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O presente trabalho apresenta resultados de um estudo qualitativo sobre o ensino de Estratégias de
Leitura nas aulas de Língua Portuguesa como língua materna (PLM), colaborando na compreensão
leitora (KLEIMAN, 1999), (KOCH; ELIAS, 2018), (SOLÉ, 1998), permitindo também o
desenvolvimento das habilidades de compreensão e expressão oral e escrita de forma interligada.
Utilizando-se do gênero Literatura de cordel, foram aplicadas tarefas de leitura e produção textual a
fim de verificar o uso das estratégias na compreensão leitora e construção textual-interativa.
Constatou-se então com essa pesquisa que a importância do ensino de estratégias de leitura nas aulas
de Língua Portuguesa contribui para a aprendizagem da habilidade de leitura e, consequentemente,
de produção textual e debates acerca do assunto em questão, assim como a importância do uso do
gênero Literatura de cordel nas aulas de Língua Portuguesa, tendo em vista a valorização da
literatura regional e a interdisciplinaridade que pode ser trabalhada.

This paper presents results of a qualitative study on the teaching of Reading Strategies in Portuguese
Language as a Mother Language (PLM) classes, contributing to reading comprehension (KLEIMAN,
1999), (KOCH; ELIAS, 2018), (SOLÉ, 1998 ), also allowing the development of skills of
comprehension and oral and written expression in an interconnected way. Using the genre Cordel
Literature, reading and textual production tasks were applied to verify the use of strategies in reading
comprehension and interactive textual construction. It was found with this research that the
importance of teaching reading strategies in Portuguese language classes contributes to the learning
of reading skills and, consequently, textual production and debates about the subject in question, as
well as the importance of using of the genre Cordel Literature in Portuguese Language classes,
considering the valorization of the regional literature and the interdisciplinarity that can be worked.

Este artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo sobre la enseñanza de estrategias de
lectura en clases de lengua portuguesa como lengua materna (PLM), que contribuye a la
comprensión lectora (KLEIMAN, 1999), (KOCH; ELIAS, 2018), (SOLÉ, 1998 ), permitiendo
también el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita de forma
interconectada. Usando el género Cordel Literature, se aplicaron tareas de lectura y producción
textual para verificar el uso de estrategias en la comprensión lectora y la construcción textual
interactiva. Con esta investigación se descubrió que la importancia de enseñar estrategias de lectura
en las clases de lengua portuguesa contribuye al aprendizaje de las habilidades de lectura y, en
consecuencia, a la producción de textos y debates sobre el tema en cuestión, así como a la
importancia de utilizar del género Literatura Cordel en clases de lengua portuguesa, considerando la
valorización de la literatura regional y la interdisciplinariedad que se puede trabajar.
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Introdução

Atualmente, para que se considere uma pessoa alfabetizada, não basta essa apenas saber assinar o
nome ou escrever um simples bilhete. E, em relação à leitura, o mero sistema de decodificação não é
suficiente para caracterizar uma pessoa como alfabetizada. Por isso, atualmente, discute-se muito
sobre Letramento.

Compreender o que se lê, assimilar diferentes tipos de texto e estabelecer relações entre eles e o
mundo em que vive envolve uma formação muito mais ampla do sujeito, sem que esse se limite
apenas à codificação e decodificação de termos. Por isso é importante que a aprendizagem na sala de
aula seja voltada para o letramento dos alunos. Para tal, a escola deve criar condições necessárias
para que isso de fato ocorra, estimulando o processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita.

Para Kleiman (2005, p. 11), letramento não é alfabetização, mas a inclui. Ou seja, letramento e
alfabetização estão associados. A alfabetização é condição necessária para o letramento, pois um
indivíduo alfabetizado pode não ser letrado, mas um ser letrado, necessariamente, precisa ser
alfabetizado, visto que a alfabetização colabora na compreensão dos códigos. Segundo Soares (2004,
p.90), pode-se afirmar que a inclusão no mundo da escrita se dá por meio da aprendizagem de uma
tecnologia – a alfabetização, e através do desenvolvimento de competências (habilidades,
conhecimentos e atitudes) de uso real dessa tecnologia em práticas sociais que envolvam a língua
escrita/letramento.

Solé (1998) diz que o ensino de Estratégias de Leitura é importante na solução de problemas com o
ensino de leitura, pois colabora na compreensão leitora. Para ela, tais estratégias precisam ser
ensinadas para que ocorra a formação de leitores autônomos, capacitados a encarar de forma mais
inteligente os mais variados tipos de textos. Ela deixa claro que “formar leitores autônomos também
significa formar leitores capazes de aprender a partir dos textos” (Solé, 1998, p. 72). Essas estratégias
têm como função facilitar a compreensão, a revisão, o controle do que se lê e a escolha adequada de
decisões em função dos objetivos a seguir. Tais propostas metodológicas para o ensino de leitura,
consequentemente, de escrita, foram elaboradas com o propósito de ampliar as discussões de
letramento crítico, para formar leitores capazes de construir sentidos no texto.

O bom entendimento do texto lido é ocasionado pelo ensino e uso das estratégias de leitura, o que,
evidentemente, facilita a interação leitor/texto e a construção de sentidos. A importância do ensino de
tais estratégias também se dá na contribuição para uma boa produção escrita. Ensinar o aluno a
escrever é ensinar a comunicar-se através da escrita. Assim, é essencial que o professor de Língua
Portuguesa trabalhe em sala de aula com atividades de produção escrita a partir da leitura, tendo em
vista que, se houver uma boa compreensão do que se lê, consequentemente, o aluno construirá um
sentido no texto e fará uma produção escrita coerente ao texto em questão. Assim, o texto produzido
pelo aluno não será uma mera reprodução, mas conterá o seu pensamento crítico.

O ensino de estratégias de leitura pode se efetivar nas aulas de Língua Portuguesa junto ao ensino de
gêneros textuais. É na utilização de textos de diversos gêneros, orais e escritos, que se pode trabalhar
essas estratégias e praticar a compreensão leitora dos alunos e a construção de sentidos naquilo que
se lê.

Bakhtin (2010) considera os gêneros instrumentos que fundam as possibilidades de comunicação.
Isso porque eles possuem caráter de enunciados, sendo reconhecido como evento comunicativo, uma
prática de linguagem. Sendo assim, o gênero pode ser considerado um megainstrumento, servindo de
suporte para as atividades, nas situações comunicacionais, e como referência para os aprendizes.

Conforme Dolz e Schneuwly (2010, p.8), como um ensino processual em leitura e em escrita, o texto
na sala de aula provoca o deslocamento dos eixos do ensino-aprendizagem de língua materna. Deixa
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de enfatizar um ensino normativo, com base na análise gramatical, e passa a ser um ensino
processual, com valorização do ensino da leitura e da escrita. Ao desenvolver uma atividade, baseada
em gênero, o professor tem que explicar para o seu aluno o tema, o leitor e o propósito do gênero
escolhido. Existe a escolha de um gênero, em função de uma situação definida pela finalidade, pelos
destinatários e pelo conteúdo. Há, assim, a elaboração de um embasamento de orientação para uma
ação discursiva. Não utilizando o texto como pretexto para análises gramaticais, mas sim para o
ensino de compreensão leitora e do mundo em que está inserido.

Para o projeto de pesquisa, dentre inúmeros gêneros textuais que podem ser trabalhados em sala de
aula, foi escolhido o gênero Literatura de Cordel, por ser um gênero textual genuinamente nordestino
e, principalmente, por não ser habitualmente utilizado em aulas de Língua Portuguesa, levando em
consideração que a realidade do aluno precisa ser respeitada. Segundo Cosson (2014), em relação ao
letramento literário e a escolha dos textos que serão apresentados aos alunos, há fatores que
propiciam a seleção da literatura a ser trabalhada. Ele diz sobre a não necessidade do professor seguir
o cânone, ou seja, “aquele conjunto de obras consideradas representativas de uma nação ou idioma”
(COSSON, 2014, p. 32), permitindo que o professor tenha liberdade de escolher textos
representativos buscando refletir os princípios da sociedade da qual o aluno faz parte, além de
defender a pluralidade e a diversidade, seja de gêneros, temas ou linguagens.

Com isso vimos a relevância de utilizar a Literatura de Cordel, pelo fato de que, nas histórias, é
ressaltada e valorizada a cultura popular. Além disso, trabalhar com o Cordel permite que se possa
também trabalhar com a questão da interdisciplinaridade, uma vez que disciplinas como História,
Geografia e Sociologia podem ser relacionadas para contribuir na compreensão da história que está
sendo contada no folheto, e, consoante Kleiman, “tanto a interdisciplinaridade quanto a
transversalidade traduzem uma maneira de olhar o conhecimento e o currículo da escola.”
(KLEIMAN, 1999, p. 187).

Segundo Alves (2008, p. 107-108), a Literatura de Cordel tem a capacidade de ampliar a visão dos
alunos acerca das diversidades sociais, políticas, econômicas e culturais do país em que vivem,
sobretudo na região Nordeste, “palco de tantas disparidades”. É também por isso que o estudo do
Cordel tem sua importância, pois, como se tem o propósito de formar leitores críticos, a utilização
desse gênero dá aos alunos uma visão histórico-social do contexto em que estão inseridos. Por isso, a
concepção que nos é útil para o desenvolvimento deste trabalho é a concepção interacional
(dialógica) da língua, discutida por Koch e Elias (2018), no qual os leitores são caracterizados como
construtores sociais, sujeitos ativos que dialogam com o autor/texto, construindo sentidos acerca da
própria realidade, o que, segundo as autoras “o sentido de um texto é construído na interação
texto-sujeitos e não algo que preexista a essa interação” (KOCH; ELIAS, 2018, p. 11).

Esta pesquisa é continuação de um projeto de mesmo nome executado no ano de 2018. Nesta fase,
pretende-se que as atividades desenvolvidas nesse estimulem ainda mais a aprendizagem dos alunos
no momento de atuação e nos anos subsequentes, uma vez que eles podem analisar, interpretar e
aprender os textos estudados em todas as disciplinas, bem como retomar e verificar o ensino das
estratégias de leitura já realizado. Foi utilizada a avaliação formativa para que esse processo
ocorresse de forma processual. Levamos em consideração que na avaliação formativa o que interessa
não são os resultados do aluno, mas a sua aprendizagem, que serão qualitativamente analisados. Se
esse processo for desenvolvido de forma sistemática por todos os professores, os alunos, aos poucos,
começam a entender que não se estuda para obter um determinado valor, mas para aprender. À
proporção em que são feitas as correções durante o processo, tentam perder o medo de errar e de
serem avaliados.

Objetivos

Para o desenvolvimento desse projeto, tem-se como objetivo geral desenvolver a avaliação formativa
no processo de ensino/aprendizagem da habilidade de leitura e de produção escrita em aulas de
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Língua Portuguesa de escola pública.

Os objetivos específicos são:

• Verificar o processo de ensino/aprendizagem da habilidade de leitura e da habilidade de
produção escrita em aulas de Língua Portuguesa na escola pública a qual a primeira parte do
projeto fora executado;

• Aplicar a avaliação formativa em atividades de leitura e de escrita de forma interligada;
• Contribuir para a formação docente dos graduandos envolvidos no projeto;
• Proporcionar aos alunos da escola pública envolvidos no programa a desenvolver a

aprendizagem dessas habilidades.

Metodologia

Como metodologia de pesquisa, recorremos à pesquisa qualitativa, metodologia discutida por
Bortoni-Ricardo (2008). Como os dados recolhidos não puderam ser analisados numericamente,
recorremos a esse tipo de pesquisa. Nesse contexto, o corpus utilizado para análise deste trabalho foi
de natureza subjetiva. Entretanto, utilizamos tais resultados da análise para construirmos uma
hipótese acerca do ensino de leitura e escrita nas aulas de Língua Portuguesa do 6° ano do nível
fundamental, turma regida pela professora Ma. Alessandra Pereira Gomes Machado no Colégio de
Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (CODAP), escola pública do município de São
Cristovão/SE, vinculada à Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Para a coleta desses dados, foram elaboradas e aplicadas tarefas de leitura e produção textual,
baseando-se na análise de gêneros discursivos (Dolz; Schnewly, 2004), a fim de contribuir para a
formação de professores e o aprendizado dos alunos. Essas tarefas foram elaboradas utilizando o
procedimento chamado Sequência Didática, desenvolvido por Dolz, Noverraz e Schnewly (2004).
Tais sequências consistiram no conjunto de atividades escolares que foram organizadas de forma
sistemática em torno do gênero textual Cordel. Para o desenvolvimento dessas tarefas, foram
utilizados os cordéis A chegada de Lampião no inferno, de José Pacheco e A chegada de Lampião no
céu, de Rodolfo Coelho Cavalcante. Também foi usado, ainda que de forma breve a fim de retomar a
discussão já feita na primeira fase da pesquisa sobre Lampião e o movimento a qual pertenceu, o
cangaço, o cordel do autor sergipano João Firmino Cabral intitulado Lampião: herói ou bandido?.

A sequência didática foi dividida em 04 (quatro) módulos. No primeiro módulo, foi utilizada a
estratégia de antecipação e inferências (Solé, 1998), ao utilizar textos, imagens e vídeos sobre o
cangaço e o personagem principal do cordel em questão: Lampião, para que fossem ativados os
conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema discutido, etapa fundamental na atribuição de
significado ao texto, consoante Solé (1998, p.71). Também nesse módulo foi utilizado um texto para
conceituar o gênero Literatura de Cordel, pois tal gênero ainda não havia sido estudado por aquela
turma. No segundo módulo, foi iniciada a leitura do primeiro cordel a ser utilizado nesta fase da
pesquisa, A chegada de Lampião no inferno. A escolha desse cordel para ser lido primeiro se deu
pelo fato da leitura do mesmo ter sido feita previamente pelo pesquisador, pois, segundo Cosson, “o
professor é o intermediário entre o livro e o aluno, seu leitor final” (COSSON, 2014, p. 32). Assim,
para que se tivesse uma lógica, esse cordel precisava ser lido primeiro para haver coerência na
história. A cada estrofe lida, dava-se uma pausa para discussão sobre o que se tinha lido até então,
bem como para fazer relação com o cordel lido anteriormente e os conhecimentos já adquiridos sobre
Lampião. No terceiro módulo, terminada a leitura do primeiro cordel, foi iniciada a leitura do
segundo, A chegada de Lampião no céu, que, do mesmo modo, foram feitas discussões sobre a
leitura e relações com os cordéis lidos anteriormente. Em seguida, ainda nesse módulo, foi solicitado
aos alunos que elencassem argumentos com base na compreensão da leitura feita a respeito do
destino tomado por Lampião, se ele havia ido para o céu ou para o inferno. Por fim, no quarto e
último módulo, uma produção textual foi solicitada aos alunos com a finalidade de verificar a
compreensão leitora dos mesmos. Para essa produção, foi feita uma revisão da estrutura
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composicional do cordel, para que os alunos produzissem cordéis com seus pontos de vista sobre o
destino de Lampião.

Uma oficina de cordel foi feita na sala de aula. Depois de revisada a estrutura de um cordel, a turma
foi dividida em grupos e folhetos de cordel em branco foram distribuídos para que os próprios alunos
pudessem por ali, em forma de cordel, a sua compreensão leitora e possível fim do personagem
Lampião. Foi requisitado que o texto tivesse a estrutura de cordel, com rimas, linguagem,
musicalidade, etc, e que eles também produzissem uma capa. A intenção era que os cordéis
produzidos fossem totalmente autorais.

Finalizados os cordéis, os alunos tiveram a oportunidade de ler para a turma, que discutiram sobre
tais leituras, relacionando com outros produzidos que tiveram o mesmo desfecho, assim como
associações feitas aos cordéis lidos anteriormente.

Resultados e Discussão

Os cordéis produzidos pelos alunos em sala de aula cumpriram o propósito da pesquisa, que era
avaliar a compreensão leitora dos alunos, que, baseando-se no sentido que construíram nos textos,
opinariam sobre o desfecho de Lampião, se havia ido para o céu ou para o inferno.

Os alunos também conseguiram ter êxito na construção do cordel, explicitando a compreensão da
estrutura do gênero e sua construção. Esse objetivo alcançado foi além dos pretendidos, pois
esperava-se que eles tivessem dificuldades, visto a complexidade de compor textos em rimas.

As opiniões dos grupos de alunos presentes nos cordéis foram divididas: houve os grupos que, por
meio da compreensão leitora, acreditaram que Lampião havia conseguido entrar no céu. Estes, nas
discussões feitas após as leituras dos textos, defenderam as suas escolhas argumentando que
Lampião havia se arrependido de seus pecados cometidos na Terra, e que, sendo assim, havia
conquistado o perdão de Deus. Ficou claro nesses argumentos o entendimento religioso dos alunos,
conhecimento prévio sobre esse tema, o que Solé (1998) diz ser necessário para que o leitor atribua
sentido ao texto.

Lampião foi assassino, muita gente ele matou

Mas pra entrar no céu, tudo isso ele superou

Se arrependeu dos seus pecados e Deus perduou

Depois ele ficou feliz, porque no céu ele entrou. (grupo A)

No exemplo acima retirado de um dos cordéis, o aluno utiliza-se de seu conhecimento religioso para
construir sentido no texto, em que, caso Lampião pedisse perdão pelos pecados cometidos, seria
“absolvido” por Deus. Koch e Elias (2018) diz que o conhecimento de mundo, ou como elas
denominam “conhecimento enciclopédico”, colabora na compreensão e faz que que essa não seja
comprometida.

Neste exemplo, também podemos observar a grafia incorreta da desinência verbal perdoou. Porém,
isso não tem relevância para a pesquisa, que não se preocupa com a grafia das palavras, mas os
sentidos que elas trazem ao texto.

Outro exemplo que podemos trazer para esse relatório é o do cordel de outro grupo que utilizou-se
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das peripécias de Lampião para enredar a sua entrada no céu. Diferentemente do exemplo acima,
esse aluno não utilizou o contexto da religião para sustentar o seu argumento, e sim a esperteza do
personagem.

Lampião era cabra valente

Mesmo matando muita gente

No céu conseguiu entra

Pulou o muro e não teve anjo

Que tirasse ele de lá. (grupo B)

Nesse exemplo, fica claro que o grupo que produziu o folheto, para construir tal sentido exposto em
seu texto, fez uso da estratégia de elaborar inferências do tipo conclusão, postulado por Solé (1998).
Pois ele baseou-se nas hipóteses que o comportamento típico de Lampião e interpretou da forma que
ele conseguiria entrar no céu não por vias justas, mas ao seu modo. Isso foi visto como inteligente da
parte deles, visto que ele seguiu a coerência do personagem. Para ele, não houve mudança
comportamental do personagem em questão, Lampião, muito pelo contrário. Ele continuou
utilizando-se de sua brutalidade para conseguir o que queria: entrar no céu.

Esses exemplos demonstram que os alunos empregaram as estratégias de leitura na compreensão dos
cordéis lidos, e, consequentemente, formularam seus sentidos com base nas suas compreensões, cada
um ao seu modo, dando o desfecho que mais lhe pareceu coerente com suas interpretações.

Por outro lado, houve os alunos que colocaram em seus cordéis que o fim de Lampião seria no
inferno. Eles argumentaram, em geral, que as maldades de Lampião na Terra não foram perdoadas, e
isso fez com que o destino dele seria passar a eternidade no inferno. Tal compreensão foi
consequência, tanto da persuasão do próprio cordel utilizado na pesquisa, quanto dos conhecimentos
prévios em relação à maldade do personagem.

Lampião tanto que lutou

Mais não adiantou

Não teve jeito

Pro inferno ele voltou. (grupo C)

Para chegar a essa conclusão, tais aluno levaram mais em consideração a leitura do cordel A chegada
de Lampião no inferno que o outro, pois esse corroborava com seus pensamentos. Eles utilizaram-se
da estratégia de seleção, pois escolheram o texto referente aos objetivos já antecipados, visto que tais
alunos foram basicamente os mesmo que teve Lampião como bandido na primeira fase da pesquisa.
A esses, se opõem os do exemplos anteriores, que inferiram que Lampião havia ido para o céu, pois
em discussão, o grupo de alunos de se remeteram à religião, argumentaram que o personagem, como
todo mundo, é merecedor da piedade divina. Sendo assim, observa-se que alguns alunos já vieram
com hipóteses pré-estabelecidas, que se confirmaram com a leitura dos textos e foram reproduzidas
na produção textual, o que, corroborando com Koch e Elias, “a leitura e a produção de sentidos são
atividades orientadas por nossa bagagem sociocognitiva” (KOCH; ELIAS, 2018 p. 21).

Houve também um grupo de alunos que optou por prosseguir a última estrofe do cordel A chegada
de lampião no céu para dar sequência a sua produção textual.
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Resta somente saber

O que Lampião já fez

Do purgatório será

O julgamento outra vez

Logo que se for julgado

Farei tudo versejado

O mais até lá freguez. (CAVALCANTE, p. 8)

Esses alunos, em discussão após a leitura do cordel, argumentaram que Lampião nem era bom para ir
pro céu, nem era ruim para ir pro inferno. Em seu enredo, eles colocaram que Lampião tivera uma
segunda chance de voltar pra Terra para fazer tudo diferente e ser uma pessoa boa. Segundos eles,
como Lampião fez coisas ruins e também coisas boas, ficou difícil de julgá-lo. Isso pode ser
verificado nos seguintes versos:

Lampião tirava dos ricos e dava pros pobres

Ele era bom por isso

Mas matou muita gente

Ele era ruim por isso

Então nem céu nem inferno

Ele tem que voltar pra terra

Pra fazer tudo diferente

Nem roubar nem matar

Apenas isso. (grupo D)

Esse grupo de alunos não desconsiderou nenhum fato a respeito de Lampião. E, com base nisso,
compreenderam que ele precisava de uma segunda chance, já que havia sido rejeitado nos dois
lugares possíveis de ir após a morte.

Os alunos, mesmo sem perceber, utilizaram-se das estratégias de leitura para construir seus próprios
sentidos com base nas suas compreensões do texto. E esse era o propósito da pesquisa, pois tais
estratégias precisam ser ensinadas com a finalidade de ser utilizada pelo leitor para que se
intensifique a compreensão e a lembrança do que se lê, tornando-os críticos e capazes de construírem
seus próprios sentidos. Solé diz que “estas estratégias são necessárias para aprender a partir do que se
lê, mas também quando a aprendizagem se baseia no que se escuta, no que se discute ou debate”
(SOLÉ, 1998. p. 72). Por isso que uma leitura interacional dialógica (KOCH; ELIAS, 2018) é
essencial no processo de ensino-aprendizagem de compreensão de textos, pois dota o recursos para
aprender a aprender, dialogando com o autor-texto, tornando-se construtor social, visto que o sentido
irá ser construído nesta interação.
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Conclusão

No final desta pesquisa, foi possível compreender, na prática, a importância do ensino de estratégias
de leitura para uma boa compreensão leitora, a fim de ajudar o aluno na construção de sentidos ao ler
qualquer texto de qualquer gênero, natureza e/ou grau de dificuldade. Essa construção de sentido,
evidentemente, colaborará também numa boa produção textual, pois permite que o aluno entenda o
que está sendo lido e, eventualmente, consiga colocar em seu texto todos os sentidos captados
referente ao texto lido. Isso o fará habilidoso, tanto no ato de leitura, como também de escrita.

Consoante Almeida, “nas aulas de Língua Portuguesa, a leitura e a escrita são habilidades, que
devem ser baseadas na interação social.” (ALMEIDA, 2015, p. 106). Interação social, nesse
contexto, diz sobre o fato do aluno, obtendo a habilidade de leitura, ser capaz de dialogar com o
texto, interagir, compreendendo não somente o explícito, mas também o implícito, que, com a ajuda
das estratégias que utiliza, torna-se capacitado em construir um sentido para o que lê. Isso o tornará
um construtor social.

A participação dos alunos envolvidos nesta etapa da pesquisa foi, mais uma vez, de extrema
importância, uma vez que, através dos diálogos durante a leitura dos cordéis e as produções textuais,
ficou evidente que houve compreensão tanto do propósito dessa fase da pesquisa, bem como dos
textos selecionados para a execução dela. Isto foi provado pelo fato de que a mesma história, a
depender da leitura feita e da compreensão dos alunos, pode ocasionar seus próprios pontos de vista,
fazendo-os fugirem do senso comum e tornando-se leitores críticos, capazes de formular suas
próprias concepções.

Vale ressaltar o fato de que são alunos de 6° ano do ensino fundamental de uma escola pública. Ou
seja, são alunos com poucos conhecimentos de mundo, poucas habilidades de leitura e,
consequentemente, de escrita. Esse fato pode justificar algumas ocorrências de erros ortográficos,
mas isso não entra em questão nesta pesquisa.

Para Almeida (2015), “é necessário que um ensino voltado para o desenvolvimento dessas
competências tenham mais chances de ser bem sucedido do que um ensino mais tradicional, de base
estruturalista que enfatiza regras gramaticais” (p. 114). Isto é, um ensino pautado na discursividade,
dialogismo e compreensão do texto é mais promissor que um ensino metódico, em que baseia-se
apenas em regras gramaticais, tendo em vista que, para essa pesquisa, a forma mais adequada de
avaliar o aluno foi utilizando a avaliação formativa, em que está mais preocupada com o aprendizado
do aluno do que com resultados. Para tanto, a finalidade desta pesquisa era avaliar a compreensão
leitora dos alunos e sua capacidade de reativar em suas memórias conhecimentos já adquiridos, que,
baseando-se no sentido que construíram na leitura dos cordéis utilizados, eles dariam um desfecho
para o personagem principal da história, Lampião. E esse propósito foi alcançado com êxito.

Com isso, conclui-se que, o ensino de estratégias de leitura, postulados por Solé (2008), nas aulas de
Língua Portuguesa, contribui para tornar os alunos hábeis a compreender textos de diversas
naturezas, construir sentido no que está lendo e, consequentemente, fazer uma boa produção
textual-interativa, pois o seu texto interagirá com o referente texto lido, não somente reproduzindo,
mas colocando seu ponto de vista como leitor.

Finalmente, vale ressaltar neste relatório que os resultados obtidos com essa pesquisa tiveram tanto
êxito que foram apresentados na XXVI JECCCA (Jornada esportiva, cultural e científica) do
CODAP, colégio a qual acolheu a pesquisa. Os alunos apresentaram suas produções e falaram sobre
o aprendizado que tiveram da Literatura de Cordel.
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