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Resumo: Por meio de pesquisas bibliográficas, embasadas em teóricos da área 

de formação de professores e na área da leitura nos anos iniciais do ensino 

fundamental, com o objetivo de investigar a qualidade da formação do professor e 

como isso influência diretamente na educação literária de novos leitores nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Concluímos que se faz necessário mudanças no 

processo de formação de professores, para que ele possa ser um profissional 

capacitado de formar novos leitores. 

Palavra Chave: Leitura literária; Formação do Professor; Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

ABSTRACT 

By means of bibliographical researches, based on theorists of the area of teacher 

training and reading area in the initial years, with the objective of investigating the 

quality of teacher training and how this directly influences the literary education of 

new readers in the initial years. We can conclude that it is necessary to change 

the process of teacher training, so that it can be effectively a professional capable 

of forming new readers. 

Keywords: Literary reading; Teacher Training; Early Years of Elementary 
Education. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

Este resumo expandido abordará um tema de muita relevância nos dias de hoje, 

visto que fala da qualidade da formação do professor e como ele deve trabalhar a 
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leitura literária nos anos iniciais. Acerca deste tema é visto que a preparação 

deste profissional vem sofrendo uma desqualificação, já que existe uma ausência 

de material bibliográfico para pesquisa nesta área, o que de certa forma dificulta a 

construção de conhecimento, outro ponto a ser discutido é a ocupação de curso 

menor que as licenciaturas vem assumindo nas universidades pelo país, este é 

um dado preocupante que deve ser mudado. Tendo em vista que o professor 

deve ser um profissional preparado para lidar com diversos assuntos, ele deve 

receber a melhor formação para executar com qualidade as suas funções 

acadêmicas. 

O exercício da função docente deve proporcionar para seu aluno qualidade para 

sua introdução educacional, principalmente com a formação de novos leitores, de 

acordo com BARROS & GOMES (2008) apud SOUZA, Arlete Luiza: 

Verificou-se que, 30% dos professores apresentaram um 

comportamento altamente favorável para a leitura e 70% dos 

professores apresentaram comportamento pouco favorável para a 

leitura. A grande maioria dos professores não desenvolveu uma 

relação afetiva com o ato de ler e não apresenta hábito de leitura, 

tão necessário, para formar pequenos leitores em bons leitores e, 

ainda, desconhecem os propósitos da pratica de leitura na sala de 

aula. É de extrema importância que se realizem projetos de 

formação para a pratica de leitura do professor, onde se discutam 

as atitudes afetivas, experiências pessoais e pedagógicas, as 

concepções que ele tem sobre a leitura, suas funções e usos, a 

motivação do aluno para a aprendizagem da leitura e a formação 

de nos leitores, entre outros. (p.341)  

Sendo assim, a literatura tem o cargo de levar os alunos dos anos iniciais a outros 

caminhos, proporcionando o conhecimento de novas culturas e costumes, 

trabalhando a construção cognitiva, linguística, comunicativa, social e emocional 

da criança. Fica sendo dever da escola e do professor proporcionar esse novo 

mundo ao seu aluno, utilizando diferentes metodologias para alcançar a criança, e 

faze-lo desenvolver a paixão pela leitura, onde ele poderá então absorver o que 

se está sendo lido, estabelecendo a relação entre texto e leitor, diferente de 

quando o aluno não recebe nenhum estimulo e apenas realiza a leitura e decifra 



as palavras, o que acontece quando os professores não estão preparados para 

desenvolver temas tão importantes em sala de aula. Devemos lembrar que 

apesar de ser um dever da escola proporcionar estas formas de conhecimentos, é 

de extrema importância que a criança também receba este estimulo em casa, 

para que ela possa chegar ao ambiente escolar familiarizada com a leitura. 

 

OBJETIVO 

Investigar a qualidade da formação do professor e como isso influência na 

educação literária de novos leitores nos anos iniciais.  

MÉTODO  

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas, focando o tema a 

formação do professor e o papel da leitura literária nos anos iniciais, embasado 

em teóricos na área de formação de professores e da área da leitura nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se observar que o professor tem sido cada vez mais desvalorizado em sua 

área, o que é prejudicial para sua atuação em sala de aula, visto que para se 

trabalhar com crianças é necessário um preparo não só acadêmico, mas também 

psicológico já que professor e aluno estabelecem uma relação de confiança um 

com o outro, no qual envolve a família da criança, por tanto família e escola 

devem estar em conjunto para que haja um total desenvolvimento cognitivo, social 

e emocional do aluno, sendo assim, o professor precisa ter uma formação 

adequada para lidar com essas relações. Nota-se a necessidade de uma 

mudança na forma que as faculdades avaliam e qualificam seus alunos no 

decorrer do curso superior, já que foram identificadas várias falhas na formação 

destes profissionais. Em relação a educação literária das crianças faz-se 

necessário o uso de diversas metodologias, buscando por meio da ludicidade 

cativar a criança. 
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