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1. RESUMO  

Este trabalho consiste na descrição e análise do processo de formação de 

leitor de estudantes de uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

municipal, por meio da modalidade didática “Leitura em voz alta realizada pelo 

professor”.  

Esta modalidade é recomendada para as classes de alunos não alfabetizados, 

como possibilidade de aprendizagem da linguagem escrita de boa qualidade antes 

mesmo de terem compreendido o sistema de escrita, propiciar o contato com textos 

que não escolheriam de maneira independente, ampliando o repertório de leitura, 

mas o mais importante é que quando o professor lê para os seus alunos está 

explicitando seu comportamento leitor.   

Assim sendo, salientamos que esta prática muito rica permite que a criança 

desenvolva o exercício da fantasia e da imaginação e estimula significados, em que 

começam a descobrir o mundo e se justifica, pois, é uma das atividades propostas 

para a aprendizagem da linguagem que se usa para escrever, como por exemplo: 

expressões, estrutura do texto, características de gênero, estilos de diferentes 

autores, recursos de linguagem, sobre os diferentes suportes e a ouvir com atenção, 

e, ainda, proporcionar conhecimentos fundamentais para formação de bons leitores, 

capazes de escolher e ler bons textos. Enfim, amplia os horizontes da criança, 

aumentando sua capacidade de compreender o mundo. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Cabe ao professor trazer para as salas de aulas práticas de leitura relevantes 

para a efetiva participação cidadã, ensinando os alunos a delas participarem, 

apropriando-se de estratégias e de procedimentos de leitura característicos de 

diferentes práticas sociais. 

Esta prática é de fundamental importância no processo de alfabetização, 

estando contemplada na rotina do professor, deve ser desenvolvida diariamente, de 

preferência, na primeira aula. O educador tem a oportunidade de ousar em suas 

escolhas, com textos de boa qualidade literária, que os alunos não leriam e nem 

escolheriam sozinhos - obras mais extensa -, leitura programada (por capítulos) e 

favorecer o acesso a diversos gêneros e tipos textuais, como romance, conto, 

crônica e poemas. 



Esta atividade deve garantir três momentos: antes da leitura o professor deve 

apresentar o contexto de produção: autor, título, portador, gênero e editora e quando 

necessário trazer informações complementares: ilustrador, ler partes da introdução, 

informações sobre coleção, etc e usar estratégias de antecipações (o que vocês 

acham que irá acontecer nesta história?) e explicitar os seus critérios de escolha. 

Durante a leitura: o professor cuida para que todos os alunos possam ouvi-lo, lendo 

em voz alta e clara, apresentando sua leitura pessoal, envolvendo o leitor e 

colocando em jogo seu próprio comportamento leitor. É importante que o professor 

não interrompa a leitura para explicar palavras, deixando que os alunos descubram 

o significado a partir do contexto. Depois da leitura: o professor deve tecer 

comentários sobre o que foi lido, opinando, trocando pontos de vista, expondo os 

seus, e o mais importante instigar as crianças a falarem acerca de suas impressões, 

voltar e ler trechos para possibilitar maior compreensão ou prazer na interação com 

o texto ou confirmar e retificar as interpretações sugeridas. 

 

3. OBJETIVOS  

- Investigar a prática de leitura em voz alta realizada pelo formador, analisar suas 

etapas bem como reconhecer as reflexões realizadas pelos alunos;  

- Refletir sobre a importância da prática leitura em voz alta realizada pelo professor 

no processo de formação inicial do leitor;  

- Atentar-se para os comportamentos da criança antes, durante e depois da leitura 

em voz alta. 

 

4. METODOLOGIA  

Para a realização desse projeto, que visa uma investigação didática, 

inicialmente, utilizamos a pesquisa bibliográfica, a qual possibilitou fundamento 

teórico, pois como afirma Lakatos e Marconi (2010, p. 166) que “a pesquisa 

bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, 

mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras”. No segundo momento, passamos a realizar a pesquisa de 

campo, [...] cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema com tripa 

finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o 

ambiente, fato ou fenômeno para realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e classificar conceitos (MARCONI; LAKATOS, 2006 ,p. 85). Como 



procedimento de coleta de dados, utilizamos um questionário e este questionário foi 

aplicado em uma escola da rede municipal paulista de ensino, com a professora de 

uma turma de 2° ano do ensino fundamental. Além disso, também realizamos 

gravações em formato de vídeo, contendo as situações de aplicação das atividades 

didáticas com leitura em voz alta de textos literários realizada pelo professor.   

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Para a realização desse projeto, tomamos como base o planejamento de aula 

realizado pela professora, que foi aplicado com alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental. Esse planejamento deu-se com base na leitura de textos narrativos e 

literários de excelente qualidade estética. Durante a realização dessa aula, 

realizamos a filmagem e gravação de áudio, transcrevemos e analisaremos a fim de 

atender aos objetivos desse projeto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o presente momento, é possível observar que o prazer da leitura é 

desenvolvido principalmente no âmbito escolar, em função disso, este trabalho 

aborda uma demanda social cada vez maior atualmente, o domínio da leitura, que 

implica em vários fatores relevantes no trabalho do professor. A atividade Leitura em 

voz alta realizada pelo professor é uma importante prática para o docente e um 

excelente instrumento para desenvolver nos alunos o comportamento leitor e 

estimulá-los para o prazer da leitura. Por conseguinte, com o exemplo do professor, 

o aluno aprimora cada vez mais sua capacidade de ajustar os procedimentos de 

leitura às diversas finalidades e necessidades impostas pela sociedade. 
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