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RESUMO 

A presente pesquisa didática tem como principal foco a prática de leitura 

compartilhada, em que o professor recorre aos diferentes meios para que a atividade 

possa ser produtiva como por exemplo o trabalho com textos impressos; 

retroprojetor, cartazes; vídeos entre outros. O professor dentro da sala de aula é um 

bom modelo para que os alunos avancem nas expectativas esperadas. No decorrer 

da pesquisa, foi realizada uma entrevista com a professora regente sobre o tema 

proposto e as respostas foram analisadas, posteriormente, em conjunto com a 

professora, foi realizado o planejamento, peça chave para a boa execução da leitura 

compartilhada, por fim, realizamos a gravação e analisamos o vídeo, em que os 

alunos possuem um mesmo texto para ser lido em colaboração com o outro. Essa 

pesquisa vem ao encontro com os saberes dos alunos diante da leitura de textos de 

gêneros variados, onde é possível oferecer aos alunos oportunidades de resolver 

problemas onde poderão avançar como leitores e escritores. 

INTRODUÇÃO 

A leitura é de fundamental importância para formar uma sociedade e um 

indivíduo, sendo uma condição para ampliar sua participação na sociedade e 

realizar o exercício da cidadania. É por meio da leitura que se pode viajar em outros 

lugares e conhecer novos horizontes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A presente pesquisa vem analisar as etapas para uma boa situação de leitura 

colaborativa. Para tanto, a realização da pesquisa aborda a discussão do tema 

leitura compartilhada onde serão mencionadas as bases teóricas do tema e também 

as práticas para a formação de um leitor proficiente.  

Por meio do “Programa Bolsa Formação - Escola Pública e Universidade" que 

participamos, tivemos reuniões de formação que foram de fundamental importância 

para a nossa formação. As reuniões foram ministradas e orientadas pela Profª.  Drª. 

Luciana Ferreira Leal. Lemos, analisamos e estudamos textos teóricos para o 

embasamento da pesquisa. 

A pesquisa será realizada na escola E.M.E.F. “Professor Odinir Magnani”, em 

uma sala de 2° ano, turma D, período da tarde, com a professora regente Karina 

Meiller. 

Seu processo de elaboração inicia-se com a entrevista com a professora 

regente, em que depois de respondida será realizada uma análise das respostas 
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obtidas. Em seguida, juntamente com a professora, planejaremos a atividade de 

leitura compartilhada para a gravação do vídeo. 

Finalizaremos com a filmagem, e a transcrição, que será utilizada para facilitar 

as análises que serão os pontos chave para a elaboração da presente pesquisa. 

Portanto, essa pesquisa vem ao encontro com os saberes dos alunos diante 

da leitura de textos de gêneros variados, onde é possível oferecer aos alunos 

oportunidades de resolver problemas onde poderão avançar como leitores e 

escritores.  

 

OBJETIVOS 

Realizar uma pesquisa sobre qual a contribuição da leitura compartilhada 

para os alunos das séries iniciais. 

Possibilitar aos alunos por meio da leitura compartilhada que 

acompanhem a leitura do texto realizada pela professora para acionar os conteúdos 

de leitura (procedimentos, comportamentos e capacidades). 

 

METODOLOGIA  

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

inicialmente, utilizamos de uma pesquisa bibliográfica, a qual possibilitou 

embasamento teórico, pois como afirma Lakatos e Marconi (2006, p. 25) que “O 

estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar 

duplicações e certos erros, e representar uma fonte indispensável de informação, 

podendo até orientar as indagações”. 

No segundo momento, passamos a realizar a pesquisa de campo, a qual 

pode ser definida conforme Lakatos e Marconi (1991, p.186):  

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações acerca de um problema, para o qual se procura uma 
resposta, ou de uma hipótese que se queria comprovar, e ainda 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

 

Na pesquisa de campo, como instrumento de coleta de dados, utilizamos 

um questionário, pois, conforme Cervo e Berviam (2006, p.48), “O questionário é a 

forma utilizada mais ousada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor 

exatidão o que se deseja”. Este questionário foi aplicado em Escola da rede 
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municipal de ensino, situada na cidade de Tupã, com uma das professoras do 2° 

ano do Ensino Fundamental. Além disso, também realizamos gravações em formato 

de vídeo, contendo as situações de aplicação das atividades didáticas para que 

fossem analisadas para conclusão final. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Por meio da prática de leitura podem-se formar leitores competentes, e 

consequentemente levá-los a ser bons escritores (PCN, 1997, p. 40 e 41). Por meio 

dela, pode-se conhecer novos gêneros e conhecer coisas novas, ampliando a visão 

de mundo. Vale ressaltar que não somente na escola é importante a leitura, mas 

também na sociedade, pois ela exige que os profissionais tenham domínio da 

linguagem escrita (BRAKLING, 2004, p.1). 

A leitura leva à construção ativa do significado do texto que aborda os “seus 

objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 

sobre a língua: características do gênero, do portador27, do sistema de escrita, etc” 

(PCN, 1997, p. 41).  

Uma das práticas que discorrem bem é a leitura compartilhada ou 

colaborativa que é realizada em colaboração com o outro. Pelo motivo de o aluno 

não possuir proficiência autônoma nesse tipo de atividade, é evidente a importância 

dessa modalidade de leitura em contexto de escolarização inicial de alfabetização. 

Nesse sentido, vale ressaltar que: 

 

A leitura colaborativa é uma atividade em que o professor lê um texto 
com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre as pistas 
linguísticas que possibilitam a atribuição de determinados sentidos. 
Trata-se, portanto, de uma excelente estratégia didática para o 
trabalho de formação de leitores. (PCN, 1997, p.45). 

 

Por essa atividade ser realizada pelo professor, ou seja, em que ele faz a 

leitura para os alunos, ele é um modelo mediador de leitor, para que a criança 

participe de momentos de leitura e que reconheça sua importância, pois a partir do 

momento em que eles veem que a leitura é gostosa e prazerosa para outra pessoa 

isto as influenciará a gostar também. (PCN, 1997, p.44). 



4 

 

No entanto, para que a leitura compartilhada seja realizada é de fundamental 

importância o planejamento da atividade antes de realizar a mesma. Contudo, 

ressalta Brakling (2009, p. 17) que: 

 

Para tanto, o professor organiza uma pauta de leitura, que preveja:  
a. a seleção de um texto de boa qualidade  cujo tema seja do interesse 

dos alunos; 
b. de complexidade adequada para o trabalho em colaboração; 
c. organizado em um gênero que corresponda às expectativas de 

aprendizagem da escola; 

 

Em função disso, depois de elaborada a pauta o professor irá analisar qual a 

melhor maneira de realizar a leitura, seja por meio de um cartaz afixado na classe, 

retroprojetor; Datashow, ou outros recursos. E assim iniciar com as perguntas, 

levantando o que os alunos sabem sobre o texto e como chegam àquela suposição, 

que no início é feita apenas pela leitura do título. No decorrer da atividade pode se 

avaliar o desempenho e os conhecimentos dos alunos. 

Para a realização da pesquisa realizamos a gravação de uma aula abordando 

a leitura compartilhada, que analisamos e transcrevemos e no decorrer do trabalho 

vamos apresentar alguns trechos que julgamos ser mais importante abordando 

questões do: antes, durante e depois da leitura paulatina. 

No entanto, essas questões podem ser apresentadas antes, durante e depois 

da realização da leitura paulatina. Consistindo, portanto, antes de se iniciar a leitura 

abordar acerca do tema, gênero, autor e sua obra, podendo também utilizar vídeos 

para explicar algum assunto que tratará o texto, socializar os critérios de escolha da 

obra, explorar partes do livro como a catalogação, sinopse entre outras.  

Professora: Nós vamos fazer a leitura juntos. Dá uma olhadinha na folha e vê se 

vocês descobrem 

Fernanda: É do diário, jornal diário. 

 

Nesse momento, a professora leva os alunos a pensarem e a observar 

que tipo de texto que se trata, ou seja, ela está fazendo um levantamento prévio do 

que conhecem sobre o gênero. 

Professora: Que tipo de texto é esse aí. Guarda o caderno Júllia. 

Alunos: Horário de verão começa à zero hora deste domingo 
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Professora: Que tipo de texto é esse? 

Maria Eduarda: é sobre o horário de verão. 

Professora: é sobre o horário de verão. Se esse texto vai trazer uma informação pra 

gente de onde ele veio? 

Fernanda: é.. o tempo 

Professora: é uma história? 

Alunos: não! 

Professora: música? 

Alunos: não! 

Maria Eduarda: é uma informação. 

Professora: é um texto informativo. Texto informativo a gente lê onde? Tem dois 

lugares 

Fernanda: no jornal 

Professora: no jornal 

Maria Eduarda: na revista 

Professora: e revista... Essa noticia veio desse jornal 

(a professora mostra aos alunos o jornal, que foi tirada a notícia que eles vão 

ler) 

É fundamentalmente fazer perguntas para que os alunos antecipem o que 

poderá estar dito no texto. Durante a realização da leitura paulatina, serão 

recuperados os sentidos do texto por meio dos conhecimentos prévios dos alunos, 

dos bons questionamentos referentes ao texto, e dependendo do tipo de texto pode-

se solicitar que um aluno ou toda a classe realize a leitura de uma parte do texto, 

oportunizando que todos tenham uma participação efetiva, e também fazendo 

pausas onde essas perguntas poderão ser respondidas e consultadas em 

parágrafos anteriores já lidos.  

Professora: É aqui na região, aqui no estado de São Paulo que mudou, por que 

mudou! Não é. O que isso vai trazer de benefício pra gente, está falando também de 

algumas dicas pra gente economizar energia. 

Agora a gente vai bem devagarzinho um parágrafo de cada vez aí vocês vão me 

dizendo o que esta falando “ta” bom 

“Fer” você quer ler o primeiro parágrafo pra gente 



6 

 

A professora pede à aluna para ler o primeiro parágrafo, assim a aluna 

estará desenvolvendo sua leitura e repertório. Com isso, por ser uma leitura 

compartilhada, estará explicitando aos outros alunos o hábito de ler. 

Fernanda: sim. 

Professora: então lê para mim 

Fernanda : (Leitura do 1°Paragrafo) 

Professora: Ta bom Fer. “Oh” nesse parágrafo esta dizendo bem direitinho pra gente 

qual é o tempo que vai durar o horário de verão. Quanto tempo vai durar o horário 

de verão? Quando é que começa quando é que termina? 

Fernanda: começa dia 16 outubro e termina dia 19 de fevereiro de 2017 

Professora: 19 de fevereiro de 2017 então oh vai ser começa no mês de outubro 

então nós vamos ter também  

Professora e alunos: novembro, dezembro, janeiro, e fevereiro 

Professora: então está dizendo pra gente qual é o tempo que vai durar o horário de 

verão? 

Fernanda: quatro meses 

Professora: quatro meses, não é, tá então vamos lá 2°P 

 

Antes de continuar a leitura do parágrafo a professora faz uma pausa e 

pergunta quais são os equipamentos, nesse momento ela esta mobilizando a 

realização de inferências pelos alunos onde eles vão poder induzir o que o texto dirá 

em seguida. 

 

Professora: Para economizar energia, agora eu pergunto e quero ver quem é que vai 

saber me responder certinho. “Oh” segundo os especialistas a mudança de hábitos é 

muito importante quando o assunto é economia de energia. Com o aumento da 

temperatura a população usa com mais frequência equipamentos, como? Que 

equipamentos que a gente usa?  

 

 

Alunos: Ventilador, ar condicionado... 

Professora: então aumentam o consumo. Mas, é possível economizar energia 

durante as estações mais quentes do ano? Sim ou não? 

Alunos: Sim 
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João Paulo: Não. 

Alunos: Sim 

Professora: É possível economizar energia, agora o que é que nós podemos fazer 

para economizar? "Oh" vamos lá no próximo parágrafo vamos ver quem vai saber 

me responder. MESMO COM TODO O CALOR, O CONSUMIDOR PODE E DEVE 

CONTRIBUIR PARA EVITAR O DESPERDÍCIO DE ENERGIA. SEGUNDO 

ENGENHEIROS ELETRICISTAS, O USO DIÁRIO DE VENTILADORES E 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO É NECESSÁRIO, MAS EM DIAS COM 

TEMPERATURAS AMENAS PREFIRA LIGAR o quê?  

Alunos: o ventilador. 

Professora: Porque que a gente tem que ligar o ventilador e não o ar condicionado? 

Fernanda: Porque ele não gasta muita energia. 

João Paulo: Gasta menos energia. 

Professora: Quem gasta menos energia? 

Alunos: O ventilador. 

Professora: O ventilador. 

A todo o momento, a professora faz questionamentos para a sala toda, 

por ser uma atividade em grupo, essa interação entre eles é muito importante. 

Professora: Oh, então pensando nesse horário de verão ele vai ou não nos ajudar a 

economizar energia? 

Alunos: Sim  

Professora: Só que todos nós precisamos colaborar com tudo isso que nós 

conversamos, então não vamos deixar a luz acesa, juntar um bom tanto de roupa 

para lavar, não ligar o ferro todo dia, não é, tirar os produtos da tomada, eu posso 

abrir a geladeira toda hora? 

Alunos: Não  
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Professora: Então a partir de hoje vocês em casa também vão ajudar a mamãe e o 

papai a economizar energia, e ficar de olho neles viu uma luz acesa apaga e ajuda 

tudo bem 

Fernanda: Quando meu pai esquece eu vou lá e apago  

 Sophia: Professora eu só apago  

Professora: Todo mundo entendeu então qual é a importância do horário de verão?  

Alunos: Sim 

Depois da realização da leitura integral, poderá ser feita a verificação de 

hipóteses levantadas no início da leitura, ou seja, fazendo a checagem, confirmando 

as antecipações, podendo também relatar o que mais gostaram no texto. 

(BRAKLING, 2009, p.18). 

Por fim, concluímos que essa é uma boa prática de leitura, em que é 

muito importante “o posicionamento do leitor diante do que foi apresentado” 

(BRAKLING, 2009, p.18), pois é a partir disso que os alunos terão uma interação 

com o que está sendo trabalhado, levando-o a ampliar seu repertório de leitor que 

consequentemente o tornará também um bom escritor. 

 

RESULTADOS  

 

Diante do exposto, concluímos que proposição de leitura compartilhada 

de texto jornalístico foi uma boa e produtiva atividade, pois a partir dela o professor 

conseguiu realizar questionamentos aos alunos que contribuíram significativamente 

em sua compreensão, conseguiu com que uma boa parte da sala participasse dando 

sua opinião, ao longo da leitura instigava os alunos a pensarem sobre o que 

estavam lendo e ao surgimento de dúvidas, fazia com eles pensassem e 

entendessem o que está escrito no texto.  Ao encerrar a atividade ela questiona os 

alunos, para que eles possam colocar suas opiniões em cima do texto, verificando 

sobre quais as hipóteses levantadas de qual é a importância do uso do horário de 

verão. Vale ressaltar que a entonação da voz da professora nos momentos em que 

ela está lendo o texto, muda para quando ela está falando com os alunos e isso é 

muito importante, pois ajuda os alunos a compreender melhor o texto provocando 

um sentido diferente na leitura do texto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar sobre o tema “Leitura compartilhada ou leitura colaborativa” foi de 

suma importância em nossa formação. Por meio dela conseguimos acompanhar 

todo o processo de como deve ser realizada esta prática. 

De acordo com Brakling (2004, p.1):  

 

A leitura colaborativa baseia-se no princípio teórico-
metodológico de que se aprende em colaboração com o outro. 
Sendo assim, o texto a ser lido precisa ser aquele para o qual os 
alunos não possuam proficiência autônoma, pois, se assim fosse, 
não precisariam de colaboração para recuperar os sentidos do texto. 
Por esse princípio, fica evidenciada a importância dessa modalidade 
de leitura em contextos de escolarização inicial e alfabetização. 

 

Nesse sentido, podemos dizer que essa prática contribui significativamente na 

aprendizagem dos alunos, fazendo uso da mesma o professor consegue por meio 

de boas intervenções fazer com que os alunos compreendam o que está escrito no 

texto proposto e consigam fazer uso das estratégias e procedimentos que um leitor 

proficiente utiliza. 

Assim, entendemos que é de extrema importância que o professor faça uso 

dessa e de várias outras práticas de leitura, utilizando sempre boas intervenções e 

textos que façam sentido para a criança, conseguindo assim levá-los a ter um 

domínio da linguagem escrita que atualmente é uma condição para a produção e 

acesso ao conhecimento. 
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