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INTRODUÇÃO 
 
O presente resumo objetiva abordar a importância da prática da leitura no 
crescimento pessoal e, principalmente, profissional, para um grupo de leitura, 
composto por 14 funcionários em uma empresa de grande porte, no interior do 
estado,a partir do estágio curricular Intervenções nas Organizações e no Trabalho I, 
uma vez que, é por meio da leitura que se adquire informações sobre a área de 
atuação, bem como se tem acesso a temáticas pertinentes das mudanças que ocorrem 
no contexto atual e interferem no fazer profissional, justificando assim a importância 
de estudar e discutir o ato de ler e suas implicações na vida profissional dos 
participantes.   
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A metodologia utilizada neste estudo consistiu em revisão bibliográfica  sobre o tema.  
Os achados teóricos apontam a importância da prática da leitura, para o bom êxito 
profissional,pois conforme Garcia e Ribeiro (2009, p.01) ‘’ para ser um profissional de 
excelência em qualquer área é preciso ser um leitor ativo, saber a literatura básica e 
principalmente o que está acontecendo no campo de atuação”.  
Ler é um ato muito importante no aprimoramento pessoal e profissional, uma vez que, 
é através dele que entramos em contato com conceitos, linguagens, legislações, 
processos que auxiliam no trabalho e no desenvolvimento e aprimoramento de nossas 
potencialidades. 
A autora Krug ( 2015) traz que o pensamento crítico é favorecido com leituras, e por 
meio desta prática, aprendemos a questionar, a ver muitos caminhos rente a 



 

dificuldades com as quais nos deparamos em nosso trabalho, pois ler não é 
simplesmente decodificar palavras, mas sim atribuir sentido ao que é lido.  
Quem lê se torna capaz de refletir sobre que leu, de criticar e de saber como aquele 
conteúdo pode ser utilizado em sua vida, ou seja, ler não implica simplesmente em 
visualizar palavras, mas vê-las com sentido e contextualiza-las com a realidade 
profissional. A partir de análise e compreensão do referencial teórico encontrado pode 
se perceber a pertinência da leitura no âmbito do trabalho , pois, é por meio dela, que 
o sujeito se torna capaz de crescer pessoal e profissionalmente ao entrar em contato 
com as diferentes possibilidades de conhecimento e percecções do contexto ao qual 
está inserido, e assim potencializar e contribuir no seu fazer laboral. Estes achados 
bibliográficos nortearam a discussão com o grupo de leitores. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Conclui-se que, a leitura favorece sobremaneira o desenvolvimento pessoal e 
profissional, sendo esperado que o grupo reflita sobre a importância que a leitura tem 
para cada um(a),principalmente a no que diz respeito ao fazer laboral, 
contextualização de suas leituras com seu dia a dia, como potencializar o hábito de ler 
e estimular colegas a desenvolve-lo.  
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 



 

 
 
 
 
 
 


