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Resumo 

O estudo tem como objetivo analisar a formação inicial do professor dos anos iniciais em 
relação ao ensino da leitura, destacando a importância desta para a formação de um indivíduo 
leitor. Há que se considerar que a leitura muitas vezes tem sido considerada como algo para a 
ocupação de tempo. Considerando tais apontamentos, elencamos o problema que norteou a 
pesquisa: Em que medida a formação inicial do professor dos anos iniciais contribuiu para a 
organização do ensino da leitura? Já os objetivos específicos visam justificar a importância da 
leitura como objeto de ensino, apontar a importância da formação do professor e a 
organização das práticas de leitura, e também, relatar sobre as experiências dos professores no 
que diz respeito as práticas de leitura realizadas por eles com seus alunos. Para isso, teve 
como embasamento teórico os documentos curriculares oficiais e alguns autores que discutem 
sobre o tema, como Jolibert (1994), Bortoni (2008), Ricardo e Souza (2008), Tardif (2000), 
Pimenta (2002). Foi utilizado, como instrumento de coleta de dados, o questionário, composto 
de perguntas dissertativas e objetivas, com justificativas. Os dados foram apresentados e 
analisados. Foi identificado que o problema é que os professores compreendem que a leitura é 
fundamental para a formação de qualquer aluno, porém falta habilidade para o trabalho e 
organização das práticas de leitura em sala de aula. 
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Introdução 

O ensino da Língua Portuguesa estrutura-se, hoje, em três eixos: oralidade, leitura e 

escrita. Quando a criança chega à escola já domina oralidade. Logo, a esta instituição de 

educação formal cabe oportunizar que a criança aproprie-se das outras duas habilidades.  
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A leitura, imprescindível na socialização do homem, faz-se necessária para apreensão 

da realidade e compreensão do mundo. Nesse sentido, é um ato social que promove a 

interação do sujeito com os outros, a fim da construção de novos significados. Entende-se 

então que a leitura permeia todos os níveis de ensino, sendo que nas primeiras etapas do 

ensino fundamental não se reduz a decodificação de signos linguísticos, haja vista constituir-

se numa produção de sentidos e significados para o leitor. 

De acordo com o Currículo Básico da Escola Pública do Paraná (CBEPP) (PARANÁ, 

2003), a leitura tem cumprido apenas seu papel de formalidade. Isto porque se preocupa com 

o som das letras e sua decodificação, ignorando o processo de interação do aluno com o texto 

ou autor no que tange a troca de experiências por meio dos conhecimentos que o indivíduo 

tem sobre aquilo que lê. 

Nossa vivência escolar cotidiana proporcionou evidenciar que as práticas de leitura 

ocorrem. Todavia acontecem de forma mecânica e pouco contribuem para que a leitura seja 

vivenciada efetivamente pela criança. Desta forma, intencionamos aprofundar o estudo da 

formação do professor, tendo a leitura como objeto de ensino. Assim, selecionamos o 

problema que norteou o desenvolvimento do presente estudo: Em que medida a formação 

inicial do professor dos anos iniciais contribuiu para a organização do ensino da leitura? 

Objetivos 

Partindo do problema apresentado e da metodologia a ser utilizada, a pesquisa tem 

como objetivo geral analisar a formação inicial do professor dos anos iniciais em relação ao 

ensino da leitura. Este objetivo desenvolve-se nos seguintes objetivos específicos: 

• Justificar a importância da leitura como objeto de ensino. 

• Apontar a importância da formação do professor e a organização das práticas de 

leitura. 

• Relatar sobre as experiências dos professores, no que diz respeito às práticas de leitura 

realizadas por eles com os seus alunos. 

Considerando estes, o estudo foi organizado em três seções.  

 

 

 



 

Marco Teórico 

Inicialmente realizamos estudo bibliográfico fundamentado nos documentos 

curriculares oficiais e em autores que discutem o tema, a saber: Jolibert (1994), Bortoni 

(2008), Ricardo e Souza (2008), Tardif (2000), Pimenta (2002). 

 A leitura está associada ao aprendizado, por meio dela é possível adquirir 

conhecimentos, sendo uma forma de contato e acesso a outro tipo de leitura de mundo. Ela 

adquire uma importância na vida do indivíduo no momento em que o mesmo adquire o hábito 

e faz da leitura um momento de prazer e de conhecimento de novas culturas. Para que se 

inicie o prazer pela leitura é necessário que haja uma interação com esta, de forma a mobilizar 

na criança esse gosto tão necessário e importante. 

 Muitas vezes o que ocorre, principalmente na escola, é a falta de interesse pela leitura 

por parte dos professores que, por tantos outros motivos, estão desinteressados com o modelo 

de educação, a qualidade social do ensino, a escassez dos materiais pedagógicos e também o 

valor dos livros. Com a falta de interesse, acabam privando os próprios alunos, trazendo a 

leitura como uma forma de atividade no qual os alunos praticam a leitura, enquanto o 

professor realiza outra atividade ou utilizando desta de forma mecânica. 

A leitura é uma das maiores experiências da vida escolar, sendo um processo contínuo 

que envolve ativamente a pessoa. Ao ler, a pessoa está em contato direto com o autor que 

escreveu o texto e ela só faz sentido se o leitor consegue fazer articulações daquilo que se leu 

com os conhecimentos que se tem. 

Metodologia 

Em seguida, considerando a pesquisa de caráter exploratório, coletamos dados 

empíricos junto a professores que atuam nos anos iniciais na rede pública e privada de 

Cornélio Procópio em relação à organização das práticas de leitura, à sua formação inicial e 

das relações destas com as práticas de leitura.  

Para coleta de dados elaboramos um questionário. Foi escolhido tal instrumento por 

considerá-lo ferramenta que possibilita a obtenção de maiores informações. Para isso, 

estabelecemos, previamente, nove questões. A organização deste foi realizada juntamente 

com a orientadora deste estudo e teve como objetivo oportunizar a manifestação espontânea. 

Foram escolhidas quatro escolas da rede oficial do município de Cornélio Procópio para a 



 

aplicação. O instrumento foi entregue para cada uma das professoras que atuam no quarto ano 

dos anos iniciais do ensino fundamental das instituições selecionadas.  

Com intuito de preservar a identidade das depoentes, utilizamos a letra P seguida de 

um numeral: P1, P2, P3 e P4.  

O instrumento selecionado para a coleta de dados foi estruturado em nove questões: 

duas objetivas, três objetivas com justificativas como complemento e quatro dissertativas. 

Este foi entregue nas escolas selecionadas para que as professoras pudessem responder e 

retorná-lo em dois dias. 

Resultados 

Das envolvidas, duas possuem Licenciatura em Pedagogia, uma formação em Letras e 

outra em Pedagogia e Letras. As depoentes manifestaram-se sobre a caracterização do saber 

ler, qual a concepção do professor e qual o impacto da formação inicial no desenvolvimento 

da leitura.  

Analisamos, ainda, o papel da formação – tanto inicial como continuada – no sentido 

de habilitar o trabalho com a leitura. Foi questionado sobre os cursos que participaram nos 

últimos cinco anos, abordando a temática da criança e sua relação com a leitura.  

Evidenciamos que os professores sabem que a formação acontece de forma contínua, 

já que estes não podem ficar restritos à sua formação inicial. Todavia, o estudo aponta que há 

limitações na formação, sobretudo na relação teoria-prática. 

No que diz respeito às formas de como ocorre a leitura na sala de aula, no sentido da 

aprendizagem do aluno, é nítido que o professor é o grande responsável por esse momento e 

que possui um grande papel, alegando que as vezes o professor pode exterminar o prazer pela 

leitura, já que esta ainda não possui um lugar privilegiado, acontecendo de forma obrigatória. 

Considerações Finais 

A leitura adquire importância na vida do indivíduo no momento em que este adquire o 

hábito e faz da leitura um momento de prazer e de conhecimento de novas culturas. Para que 

se inicie o prazer pela leitura é necessário que haja uma interação com esta, de forma a 

mobilizar na criança esse gosto tão necessário e importante. 

Para tanto é necessário que o professor tenha conhecimento de como trabalhar com a 

organização de leitura na sala de aula, tendo em vista que o docente, não esta sendo bem 



 

preparado para a atuação durante sua formação inicial. Constata-se que o professor acaba por 

repetir experiências vistas pelos outros docentes, reproduzindo tais ações, que muitas vezes se 

resume a leitura como ocupação de tempo ou apenas no ato de ler por ler. 

O ato de repensar sobre a forma de como a leitura vem ocorrendo em sala de aula e as 

práticas do professor enquanto mediador do ensino é necessário para que o ato de ler seja 

considerado importante em relação aos demais ensinamentos da escola. É imprescindível que 

os professores tenham a leitura como um instrumento de formação do indivíduo, já que por 

meio desta é possível analisar e refletir sobre tudo o que se sabe e articular com o que foi lido. 
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