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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo geral: compreender, na perspectiva das docentes, o impacto da leitura no processo de ensino e aprendizagem, 
e objetivos específicos: identificar as diversas formas de contar histórias que as professoras utilizam no ambiente escolar; verificar se as 
estratégias que as professoras utilizam durante o conto, estimulam o interesse da criança pela leitura. Neste estudo optamos pela abordagem 
qualitativa, utilizamos dois instrumentos para a coleta de dados: a observação e o questionário com questões abertas. Os dados foram 
organizados pelo processo de categorização e interpretados pela técnica de análise de conteúdo. Assim, podemos constatar que o hábito da 
leitura, está no prazer em ouvir histórias. Diante dos dados coletados, foram elaboradas as seguintes categorias: a contação de história na vida 
educacional das professoras; a utilização da contação de história em sala de aula; a aprendizagem do aluno, quanto a contação de histórias; o 
incentivo da escola quanto à importância da leitura. Durante a observação verificamos o entusiasmo dos alunos ao ouvirem uma história e 
transferirem as vivências da história para o cotidiano. Os dados nos revelaram o quão importante a  leitura na vida da criança, para o despertar da 
imaginação, o faz-de-conta e o prazer pela leitura. Verificamos que a utilização de recursos no momento da história, torna-a mais atrativa para a 
criança, sendo estes: mudança de voz, livro literário, dramatização, fantoches, entre outros. A formação do leitor é iniciada no ambiente familiar, 
portanto, a escola auxilia no estímulo de sua formação. Desta forma, os objetivos desta pesquisa foram alcançados, pois, as professoras 
observadas, juntamente com os pais, e a escola acreditam que a contação de histórias contribuem para o aprendizado de futuros leitores. Diante 
disso, as sugestões futuras deste estudo, com maior tempo de investigação, é analisar outros níveis de escolarização para a formação de futuros 
leitores, e o gosto pela leitura.
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