto, por vezes é preciso retroceder e atentar para aspectos 

que podem vir a gerar esse panorama. 
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 Uma variedade de trabalhos e pesquisas apresentam como fatores 

socioemocionais e socioeconômicos influenciam no processo de aprendizagem. É 

possível elencar variados fatores como: sensação de não pertencimento, de incapacidade, 

menos valia, pobreza crônica, entre outros que impactam nos processos mentais, funções 

executivas, memória de trabalho da criança. Essas questões também precisam ser levadas 

em consideração na formação dos grupos.  

O socioemocional não segue paralelo ao pedagógico, um está atrelado ao outro. 

Levar esse ponto em consideração possibilita acessar algo que antecede o processo de 

aprendizagem em si. Processos emocionais e mentais têm a capacidade de se 

desenvolverem nas trocas, no coletivo, nas relações. Ter esse olhar e trabalhar essa 

demanda pode produzir um ganho cognitivo significativo. Conforme OLIVEIRA (2004, 

p.84):  

...um dos pilares de pensamento de Vygotsky é a ideia de que as funções 

mentais superiores são construídas ao longo da história social do homem. Na 

sua relação com o meio físico e social que é mediada pelos instrumentos e 

símbolos desenvolvidos no interior da vida social, o ser humano cria e 

transforma seus modos de ação no mundo. 

 

A escola é um meio social e físico onde várias instâncias do desenvolvimento 

podem ser trabalhadas. Sendo assim, o direcionamento da formação dos grupos deve levar 

essa questão em consideração e também o desejo do aluno, lhe trazendo segurança e 

conforto para o desenvolvimento da proposta de trabalho pedagógico. Fortalecer ou 

desenvolver a confiança em si mesmos é um dos focos deste protótipo. Se o aluno não 

acredita em seu potencial, as estratégias pedagógicas elaboradas podem surtir pouco ou 

nenhum efeito. A atenção é essencial para a aprendizagem, no entanto, se a criança não 

se sente capaz ou não tem um valor criado no que a escola o oferece, essa atenção não é 

direcionada para o que está sendo apresentado ao aluno, “ a atenção vai gradualmente 

sendo submetida a processos de controle voluntário” (OLIVEIRA, 2004, p. 75), ou seja, 

é direcionada ao que é de interesse ou se sinta capaz de absorver. 

Com essa reflexão, um tópico que se coloca como critério para a formação dos 

grupos são as afinidades. Estar perto de quem o aluno se sinta confortável pode dar espaço 

para que ele se arrisque mais, com menos receio do erro. Outro critério é por alunos que 

estejam próximos do mesmo nível do processo de alfabetização, para que a criança que 
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está na etapa anterior a do seu par, não se sinta constrangida em relação àqueles que 

estejam em etapas posteriores.   

Salienta-se que se a professora ou professor achar mais proveitoso ou pertinente, 

pode estruturar os grupos com outros critérios de configuração, tendo crianças em 

estágios diferentes, partindo da escolha em comum do texto que cada um se interessou 

em trabalhar ou mais tenha se identificado. Sempre destacando em todo os processos e 

etapas a importância do respeito, cooperação e as potencialidades de cada um. 

 Ressalta-se que nesse momento a intenção é estimular a confiança dos alunos, 

fazê-los perceber seus potenciais, estar com pares que estejam próximos nas etapas, pode 

proporcionar esse estímulo. Como afirma Fonseca (2016, não paginado),  

A aprendizagem não é um ato isolado nem neutro afetivamente, só pode ser 

concebida num contexto de transmissão intencional e de atenção e interação 

emocional compartilhada, o que só por si integra emoções e cognições.  

 

Sabe-se que, dependendo da realidade da comunidade escolar, em geral parte dos 

alunos vivenciam um ambiente hostil e por vezes até violento, podendo então o espaço 

escolar propiciar um ambiente saudável, que proporcione um espaço mais adequado para 

seu desenvolvimento. Assim, justifica-se a formação de grupos dentro das afinidades já 

existentes em sala de aula, sendo possível também outras configurações. 

É importante que os grupos não sejam muito extensos. Antes da pandemia, seria 

para que todos tivessem a oportunidade de participar na elaboração da releitura e reescrita. 

No atual cenário pandêmico, por questões de protocolo sanitário de distanciamento social, 

sendo imprescindível o uso de máscara e álcool 70°, para higienização constante das 

mãos. Assim sendo, sugere-se que os grupos tenham de 3 a 4 alunos em sua formação, 

para que todos e todas tenham espaço para se expressarem e opinarem. 

Essa é uma etapa nevrálgica do protótipo, elementos importantes são trazidos para 

esse momento. Possibilitar que o discente se arrisque, ouse, se sinta confortável para criar 

e opinar, potencializa sua capacidade de confiar mais em si e ser mais ativo, mais 

protagonista em seu processo de aprendizado. 
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Escolha da história, do poema ou música 

 Com os grupos formados, passa-se ao momento de escolha do texto com o qual 

gostariam de trabalhar. Para isso, o docente irá repassar por todas as opções trazidas dos 

textos trabalhados nas semanas anteriores. Essa escolha pode ser repetida, todos podem 

optar pelo mesmo material no qual irão se debruçar, podendo até produzir sobre um tema 

ou texto diferente dos que foram apresentados anteriormente para a turma. 

Nessa etapa, o foco deverá estar direcionado para as interações, discussões e 

posicionamentos acerca do texto. Pois a escolha é do grupo, a decisão será tomada na 

troca de opiniões e nas ideias que podem surgir já na escolha do texto. Poder opinar e 

decidir o que irá fazer e com o que irá trabalhar, traz o aluno para o planejamento da 

proposta pedagógica que está sendo executada, oportunizando-lhe um espaço de atuação 

e protagonismo. Essa opção feita no coletivo vem através de muita interação que, mediada 

de forma adequada, pode afetar de maneira positiva as emoções dos alunos, 

potencializando e estimulando seu desempenho cognitivo. Esse movimento bem 

direcionado, com mediação de possíveis conflitos, onde todos consigam opinar, pode 

gerar bons resultados dentro do que a proposta se objetiva. 

O momento da escolha do texto a ser trabalhado pelo grupo mobiliza algumas das 

metas traçadas com este trabalho, podendo ser necessário um investimento de tempo 

maior. Sendo assim, ela precisa ser conduzida com tempo hábil para que aconteça. Se for 

preciso, a execução da produção pode ficar para outro dia. Isso não impacta nos objetivos 

propostos. É importante que os discentes tenham espaço e tempo para se colocarem e 

expressarem. Ter espaço de fala pode gerar pertencimento. 

 

Execução das reescritas e releituras 

 Sabendo das escolhas da turma e tendo uma avaliação inicial do processo de 

alfabetização dos alunos, os grupos para as produções poderão seguir dois critérios: 

proximidade de relacionamento/afinidades entre seus pares e níveis próximos no processo 

de alfabetização. O objetivo nesse primeiro momento é trabalhar a autoconfiança do 

aluno. Segundo Fonseca (2016, n.p.):  

Cabe assim ao professor a criação, a gestão, o planejamento e gestão do 

envolvimento social da sala de aula (...)para que se criem condições 
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emocionais e afetivas ótimas para que a aprendizagem (...) aconteça 

efetivamente.  

  

Com as informações quantitativas provenientes da avaliação diagnóstica em mãos, 

cada grupo vai ser orientado de acordo com o nível que está consolidado, com suporte de 

construção e estruturação do docente, com ações de estímulo a cada conquista individual 

ou coletiva que se alcance. Para o grupo que não sabe escrever, será solicitado desenho 

com registro escrito orientado pela professora, para o grupo que está silabando será 

solicitado o mesmo, mas com um suporte mediano da professora, o grupo que sabe 

escrever será solicitado o mesmo com uma pequena supervisão da professora.  

Todos estão dentro da mesma atividade de releitura e reescrita, no entanto com 

supervisão e orientação distintas, sendo importante a valorização de cada conquista e 

também do resultado final. Pois nesse momento será de muito fomento para a criatividade 

e estímulos, serão incentivados a pensarem no texto que escolheram e colocarem ideias 

suas, usando o texto inicial como base. Se for um poema se fará uma reescrita da autoria 

do grupo, se for uma história uma releitura da visão e imaginação do grupo, onde haja um 

reconhecimento de si na produção, com a colocação de suas perspectivas e identidade. 

No andamento da atividade, pode-se trazer sugestões aos grupos, para auxiliá-los 

como sinalizar que podem criar coisas diferentes do original, acrescentando, modificando 

ou retirando algo, um personagem, no caso de história, trazer um tema ou rimas novas, se 

for um poema, modificar a letra, se for um trabalho com música e assim estimular a 

criatividade, na produção de cada grupo. 

Essa dinâmica propicia aos que se sentem aquém no seu processo de alfabetização, 

em relação aos seus pares, vejam que conseguem criar e fazer, que podem contribuir, esse 

é um dos objetivos desse protótipo. A execução da produção pode ser verbal ou não 

verbal, pode ter partes escritas e também ilustradas, pode-se fazer colagens, usar materiais 

que criem texturas como crepom, ponta de lápis entre tantos outros, se assim houver a 

possibilidade. 

Juntos das mediações feitas pelo docente, pode ocorrer também a valorização das 

produções no momento em que estão sendo feitas. Assim se percebe uma proposta 

pedagógica que possibilite trabalhar com uma turma heterogênea, dentro das 

peculiaridades de cada um, contemplando a diversidade, que hoje é realidade na rede do 

município do Rio de Janeiro. 
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Apresentação das produções 

 Com a produção terminada e revisada, pode-se valorizar um pouco mais, além do 

que já foi feito na produção da releitura e reescrita. Dentre elas ficam as sugestões: 

• apresentação para a própria turma, por isso a diversidade de temas pode ser interessante; 

• apresentar para outras turmas, se houver a possibilidade de ser feito;  

• deixar o trabalho exposto, com um cartaz explicativo sobre o que foi produzido; 

• montar um mural em áreas de circulação da unidade escolar. 

 A visibilidade das produções pode motivar os discentes. A motivação pode 

afetar as emoções, que muito influenciam o raciocínio, o pensamento, ou seja, o 

aprendizado. “Segundo Lent (2001, p. 671), ...a razão é fortemente relacionada com a 

emoção. De um modo ou de outro, nossos atos e pensamentos são sempre influenciados 

pelas emoções". 

Importante reiterar que as etapas apresentadas podem ter ajustes. Não só a sala de 

aula é diversa, os espaços escolares também são bem diversificados. Assim sendo, cabe 

a esse protótipo ser adaptado a cada realidade em que ele for realizado. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Muitos são os desafios da educação pública em nosso país. Observando-se a 

realidade da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é comum 

vermos turmas de 2º ou 3º ano do Ensino Fundamental com uma parte significativa de 

alunos ainda em processo inicial de alfabetização. Conseguir lidar com essa diversidade 

e heterogeneidade é um grande desafio para os docentes. Algumas questões se apresentam 

em cenários como esse: como lidar com essa diversidade sem deixar de contemplar 

aqueles que precisam de uma proposta inicial de alfabetização e, ao mesmo tempo, dar 

conta do andamento das demais demandas curriculares pertinentes ao 2º e 3º anos?  Por 

que essas lacunas com relação ao processo de alfabetização são recorrentes? Estes foram 

alguns dos questionamentos que levaram à organização deste protótipo. 

 O trabalho aqui apresentado trouxe alguns caminhos que ajudam a refletir sobre 

elementos que nos orientam em nossas práticas. Trazer o conhecimento de uma maneira 

significativa e não arbitrária, compreender o movimento de construção do aprendizado 

com interação e também um pouco de como as questões socioeconômicas influem nas 

funções executivas e, consequentemente, no cognitivo, colaboram nas reflexões 

levantadas e orientam a aplicação do protótipo sugerido. Dentro da orientação teórica na 

qual a presente proposta está embasada, busca-se intervir, dentro do possível, em questões 

que anteveem ao pedagógico em si, favorecendo a aplicação de propostas mais ligadas às 

habilidades curriculares. 

 A escolha pela estratégia de produções de releitura e reescrita objetiva dar espaço 

de atuação ao aluno, para que este não fique apenas na postura receptiva, mas também 

ativa no processo de planejamento, elaboração e execução da atividade que foi proposta. 

Ela tem um caráter fluído e dinâmico, que propicia ao docente  abrangentes formas de 

atuar junto aos discentes, dentro de cada realidade escolar. Para tal, é necessário que se 

compreenda a amplitude do protótipo, trazer o ingrediente socioemocional para reflexão 

acerca dessa prática assim como para nossa postura e atuação em sala de aula de forma 

mais abrangente, para o cotidiano, e não só restrito a proposta aqui apresentada. 

 Lapidar nosso olhar para as individualidades de nossos alunos sem perder de vista 

uma lógica de trabalho de parceria na coletividade, contribui para nossa atuação como 

profissionais da Educação. Estamos mergulhados em burocracias como: relatórios, 
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planejamento de obviedades, aplicação de avaliações dicotômicas em relação às nossas 

salas de aulas. Essa rotina pode nos engessar em nossa prática pedagógica mas, 

conseguindo flexibilizar os objetivos dentro das especificidades dos alunos, o docente 

também pode amenizar a rigidez na qual nossa prática possa ser moldada. Assim, não só 

o discente, mas o docente também é foco, desse protótipo, espera-se de maneira reflexiva, 

positiva e construtiva, onde ambos podem ser afetados pela dinâmica da aplicação do 

mesmo. 

 No escopo da presente proposta de trabalho, é possível que diversos componentes 

curriculares sejam contemplados: explorar estrutura e produção textual, vocabulário, 

pontuação, leitura verbal e não verbal e tantas outras possibilidades. Como relato pessoal, 

é possível dizer que em oportunidades em que levei a meinhas turmas propostas de 

trabalho com dinâmica semelhante, colhi muitos frutos de mão dupla: o aspecto 

socioemocional auxiliou no sentido pedagógico. Por isso penso ser pertinente a 

apresentação deste protótipo. 

  Ouvir a fala dos discentes, dar movimento a um currículo rígido é um grande 

desafio. Ter espaços de fala onde eu ouço e sou ouvido é um exercício sempre pertinente 

e necessário não só para os alunos, como para todos nós. Na execução dessa proposta há 

espaços para a fala e a escuta, assim como para as discordâncias e os consensos. Esse é 

um exercício necessário para nossa convivência em sociedade. 

 Proporcionar momentos de construção coletiva, como esse trabalho se propõe, 

possibilita estimular vários aspectos do desenvolvimento que em muito contribuem com 

o processo de ensino-aprendizagem, com estímulo a comportamentos mais colaborativos 

e menos competitivos. Sendo assim, deixamos aqui a proposta a partir de releituras e 

reescritas como estratégia de atuação pedagógica com a intenção de que este configure-

se como uma contribuição para nossas reflexões e nossas práticas. 
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APÊNDICE A - ATIVIDADE SIMILAR A PROPOSTA DO PROTÓTIPO 

    

          

       

        

 

          

 

Inspirado no livro de Eva Furnari : Não Confunda 
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