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RESUMO: Neste trabalho a leitura é explicitada enquanto instrumento de 
construção do conhecimento, permitindo ao leitor perceber o mundo, interagir 
com ele e recriá-lo. Procuramos discutir a influência das comunidades 
interpretativas, em especial a escola, na formação de leitores, bem como a 
noção de que nem só os textos escritos são objetos de leitura, pois existem 
diversas linguagens que a ela se prestam em especial a linguagem não-verbal. 
Nessa dinâmica, esse trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a 
importância dos textos não-verbais no processo de aquisição da leitura dos 
alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, de uma Escola Municipal de 
Juara/MT. Enfatizando que a leitura pode se tornar um agente de reelaboração 
de conhecimentos, atribuições de sentidos e construções de competências 
artísticas, literárias e linguísticas pelo aluno. 
Palvras-Chave: Leitores, Escola e Educação. 
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INTRODUÇÃO 

Percebemos, durante a trajetória da Educação Básica, uma grande 

dificuldade dos estudantes com relação à interpretação textual. Isso se 

confirmou quando ingressei na universidade, pois muitos acadêmicos, embora 

dominassem a estrutura linguística, não conseguiam adentrar nos elementos 

implícitos apresentados nos textos em linguagem verbal. 

Quando havia predominância da linguagem não-verbal, os elementos 

explícitos eram reconhecidos como caracterização do objeto. No entanto, as 

intencionalidades, as ideologias e outros elementos que motivaram a produção 

não eram visualizados pelos leitores, sem interferência de alguém mais 

experiente (por exemplo o professor). 

Esta dificuldade de leitura dos textos não-verbais é proveniente de uma 

formação educacional que privilegiou a presença dos textos escritos, 

considerando, principalmente, análises de elementos explícitos no discurso não 

empregado. 

Considerando este contexto, optamos por realizar um estudo sobre a 

importância dos textos não-verbais no processo de aquisição da leitura dos 

alunos. A construção do suporte teórico desta pesquisa baseou-se nos 

seguintes autores: CAGLIARI (1998), LERNER (2002), CARVALHO & 

MENDONÇA (2006), KLEIMAN (2004), BRASIL (2001), POSSARI & NEDER 

(2001), com propósito de obter melhor entendimento acerca do conceito de 

leitura dando-se ênfase no processo ensino e aprendizagem na série 

pesquisada. 

Certamente, este estudo abre possibilidades para a percepção da 

importância dos textos não-verbais enquanto mediadores de uma formação 

crítica, tão sonhada e proferida nos discursos, porém insignificantes em muitas 

ações pedagógicas. 
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DESENVOLVIMENTO 

Desenvolvemos uma pesquisa numa escola do município de Juara em 

que o público alvo foram alunos e professores da 4ª série do Ensino 

Fundamental. Para que conseguíssemos o nosso objetivo, esta desenvolveu 

com os alunos. Então escolhemos aleatoriamente quatro (04) alunos de três 

(03) turmas, em que ao total tivemos uma soma de doze (12) educandos. 

Dentre esses doze (12) um (01) deles foi escolhido para o procedimento de 

observação sobre os textos não-verbais. É importante frisar que o aluno 

observado se constitui também sujeito da pesquisa. 

Os questionários entregues aos alunos continham cinco (05) questões 

abertas relacionadas aos textos não verbais e desenvolvimento da leitura. 

Destes obtivemos o retorno de oitenta por cento (80%). Para título de 

apresentação e análise dos dados denominaremos os alunos como: A1, A2, 

A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10.  

 As questões buscavam compreender, a) se os alunos gostavam de 

textos com imagens, b) se os textos utilizados pelos educadores eram de fácil 

compreensão para os educandos, c) se os textos utilizados em sala de aula 

desenvolvem o gosto pela leitura na concepção dos alunos. d) como a leitura 

era trabalhada pelo professor de acordo com entendimento dos sujeitos 

pesquisados, e) saber como os educandos gostariam que fossem as atividades 

de leitura na sala de aula. O método que escolhemos para analisar as 

respostas foi à análise do conteúdo.   

Considerando que, os alunos são os principais sujeitos a serem 

ponderados no ambiente escolar no processo de construção do conhecimento 

e aquisição da leitura, fomos investigar, se os educandos gostam de textos 

com imagens e constatamos que os sujeitos pesquisados ressaltaram que, 

“sim, porque a compreensão desses textos fica mais fácil e a leitura é mais 

prazerosa”. 

     Nesse sentido, percebemos que os alunos através dos desenhos fazem 

predições do texto, conseguindo fazer interpretações de acordo com seus 

conhecimentos, estimulando assim, a imaginação e despertando a criatividade, 

pois como diz Lerner (2002, p. 73), “Ler é entrar em outros mundos positivos. É 

indagar a realidade para compreendê-la melhor [...]”. 
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     Perguntamos, também, aos alunos se os textos utilizados pelos 

professores são de fácil compreensão e tivemos as seguintes respostas: 

Conforme o gráfico abaixo vinte por cento (20%) dos sujeitos 

pesquisados ressaltaram que “não, porque nós erramos muito e os textos são 

grandes, mas vale a pena errar do que não saber nada”. Nesse sentido, 

Cagliari (1998) ressalta que os erros dos alunos precisam ser vistos de maneira 

construtiva, pois “A escola precisa ser mais honesta e parar de ficar 

interpretando os erros das crianças de uma maneira preconceituosa” 

(CAGLIARI, 1998, p. 250).  Isso significa, que o erro precisa ser considerado 

como construtivo e não como punição, pois o educador pode desenvolver 

atividades para sanar as dificuldades dos alunos, fazendo uma auto avaliação 

da sua prática.  Assim, constatamos que este percentual de alunos apesar de 

considerarem os textos de difícil compreensão destacam a importância do 

aprendizado. Porém, é importante destacar que quando o educador não 

estabelece o contato do aluno com o texto antes da leitura, torna assim, a 

atividade de leitura como um ato de difícil compreensão. 
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Fonte: Pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso 2008/1 

 

     Oitenta por cento (80%) responderam que “sim, pois o professor explica 

direitinho os textos e estes apresentam coisas reais do nosso dia-a-dia. 

     Isso demonstra que é de suma importância trabalhar com textos em sala 

de aula, estabelecendo uma relação com a realidade dos educandos, 
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despertando a necessidade e o interesse pela busca de outras leituras para a 

construção do conhecimento, pois, “a relação entre escola, à leitura e a vida 

pode ser muito significativa se não distanciarmos os elos dessa cadeia”. 

(GOULART apud CARVALHO e MENDONÇA, 2006, p. 70) 

Questionamos aos alunos se “os textos utilizados pelo professor 

contribuem com o desenvolvimento do gosto pela leitura”. Cem por cento dos 

sujeitos investigados ressaltaram que sim e as justificativas foram as seguintes: 

 

A1 “Porque a leitura faz desenvolver o conhecimento humano e é bom ler para 

crescer sabendo mais um pouco.”. 

A2 “Porque a leitura é importante para todos nós”.  

A3 “Porque nós se interessamos pela leitura”. 

A6 “Porque eu gosto de ler muito estes textos”. 

A7 “Porque a leitura é interessante”. 

A9 “Por causa da leitura agente desenvolve a leitura”. 

 

     É importante considerar que os educandos citados acima, percebem o 

quanto a leitura é fundamental para a construção do conhecimento e que 

futuramente isso contribuirá de alguma forma em sua vida. Lerner (2002, p. 79) 

destaca que, a leitura para se tornar um objeto de aprendizagem é 

imprescindível que seja significativa para o aluno, pois “[...] a leitura é antes de 

mais nada um objeto de ensino. Para que também se transforme num objeto de 

aprendizagem é necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno [...]”. 

 O respondente A4 apresenta a seguinte justificativa: “Porque a leitura faz 

bem para a gente, porque quando a gente ficar grande e for professora eu 

iremos ler rápido”. Com a resposta, podemos observar que o sujeito considera 

que aprender a ler é apenas decodificar palavras e que a leitura só será útil 

quando crescer.  A atividade de leitura desenvolvida com este aluno não lhe faz 

sentido, levando-o a pensar que enquanto criança a leitura é apenas como algo 

que lhe faz bem. 

 A resposta de A5 revela uma confusão de ideias (ou talvez não soube 

expressar): “Porque a gente se desenvolve com a leitura ainda mais se a sala 

tiver fazendo bagunça”. Já A8 e A10 não justificaram suas respostas. 
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     Considerando que os procedimentos do educador, em sala de aula, em 

relação às atividades de leitura são de suma importância para desenvolver 

habilidades de leitura nos alunos, fomos constatar como a leitura é trabalhada 

em sala de aula pelo professor.  

Para A1: “Cada um precisa ler os textos mais de uma vez”. Isso significa 

que a atividade é uma mera decodificação de letras. Percebe-se que o 

educador ao desenvolver essa atividade não faz inferências ao texto colocando 

o educando a praticar a leitura sem ter conhecimento do texto. 

Para A2 a leitura: “É trabalhada com os alunos, pois tem que saber ler 

para arrumar serviço”. Notamos que este aluno não se sente motivado para ler, 

considera a leitura como uma imposição, pois a leitura só contribuirá na sua 

vida profissional futuramente. Mas, como diz Kleiman (2004, p. 35): 

 

Cabe notar que a leitura que não surge de uma necessidade para 
chegar a um propósito não é propriamente leitura; quando lemos por 
que outra pessoa nos mandou ler [...] assim estamos apenas 
exercendo atividades mecânicas que pouco tem a ver com o 
significado e sentido.  

 

  Já A3 diz que “É trabalhada com textos e pelos alunos”. Enquanto A4 

afirma: “O professor lê para nós ouvirmos”. Conforme as respostas de A3 e A4 

verificamos que a prática de leitura feita pelo professor acontece raramente 

quando os alunos já conseguem ler, pois o docente prefere que os educandos 

leiam esquecendo que ele é o principal leitor para desenvolver habilidades de 

leitura em sala de aula. Nesse sentido os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2001, p.64) destaca que:  

 
A leitura em voz alta feita pelo professor não é uma prática comum 
na escola. E quanto mais avança as séries, mais incomum se torna, 
o que não deviria acontecer, pois, muitas vezes, são os alunos 
maiores que precisam de bons modelos de leitores.     

 

Alunos como A5, A7 e A8 responderam que “Cada aluno lê um 

parágrafo”. Aqui podemos considerar que atividade de leitura desenvolvida em 

sala de aula não contribui para o desenvolvimento do aluno, pois, é 

fragmentada. Sendo assim, os alunos não conseguem compreender o que o 

texto quer transmitir. Já A6 afirma que: “É trabalhada em grupos de cinco 
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pessoas, nós temos que ler e fazer um texto sobre o que entendeu e 

posteriormente ler esse texto, lá na frente para todos”.  

Uma atividade desenvolvida dessa forma contribui para a formação de 

leitores e escritores competentes, pois em uma mesma atividade o educando 

consegue desenvolver várias habilidades de leitura, mas é preciso considerar 

que o aluno queira fazer a leitura, ela deve surgir da espontaneidade do 

educando e não ser como uma repreensão em que o aluno muitas vezes, nem 

está preparado para este momento leitura e o professor impõe que este vá à 

frente e leia para todos ouvirem. 

A9 e A10 afirmam: “O professor pede para nós pegar livros na biblioteca 

para ler, fazer leituras variadas e exige lermos em casa”. Isso significa que o 

educador desperta a curiosidade dos alunos nas diversas leituras, fazendo-os 

perceberem que a atividade de leitura vai além do espaço escolar, que isso 

precisa se dar em outros ambientes, em casa por exemplo. 

     Considerando que os alunos são peças fundamentais no 

desenvolvimento das atividades em sala de aula, indagamos como eles 

gostariam que fosse a leitura em sala de aula, A1 e A2 teceram as seguintes 

considerações: “gostaria que cada um lesse um texto diferente”. 

     Nesse sentido, percebemos que os educandos destacam a importância 

da diversidade textual para fazer a leitura. Isso significa que é importante que o 

educador considere diferentes textos nas atividades de leitura, de modo que os 

alunos tenham a liberdade de escolhas no processo de interação com a leitura. 

Assim Goulart (apud Brasil, 2006, p. 94 -95) ressalta que: 

 

É preciso que os alunos tenham acesso e contato com diferentes 
textos para que possam explorá-los, perguntando sobre eles, 
tentando adivinhar seus conteúdos, observando sua organização e 
suas marcas, para que possam elaborar saberes sobre as suas 
características e ampliando seus conhecimentos de mundo.  

 

O respondente A3 emite seu desejo: “com muita atenção dos alunos, 

principalmente do professor e com educação e caráter dos alunos”. Enquanto 

A4 desabafa: “com silêncio e estudadas direito e com muito mais carinho”. Os 

alunos sinalizam que é fundamental que o educador tenha cuidado na seleção 
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de textos a serem trabalhados e ainda ressaltam que o aprofundamento no 

texto é de suma importância para sua compreensão. 

Para A5 e A7 é importante: “ler o texto inteiro”. Nota-se que os alunos 

preferem que todos leiam o texto inteiro, não apenas os fragmentos da leitura; 

apontando liberdade de acesso à leitura, pois quando o texto é lido por um só 

individuo, supõe-se que a compreensão seja possível. 

Observando a resposta de A6 “gostaria que fosse feita uma peça teatral 

sobre o texto”, notamos que há uma necessidade de ludicidade nas atividades 

de leitura. Sendo assim, é necessário que nos espaços escolares, as peças 

teatrais sejam consideradas atividades de leitura e essas são muito 

importantes para o desenvolvimento dos alunos em vários aspectos. 

  “Gostaria que ensinasse a ler o que nós não sabemos”, é o desejo de 

A9. Percebe-se que ele sente a necessidade de leituras diferentes, novas 

leituras. A resposta de A9 nos leva a inferir que a leitura é muito repetitiva. 

Nesse sentido é necessário que o educador estimule a leitura dos alunos 

trabalhando com gêneros textuais conhecidos e gradativamente inserir outros. 

Os alunos A8 e A10 reafirmam as práticas adotadas pelo docente: 

“gostaria que continuasse do jeito que o professor está trabalhando”. Segundo 

as afirmações desses alunos, a prática de leitura em sala de aula responde as 

expectativas deles, pois expressam a vontade de continuidade das atividades 

que estão sendo desenvolvidas pelo educador.  

Podemos observar que, ainda hoje, onde a globalização está presente em 

todos os ambientes, as atividades de leitura na escola ainda estão centradas 

em leituras mecânicas que não dão sentido ao aluno e normalmente são 

baseadas em textos escritos. Os alunos percebem que existem diversas 

formas para desenvolver as habilidades de leitura, pois, “a escola necessita 

aperceber-se de que vimos, há algum tempo, passando por transformações de 

uma civilização essencialmente verbal, para uma outra, onde o visual, o gestual 

e o sensível tomam seus lugares”. (POSSARI e NEDER, 2001. p. 26). É 

importante que os educadores desconstruam conceitos de que apenas os 

textos escritos são meios para desenvolver as habilidades de leitura nos 

alunos.  
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PROCEDIMENTO DE OBSERVAÇÃO COM ALUNO 

Conforme as considerações de alunos em relação ao desenvolvimento 

das habilidades de leitura com apoiados em textos não-verbais, procedemos 

com o método de observação com um dos alunos pesquisados. O selecionado 

foi A8, e o procedimento será descrito a seguir. 

1. Colocamos vários textos (verbais, não-verbais e mistos) sobre uma mesa. 

Pedimos que o aluno escolhesse aquele que se denominaria texto, em sua 

percepção o aluno destacou um texto verbal. 

Isso significa que o conhecimento de texto deste aluno é limitado, pois 

considera como texto aquele que apenas contém letras e palavras. Segundo 

Pauliukonis e Santos (2006, p. 18) “Texto é uma unidade de sentido e de 

comunicação”. Assim podemos dizer que, texto é algo que tem sentido para os 

sujeitos, não importando se é constituído de letras, desenhos ou expressões.  

2. Solicitamos que o pesquisado destacasse um texto não-verbal, este, por sua 

vez, pegou um texto que tinha uma figura em destaque e uma mensagem com 

letras bem pequenas. No primeiro momento, acreditamos que ele tinha 

conhecimento do que era um texto não-verbal, em virtude de ter escolhido um 

texto em que a imagem estava em destaque, mas na verdade era um texto 

misto. Perguntamos qual o critério que ele utilizou para destacar aquele texto 

como não verbal. O aluno disse que não sabia. Deste modo, questionamos se 

ele sabia o que seria um texto não-verbal, este respondeu que não.    

Percebe-se que o aluno não sabe identificar um texto não-verbal. 

Indagamos se o educador em sala de aula já tinha ressaltado o que seria um 

texto não-verbal. A resposta ainda foi negativa. De acordo com os PCNs (2001, 

p.55) “Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes 

textos com os quais se defrontam, é preciso organizar um trabalho educativo 

para que experimentem e aprendam isso na escola”. 

     Os dados apontam que os sujeitos entrevistados tanto alunos como 

professores ainda consideram apenas os escritos como materiais de leitura, 



10 

 

 

 

isso pode ser revelado pela não busca de informações por parte dos 

educadores acomodam-se em trabalhar apenas com textos escritos, pois 

nesses textos geralmente a mensagem está exposta não precisando de um 

olhar crítico para extrair a mensagem, enquanto que os textos não-verbais 

exigem mais dos educadores e muitos talvez nem saibam trabalhar com estes 

textos.   

Assim, faz-se necessário, que os cursos de formação continuada insiram 

em seus currículos, estudos voltados aos textos não-verbais, pois percebemos 

que muitos educadores têm grande dificuldade em trabalhar com a diversidade 

textual, muitas vezes por ter conhecimento do que seja um texto não-verbal ou 

não compreender a grande abrangência desses textos no processo de 

interação dos alunos com a leitura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de apresentar algumas 

reflexões acerca dos procedimentos utilizados pelos professores na abordagem 

dos textos não-verbais no processo de aquisição de leitura dos alunos da 4ª 

série do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal de Juara – MT. 

Considerando que os textos não verbais são de suma importância para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e a criticidade dos alunos, é 

necessário que estes textos estejam constantemente presente nas aulas, pois, 

através de contatos com diversos gêneros textuais a criança começa a 

construir um conceito diferente sobre leitura. Sendo assim, os educadores 

precisam valorizar os textos não verbais, despertando nos alunos a percepção 

de que a leitura não acontece apenas em textos escritos. 

A leitura trabalhada em sala de aula pelos educadores desmotiva os 

alunos a buscar outras leituras, pois conforme algumas considerações dos 

alunos pesquisados pudemos perceber que a leitura não passa de uma 

repetição cotidiana. Assim,  o educando não se sente motivado a buscar novas 

leituras.  

Os educandos fazem um apelo, sentindo a necessidade de textos e 

leituras diversas em sala de aula, pois, sentem a necessidade de uma leitura 
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dinâmica e contextualizada para que tenha sentido, resultando assim uma 

aprendizagem significativa. 

Diante destas considerações, faz-se necessário que os docentes 

investam na mudança de postura metodológica, trabalhar com atividades de 

leituras diferenciadas considerando os diversos gêneros textuais, envolvendo 

os alunos como co-partícipes na escolha de temas e distribuição das tarefas a 

serem executadas no desenvolvimento das atividades. È inprencindivel que a 

escola precisa mude os modelos educacionais tradicionais e desenvolva 

atividades de leitura significativas e desafiadoras para os educandos, pois só 

assim conseguirá envolvê-los, proporcionando o desenvolvimeto cognitivo, 

afetivo e social, formando de fato leitores competentes com diversas 

habilidades de leitura. 

o resultado da pesquisa nos autoriza há grande desafios a serem 

vencido para garantir, de fato a formação de uma cidadania crítica, pois 

entendemos que o procedimento metodológico com os textos não-verbais se 

configura em apenas uma possível ferramenta pedagógica entre tantas outras. 

Finalizamos este trabalho com a certeza de que apenas inciamos no processo 

de formação de leitores, devido a multiplicidade que o tema abrange.  
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