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O artigo tem como objetivo apresentar como se deu a produção de um livro paradidático
desenvolvido no Mestrado Profissional em Geografia-GEOPROF, o mesmo é sediado na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para elaboração do recurso didático foi aplicado
questionários aos alunos do 6º ano do ensino fundamental das escolas públicas municipais de
Caicó/RN com intuito de traçar o perfil do educando como leitor e identificar os conteúdos da
Geografia que eles sentiam mais dificuldade em compreenderem. Após a análise das respostas dos
alunos foi possível identificar que a maioria dos alunos gostam de ler, no entanto não são as leituras
que os professores trabalham em sala de aula, eles apontaram que escolhem os livros pela capa,
espessura, desenhos, contudo a leitura não é uma das atividades preferidas de lazer. No tocante a
Geografia eles sentem mais dificuldade em leituras de mapas, orientação espacial e relevo. A partir
desses indicativos e da revisão bibliográfica foi possível elaborar o livro paradidático que servirá de
suporte para o educador trabalhar os conteúdos da Geografia e incentivar a leitura.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/relato_de_experiencia_no_geoprof_mestrado_profissional_em_geogra.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



RESUMO

O artigo tem como objetivo apresentar como se deu a produção de um livro paradidático
desenvolvido no Mestrado Profissional em Geografia-GEOPROF, o mesmo é sediado na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para elaboração do recurso didático foi aplicado
questionários aos alunos do 6º ano do ensino fundamental das escolas públicas municipais de
Caicó/RN com intuito de traçar o perfil do educando como leitor e identificar os conteúdos da
Geografia que eles sentiam mais dificuldade em compreenderem. Após a análise das respostas dos
alunos foi possível identificar que a maioria dos alunos gostam de ler, no entanto não são as leituras
que os professores trabalham em sala de aula, eles apontaram que escolhem os livros pela capa,
espessura, desenhos, contudo a leitura não é uma das atividades preferidas de lazer. No tocante a
Geografia eles sentem mais dificuldade em leituras de mapas, orientação espacial e relevo. A partir
desses indicativos e da revisão bibliográfica foi possível elaborar o livro paradidático que servirá de
suporte para o educador trabalhar os conteúdos da Geografia e incentivar a leitura.

PALAVRAS-CHAVE: LIVRO PARADIDÁTICO. GEOGRAFIA. LEITURAS. EDUCAR.
LEITOR.

ABSTRACT

The article aims to present how the production of a paradidatic book developed in the Professional
Master’s Degree at Geography-GEOPROF, which is based in the Federal University of Rio Grande
do Norte, was set. In order to elaborate the didactic resource, questionnaires were applied to the
students of the 6th year of Primary Education within the public schools of Caicó-RN, in order to
stablish the students&39; profile as a reader and to identify the Geography contents they were most
troubled by. After analyzing the students&39; responses, it was possible to identify what were their
favorite reading materials, however its not the readings that the teachers work in the classroom, they
pointed out that they choose the books by its cover, thickness, drawings, yet reading is not one of the
favorite leisure activities. Regarding Geography, they find it more difficult to read maps,
spatialorientation and relief. From these indicative and bibliographical review it was possible to
elaborate the paradidatic book that will serve as the teacher’s support to work the Geography
contents and to encourage reading.

KEY-WORDS: PARADIDACT BOOK. GEOGRAPHY. READING. STUDENT. READER.

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo presentar como se dio la producción de un libro paradidáctico
desarrollado en el Máster Profesional en Geografía-GEOPROF, el mismo es sede en la Universidad
Federal de Rio Grande do Norte. Para la elaboración del recurso didáctico se aplicó cuestionarios a
los alumnos del 6º año de la enseñanza fundamental de las escuelas públicas municipales de Caicó /
RN con el propósito de trazar el perfil del educando como lector e identificar los contenidos de la
Geografía que ellos sentían más dificultad en comprender. Después del análisis de las respuestas de
los alumnos fue posible identificar que la mayoría de los alumnos les gusta leer, sin embargo no son
las lecturas que los profesores trabajan en el aula, ellos apuntaron que escogen los libros por la capa,
el grosor, los dibujos, sin embargo la lectura no es una de las actividades preferidas de ocio. En
cuanto a Geografía, ellos se sienten más dificultades en lecturas de mapas, orientación espacial y
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relieve. A partir de esos indicativos y de la revisión bibliográfica fue posible elaborar el libro
paradidáctico que servirá de soporte para que el educador trabaje los contenidos de la Geografía e
incentive la lectura.

PALABRAS CLAVE: LIBRO PARADIDÁCTICO. GEOGRAFÍA. LECTURAS. EDUCAR.
LECTOR.

INTRODUÇÃO

A sala de aula a cada dia torna-se mais desafiadora. Cada vez mais, os professores precisam lidar
com todas as dificuldades apresentadas pelos alunos, que vão muito além do conhecimento relativo a
disciplina a qual lecionam. Na maioria das vezes, o educador tem que desempenhar o papel de
psicólogo, conselheiro, pai ou mãe. Abraçar a docência como profissão está muito além da simples
tarefa de ensinar os conteúdos do livro didático.

Além disso, existe uma expectativa por parte dos pais e da sociedade, como um todo, em relação ao
aprendizado e desenvolvimentos dos alunos, recaindo sobre o educador, principalmente, toda
responsabilidade. No entanto o professor não faz mágica, existe uma infinidade de problemas
enfrentados por esses profissionais, uma delas é a falta de formação que seja viável ao cotidiano
desses mestres.

Foi pensando nessa demanda educacional que foi criado o programa de Mestrado Profissional em
Geografia-GEOPROF, o mesmo decorre prioritariamente da necessidade de qualificação para os
docentes que atuam na rede básica de ensino e que, ao longo do tempo, têm adquirido formação em
nível de graduação e se inserido no mercado de trabalho, mas não dispõem, no âmbito estadual, de
uma qualificação stricto sensu.

O Mestrado Profissional em Geografia (GEOPROF) é um curso presencial ofertado pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN, estando em sintonia com o seu Plano de
Desenvolvimento Institucional no que se refere à política de interiorização e de expansão do ensino
de pós-graduação e das ações integradoras com os cursos de graduação, estimulando a produção do
conhecimento.

O curso visa atender às demandas de formação prioritariamente para professores de Geografia da
rede básica de ensino, que atuam no território do Rio Grande do Norte e em outros estados da
federação, ofertando ainda a possibilidade de os alunos assistirem aula na capital do estado, Natal, ou
no interior do estado, CERES-Campus de Caicó, facilitando o acesso e deslocamento dos discentes,
tendo em vista que o público alvo são professores que estão em sala de aula.

O programa tem como área de concentração, o ensino de Geografia, com o propósito de
aprofundar as questões referentes à dinâmica espacial relacionando-a às especificidades que são
pertinentes ao ensino. Favorecendo o desenvolvimento de diferentes concepções teórico-práticas
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vinculadas ao ensino da Geografia escolar, contribuindo para a construção de conhecimentos que
reflitam sobre experiências e processos dessa área e a elaboração de produtos educacionais.

O referido programa possui duas linhas de pesquisas, a primeira é intitulada de saberes geográficos
no espaço escolar, esta visa desenvolver estudos e produtos sobre o processo de ensino
aprendizagem de Geografia, relacionados aos saberes e práticas escolares, cujo foco recai sobre:
currículo, formação docente e discente, docente, material teorias e práxis didático e avaliação.

A linha de pesquisa II está voltada para a metodologia do ensino de Geografia, buscando
desenvolver estudos e a elaboração de produtos sobre o processo de ensino aprendizagem de
Geografia, relacionados às metodologias de ensino, com ênfase em linguagens, objetos de
aprendizagem e tecnologias educacionais. Esta por sua vez incentiva os educadores a produzirem
materiais didáticos, atualmente é a linha de pesquisa mais procurada pelos educadores, este fato
advém da própria necessidade profissional. Qual professor, em algum momento da sua trajetória, não
recorreu aos materiais didáticos? Seria quase impossível não utilizá-los, desde os mais sofisticados,
como a lousa digital, aos mais simplórios, como o giz, que se usa para fazer um rabisco. O educador
necessita desses artefatos para mediar suas aulas, sendo fundamental que o docente tenha um
objetivo traçado para a utilização de qualquer recurso e, a partir dele, desenvolva metodologias que
condizem com a realidade do seu alunado.

As autoras Marcuschi e Melo (2015, p. 51) apontam que “[...] a qualidade do material didático vai
ser construída nas práticas pedagógicas efetivadas pelo professor [...]”. Dessa maneira, é a forma
como o educador planeja e o utiliza que faz todo o diferencial, e não o material por si só.

O material mais produzido nas turmas que concluíram em, 2017 e 2018, foram os livros
paradidáticos. Para Munakata (1997, p. 101), esse material “é uma invenção tipicamente brasileira:
não que em outros países não existam livros que possam ser considerados ‘paradidáticos’, mas
falta-lhes o nome”. O referido autor acrescenta que esse termo foi cunhado pelo professor Anderson
Fernandes Dias, diretor-presidente da Editora Ática, na década de 1970. Essa mesma empresa lançou
a coleção “Para Gostar de Ler” e, a partir desse contexto, a denominação “Livro Paradidático” foi
ganhando destaque em território nacional, com o intuito de formar mercado. Esse material didático
foi lançado com uma finalidade meramente comercial. Munakata (1997, p. 102), em sua pesquisa,
reproduz a fala de Jaime Pinsky, diretor da Contexto, uma editora com extenso catálogo de
paradidáticos na década de 1990:

[...] ele pode ser um romance, pode ser um ensaio, pode ser qualquer coisa;
então, essa é a definição de paradidático nos meios editoriais. Então é muito
fácil, não tem absolutamente nenhuma dificuldade nessa definição. Ora, há
certos temas que o livro didático não dá conta, e você precisa, às vezes,
verticalizar alguns temas. Então, esse foi o objetivo.

Esses livros iniciam sua trajetória no mercado brasileiro. Para as editoras, surgem como uma opção
de angariar renda e suprir a defasagem que sofrem com a produção do livro didático, por ser uma
obra sazonal, já para os educadores, é uma opção de diversificar e complementar sua aula.

Uma característica peculiar do citado recurso se refere ao fato de não seguir as normas estruturais
que os livros didáticos seguem, como a seriação, um conteúdo que obedeça ao currículo e a
linguagem. Eles são elaborados de forma livre, podendo o autor escolher uma temática para
desenvolver seu trabalho. Desse modo, são materiais utilizados para serem trabalhados paralelamente
com outros recursos, pois podem integrar os conteúdos trabalhados pelo docente, além de servirem
como suporte de aperfeiçoamento para o próprio educador. Lopes (2011, p. 15) destaca que “o
paradidático é uma alternativa para que o professor possa diversificar sua aula, suprir as possíveis
deficiências do livro didático e estimular o aluno para leitura”. Já Precioso e Salomão (2014)
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declaram que a leitura dos livros paradidáticos contribui para o processo de letramento científico,
permitindo a ampliação e a contextualização dos conteúdos. Souza (2013, p. 3) aponta que “os
paradidáticos exploram uma realidade muitas vezes desconhecida”.

Nota-se que todos os autores corroboram o caráter complementar que esse livro pode assumir em
relação aos conteúdos que o professor esteja trabalhando em sala de aula ou deseje abordar, além da
verticalização de uma temática e a possibilidade de optar por livros que estejam mais próximo da
realidade do aluno. Esse perfil desse recurso didático atraiu muitos professores que se dedicaram a
produção desse material, principalmente com a possibilidade de produzir materiais que destaquem a
realidade in loco.

Dentre esses educadores fui a precursora, pois realizei a primeira elaboração do livro paradidático,
instigada pela dificuldade que os meus alunos apresentavam em relação a leitura e a falta de material
didático com uma linguagem adequada para os alunos do ensino fundamental que abordasse a região
ao qual estão inseridos. Assim, nessas próximas páginas apresentarei como se deu a elaboração do
livro paradidático.

DESENVOLVIMENTO

Os primeiros passospedagógico, uma planilha em que constavam os nomes e a localização das
escolas que tinham turmas de 6º ano do Ensino Fundamental, já que os questionários seriam
aplicados nessas instituições, com os alunos matriculados nesse nível de ensino. Com esse
documento em mãos, concluímos que, no ano de 2016, existiam nove escolas que ofertavam o nível
de ensino citado, sendo que uma delas estava localizada na zona rural. Não foi possível verificar de
antemão quantas turmas, alunos e professores havia nessas instituições, mas já tínhamos informações
que nos levariam para o próximo caminho.

Com esses dados em mãos, agendamos com os diretores as visitas nas escolas para a aplicação dos
questionários, que foram respondidos pelos alunos. As questões tratavam a respeito do tipo de
atividades que eles preferiam, se gostavam de ler, se consideram a leitura importante para o
aprendizado, que tipos de livros gostam de ler e os aspectos deles que atraem mais sua atenção, os
conteúdos da Geografia que têm mais dificuldade de compreender, como o professor trabalha leitura
e o conhecimento que possuem sobre a Região do Seridó Potiguar. Os educandos responderam 12
perguntas, sendo que sete eram subjetivas e cinco, objetivas. As questões, tinham a finalidade de
obter informações que dessem suporte para a elaboração do perfil do aluno-leitor do 6º ano do
Ensino Fundamental, além de verificar as metodologias desenvolvidas pelos professores em sala de
aula, os conteúdos de difícil aprendizagem e como eles estavam inserindo a Região do Seridó nas
aulas de Geografia.

Assim, dirigimo-nos para as escolas, desenvolvendo essa atividade nos horários das aulas de
Geografia, gentilmente cedidos pelos professores da referida disciplina. Percorremos as nove escolas,
contabilizando um total de 302 discentes, distribuídos em 14 turmas.

De modo geral, as aplicações dos questionários transcorreram com relativa tranquilidade, havendo
apenas alguns desafios em relação aos discentes. Inicialmente, tivemos que lidar com a euforia, a
qual, com paciência, conseguimos acalmar, pois a maioria imaginava que era uma prova que valia
nota, que precisava revelar o próprio nome, enfim, reação típica de alunos dessa faixa etária.
Detectamos, também, na primeira turma, que muitos alunos não conseguiam responder em sequência
numérica ou marcar as questões quando eram solicitados para assinalar uma ou duas opções. Foi
necessário ler questão por questão, ao passo que todos os educandos iam respondendo
gradativamente. Tivemos dificuldade em relação à compreensão da escrita de alguns estudantes, já
que houve questões subjetivas, as quais deram bastante trabalho para serem analisadas, tendo em
vista que algumas palavras eram quase indecifráveis. Superadas as barreiras, deparamo-nos com uma
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fonte riquíssima para o nosso trabalho: o saber do aluno.

Trilhar esses caminhos foi imprescindível, pois, mediante as informações coletadas e de sua análise,
foi possível estruturar o material didático proposto neste trabalho. Vamos aos resultados.

RESULTADOS DA PESQUISA

Quando pensamos em elaborar um livro para alunos do 6° ano, surgiram algumas inquietações: que
atividades eles preferem? Será que a leitura escrita configura uma delas? Não é segredo que a leitura
pode ser sinônimo de prazer para alguns e, para outros, mera obrigação, como se fossem duas faces
de uma mesma moeda, dependendo da perspectiva que se olha ou que se lê. Nesse sentido, iniciamos
a jornada para tentar responder essas incógnitas.

Inicialmente, indagamos os alunos acerca de quais eram as suas atividades preferidas, pois
precisávamos saber a que os educandos estavam dedicando seu tempo e se a leitura estava entre elas.
Nessa questão, colocamos algumas alternativas, mas deixamos espaço para que eles pudessem
acrescentar alguma que não tivesse sido contemplada nas opções sugeridas. Eles podiam escolher até
duas opções ou indicar.

A maioria dos alunos prefere como opção de atividade predileta o Whatsapp, seguido por assistir TV
e brincar com jogos no celular, característica de uma geração que está cada vez mais ligada aos
meios tecnológicos. Para Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 261), “[...] a sociedade é cada vez
mais uma sociedade da informação, fruto da revolução tecnológica responsável pela rapidez cada vez
maior dos meios de comunicação”. Dessa maneira, é comum que muitos alunos estejam conectados
com esses meios tecnológicos, que se fazem cada vez mais presentes em sala de aula. Na maioria das
vezes, proibir ou inibir o seu uso no contexto escolar não surte muito efeito, portanto, algumas
escolas já trabalham na perspectiva de utilizar essas ferramentas, com as quais os alunos têm uma
habilidade fantástica, como estratégias pedagógicas. De acordo os PCNs de Geografia (2001, p. 31),

cada vez mais os meios de comunicação penetram na vida dos alunos. A
televisão, os computadores permitem que eles interajam ao vivo com
diferentes lugares do mundo. Os programas de televisão interativos, ao
colocar públicos de diferentes lugares em transmissão simultânea e
instantânea dos fatos, permitem que os alunos “entrem” e “saiam” dos
lugares pelo imaginário de forma rápida. A internet cada vez mais facilita que
uma parte significativa dos alunos “navegue” pelas infovias do computador.

Por essa razão, não se pode ignorar o fato de que os educandos estão conectados através dessas
ferramentas e de que a leitura faz parte dessa relação com o mundo tecnológico. De acordo com
Amarilha (1997, p.55):

[...] a leitura é, ainda hoje, uma tecnologia de ponta, pois, apesar do
aparecimento de outras linguagens, nós não a eliminamos, pelo contrário, nós
a ampliamos e a transferimos para outras manifestações. Hoje, falamos em
leitura de imagens, leitura do mundo, leitura da TV, leitura do filme, etc.,
sempre leitura.

Os alunos estão em constante interação com esses meios tecnológicos, mas isso não quer dizer que
eles realmente compreendam e reflitam sobre o que está posto. Em boa parte do tempo, são
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bombardeados por informações que acabam se tornando verdades prontas e acabadas.

Entendemos que a leitura com base nos livros vem perdendo espaço para esses atrativos
tecnológicos. Mesmo com a existência dos livros digitais, apenas 56 alunos escolheram a leitura de
livros como atividade favorita. De acordo com Pesquisa do Instituto Pró-Livro (2016), a leitura ficou
em 10º lugar quando o assunto é o que gosta de fazer no tempo livre. Esse dado revela que essa
prática não se faz tão presente no cotidiano dos brasileiros. Segundo Cagliari (2001, p. 176), “o
hábito de ler, ler muito, sempre foi uma forma de preencher a solidão do indivíduo. Antigamente
talvez se lesse mais porque não havia tantos atrativos quanto hoje, sobretudo nas grandes cidades”. É
bem verdade que os novos “encantos” tecnológicos vêm cada vez mais tomando espaço na vida das
pessoas, e os alunos que chegam às salas de aulas fazem parte desse contexto, uma geração
extremamente tecnológica.

Desse modo, cabe à família, primordialmente, realizar os primeiros incentivos para que os futuros
alunos desenvolvam o gosto pela leitura. No entanto, essa não é uma realidade muito presente na
estrutura familiar brasileira, ficando a cargo da escola esse papel, que é tão essencial para a formação
do sujeito. Ainda de acordo com a Pesquisa do Instituto Pró-Livro (2016), para 67% da população
brasileira, não houve uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória, porém, 33% que
tiveram alguma influência atribuíram à mãe (ou representante do sexo feminino) (11%), seguida pelo
professor (7%). Isso ressalta como o papel da família e do educador é marcante na formação do
sujeito.

Segundo a pesquisadora Amarilha (1997, p. 43): “para o desenvolvimento da capacidade de leitura
de seus alunos, o professor tem um papel pedagógico fundamental – e essa é uma das fortes razões
pelas quais as crianças vão à escola”. Isso ratifica o papel do educador na formação do aluno-leitor. É
necessário citar que 12 alunos apontaram outras opções de atividades prediletas, além daquelas
dispostas como opção, como jogar bila (o mesmo que bola de gude), brincar de boneca, ouvir
música, brincar com jogos no computador, viajar, assistir vídeos no YouTube, tomar banho de piscina
e jogar videogame – essas também fazem parte do cotidiano dos alunos.

Nesse caminhar, foi necessária mais uma reflexão: se as principais atividades preferidas dos alunos
estão ligadas aos meios tecnológicos, quer dizer que eles não gostam de ler? Destacamos que a
leitura foi citada, sim, em meio às atividades prediletas. Ao analisarmos as respostas dos estudantes,
surpreendemo-nos, pois 257, que equivalem a 85% do alunado, afirmaram que gostam de ler, mesmo
não se configurando como atividade favorita. Outro aspecto interessante é que boa parte dos
educandos justificou que um dos motivos de gostarem é pelo fato de a leitura ajudá-los a escrever
corretamente, fala que foi recorrente nos questionários dos professores quando se reportaram à
importância de ler. Sobre esse aspecto, Cagliari (2001, p. 167) aponta:

na prática, ao longo do ano escolar, se dá muito mais ênfase à escrita do que à
leitura. Exige-se muito mais do aluno com relação à escrita do que com
relação à leitura. Isso se deve ao fato de a escola saber avaliar mais
facilmente os acertos e erros de escrita e não saber muito bem o que o aluno
faz quando lê, sobretudo quando ele lê em silêncio.

Não se pode negar que é uma prática existente no contexto escolar, visto que a maioria das
avaliações é corrigida levando em consideração o que os educandos escreveram, sendo esse um
método de muitas disciplinas, inclusive da Geografia. Não estamos querendo fazer nenhum
julgamento, apenas destacando que a escola ainda está muito voltada para avaliações escritas.

Nesse caminhar, já tínhamos ciência de que atividades os educandos preferiam como passatempo e
sabíamos que gostavam de ler. Então, cabia saber se eles acreditam que a leitura influencia no
processo de ensino-aprendizagem? Os resultados revelaram que 292, ou seja, 97% dos discentes,
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afirmaram que sim. Se compararmos com os dados da questão anterior (257 alunos que gostam de
ler), há uma diferença de 35 alunos, os quais, apesar de afirmarem que não gostam de ler, têm clareza
de que é importante para o seu aprendizado. Certamente, existe um terreno fértil para os professores
adentrarem com a “semente da leitura” ou talvez ajudarem a germinar a que se encontra lá.

Procuramos descobrir que tipo de histórias os educandos gostam de ler, pois essa informação era
fundamental para a escolha da trama do livro paradidático em elaboração. Nesse quesito, os alunos
podiam escolher até dois tipos de história ou sugerir algum.

Com base nas respostas, podemos inferir que a maioria dos estudantes prefere livros que tenham
histórias de aventura, seguindo-se pelos de comédia e romance. Esse dado é inquietante se
pensarmos que o recurso mais utilizado em sala de aula é o livro didático, que, por sua vez, tem uma
estrutura distante das obras apontadas pelos educandos, apesar de muitos dos livros de Geografia já
incluírem textos mais lúdicos na sua estrutura. Nessa questão, seis alunos não responderam e outros
sugeriram tipos de histórias diferentes, a saber: conto, ficção científica, sobrenaturais, poesia, fatos
reais e histórias de terror.

Não nos damos por satisfeitos e pedimos para que eles citassem as obras que leram e que marcaram
sua “trajetória como leitor”, podendo citar até dois títulos. Foram mencionadas 145 obras,
destacamos as dez mais citadas, em ordem de crescente: Turma da Mônica, O Pequeno Príncipe,
Diário de uma Banana, A Culpa é das Estrelas, Branca de neve e os Sete Anões, Os Três Porquinhos,
Harry Potter, Alice no país das Maravilhas, Cinderela, O Menino Maluquinho

Notamos, pelos títulos indicados pelos alunos, que os estudantes têm um forte vínculo com leituras
feitas nos primeiros anos do Ensino Fundamental, pois parte dos 145 títulos aludidos corresponde a
leituras realizadas tradicionalmente nesse nível de ensino. Esse resultado ratifica o que Martins
(1992) apresenta ao afirmar que outras leituras surgem no decorrer da vida do sujeito, mas há a
permanência de uma forte ligação com as leituras realizadas nos anos iniciais. É notório que existe
uma fala recorrente entre os professores das diversas disciplinas de que os alunos não gostam de ler.
Sobre esse aspecto, Dau e Pinheiro (2011, p. 13) alertam: “esses jovens estão lendo e muito, mas não
o que é ‘necessário’ ler. Esses jovens estão mergulhados nos Best-sellers, na literatura de massa”.
Dessa maneira, é necessário que se leve em consideração o que os alunos leem.

Fomos mais além, pois precisávamos descobrir o que esses livros tinham de especial aos “olhos” dos
alunos. Eles apontaram várias justificativas, sendo as mais expressivas: a aventura proporcionada
pela história, o romance, se é engraçada, os personagens, os desenhos, a beleza do livro. Segundo
Martins (1992, p. 55),

com o correr do tempo, outras preferências de leitura surgem, mas permanece
a ligação inicial, a ponto de a mera visão de um filme ou exemplar dessas
aventuras desencadear um processo nostálgico, não raro levando à retomada
dos textos.

Na fala da autora, fica evidenciado o quanto a leitura escrita pode marcar os alunos, assim como a
ausência dela ou a forma como é apresentada. É muito comum que crianças e jovens que tiveram
oportunidade de conhecer e se deleitar com a leitura de uma forma prazerosa tenham uma maior
chance de se tornarem adultos que gostam de ler. Isso não quer dizer que aqueles indivíduos que não
tiveram oportunidade não possam galgar, em sua fase adulta, pelo mundo da leitura ou que o inverso
também possa acontecer: alguns que tiveram contato de forma prazerosa podem tornar-se adultos
com aversão à leitura. Martins (1992, p. 23) afirma: “uma vez alfabetizada, a maioria das pessoas se
limita à leitura com fins eminentemente pragmáticos, mesmo suspeitando que ler significa inteirar-se
do mundo, sendo também uma forma de conquistar autonomia, de deixar de ‘ler pelos olhos de
outrem’”. Esse fato pode ou não estar intimamente ligado à forma como a família e a escola
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trabalham com esse campo do conhecimento, muito embora seja algo necessário para a formação e a
autonomia do sujeito.

Pensando nisso, procuramos saber quais os dois principais aspectos que exercem maior atratividade
sobre os alunos na escolha de um livro verificamos que o título do livro é o fator que exerce maior
atração nos alunos, seguido pelos desenhos e as cores da capa. Das opções sugeridas pelos
educandos, podemos citar: o escritor, os personagens, o lugar onde se passa a história, a capa do livro
e o resumo da história. Para Martins (1992, p. 43),

o livro, esse objeto inerte, contendo estranhos sinais, quem sabe imagens
coloridas, atrai pelo formato e pela facilidade de manuseio; pela possibilidade
de abri-lo, decifrar seu mistério e ele revelar – através da combinação rítmica,
sonora e visual dos sinais – uma história de encantamento, de imprevistos, de
alegrias e apreensões. E esse jogo com o universo escondido num livro vai
estimular na criança a descoberta e aprimoramento da linguagem,
desenvolvendo sua capacidade de comunicação com o mundo.

Esse pensamento ajuda a entender como as características visuais do livro exercem influência sobres
os discentes, muito embora saibamos que não se deve julgar um material apenas por aspectos
práticos, como o título, a capa e as cores. É bem verdade, contudo, que na faixa etária pesquisada
devem-se levar todos esses fatores em consideração quando se pensa na elaboração de um recurso
didático para alunos do 6° ano do Ensino Fundamental, que estão em fase de amadurecimento ou de
iniciação à leitura. Para Martins (1992, p. 42), “antes de ser um texto escrito, um livro é um objeto;
tem forma, cor, textura, volume, cheiro. Pode-se até ouvi-lo se folhearmos suas páginas”.
Entendemos que o encantamento de um livro ainda exerce forte influência sobre o indivíduo, a ponto
de entusiasmar a sua escolha.

Questionamos também se eles gostam de ler sozinhos ou ouvir alguém lendo. Do total, 79% (que
correspondem a 240 alunos) afirmaram que gostam de ler sozinhos e 21% (62 discentes) apontaram
que gostam de ouvir alguém lendo. Segundo Cagliari (2001, p. 155), “[...] os primeiros contatos das
crianças com a leitura ocorrem desse modo. Os adultos leem histórias para elas”. Isso significa que a
leitura é comumente inserida no cotidiano de algumas crianças desde muito cedo. Se os pais não têm
o hábito de ler para eles, esse papel é assumido pelos professores desde o ensino infantil. Para
Cagliari (2001), ouvir história também é uma forma de leitura.

Assim, concluímos as análises a respeito da preferência dos alunos em relação aos livros, mas ainda
temos muito para caminhar, pois precisamos adentrar no contexto da sala de aula, mais precisamente
nas aulas de Geografia. Quanto aos conteúdos da geografia, percebemos que os conteúdos de difícil
aprendizagem apontados pelos alunos se deram em torno de leituras de mapas, orientação espacial e
relevo. Nenhum aluno sugeriu outros conteúdos, além dos indicados no questionário.

Esses dados, serviram de arcabouço para a escolha das temáticas que foram abordadas durante o
enredo do livro. Como uma das nossas inquietações refere-se à leitura nas aulas de Geografia,
adentramos mais um pouco nessa questão, pois o fato de os alunos não gostarem de ler é um dos
motivos atribuídos por educadore para a falta de compreensão dos conteúdos da referida disciplina.
Para Cagliari (2001, p. 148), “a grande maioria dos problemas que os alunos encontram ao longo dos
anos de estudo, chegando até a pós-graduação, é decorrente de problemas de leitura”. Percebemos
que essa realidade está presente em sala de aula, por isso, verificamos como o professor costuma
trabalhar com a leitura nas aulas de Geografia. Analisando os dados, averiguamos que 93% dos
alunos apontaram que o professor costuma utilizar o livro didático, 5% alegaram que não existe
trabalho com leitura durante as aulas de Geografia e 2% mencionaram que o docente usa outros
livros, mas não especificaram quais. De acordo com as respostas dos alunos, o material mais
utilizado para trabalhar leitura em sala de aula é o próprio livro didático. Esse dado comprova a linha
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de pensamento de Castellar e Vilhena (2010), quando apontam que o livro didático ainda continua
sendo um dos suportes mais importantes no cotidiano escolar. Contudo, não se pode negar a
importância que esse recurso didático exerce em sala de aula, principalmente pelo fato de que, em
muitas escolas, é o material que está disponível, tanto para o professor como para o aluno, e, em
muitos casos, é o meio de atualização mais acessível. De acordo com Silva (2006, p. 35),

[...] há desde professores que têm no livro um condutor central de sua
atividade (e alunos que têm neste material o meio mais privilegiado de
aquisição de informações e saber formal) até o contrário disso, em casos em
que o livro realmente é praticado na perspectiva de apoiar a prática
pedagógica.

O ideal é que o professor utilize esse recurso didático como um meio para mediar suas aulas de
Geografia, porém, muitos trabalham na perspectiva de que ele não é um meio, e sim um fim. Na
maioria das vezes, o problema está centrado na metodologia utilizada para trabalhar com esse
recurso, já que, por vezes, o educador não consegue despertar o interesse de muitos alunos.

É fundamental que o professor desenvolva atividades que agucem no aluno o interesse pela
Geografia, dentre as quais ele pode buscar uma maneira mais lúdica de trabalhar a leitura, atrelada ao
ensino de Geografia.

Enfaticamente, os PCNs de Geografia (2001) colocam que é possível trabalhar com esse campo do
conhecimento de forma mais dinâmica e instigante para os alunos.

Observando as atividades citadas, constata-se que são comuns do cotidiano escolar e que nem
sempre atraem o interesse dos alunos, pois nenhum professor apontou que desenvolve um trabalho
mais lúdico em relação à leitura associada ao ensino de Geografia ou que utiliza um espaço que não
seja a sala de aula. Durante a pesquisa, verificou-se que todas as escolas possuem bibliotecas com
espaço físico favorável e acervos de livros consideráveis, com exceção de uma escola, cujo espaço
físico é ínfimo. Para Cagliari (2001), algumas escolas têm bibliotecas e guardam os livros como se
fossem pedras preciosas, trancados. Sobre esse aspecto, Garcia e Morais (2014, p. 28) apontam:

no primeiro decênio do século XXI, em plena era informacional, os
professores de Geografia são impelidos a superar a perspectiva de ensino que
se baseia na transmissão de conteúdos, por vezes descontextualizados, a
serem memorizados e que, por isso mesmo, não se tornam significativos ou
atrativos para o aluno. Precisamos alçar voos, desvendar novos horizontes,
reinventar-se e reinventar práticas que evidenciem a importância da
Geografia para o aluno no contexto da escola, mas sobretudo da vida.

Nesse contexto, é primordial que a prática docente seja pensada e repensada para uma diversidade de
alunos que se encontram no ambiente escolar. Torna-se fundamental que eles percebam a
importância do conhecimento geográfico para sua vida, desmistificando a crença de que essa
disciplina serve apenas para memorizar informações, com o intuito de realizar provas para passar de
ano.

Quando questionamos se os alunos gostam de ler, apenas um professor afirmou que sim. É
perceptível que os educadores têm noção de que existe dificuldade com leitura, a qual se reflete
diretamente no processo de ensino-aprendizagem da Geografia, pois essa questão foi recorrente na
fala dos professores.
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Constatamos também que 60%, equivalentes a 181 educandos, afirmaram que gostam de realizar
leitura a partir do livro didático e 40%, o que é igual a 121, declararam que não. É interessante
destacar que os alunos não apontaram a leitura do livro didático de Geografia como uma opção de
leitura ou como um dos livros que marcaram a sua trajetória como leitores. Entendemos que limitar o
trabalho de leitura apenas ao uso do livro didático não é a melhor alternativa, mas não se deve
ignorar o fato de que em algumas escolas é o único material disponível.

Terminamos esse percurso com informações importantes que nos revelaram gostos e dificuldades
apontadas pelos alunos.

ELABORAÇÃO DO LIVRO PARADIDÁTICO

Tomando como parâmetro autores como Ramos (1987), Munakata (1997), Lopes (2011), Azevedo e
Almeida (2013), Precioso e Salomão (2014) e Laguna (2001), chegamos ao consenso de que
paradidáticos podem ser livros de literatura ou livros com uma linguagem mais técnica, contanto que
não apresentem as características próprias dos livros didáticos, podendo ser adotados no processo de
ensino-aprendizagem nas escolas, seja como material de consulta do professor, seja como material de
pesquisa e de apoio às atividades do educando. Outra peculiaridade é que os autores desses livros
buscam uma linguagem mais lúdica (mesmo existindo aqueles que usem uma mais formal). Para
Amarilha (1997), uma das características do lúdico é ser uma atividade voluntária desejada. Além
disso, o professor pode verticalizar um determinado conteúdo, pois os livros versam sobre assuntos
diferentes e para públicos de faixa etária diferenciados, podendo atender a Geografia e demais
disciplinas.

Todavia, é necessário que o educador analise a obra e elabore metodologias que se adéquem melhor
ao contexto da sala de aula que ele trabalha. Percebemos que, além disso, o livro paradidático é um
material didático, tendo em vista que ele é um meio para o aprendizado, o que o torna “livro
paradidático” refere-se a sua utilização e funcionalidade no contexto escolar, pois podem ser usados
de forma paralela aos materiais convencionais. Em nosso entendimento, paradidático é apenas uma
terminologia para um material didático.

Partindo desse pressuposto, elaboramos uma narrativa literária, tendo em vista que concordamos com
a afirmação de Amarilha (1997): a leitura de literatura, leitura da ficção, é a que melhor realiza e
preenche as condições de leitura lúdica, pois é uma proposta de jogo. Além disso, o livro em pauta
tem funcionalidade paradidática, no sentido de que complementa os conteúdos trabalhados no 6° ano
do Ensino Fundamental, a partir de uma perspectiva regional. Segundo os PCNs de Geografia (2001,
p. 30), “é fundamental que o espaço vivido pelos alunos continue sendo o ponto de partida dos
estudos ao longo do terceiro e quarto ciclos e que esse estudo permita compreender como o local, o
regional e o global relacionam-se nesse espaço”. Assim, a partir da narrativa, o docente pode
trabalhar o regional e o local parafraseando com o livro didático, que trata de uma realidade mais
global. Ainda conforme os PCNs de Geografia, a escala local/global na abordagem de um tema deve
estar sempre levando em consideração que existe uma reciprocidade na maneira como as duas
interagem.

Nesse sentido, parafraseamos um questionamento feito por Celso Antunes (2012), em seu livro O
Uso Inteligente dos Livros Didáticos e Paradidáticos: será que não existe Geografia em qualquer
texto que expressa a realidade ou mesmo a ficção? Acreditamos que sim, já que a Geografia é uma
disciplina extremamente dinâmica, possibilitando que o professor trabalhe de diversas maneiras e
com vários recursos didáticos. Para Amarilha (1997, p. 20), “[...] o prazer advindo do jogo ficcional
ultrapassa as fronteiras da simples gratificação competitiva, para mostrar-lhe que as estruturas
organizadas em narrativa são construtoras de sentido”. De tal modo, optamos por uma narrativa, uma
vez que esta pode proporcionar ao aluno uma estreita relação com o texto, como se ele fizesse parte
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dele. De acordo com Amarilha (1997, p. 18):

a narrativa tem uma estrutura que estabelece relação com as expectativas do
receptor e ela tenta corresponder a um mínimo dessa ansiedade, isto é, ela
deve dizer alguma coisa para o receptor. Ora, nesse acordo tácito em que a
narrativa propõe expectativas receptores aceitam o jogo, cria-se a condição
para que a narrativa seja percebida como uma sequência de fatos conexos,
como se as causas sempre resultassem em consequências e os enredos do
destino humano, ali representados, sempre tivessem fim.

A narrativa foi protagonizada por uma jovem seridoense, em que ela e seus companheiros vivem
momentos de aventura, comédia e romance em uma viagem pela Região do Seridó Potiguar. Ainda
conforme a citada autora, ao identificar-se com um personagem de ficção, o leitor entra em sintonia
com os valores, ideais e forma da comunidade em que o personagem se situa. Dessa maneira, é a
partir da vivência dos personagens que inserimos os conteúdos da Geografia e os aspectos relevantes
sobre a referida região, apontados nos questionários por professores e alunos.

No decorrer da história, o educador terá a oportunidade de trabalhar os conteúdos apontados na
pesquisa como de difícil aprendizagem: mapas, orientação espacial e relevo. No entanto, não nos
limitamos somente a eles; inserimos, também, outros, para dar mais possibilidades ao docente, como:
vegetação nativa (caatinga), desmatamento, poluição ambiental e aspectos culturais, históricos,
sociais e econômicos da Região do Seridó/RN. Além disso, o educador pode trabalhar o conceito de
paisagem e lugar a partir de uma perspectiva regional.

Dessa maneira, procuramos dar possibilidades para o educador trabalhar o conceito de lugar,
partindo de elementos que são vivenciados pelos alunos. Entendemos que muitos educandos
possuem ou têm preferência por outros alimentos, mas certamente na vivência familiar eles (re)
conhecerão essa identidade que o seridoense mantém com a alimentação servida pelos personagens
do livro. Quanto à afetividade, os educandos têm preferência por determinada localidade, podendo
ser a que vivem ou outra com que mantêm laços afetivos. Tudo isso será uma forma de o educador
trabalhar o conceito de lugar a partir da realidade dos discentes. Essa abordagem está em
consonância com o conceito de lugar abordado por Tuan (2013), conceito levado em consideração
nos PCNs de Geografia (2001, p. 29): “o lugar é onde estão as referências pessoais e o sistema de
valores que direcionam as diferentes formas de perceber e constituir a paisagem e o espaço
geográfico. É por intermédio dos lugares que se dá a comunicação entre homem e mundo”. Para a
elaboração do livro, reportamo-nos a esse conceito, mesmo sabendo da existência de outras
abordagens.

Ainda segundo os PCNs, o lugar traduz os espaços com os quais as pessoas têm vínculos afetivos:
uma praça onde se brinca desde criança, a janela de onde se vê a rua, o alto de uma colina de onde se
avista a cidade. O enredo também traz a possibilidade para o professor trabalhar o conceito de
paisagem:

Procuramos desmistificar a ideia que muitos alunos têm em relação à paisagem, relacionando-a, na
maioria das vezes, à ideia de algo belo, perfeito, inalterado. Assim, demonstramos através da fala de
alguns personagens que existe uma diversidade de paisagem e que o homem é um grande agente
modificador. Notadamente, os PCNs de Geografia (2001, p. 32) apontam que

[...] o estudo da paisagem local/global não deve se restringir à mera
constatação e descrição dos fenômenos que a constituem. Será de grande
valia pedagógica explicar e compreender os processos de interação entre a
sociedade e a natureza, situando-as em diferentes escalas espaciais e
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temporais, comparando-as, configurando-lhes significados.

Além disso, os PCNs de Geografia (2001) abordam o conceito de paisagem na perspectiva de Santos
(1997), em que se define que conhecer uma paisagem é reconhecer seus elementos sociais, culturais,
naturais e a interação existente entre eles; é também compreender como ela está em permanente
processo de transformação e como contém múltiplos espaços e tempos. O texto ainda acrescenta que
é possível ocorrer a leitura de paisagem de forma direta e indireta, esta última podendo se dar a partir
de literatura. Embasamo-nos nessa conceituação, mesmo sabendo que existem outras perspectivas.

Dessa maneira, esperamos proporcionar aos alunos uma maneira mais lúdica de compreenderem e
refletirem sobre conceitos e conteúdos trabalhados no 6° ano do Ensino Fundamental, além de
diversificar o material didático utilizado pelo docente.

As informações inseridas no enredo do livro são baseadas nos trabalhos citados anteriormente, além
da nossa vivência nessa região. Para dar mais autenticidade à narrativa, foi necessário visitar as
localidades por onde os personagens iam transitando durante a história. Assim, realizamos registros
fotográficos que foram fundamentais para a descrição da paisagem e ilustração dos lugares por onde
eles transitaram.

Durante a narrativa, foram inseridas ilustrações, uma vez que são um dos atrativos indicados pelos
alunos na hora de escolher um livro, além da cor da capa e do título. Para a proposta metodológica,
pensamos em algo mais dinâmico e possível no contexto escolar, pois sabemos das dificuldades
enfrentadas pelas escolas em seu cotidiano. No entanto, são apenas sugestões, já que não temos
interesse em torná-lo um receituário, o que fugiria da proposta de trabalho, haja vista que a sala de
aula é heterogênea e a dinâmica que melhor se adéqua ao perfil dos alunos é de inteira
responsabilidade do professor, que está vivenciando e conhece a realidade local.

A proposta deste trabalho se ancora em uma leitura lúdica. Compreendemos o lúdico, com base na
perspectiva da pesquisadora Amarilha (1997), como uma atividade que se manifesta sob a forma de
jogo, que se desencadeia a partir das convenções do texto e oferece, no processo, prazer e
conhecimento. Esse seria um caminho possível para os educadores conduzirem seus alunos para uma
leitura prazerosa e significativa, sem que ocorram a obrigatoriedade e as cobranças através de
avaliações fechadas e rígidas. Por essa razão, alertamos para o fato de que se deve sempre dar
oportunidade aos alunos para terem contato com outros livros. Ressaltamos ainda a importância do
professor como mediador nesse processo. A esse respeito, Ramos (1987, p. 31) aponta:

A emancipação do leitor inclui, necessariamente, a participação do professor,
enquanto mediador: primeiramente é necessário, no âmbito da própria
instituição, abrir espaço para que a criança e o jovem reflitam sobre sua
condição pessoal, mediados pelo texto.

Dessa maneira, é imprescindível que o professor desenvolva, nas suas aulas de Geografia, leituras e
atividades que levem o aluno a refletir sobre o espaço geográfico onde está inserido e qual o seu
papel nele.

CONCLUSÃO

Existe no contexto escolar uma fala recorrente entre os educadores de que “os alunos não gostam de
ler” e que isso interfere diretamente na aprendizagem. Porém, constatamos que os educandos têm um
interesse pela leitura, sabem da sua importância para sua aprendizagem e, apesarem de não
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priorizarem à leitura escrita como uma atividade lúdica, eles leem. No entanto, suas opções de
leituras não são levadas em consideração pelos professores. Vale ressaltar que os alunos se
identificam como sujeitos que gostam de ler e apresentam um gosto literário variado, sendo essa
talvez a abertura que o professor necessita para iniciar um trabalho com livros paradidáticos. Todavia
é necessário que o educador se familiarize mais com esse recurso didático, pois a maioria dos alunos
apontaram que o livro didático é o mais utilizado em sala de aula, passando a introduzi-lo no seu
planejamento.

Esperamos, assim, que a elaboração desse livro pradidático sejam um pontapé inicial para estimular
os docentes a produzirem e a trabalharem com esse recurso didático.
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