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RESUMO

O presente trabalho buscou investigar sobre o processo de leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental e sua importância em instituições 
educacionais, no Município de Petrópolis (RJ).  Apresentou como objetivos verificar o papel do professor quanto ao incentivo e desenvolvimento 
da leitura e escrita, bem como a importância que contos, fábulas e outros gêneros textuais têm na vida de seus alunos. Para isso, partiu-se da 
hipótese de que a leitura é importante não apenas para que a criança possa decodificar o que está escrito e saber ler corretamente, mas para que 
ela possa ler e compreender o que está lendo. A fim de esclarecer melhor tais questões e aprofundar a temática, foi realizada revisão bibliográfica 
através dos estudos de Aranha (1996), que apresenta abordagem sobre a formação do educador; Abramovich (1997); Bagno (2008), ao abordar a 
questão do preconceito linguístico, apontando alguns mitos como explicações do por quê o aluno consegue aprender ou não; Bakhtin (2011), ao 
conceituar a leitura como interação entre sujeito e meio; Bettelheim (2007), ao destacar a importância dos contos na vida das crianças; Jolibert 
(1996), que aponta toda a estrutura do ato da escrita; além de Lüdke e André (1986), Minayo (1994), Piaget (2002), ao apresentar o 
desenvolvimento do sujeito e a evolução do processo de construção da linguagem, dentre outros. O trabalho assumiu a concepção
fenomenológico-dialética de pesquisa, pois sustenta-se na intencionalidade do sujeito - pesquisador quanto à escolha da temática, do problema 
de investigação, bem como quanto à maneira de abordar as questões de investigação. Percebe-se a concepção dialética, por buscar explicações 
coerentes e concretas capazes de transformar a realidade. Por se tratar de pesquisa qualitativa, preocupa-se com um nível da realidade não 
quantificado, trabalhando com os significados das ações e relações humanas. O estudo teórico realizado despertou interesse de conhecer, na 
prática, como a prática de leitura vem ocorrendo, na Educação Fundamental. Foram selecionadas duas escolas do município de Petrópolis – uma 
pública e outra da rede privada, para a coleta de dados. Foram utilizadas as estratégias de observação descritiva e analítica, além das entrevistas 
semi-estruturadas, que se estruturaram em três categorias previamente definidas - formação docente, ação docente em direção ao estímulo à 
leitura e escrita, e importância dos contos, fábulas e outros gêneros literários na formação das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. 
Como resultados, a pesquisa revelou que, o processo de desenvolvimento da leitura, não está apenas na escola, mas encontra-se também na 
família, e julgam que a leitura é primordial para sua profissão, para a ampliação de seus conhecimentos. Levam em consideração a leitura de 
mundo de seus alunos, e buscam interagir e criar um ambiente leitor para todos os seus alunos, levando diversificados tipos de texto para eles. A 
hipótese foi confirmada, pois a leitura não serve apenas para o aluno decifrar e conseguir ler corretamente, mas também para que consiga 
entender o que o texto está dizendo. Além dessa hipótese, segundo as pesquisas, a leitura é importante para que a criança desenvolva sua 
criatividade e imaginação, e passe a entender algumas questões relacionadas ao seu cotidiano.
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