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DIRETOR ESCOLAR: AS TENSÕES E DESAFIOS DIANTE DA 

GESTÃO ESCOLAR 

 
 

Moisés Basílio Leal1 
 

 

Resumo  
 
 

O diretor escolar ocupa um lugar importante de liderança nas mediações dos 

interesses das políticas de Estado e os interesses da comunidade escolar. 

Essa mediação se realiza através dos mecanismos da gestão escolar 

democrática, que para atingir seus objetivos finais necessita da ação cidadã 

dos profissionais da educação e sociedade que utilizam os serviços da 

educação escolar. Este trabalho mostrou a atuação de um diretor escolar, 

tendo como referência os pressupostos teóricos da gestão escolar 

democrática. A metodologia empregada foi a do método etnográfico, a partir 

das observações do diretor nas relações da vida escolar. Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica referente às temáticas da direção escolar e da gestão 

escolar democrática. O trabalho apontou como resultado as dificuldades da 

plena implantação da gestão escolar democrática se não houver ampla 

participação da comunidade escolar, mas indica que cabe à educação escolar 

a persistência na tarefa de fazer da escola um espaço de educação cidadã. 

 

Palavras-chave: gestor escolar; democracia; educação escolar. 

 

 

Introdução 

 

O diretor escolar ocupa uma função estratégica e ao mesmo tempo 

contraditória, na medida em que a natureza das suas atividades são 

entrelaçadas pelas adequações e contradições de ser o gestor de uma 

instituição de caráter político-pedagógico. Por isso seria importante a 

 
1 Diretor de Escola na rede pública municipal de São Paulo, 61 anos,  
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realização de estudos e pesquisas sobre a sua atuação, fato que se constata 

ser ainda diminuto na literatura da realidade escolar brasileira (Paro, 2015). 

Tendo-se em conta a educação escolar em seu caráter político-

pedagógico, duas dimensões são importantes para se analisar a atuação do 

diretor escolar. Se por um lado, a dimensão política da educação escolar diz 

respeito à construção da sociedade democrática brasileira. Por outro lado, a 

dimensão pedagógica tem a responsabilidade de dar respostas eficazes à crise 

da educação escolar no país. Essas duas dimensões suscitam tensões e 

desafios para a atuação do diretor escolar (Paro, 2015).  

Este trabalho teve por objetivo discutir as tensões e desafios que 

perpassaram a atuação do diretor de escola diante da responsabilidade de 

viabilizar a gestão escolar democrática e garantir a qualidade da educação a 

partir de um relato de experiência vivenciado na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental [EMEF], escola da Rede Municipal de Educação [RME-SP], no 

período de 2012 a 2020. 

 

 

Descrição da experiência 

 

O trabalho foi realizado em uma escola de ensino fundamental I e II, da 

RME-SP, situada num bairro da periferia da cidade, constituído por uma 

população de baixa renda e que contou com a atuação profissional do diretor 

escolar, concursado e efetivo, com mais de 7 anos no cargo de direção da 

escola.  

O trabalho, à luz da leitura da bibliografia e da pesquisa documental, 

elencou um conjunto de questões relacionadas com as tensões e desafios 

enfrentados pelo diretor escolar, com base no método etnográfico (Severino, 

2007), a partir da observação e descrição da realidade vivida, no cotidiano de 

suas interações com a comunidade escolar. 

 

 

Análise e discussão 
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A escola dessa pesquisa foi criada em 1982. A realidade 

socioeconômica do território da comunidade escolar é marcada por um 

indicador de muito alta vulnerabilidade social, segundo o Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS), da Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE). Parte significativa das famílias moram em favelas ou em 

moradias precárias, onde há uma grande concentração de famílias jovens, que 

combinam responsáveis por famílias, com baixos níveis de renda e 

escolaridade, e um número elevado de crianças pequenas.  

Quando o diretor escolar chegou para assumir o seu posto existiu uma 

mútua desconfiança entre ele a comunidade escolar. A experiência vivida 

aponta para um processo eleitoral ao contrário, pois ele já fora selecionado por 

um processo externo ao da comunidade escolar e coube a ele, a partir de sua 

posse, ganhar a legitimidade desta comunidade. É nesse momento que passou 

pelo desafio de desempenhar as três competências básica, que Lück (2011) 

identificou para o exercício do cargo da gestão escolar democrática: 

competências humanas, técnicas e políticas combinadas. Um aspecto 

facilitador foi que o diretor escolar já era morador do entorno da escola e 

conhecia bem a realidade local, tendo sido professor e gestor de uma escola 

vizinha, onde manteve relações com várias pessoas da comunidade.   

Da perspectiva da gestão escolar democrática o acesso ao cargo de 

diretor escolar é um debate ainda não resolvido politicamente. Não existe 

consenso na literatura sobre a melhor forma de seleção ao cargo de diretor 

escolar. A concepção de que a escola é uma organização de caráter político-

pedagógica defende que o diretor escolar só teria sua legitimidade política 

garantida sendo eleito pelos sujeitos constituintes da comunidade escolar 

(Dourado, 2001; Navarro, 2004; Gracindo, 2009; Paro, 2015).  Já Lück (2011) e 

Luckesi (2011) não compartilham dessa radicalidade democrática, pois a forma 

de escolha por simples eleição, como tem sido evidenciado nos processos 

observados, privilegia o lado da competência política do gestor e deixa para um 

segundo plano as competências humanas e técnicas. Propõem então, em 

linhas gerais, que essa seleção considere um processo amplo, complexo e 

contínuo, para além das formas atuais segmentadas e isoladas.  

Um limitador para a ampla implantação de uma gestão escolar 

democrática está relacionado com as ideias de educação escolar e 
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democracia. Para Ghanem (2004) uma definição de democracia pressupõe três 

dimensões constitutivas: Respeito aos direitos fundamentais, 

representatividade social dos atores políticos e cidadania. Assim, uma 

educação escolar democrática deveria favorecer o florescimento destas três 

dimensões junto à sociedade e dentro de sua própria estrutura organizacional.  

Na experiência da escola dessa pesquisa, os mecanismos de 

democratização da gestão, como o Conselho de Escola, Associação de Pais e 

Mestres e Grêmio Estudantil, tiveram como limitador o estágio de consciência 

cidadã da comunidade escolar. Houve um esforço, por parte da gestão escolar, 

de incluir no Projeto Político-Pedagógico [PPP] da escola ações educativas que 

fortalecessem a educação cidadã. Lück (2017) afirma a importância da escola 

se transformar numa oficina de democracia por meio da participação 

competente e coletiva de seus membros no espaço escolar, desenvolvendo a 

prática da cidadania, cuja construção tenha por base a consciência dos 

deveres sociais. A democracia é uma prática social que alavanca a construção 

da autonomia e o empoderamento das pessoas, fortalecendo assim a 

consciência social e potencializando as competências sociais de seus 

membros para forjar uma instituição escolar consciente da sua missão 

educacional.  

 

 

Considerações finais 

 

Esse trabalho buscou compreender as tensões e os desafios que um 

diretor de escola vivenciou ao exercer suas funções de trabalho a partir dos 

paradigmas de uma gestão escolar democrática, um imperativo da organização 

escolar pública brasileira a partir dos anos de 1980. As ideias de democracia e 

cidadania incorporadas à gestão constituem o elemento de superação da 

antiga forma da administração escolar fundamentadas nos princípios técnicos 

burocráticos racionais.  

O caminho foi a constituição de espaços coletivos junto à comunidade 

escolar, para que os diferentes segmentos pudessem dialogar e interagir na 

definição dos rumos do trabalho da educação escolar, definidos no PPP. Essa 

experiência mostrou que houve avanços significativos, porém, a constituição 
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desses mecanismos de participação enfrentou a dificuldade de mobilização 

plena da comunidade escolar, enquanto sujeitos coletivos, principalmente dos 

segmentos discente, familiar e comunidade do território.  

Se não houver ampla participação da cidadania na comunidade escolar 

o diretor escolar, sua equipe gestora e a equipe docente são tentados 

cotidianamente a exercer um poder político monocrático e a reproduzir práticas 

do estilo da administração escolar técnico burocrática, pois são os setores mais 

mobilizados da comunidade escolar.  O relato mostra que fazer a gestão 

escolar democrática exige um esforço constante em garantir os princípios 

democráticos na realização da educação escolar, onde o Projeto Político-

Pedagógico deve sair do papel e se tornar vivo no cotidiano. 
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CONTOS DE FADAS: CAMINHOS PARA LEITURA 
 

Maria Fernanda Barbarulo 

 

Os contos de fadas constituem importante parcela da literatura infantil. 

Através dessa leitura podemos contribuir com o desenvolvimento da 

criatividade e da expressão da criança. 
 

Durante o momento da leitura das histórias, as crianças podem 

conhecer formas de viver, pensar e agir de outras culturas, de outros tempos 

e de outros lugares que não o seu e pode estabelecer conexões com a 

forma de agir e pensar do seu grupo social. 
 

As histórias constituem grande fonte de enriquecimento cultural, de 

valores e de ressignificação pessoal, contribuindo para a subjetividade e 

sensibilidade das crianças. 

 
Ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que 

alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura. A intenção de 

fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento de se 

sentar para ouvir histórias exige que o professor, como leitor, 

preocupe-se em lê-la com interesse, criando um ambiente agradável e 

convidativo à escuta atenta, mobilizando a expectativa das crianças, 

permitindo que elas olhem o texto e as ilustrações enquanto a história 

é lida. (BRASIL, 1998, p.144) 
 
 

A leitura é fundamental para a formação da criança, porém, é 

necessário compreender alguns aspectos da aprendizagem das crianças na 

tentativa de entender como essa ocorre dentro da sala de aula. 
 

Entender o papel do professor durante esse processo é vital. Não sei 

dizer se todos os educadores compreendem o papel da leitura no 

desenvolvimento da criança, não apenas à contribuição de uma formação 

leitora, mas ao desenvolvimento psicológico e social. 

 

De acordo com a escritora Cecília Meireles: 
 

 

“Insistimos na permanência do tradicional na literatura infantil, 
tanto oral quanto como escrito, porque por ele vemos um caminho 
de comunicação humana desde a infância que, vencendo o tempo 
e as distâncias, nos permite uma identidade de formação. Por essa 
comunhão de histórias, que é uma comunhão de ensinamentos, de 
estilos de pensar, moralizar e viver, o mundo parece tornar-se fácil, 
permeável a uma sociabilidade que tanto se discute. A literatura 
tradicional apresenta esta particularidade: sendo diversa em cada 
país é a mesma no mundo todo. É que a mesma experiência 
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humana sofre transformações regionais, sem por isso deixar de ser 
igual nos seus impulsos e idênticas nos seus resultados. Se cada 
um conhecer bem a herança tradicional do seu povo, é certo que 
se admirará com a semelhança que encontra, confrontando-a com 
a dos outros povos. (...) É um humanismo básico, uma linguagem 
comum, um elo entre as raças e os séculos.” (MEIRELES, 1979, 
p.64) 

 

 

Os educadores precisam entender que a literatura em sala de aula 

não é apenas uma ferramenta para o aluno ler e aprender a ler e a escrever, 

mas também colabora na aquisição de vários conhecimentos. 
 

Ao trazer a literatura para dentro da sala de aula, o professor 

estabelece uma relação com o aluno. Essa relação está além da leitura ou 

da contação das histórias. Ela permite que a criança trabalhe com as 

histórias de acordo com suas opiniões, assumindo posicionamentos, 

defendendo atitudes, fazendo inferências constituindo outras histórias e 

possibilidades. 

 
 

“(...) ler histórias para crianças, sempre, sempre... É poder sorrir, 
rir, gargalhar com as situações vividas pelas personagens, com a 
ideia do conto ou com o jeito de escrever dum autor e, então, 
poder ser um pouco cúmplice desse momento de humor, de 
brincadeira, de divertimento... É também suscitar o imaginário, é 
ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, é 
encontrar outras ideias para solucionar questões (como as 
personagens fizeram...).” ABRAMOVICH (1995, p.17). 

 
 

Os livros são peças fundamentais na sala de aula. O professor precisa 

organizar um espaço onde os livros fiquem à disposição das crianças, para que 

elas possam manusear livremente os livros, sempre que sentirem vontade. Esse 

contato tornará mais fácil a passagem ao mundo do letramento e da 

alfabetização. 

 
 
 
 

 

 A INFLUÊNCIA DA LEITURA NA APRENDIZAGEM E NA 

SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS 
 

 

Neste capítulo apresentarei as influências da leitura à aprendizagem das 

crianças, especificamente à alfabetização. Apontarei como o trabalho do 

professor 
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é fundamental a essa aprendizagem e as principais características que um 

ambiente alfabetizador precisa ter. 
 

O trabalho escolar feito pelos professores consiste basicamente em 

utilizar todas as possíveis formas de linguagem, de maneira que a criança 

possa beneficiar-se dos métodos apresentados se apropriando das 

linguagens, interpretando os símbolos, as imagens, gestos e signos. 
 

O professor precisa ter claro em sua mente, o leitor que ele pretende 

formar e porque pretende isso. A leitura é o processo que possibilita ao ser 

humano a viver em sociedade auxiliando-o a compreender o passado e o 

presente, possibilitando a transformação do futuro, seu e da sociedade. 
 

A criança ao frequentar a pré-escola, está em pleno desenvolvimento 

de suas capacidades e habilidades que as tornarão aptas a aprender os 

processos de leitura e de alfabetização. Nesse período, há a construção de 

símbolos, há o desenvolvimento da linguagem oral e estas permitem que 

sejam estabelecidas relações entre imagens e palavras. 
 

A literatura para o infante auxilia o processo de compreensão do 

mundo e o domínio da linguagem. A criança ao chegar à pré-escola tem 

interesses mais voltados ao som, aos ritmos e as imagens. A utilização de 

imagens nos livros é essencial. Nessa fase a escolha dos livros deve levar 

em consideração a pouca utilização de textos, muitas gravuras, utilizando 

contextos conhecidos das crianças, como situações familiares, animais e 

lugares. 
 

O papel do professor é muito importante. A ele cabe a função de 

iniciar a criança no mundo da leitura. Ele é quem vai escolher o acervo de 

livros que ficarão a disposição das crianças, dos livros que serão lidos em 

sala, dos contos que serão utilizados para estimular a imaginação e a 

criatividade. Portanto os primeiros passos para a formação do hábito da 

leitura é a seleção do material que será utilizado em classe. 
 

A qualidade deste material é importante e deve ser feito com cautela. 

A eficácia do trabalho dependerá do conteúdo das obras selecionadas para 

serem trabalhas em aula. 
 

Os livros que são destinados às crianças podem apresentar vários 

assuntos, porém o professor deve estar atento a adaptação à compreensão do 

leitor. É interessante que os livros utilizados contenham contextos que 
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funcionem como instrumento de integração do sujeito à realidade em que 

vive, levando-o a refletir sobre a realidade posicionando-se criticamente. 

Nesse sentido, os contos de fadas podem levar a criança a diferentes 

reflexões onde os livros com gravuras ricas favorecem o entendimento e 

enriquecem o texto que foi lido. 
 

Encontramos no texto de Bamberguer (1977) em que a fase dos 2 a 5 

ou 6 anos é: 
 

“(...) é a fase de mentalidade mágica, em que a criança faz pouca 
diferença entre o mundo externo e o interno. A literatura vai ajudá-
la a fazer a distinção entre o ”eu” e o mundo, através dos livros, de 
gravuras de objetos de seu meio. Entre 4 a 6 anos a criança 
prefere a leitura do realismo mágico: contos de fadas, lendas, 
mitos, fábulas, que podem oferecer mudança imaginativa, pois 
nessa fase do seu desenvolvimento a criança é essencialmente 
suscetível à fantasia.” (BAMBERGUER, 1977, p.36). 

 
 

Nessa fase de desenvolvimento da criança, dá-se o início da 

sistematização do contato com o livro, como fonte de prazer. O hábito da 

criança em ler pode ser estimulado com acervo adequado em classe. O 

professor deve dispor com frequência de um momento onde realizará as 

leituras. Esse momento pode ser chamado como a “hora do conto”, por 

exemplo, levando as crianças a contarem histórias do seu cotidiano, 

propondo estratégias com desenhos e massas de modelar como formas de 

facilitar o acesso aos livros como uma forma espontânea e não forçada. 
 

O principal propósito da leitura é a compreensão. Devemos utilizar os 

momentos sabiamente, pois uma “pressa” à alfabetização pode levar as 

crianças a uma frustração precoce. O propósito da alfabetização é ajudar as 

crianças a compreender os símbolos que leem e criar estratégias que os 

auxiliem a ler com autonomia. As relações são complexas. Assim como 

escrevemos para comunicar, podemos ler sem entender ou ainda 

compreender sem ler. Portanto ler é diferente de aprender a ler. 
 

A escrita e a leitura são irmãs, apesar de que a escrita utiliza outras 

competências e envolve outras estratégias, ainda assim são faces de uma 

mesma moeda. Para a criança, escrever exige a compreensão das 

representações ortográficas de forma bastante precisa. Reconhecer as palavras 

é fundamental para a compreensão da leitura. Acredito que o foco dos 

programas de alfabetização das escolas deva ser exatamente o de 
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compreender as palavras. Reconhecer as palavras pode auxiliar a criança a 

consolidar os conhecimentos ortográficos necessários para escrever 

corretamente. 
 

Há uma valorização muito grande da leitura. A inclusão do aluno em 

comunidade letrada é muito importante. Dessa maneira, o simples ato de ler 

está além da simples decodificação, mas está, num patamar acima, na 

capacidade de atribuir sentido ao que está decodificando. O domínio das 

habilidades específicas de leitura são atributos que combatem o abandono 

das escolas, diminuindo a evasão escolar, oferecem ao aluno melhores 

oportunidades de colocação profissional no mercado de trabalho além de 

permitir que ele exerça com mais intensidade o seu direito como cidadão. 
 

Muito se tem discutido sobre o fracasso escolar. A culpa de muitos 

alunos que não adquirem o conhecimento necessário para determinado ano ou 

série repousa no argumento de que esses alunos não sabem ler. Assim, as 

dificuldades de aprendizagem estão intimamente ligadas às dificuldades de 

compreensão e essas afetam diretamente o desempenho do aluno, não 

somente ao que diz respeito a sua linguagem, mas em todas as áreas do 

conhecimento e durante sua vida. Nesse sentido, fazem-se necessários 

trabalhos com livros infantis de diversas 
 

formas, inclusive à contação de histórias, e entre elas, os contos de fadas. A 

utilização dos livros tem como caráter fundamental o início do processo de 

alfabetização da criança que está na faixa etária de 5 a 6 anos. 
 

Carvalho (1989, p.19) observa que:” tirar da criança o encanto da 

fantasia pela arte, particularmente a arte do desenho, da forma das cores e 

da literatura (que representa todas), é sufocar e suprimir todas as riquezas 

do seu mundo interior”. 
 

Ao trabalhar com a literatura infantil e o conto de fadas, criamos a 

possibilidade de ligar o ler com o escrever. Resgataremos o padrão da 

língua e de suas estruturas linguísticas, desenvolvendo o desempenho do 

aluno nessa área. Acredito que seja possível por meio da leitura dominar o 

uso da norma culta da língua, com o uso adequado da acentuação gráfica, 

colocação de pronomes, emprego de verbos, além de regência e 

concordância entre eles. Todas essas tarefas podem ser feitas sem a 

necessidade de trabalho exaustivo de memorização de regras que 
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comumente é feito dentro das escolas. A assimilação da linguagem através 

da leitura oferecerá vantagens não só na escrita, mas em sua fala e até 

mesmo na capacidade leitora. 

A atividade de leitura possibilitará que o aluno ao assimilar 

determinado conhecimento possa interiorizar, refletir e inferir a partir daí, 

com suas próprias ideias e conjecturas. 
 

De acordo com Ferreiro (1992, p.19): “Um dos objetivos 

sintomaticamente ausentes dos programas de alfabetização de crianças é o 

de compreender as funções da língua escrita na sociedade”. 
 

Os símbolos, também chamados de signos em um sentido mais 

específico da palavra, estruturam a formação da escrita incorporada a um 

grupo social inserido em uma determinada cultura. 
 

Os alunos que têm a oportunidade de participar desde cedo de ações 

voltadas a atividades de leitura e escrita, criam significado perante aos 

adultos que orientam as atividades e deixam claras as pretensões de 

determinadas atividades, ou ainda quando são instigadas a reconhecer as 

palavras que presentes em seu ambiente diário. “Não se deve ensinar, 

porém deve-se permitir que a criança aprenda”. Ferreiro (1992, p. 38). 
 

A realidade de hoje não é a de que o aluno venha até a escola em 

busca da alfabetização. Saber ler e escrever não são mais um grande 

avanço em relação às necessidades que encontramos na sociedade. Muito 

mais que apenas ler ou escrever, o aluno deve saber fazer inferências nas 

leituras e escritas de forma lógica e reflexiva permitindo o acesso das 

informações e conhecimentos necessários ao pleno desenvolvimento da 

cidadania dentro do contexto de alfabetização. 
 

O papel da escola não é apenas o de ensinar a ler mecanicamente, 

mas ler, criticamente, interpretando os diversos tipos de leitura. A escola 

deve perceber que a leitura é um meio imprescindível para a 

conscientização e a construção dos saberes, desenvolvendo estratégias que 

levem o aluno a fazer o uso dessa leitura e escrita, não somente na fase de 

alfabetização, mas em todas as fases da vida escolar. 
 

Diante do exposto, percebemos que ler é diferente de aprender a ler. A 

aprendizagem da leitura, que envolve a decodificação dos signos, é diferente do 

ato de ler ou do propósito de ler. O simples ato de decodificação das palavras 
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não permite à criança a autonomia e a compreensão do que está escrito. 

Ferreiro; Teberoski (1991, p. 30) apontam que “um dos objetivos 

sintomaticamente ausentes dos programas de alfabetização de crianças é o 

de compreender as funções da língua escrita na sociedade.” 
 

Quando um professor compreende com profundidade o processo de 

aquisição da linguagem escrita e a construção do conhecimento, estará 

tornando seu trabalho muito mais eficaz. Aprender a ler é basicamente a 

relação entre a visualização simbólica do que se vê com a sonora do que se 

fala. "Por leitura se entende toda manifestação linguística que uma pessoa 

realiza para recuperar um pensamento formulado por outra e colocado em 

forma escrita". Cagliari (2009, p.136). 
 

Através da leitura possibilitamos à criança condições de 

desenvolvimento intelectual, despertando-a para diversas visões e 

interpretações do mundo. 

 
 

“Ler, pra mim, sempre significou abrir todas as comportas pra 
entender o mundo através dos olhos dos autores e da vivência das 
personagens...  
Ler foi sempre maravilha, gostosura, necessidade primeira e 
básica, prazer insubstituível... E continua, lindamente, sendo 
exatamente isso!” (ABRAMOVICH, 1997, p.14). 

 
 

Nessa visão de Abramovich (1997) percebemos que os momentos em 

que a criança tem contato com a leitura são extremamente importantes para 

a formação do indivíduo leitor. Através da leitura e da escrita aprendemos, 

conhecemos e construímos novos e nossos significados. 
 

Zilberman (1987) aponta que a utilização adequada dos textos 

possibilita aprendizagens significativas. Nesse sentido, ler é um processo 

que se desenvolve ao longo da vida. 
 

De acordo com Cagliari (2009, p.149): 
 

 

“A maneira como a escola costuma introduzir os alunos na leitura, 
através do bê-á-bá, isto é, através das famílias silábicas, pode 
acarretar problemas sérios para a formação do leitor. O 
reconhecimento de famílias silábicas, como o próprio 
reconhecimento das letras, faz parte do processo de decifração e 
não é leitura propriamente dita. [...] Se a escola insistir muito nisso, 
o aluno pode se tornar um leitor que lê silabando ou, quando 
muito, um leitor de palavra por palavra, o que não é correto. É 
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preciso que o leitor diga o que leu como se ele fosse o autor 
daquilo que está lendo.” (CAGLIARI, 2009, p.149) 

 

A aprendizagem ocorre por meio da construção dos significados do 

texto, considerando suas curiosidades sobre o assunto e sobre o que sabe 

da própria língua. 

Cabe ao professor indicar quais caminhos conduzirão a criança nessa 

trajetória de significação. O papel fundamental do professor é o de oferecer 

um amplo repertório de livros e materiais impressos, onde o aluno possa 

construir suas influências e seus interesses. 

 
 

“A leitura é um momento em que a criança pode conhecer a forma 
de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e 
comportamentos de outras culturas em outros tempos e lugares 
que não o seu.” (BRASIL, 1998, p.143). 

 
 

A leitura é um ato cultural, os diferentes textos apresentados pelo 

professor incentivam a criança a construir um sentimento de curiosidade. 
 

A criança ao ler, desenvolve seu senso crítico, melhorando a escrita. 

O fato de ser criança não justifica o uso de uma linguagem infantilizada. A 

literatura voltada à criança precisa ter qualidade para que ao ler e encantar-

se com a leitura, ainda tenha espaço para refletir sobre o que leu. 
 

Precisa-se estimular desde cedo a proximidade do objeto livro com a 

criança, pois quanto mais cedo ela tiver contato com esses materiais e com 

a leitura, mais chances terão de tornar-se uma futura leitora. A possibilidade 

de manipular e entender o livro são estímulos de familiarização que 

propiciam a formação do hábito da leitura no futuro. 
 

O professor comumente é aquele que inicia a criança no mundo das 

letras e que é responsável por incentivar o gosto pela leitura. Ao optar por 

determinada leitura, é importante que esse docente tenha em mente os 

objetivos que espera trabalhar com as crianças, pois essa deve ir de 

encontro com as expectativas das mesmas. Ler em voz alta para as crianças 

propicia um modelo e uma referência de leitor que seguirá constantemente 

significando os momentos de leitura. 
 

As experiências com a linguagem por meio das histórias infantis, 

contos de fadas, lendas, etc., permitem que as crianças desenvolvam 

estímulos para sentirem-se atraídas pelo mundo da leitura. 
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Ler é essencial. Lajolo (2002) adverte: 
 

 

“É a literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam 
os diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e 
comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e 
discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas 
utopias. Por isso a literatura é importante no currículo escolar, o 
cidadão para exercer, plenamente sua cidadania, precisa apossar-
se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário 
competente, mesmo que nunca vá escrever um livro: mas porque 
precisa ler muitos.” (LAJOLO, 2002, p.106). 

 
 

Nas escolas, em grande parte do tempo, as leituras iniciais são as 
dedicadas 

 

à decifração dos códigos a partir de diversas metodologias. As escolas 

muitas vezes não levam o aluno a compreender a leitura como algo 

espontâneo e em grande parte do tempo o aluno não compreende o que é 

lido. É importante salientar o papel do educador ao familiarizar as crianças 

com diversas leituras que tornem possível o acesso a conteúdos e 

aprendizagens significativas para que possam interpretar suas próprias 

leituras de forma espontânea. 
 

Zilberman; Lajolo (1993, p.19) enfatizam: 
 

 

“As relações da escola com a vida são, portanto, de contrariedade: 
ela nega o social, para introduzir, em seu lugar, o normativo (o 
dever-ser substituindo o fato real). Inverte o processo verdadeiro 
com que o indivíduo vivencia o mundo, de modo que não são 
discutidos, nem questionados, os conflitos que persistem no plano 
coletivo.” (ZILBERMAN, LAJOLO, 1993, p.19). 

 
 

Aprender a ler exige que a criança dê sentido ao que é lido, que ela 

tenha instrumentos cognitivos e que conte com o apoio do professor. 
 

O leitor é o usuário da escrita e constrói conhecimento através de uma 

visão crítica da sociedade, descobrindo o saber e construindo perspectivas 

novas através da leitura. 
 

Segundo Lerner (2002), para que se tenha uma transformação do 

ensino da leitura e da escrita, as aprendizagens precisam ser significativas, 

abandonando as práticas mecânicas e sem sentido. Nesse sentido, é 

necessário formar pessoas capazes de compreender os significados da 

leitura que formem escritores e não meros copistas. 
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“Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade 
para compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir 
uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é 
tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita.” (LERNER, 
2002, p.73) 

 
 

Nesse contexto de modificações sociais, o professor tem a 

responsabilidade de antever suas ações, propiciando aos alunos atividades e 

intervenções que favoreçam a presença da leitura através de diferentes 

meios, acessando diversas obras e gêneros de leitura. 
 

Cabe ao professor propor situações em que a criança interaja com o 

universo da literatura, possibilitando que ela conheça o mundo e reorganize-

o a sua maneira, de forma que possa alcançar futuros objetivos e sonhos. 
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