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Resumo 
Este artigo foi desenvolvido a partir dos resultados da pesquisa de mestrado em 
História Social, realizada na Universidade Estadual de Londrina. O objetivo do 
estudo foi pesquisar o uso de paradidáticos no ensino de história pelos professores 
da educação básica. Nesse sentido, nos apropriamos das propostas teórico-
metodológicas da Educação Histórica (BARCA, 2011) para analisar as narrativas de 
professores com vistas a perceber se esses materiais podem ser considerados uma 
alternativa a um ensino de história significativo, representando assim um incentivo à 
formação do aluno-leitor. Nossa conclusão a partir da análise das ideias e 
experiências dos professores foi que os paradidáticos são concebidos na maioria 
dos casos como um suporte lúdico e raramente compreendido como fonte histórica. 
 
Palavras-chave: Paradidáticos. Ensino de história. Educação Histórica. 
 

Introdução 

Entendida como agente transformador da realidade, a Literatura 

pode ser compreendida “para além do prazer/emoção estéticos”, pois os livros feitos 

para os jovens têm buscado nos últimos anos “alertar ou transformar a consciência 

crítica de seu leitor/receptor” (COELHO, 2000, p. 29). Nesse sentido, nos 

indagamos: como essas reflexões têm permeado o ambiente escolar? Quais as 

visões dos professores sobre as práticas de leituras dos jovens? Como eles 

acreditam que possam contribuir para a formação de leitores críticos e conscientes? 

Como funciona a dinâmica dos livros/literatura no cotidiano escolar? Os livros 

paradidáticos (aqui compreendidos como materiais literários usados no cotidiano 

escolar e que não se configuram como os tradicionais didáticos) estão presentes na 

escola por meio de diferentes meios e é nosso papel como pesquisadores refletir 

sobre o seu potencial, principalmente em relação ao seu uso em sala de aula pelos 

professores. 

 

Objetivos 

Compreender a perspectiva dos professores em relação à literatura e seus usos em 

sala de aula. 
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Metodologia  

Utilizamos nesta pesquisa as propostas metodológicas do campo da 

Educação Histórica, cujo preceito basilar é trabalhar a partir dos agentes diretos da 

educação, buscando investigar aquilo que Dominique Julia (2001) chama de “caixa-

preta” da escola. Desse modo, as pesquisas em Educação Histórica almejam uma 

maior compreensão acerca do pensamento histórico de professores e alunos, dentro 

de uma metodologia de análise que leve em conta a estrutura da própria ciência 

histórica e de sua teoria. De modo geral, busca-se levantar nesse campo de estudo 

reflexões para se “[...] conhecer o significado prático do pensamento histórico para a 

constituição da identidade humana” (SCHIMIDT; BARCA, 2014, p. 22). 

Considerando esse campo teórico-metodológico, as ideias apresentadas nesse 

artigo têm como objetivo apresentar os resultados (e principalmente) as inquietações 

que resultaram da pesquisa de mestrado em História Social. A investigação partiu do 

tema geral relacionado às relações entre Literatura e História, para a verificação de 

como professores de história têm utilizado materiais literários em sala de aula. 

Realizamos a investigação sobre o uso de materiais literários na 

cidade de Londrina, com dois grupos de professores de história. O grupo A é 

formado por nove professores, todos de escolas públicas, que ministram aulas de 

história e participam como supervisores do PIBID/História/UEL. Dois deles têm idade 

entre 31 e 40 anos e dois entre 51 e 60 anos. A maioria deles, portanto, apresenta 

entre 41 e 50 anos (cinco professores). O nível de formação acadêmica mostrou-se 

bastante variado. Entrevistamos cinco especialistas, dois mestres, um aluno de 

mestrado e um graduado. A respeito do tempo de experiência em sala de aula, os 

dados se mostraram interessantes. Apenas dois professores indicaram uma 

experiência entre 7 a 10 anos. O restante, sete professores, marcaram o campo 

“mais de 10 anos” de experiência em sala de aula.  

O grupo B é composto por seis professores de história de uma 

escola particular central da cidade de Londrina. As faixas de idade são variadas, 

dois deles têm entre 31 e 40 anos, dois entre 21 e 30, um entre 41 e 50 e o outro 

tem mais de 61 anos de idade. Os níveis de formação também são variados. 

Entrevistamos um mestre, três graduados e dois professores que estão cursando a 

especialização. Desses professores, dois apresentam experiência de 3 a 7 anos; 
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dois de 3 a 7 anos e dois lecionam há mais de 10 anos. Concluímos assim, uma 

amostra bastante variada. 

Abaixo segue um trecho do questionário proposto aos professores. 

4. Você costuma utilizar outros materiais, além do livro didático, em 
suas aulas? Quais? Filmes, folhas anexas, reportagens, literatura? 
Cite alguns exemplos. 
5. Você acredita que a Literatura pode contribuir para o processo de 
ensino e aprendizagem de 6. Em sua opinião, o que é um livro 
paradidático? 
7. Por quais meios você conhece ou tem contato com algum livro 
paradidático? Marque a(s) alternativa(s) correta(s).  
(   ) Não tenho contato com paradidáticos (   ) Na biblioteca da escola 
(   ) Pelo acervo do PNBE 
(   ) Por indicação do livro didático (   ) Por indicação dos alunos (   ) 
Por indicação de outros professores (   ) Outra forma:___________ 
8. Você já utilizou livros paradidáticos em suas aulas? Caso sua 
resposta foi sim, conte-nos como foi essa experiência. Caso sua 
resposta for não, conte-nos o porquê de você nunca ter utilizado 
esse tipo de material. 
9. Você acha que os livros paradidáticos são uma boa opção para 
serem utilizados no ensino de História? Quais as contribuições 
desses materiais? 
10. Existe algum fator que limita a utilização de livros paradidáticos 
no ensino? Quais? 
(Trechos do questionário realizado com os professores dos Grupos A 
e B). 
 

Após a formulação do questionário e a leitura inicial das respostas 

dos professores, buscamos estabelecer alguns pontos referenciais, que nos 

permitissem explorar as indagações e hipóteses iniciais dessa pesquisa: 

1. Uso de materiais diferenciados  

2. Contribuições da Literatura  

3. Conceito de paradidático 

4. Utilização de paradidáticos 

-Meios de contato 

-Limitações  

-Experiências 

A partir desses pontos referenciais elencados acima, foi possível 

desenvolver o trabalho de análise dos questionários e de categorização das 

respostas. Esses subtemas estão ligados principalmente às hipóteses iniciais do 

trabalho, além das ideias gerais que foram identificadas durante a leitura do material 

coletado. 
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Após a descrição geral das respostas, foi possível estabelecer 

alguns “padrões de respostas” e “perfis conceituais” (GAGO, 2007) sobre as ideias 

dos docentes acerca dos paradidáticos. Utilizamos como parâmetro a metodologia 

utilizada por Gago (2007), da Grounded Theory, em que as conclusões da pesquisa 

representam uma formulação teórica daquele fenômeno que foi pesquisado. Nas 

palavras da autora, na Grounded Theory: 

[...] focaliza-se a experiência do indivíduo e a partir daí tenta-se 
compreender como este percepciona o seu mundo, que significados 
atribui à História e como ela é aprendida e ensinada (GAGO, 2007, p. 
168).  
 

A autora delimita alguns caminhos a serem empreendidos pelos 

pesquisadores que se utilizam da perspectiva metodológica descrita acima. 

Primeiramente, ela afirma ser necessária a delimitação do problema de investigação. 

Depois, deve-se verificar os sujeitos participantes do estudo, ou seja, um pequeno 

grupo que constituirá a amostra da população investigada. Essa seleção pode ser 

feita de forma aleatória ou com intenções propositais que se relacionem, por 

exemplo, a localidades, a tipos de casos, a exaustão de dados, a variação máxima, 

etc. (GAGO, 2007). 

Depois, ainda de acordo com a autora, deve ser feito o trabalho de 

recolhimento dos dados por meio de observações de campo e/ou entrevistas e/ou 

produção de documentos e artefatos (GAGO, 2007). Em nossa pesquisa, o método 

adotado foi a investigação com base em entrevistas, realizadas por meio da 

aplicação de questionários. Assim, buscamos uma forma de compreender o objeto 

de pesquisa sob a perspectiva dos sujeitos da investigação, verificando o “mundo 

experienciado pelas pessoas”. Nesse método, pretende-se “[...] obter descrições 

abertas a partir das quais o investigador desenhará as suas interpretações” (GAGO, 

2007, p. 174). 

Após reunir o material da investigação, segundo a metodologia 

descrita por Gago (2007), o entrevistador deve se mostrar aberto e “curioso” na 

interpretação das respostas dos sujeitos investigados.  

O entrevistador deve exibir uma postura curiosa e sensível tanto ao 
que é dito como ao que é omitido, estando sempre alerta e criticando 
as suas próprias pré-suposições e hipóteses (GAGO, 2007, p. 175). 
 

O próximo passo na investigação é a verificação dos questionários e 

identificação de “padrões de ideias” para que seja possível a elaboração de “perfis 
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conceituais”, também chamados categorias. Assim, com base na perspectiva teórica 

que está sendo investigada e na relevância conceitual dos constructos pesquisados, 

estabelece-se a categorização do fenômeno pelo minucioso exame dos dados. 

Nessa fase da pesquisa, é fundamental a realização de comparações e 

confrontações entre os conceitos e respostas dos sujeitos, para que seja possível 

agrupar e criar “etiquetas” de forma crescente em relação à complexidade das ideias 

(GAGO, 2007). 

 

Referencial teórico 

Reconhecemos que faz parte da disciplina de história contribuir para 

a formação do leitor crítico, capaz de interpretar textos literários e articulá-los de 

forma coerente com o campo do saber histórico. Portanto, compreendemos que o 

procedimento de leitura é muito mais do que realizar uma eficiente decodificação da 

linguagem de um texto: é compreender seu contexto, relacioná-lo com seu cotidiano, 

criticá-lo segundo métodos definidos e, até mesmo, surpreender-se com suas 

possibilidades. 

Assim, compreendemos que a prática da leitura entre os jovens 

assume uma importante tarefa nos dias de hoje, muito além do entretenimento ou, 

como muitas vezes costuma acontecer, como uma mera obrigação escolar. 

Entendemos que a leitura pode desenvolver aspectos da formação pessoal, do 

aprimoramento da capacidade crítica, da ampliação da compreensão de mundo e do 

estabelecimento do contato com a alteridade. Constituindo-se como representação 

de alguma instância do real (mesmo quando trata de elementos fantasiosos), a 

Literatura pode expandir os horizontes do autoconhecimento, da consciência 

histórica, das sensibilidades e da empatia dos jovens. Desse modo, ela pode 

configurar-se como uma possibilidade para a efetivação da didática da história 

humanista. 

Considerada enquanto criação na linguagem, a literatura tem por 
natureza uma profunda característica social. A linguagem pressupõe 
sempre o contato e a interação entre o criador e produtor do texto e 
os receptores. Além dessa natureza linguística, a literatura trata de 
assuntos e temas humanos, isto é, que têm relação com a vida 
humana (sentimentos, afetos, temores, desejos, vivências), mesmo 
que apresente personagens sob forma de animais ou objetos, pois 
eles representam sempre a compreensão do ser humano sobre a 
realidade. (COSTA, 2007, p. 23). 
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Ler um livro hoje entre os jovens significa um exercício da mente, 

favorecendo a percepção do real, ao mesmo tempo em que se constrói a 

consciência do “eu” em relação aos outros e, em última instância, se permite o 

estudo da própria linguagem (COELHO, 2000). Concordamos, assim, com Coelho 

(2000) ao entendermos que o fenômeno literário desencadeado dentro da escola 

deve ser interpretado como uma espécie de tríade: leitura/prazer/estudo. De acordo 

com essa autora, as obras literárias contemporâneas têm apresentado a 

característica de proporcionar a reflexão e estimular nos jovens as capacidades de 

autocompreensão e de crítica.  

 

A linguagem literária tem a ver com o inconsciente, com a 
reprodução do real e com a palavra em estado de arte. [...] O leitor 
procura neles conhecer modos diferentes de olhar e entender a 
realidade, mediados pelo prazer da beleza e da descoberta de 
recursos linguísticos. (COSTA, 2007, p. 10). 

 
Resultados e Discussão  

Logo, de acordo com as respostas dos professores, foi possível 

estabelecer três categorias sobre o uso dos paradidáticos no ensino de história. Aqui 

foram consideradas as ideias e os conceitos explicitados pelos professores, assim 

como as experiências relatadas por eles nos questionários. 

Paradidático como ludicidade 

Conforme aponta Zamboni e Fonseca (2010), as obras literárias 

infantis nas aulas de história têm muito mais oferecer do que apenas complementos 

ou ilustrações relacionadas aos conteúdos históricos. Essas autoras afirmam que os 

professores devem evitar o uso meramente ilustrativo dos livros, concebendo-os de 

forma mais aprofundada e não apenas superficialmente. Tendo em vista essa ideia, 

compreendemos que a concepção de paradidático como ludicidade configura-se 

como uma forma mais rasa de abordagem desse tipo de recurso em sala de aula.  

 
 “Um material que pode enriquecer as aulas, trabalhando com o 
imaginário do aluno”. 
(Professor 1 – grupo A). 
 
“A literatura inclui a imaginação” 
“[Ela] traz o contexto histórico de uma maneira mais lúdica”. 
(Professor 3 – grupo A). 
 
“Geralmente os livros são ilustrados e através de uma história 
abordam o conteúdo trabalhado em sala”. 
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(Professor 7 – grupo A). 
 
“[Os paradidáticos] são mais sensitivos, geram um vínculo 
emocional”. 
(Professor 13 – grupo B). 
 

A questão que parece predominar nas falas desses professores é 

que o uso dos paradidáticos representa uma forma de se escapar da abordagem 

mais “séria” e conteudística. Os livros são percebidos como instrumentos para 

trabalhar com o imaginário dos alunos, em aulas diferenciadas e que exploram 

aspectos fictícios das obras também. Verificamos, inclusive, que um dos professores 

cita as ilustrações dos livros, que deixariam o trabalho em sala de aula mais leve e 

menos maçante, segundo sua perspectiva. 

A questão da sensibilidade é citada de maneira breve por um dos 

professores. Segundo ele, o aluno por meio da sensibilidade na leitura passa a 

participar da realidade retratada na obra. Essa proposta desse professor 

aparentemente nos pareceu interessante, afinal concordamos com as ideias de 

Pesavento (2008) que aponta a Literatura como porta de entrada às sensibilidades 

de outras épocas. No entanto, essa autora nos lembra também que a leitura pela 

leitura não nos permite o acesso a essas sensibilidades. Se partimos do campo da 

história, é ela quem deve fazer as perguntas (PESAVENTO, 2008). Assim, 

compreendemos que as sensibilidades de outra época são percebidas quando há 

um trabalho efetivo dos professores, no uso de determinada metodologia de análise, 

para que assim seja possível aos alunos identificarem as questões sensíveis nas 

obras. 

Em nossa concepção, perceber os paradidáticos como ludicidade 

não é um equívoco. Contudo, essa é apenas uma das facetas que podem ser 

abordadas pelos educadores no trabalho com esses recursos. Inclusive, sabemos 

que a ludicidade presente nesses livros é uma forma de o professor “escapar” dos 

livros didáticos, considerados por muitos como enfadonhos, maçantes e 

extremamente conteudistas. 

 

Paradidático como contextualização 

Outra forma de se compreender os paradidáticos no ensino de 

história que verificamos entre os professores foi sua percepção como 

contextualização. Acreditamos que tal noção se apresenta um tanto mais elaborada 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

que a categoria anterior. Aqui não se concebe os livros como complementos e não 

se busca apenas ilustrar os conteúdos, mas sim como um meio para que o aluno 

tenha acesso à descrição de determinado contexto histórico. Entra nessa categoria a 

percepção de que os livros pretendem retratar determinada situação do passado, 

estabelecendo descrições e propiciando ao aluno o contato com outras realidades.   

 

 “Já utilizei muito com os alunos para a contextualização do período 

histórico estudado”. 
(Professor 6 – grupo A). 
 
“[O paradidático] é um livro de abordagem específica, ou temática, 
que aprofunda um episódio histórico”. 
(Professor 10 – grupo B). 
 
“Montamos um projeto que utilizava os títulos da coleção Como Seria 
a sua Vida”. 
(Professor 2 – grupo A). 
 

Um dos professores citou em suas experiências com paradidáticos a 

coleção Como Seria a Sua Vida, da editora Scipione (publicados ao longo da década 

de 1990). Entramos em contato com alguns desses livros e percebemos que eles 

apresentam um caráter descritivo. Por meio de ilustrações, esquemas e textos curtos 

os livros dessa coleção pretendem mostrar como era a vida cotidiana dos egípcios, 

astecas, gregos, romanos, dependendo de qual livro é utilizado. 

Podemos relacionar esses livros com aqueles analisados por 

Zamboni (1991). Essas obras buscam inovar no formato, trazendo ilustrações 

diferenciadas e cômicas, mas não apresentam problematizações ou documentos e 

imagens da época, por exemplo. Nota-se um destaque às curiosidades de uma 

época, com a utilização de recursos gráficos, mas sem tanta preocupação 

historiográfica e crítica. 

Dessa forma, verificamos que o uso dos paradidáticos como 

contextualização apresenta, de certa forma, uma maior complexidade metodológica 

do que o uso apenas como ludicidade. Contudo, ainda mantém algumas limitações 

quanto às possibilidades de se explorar recursos no âmbito da História “como 

ciência”. 

 

Paradidático como fonte histórica 
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Entre as ideias dos professores, concebemos que aquelas que 

compreendem os paradidáticos como fonte histórica se apresentam como as mais 

bem estruturadas, principalmente se pensarmos nas reflexões de ensino propostas 

dentro do campo da Educação Histórica. Nesse momento, devemos deixar claro 

algumas ressalvas. Não buscamos aqui desconsiderar o uso de livros como 

ludicidade ou como contextualização. Contudo, no âmbito do ensino de história, a 

utilização de uma metodologia em sala de aula que se apoie nos constructos 

teóricos da própria História deve ser valorizada. Assim, a ludicidade e a 

contextualização de uma época poderia, no nosso ponto de vista, representar uma 

preocupação introdutória do educador/historiador. Alguns professores citaram em 

suas respostas a compreensão de utilizar esses livros como fontes. 

“A literatura além de ser objeto da história, é também fonte. Seus 
conhecimentos permitem uma maior apreensão do real”. 
(Professor 8 – grupo A). 
 
“A literatura é uma forma de expressão humana e portanto 
demonstra como homens e mulheres ao longo da história pensam a 
sociedade e o mundo”. 
(Professor 9 – grupo A). 
 
“Acredito que a literatura pode ser uma fonte histórica para a minha 
disciplina”. 
(Professor 15 – grupo B). 
 

Os professores que enquadramos nessa categoria demonstraram o 

uso da expressão “fonte histórica” e também compreenderam o uso dos 

paradidáticos dentro de uma perspectiva relacionada à metodologia da própria 

História.  

No caso do professor 5, acreditamos ser necessário certo destaque. 

Sua compreensão dos paradidáticos como fonte inclui toda uma metodologia já 

desenvolvida, contando inclusive com pesquisas e cruzamento de documentos. 

 “O professor deve estar atento sobre os limites desse tipo de 

recurso é necessário estabelecer fronteiras entre o discurso histórico 
e ficcional; usar o texto de forma crítica e se possível de forma 
interdisciplinar, e dar ao aluno acesso a outros documentos”. 
(Professor 5 – grupo A). 
  

Percebemos que ele compreende a relação de proximidade que a 

história pode acabar criando com a literatura. Contudo, ele destaca a necessidade 

de estabelecer uma diferenciação, um ponto de fronteira. Outro aspecto interessante 
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da resposta desse professor é sua preocupação com a utilização do livro 

paradidático de forma crítica. 

 “Bom uma vez ao trabalhar sobre o Nazismo e o Holocausto sugeri 
aos alunos a leitura do livro O diário de Anne Frank, a escola adquiriu 
oito volumes e alguns alunos compraram os seus próprios livros. A 
história despertou a curiosidade dos alunos que buscaram outras 
referências sobre a época e o espaço onde Anne viveu”. 
(Professor 5 – grupo A). 
 

A proposta de trabalhar em conjunto com outras disciplinas foi citada 

também por esse professor, em mais de uma das respostas do questionário. 

Percebemos que em suas aulas ele criou um ambiente de colaboração entre a 

disciplina de história e de língua portuguesa.  Destacamos a metodologia adotada 

pelo docente, que busca utilizar o confrontamento de textos historiográficos com 

contos literários, além do uso de imagens também. 

“Nesse bimestre estou trabalhando com a professora de língua 
portuguesa contos de Machado de Assis que são confrontados com 
textos historiográficos, imagens sobre a política e cotidiano da 
sociedade do Rio de Janeiro em fim do império e início da república”. 
(Professor 5 – grupo A). 
 

Ao relatarem suas experiências e suas ideias sobre o uso dos 

paradidáticos, diversos professores demonstraram também as limitações que 

prejudicam ou impedem o desenvolvimento de atividades com livros nas aulas de 

história. Assim, acreditamos ser pertinente dar uma atenção mais específica a esse 

determinado tópico. Sobre os problemas levantados pelos professores, 

estabelecemos uma classificação: problemas pedagógicos e problemas estruturais. 

Os problemas pedagógicos se referem principalmente à questão das 

propostas das escolas com relação aos currículos e também ao aspecto da 

formação acadêmica e pedagógica dos professores. Os problemas estruturais se 

referem às questões financeiras e estruturais das escolas. 

Podemos perceber que os dados apontam para uma clara 

discrepância: os professores de escolas públicas (grupo A) não citaram questões de 

cumprimento de prazos e currículos “apertados”. Suas limitações no uso de 

paradidáticos estão voltadas à questão da sua formação pedagógica para explorar 

esse tipo de recurso e, principalmente, a pouca quantidade de obras disponíveis e 

seus preços. 

Por outro lado, os professores de escolas particulares (grupo B) não 

citaram problemas estruturais. Suas preocupações estão voltadas também à 
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formação pedagógica, mas, principalmente, aos currículos e aos conteúdos das 

apostilas que eles devem cumprir. Acreditamos que essa discrepância apontada 

pela investigação de certa forma condiz com aspectos metodológicos usualmente 

adotados por instituições públicas e privadas. Em escolas particulares a preparação 

para os vestibulares e os materiais apostilados são elementos que costumam 

dificultar a abordagem usual de paradidáticos em sala de aula. Já em escolas 

públicas, percebe-se que a pressão em torno dos vestibulares é um pouco menor, o 

que pode permitir uma flexibilização na utilização de materiais diferenciados, como 

os paradidáticos. 

 

Conclusões  

Percebemos que os professores, em sua maioria, reconhecem 

positivamente o papel de importância desses livros e suas possíveis contribuições 

ao ensino de história. A ideia de que os paradidáticos possibilitam um afloramento 

da ludicidade nas aulas e o acesso a diferentes contextos históricos foi amplamente 

citada pelos entrevistados. No entanto, a concepção de utilizar esses materiais 

didáticos como fonte histórica, de forma metodologicamente coerente com os 

pressupostos da disciplina histórica, ainda foi pouco lembrada. 

Conforme as narrativas dos docentes de escolas particulares, o 

cotidiano “apertado” de conteúdo e as exigências curriculares acabam limitando a 

utilização de materiais diferenciados, ligados ao campo da Literatura por exemplo. 

Esses livros acabam sendo utilizados bem esporadicamente nesse contexto 

socioeconômico e, principalmente, apenas como forma de variar os modelos 

metodológicos nas aulas. No contexto das escolas públicas percebe-se que a 

adesão ao uso de paradidáticos é, de certa forma, maior se considerarmos a 

questão curricular. Contudo, nesses espaços temos outros tipos de fatores limitantes 

como a questão do preço elevado dos livros e da pouca quantidade de obras 

disponibilizadas pelos programas nacionais de distribuição. 

Acreditamos que esse trabalho de pesquisa não esgotou nossos 

questionamentos sobre os paradidáticos e sua utilização no ambiente escolar. 

Gostaríamos de expor algumas das preocupações suscitadas após as etapas finais 

de análise do material e que vêm nos incentivando no prosseguimento do nosso 

trajeto acadêmico.  
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Foi bastante notório o desconhecimento dos professores em relação 

ao acervo do PNBE. Muitos disseram não utilizar o acervo para estabelecer contato 

com os livros e alguns afirmaram não haver política nenhuma de distribuição de 

livros em sua escola. Esse fato nos indica a não familiarização desse Programa 

entre os docentes, que pode ser decorrente de inúmeros fatores relacionados à 

dinâmica do próprio Programa, ao contexto próprio de cada escola, à posição da 

direção quanto ao recebimento de livros, à atuação dos funcionários na biblioteca, 

etc. 

Também consideramos preocupante o fato de que poucos 

professores assumiram o papel de incentivadores dos pequenos leitores. 

Professores de história não devem presumir que apenas professores de língua 

portuguesa ensinem e estimulem alunos no hábito de ler. Ler permite o contato com 

outras culturas, o intercâmbio com outros pontos de vista, o acesso a realidades 

diversas. 
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