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Resumo: Esse artigo consiste na aplicação da Perspectiva Interacionista da Leitura no processo de
ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental Público. Baseando-se na análise
de gêneros discursivos (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004), elaboraram-se e aplicaram-se tarefas de leitura
e produção textual, a fim de contribuir para o aprendizado estudantil. Para tal pesquisa, foi escolhido o
gênero Literatura de Cordel. A metodologia de pesquisa utilizada está baseada na pesquisa
qualitativa, discutida por Bortoni-Ricardo (2008). Esta pesquisa teve como finalidade avaliar a
compreensão leitora dos alunos, baseando-se nos sentidos que se constroem no ato de leitura
(SOLÉ, 2008). Essa pesquisa se inscreve no âmbito da Linguística Aplicada e está vinculado à linha
de pesquisa Leitura e Produção Textual: diversidade e práticas docentes. Por fim, vela ressaltar que
os resultados obtidos foram favoráveis aos propósitos da pesquisa.

Palavras-chave: Leitura e Escrita. Avaliação Formativa. Literatura de Cordel.

Abstract: This article consists of the application of the Reading Interactionist Perspective in the
process of teaching / learning Portuguese Language in Public Primary Education. Based on the
analysis of discursive genres (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004), tasks of reading and textual production
were elaborated and applied, in order to contribute to student learning. For this research, the genre
Cordel Literature was chosen. The research methodology used is based on qualitative research,
discussed by Bortoni-Ricardo (2008). The purpose of this research was to evaluate the reading
comprehension of the students, based on the senses that are built in the act of reading (SOLÉ, 2008).
This research is part of the field of Applied Linguistics and is linked to the research line Reading and
Textual Production: diversity and teaching practices. Finally, it should be noted that the results
obtained were favorable to the purposes of the research.

Keywords: Reading and Writing. Formative Evaluation. Cordel Literature.

Résumé: Cet article consiste en l&39;application de la perspective de lecture interactionniste dans le
processus d&39;enseignement / apprentissage du portugais dans l&39;enseignement primaire public.
Sur la base de l&39;analyse des genres discursifs (DOLZ, SCHNEUWLY, 2004), des tâches de
lecture et de production textuelle ont été élaborées et appliquées afin de contribuer à
l&39;apprentissage des élèves. Pour cette recherche, le genre Literature de Cordel a été choisi. La
méthodologie de recherche utilisée est basée sur une recherche qualitative, discutée par
Bortoni-Ricardo (2008). Le but de cette recherche était d&39;évaluer la compréhension en lecture des
élèves, basée sur les sens qui sont construits dans l&39;acte de lire (SOLÉ, 2008). Cette recherche
fait partie du domaine de Linguistique appliquée et est liée à la ligne de recherche Lecture et
Production textuelle: diversité et pratiques d&39;enseignement. Enfin, il convient de noter que les
résultats obtenus étaient favorables aux objectifs de la recherche. Mots-clés: lecture et écriture.
Évaluation formative. Littérature de Cordel.

Introdução
Atualmente, discute-se muito sobre letramento, pois, para que uma pessoa seja considerada
alfabetizada, não basta mais apenas saber assinar o nome ou escrever um simples bilhete. E no que
diz respeito à leitura, o mero sistema de decodificação não é suficiente para caracterizar uma pessoa
como alfabetizada.

O letramento diz respeito a uma educação em que a leitura e a escrita fazem parte da vida do aluno e
tenham sentido nesse contexto. Entender o que se lê, assimilar diferentes tipos de texto e estabelecer
relações entre eles compreende numa formação muito mais ampla do sujeito, sem que esse se limite
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apenas à formação de palavras 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. Alfabetização é condição Sine Qua Non para o letramento, o que
quer dizer que um ser alfabetizado não é um ser letrado, mas um ser letrado, necessariamente,
precisa ser alfabetizado. De acordo com 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.

De acordo com Solé (1998), para solucionar o problema no ensino da leitura, é importante que se
ensine Estratégias de Leitura (doravante EL) para melhor compreensão leitora. Para ela, as EL devem
ser ensinadas pelo desejo de formar leitores autônomos, capacitando-os a encarar, de forma mais
inteligente, textos de diversas naturezas. 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 uso de EL, evidentemente, ocasiona um bom entendimento do texto e facilita a interação e na
construção de sentidos. A importância do ensino das EL se dá também 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. Nesse contexto, ele não está reproduzindo, mas sim colocando seu pensamento
crítico.

O ensino de leitura, utilizando as 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 tais estratégias e praticar a compreensão leitora dos alunos e a
construção de sentidos naquilo que se lê.

Os gêneros são considerados por Bakhtin (2010) instrumentos que fundam as possibilidades de
comunicação. Isso porque eles possuem caráter de enunciados, sendo reconhecido como evento
comunicativo, uma prática de linguagem. Assim, o gênero pode ser considerado um grande
instrumento que oferece uma boa base para a atividade, nas situações comunicacionais, e como
referência para os aprendizes.

As estratégias de leitura promovem a interação entre o leitor e o autor através do texto. É importante
que o professor facilite essa interação e promova autonomia no aprendiz para que ele seja agente na
sua atividade de leitura. Se o profissional apresenta um comportamento tradicional e mecanicista, não
vai ocorrer inferências nem integração do aprendiz com o autor do texto no ato da leitura. Nessa ação
do professor, existe apenas a identificação do que é óbvio e o estabelecimento de correspondências
formais.

Kleiman (2008, p. 152) ressalta que esse tipo de leitura provoca um comportamento passivo no aluno
por ser uma atividade operacional. Ele não consegue desvendar o implícito. Só apresenta o que está
evidente. Dessa forma, o papel do educador é ensinar o aluno a ler, a desvendar o implícito, a fazer
questionamentos sobre o texto, a interagir com o autor.
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Segundo Koch e Elias (2007, p. 12), o texto é lugar de interação de sujeitos sociais, que se
constituem nele com diálogos. Assim, formam-se o autor e o leitor do texto.

A leitura, com o foco no autor, é considerada como uma atividade de captação das ideias do autor,
sem considerar as experiências e os conhecimentos do leitor, a interação autor-texto-leitor com
propósitos constituídos socio-cognitivo-interacionalmente. O leitor só faz apenas captar as intenções.

A leitura, com o foco no texto, é uma atividade que exige do leitor uma atividade de reconhecimento e
de reprodução. Nessa linearidade do texto, “tudo está dito no dito”. Nesse foco, cabe ao leitor
reconhecer o sentido das palavras e da estrutura do texto.

Com o foco na interação autor-texto-leitor, a leitura apresenta uma concepção interacional (dialógica)
da língua. Os sujeitos são vistos como atores, como sujeitos ativos que se constituem dialogicamente
e constroem-se no texto, considerado o lugar da interação e da constituição dos interlocutores. Nesse
contexto, o sentido é construído na interação entre o texto e os sujeitos (o autor e o leitor). Koch e
Elias (2007, p.12) afirmam que o sentido “se realiza evidentemente com base nos elementos
linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização”.

Segundo Koch e Elias (2007, 13), a leitura de um texto exige do leitor bem mais que o conhecimento
do código linguístico. O papel do leitor enquanto construtor de sentido é desempenhar as estratégias
de seleção, antecipação, inferência e verificação.

Nas aulas de língua portuguesa, o professor pode fazer tarefas de produção escrita. Estas podem
acontecer a partir de leitura e discussões de textos orais e escritos. Nas aulas de Língua, todas as
habilidades devem ser desenvolvidas de forma interligada, uma vez que as competências
comunicativas não são estanques. Para a produção escrita, o planejamento deve prever a prática da
leitura, da compreensão oral, como atividades que deveriam anteceder a produção textual escrita.

De acordo com Widdowson (2005, p. 88), a leitura e a escrita não podem tão facilmente ser
consideradas como atividades interligadas. Em grande parte do discurso escrito, não há sempre um
inter-relacionamento estreito dessas habilidades. Esse fato é diferente das habilidades de falar e
ouvir, porque elas sempre estão inter-relacionadas. Ler e escrever não são atividades tipicamente
recíprocas da mesma forma que o dizer e o ouvir.

Conforme Dolz e Schneuwly (2010, p.8), o texto na sala de aula, como um ensino processual em
leitura e em escrita, provoca o deslocamento dos eixos do ensino-aprendizagem de língua materna.
Deixa de enfatizar um ensino normativo, com base na análise da língua e da gramática, 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.

Dentre inúmeros gêneros textuais que podem ser trabalhados em sala de aula, para o presente
projeto foi escolhido o gênero Literatura de Cordel, por ser um gênero textual genuíno e,
principalmente, por não ser comumente utilizado em aulas de Língua Portuguesa. A relevância de
utilizar o Cordel se dá pelo fato de que, nas histórias contadas, 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
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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. 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 é útil para o desenvolvimento deste trabalho é a concepção interacional (dialógica) da
língua, no qual os leitores são caracterizados como construtores sociais, sujeitos ativos que dialogam
com o autor/texto, construindo sentidos acerca da própria realidade.

Conforme Garcia-Cervigón (2002, p. 17), ao se pensar a cultura no ensino da língua, é relevante levar
em consideração que, para haver a comunicação de forma correta e eficaz numa língua, não basta só
a aquisição do seu sistema linguístico por mais completo que seja, mas também é preciso ter
habilidade comunicativa, com o conhecimento da informação social, situacional e geográfica. Além
disso, é importante tratar dos sistemas de comunicação verbal, ou seja, a sua cultura, resultando
necessária para a aquisição de certa competência cultural para o desenvolvimento de uma posterior
competência comunicativa.

Nesse contexto, é necessário desenvolver durante o processo de ensino e aprendizagem da língua
uma pedagogia da variação linguística. Segundo Galarza (2015), as aulas de português devem
desenvolver discussões e tarefas que abordem a construção do conhecimento e interação social. A
defesa de uma visão não normativista da língua, o combate ao preconceito linguístico, a afirmação de
que não existe o “português errado” (o que temos são variantes de maior ou menor prestígio social),
embora elas sejam necessárias, geram conflitos nas escolas. “Tu achas, então, que os alunos podem
falar e escrever errado” (GALARZA, 2015, p. 57). O que é esse erro Esse conceito de erro está
relacionado à falta de respeito à diversidade da língua. No que diz respeito ao ensino, ele é uma
etapa da aprendizagem.

Pretende-se que as atividades desenvolvidas nesse projeto estimulem 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. Esse processo ocorre de forma processual,
uma vez que é utilizada a avaliação formativa. Leva-se em consideração que, na avaliação formativa,
o professor não está preocupado com os resultados do aluno, mas com a sua aprendizagem. 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
Língua Portuguesa de escola pública.

Os objetivos específicos são:

• Analisar o processo de ensino/aprendizagem da habilidade de leitura e da habilidade de
produção escrita em aulas de Língua Portuguesa de escola pública;

• 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 aprendizes da escola pública envolvidos no programa a desenvolver a

aprendizagem dessas habilidades.
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Metodologia
A metodologia de pesquisa desse projeto foi baseada na pesquisa qualitativa, metodologia discutida
por Bortoni-Ricardo (2008). Pelo fato dos 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
8° ano do nível fundamental do 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, foi utilizado o
cordel do autor 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, conforme Solé (1998), ao utilizar textos, imagens e vídeos sobre o
cangaço e o personagem principal do cordel em questão, para que fossem ativados os
conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema discutido, etapa fundamental na atribuição de
significado ao conteúdo do 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 cordel, em que, a cada estrofe lida,
dava-se uma pausa para discussão sobre o que se tinha lido até então. No terceiro módulo, terminada
a leitura do cordel, foi solicitado aos alunos que elencassem argumentos com base na compreensão
da leitura feita a respeito do questionamento presente no subtítulo do cordel, se o personagem
Lampião foi herói ou bandido. Por fim, no quarto e último módulo, uma produção textual foi aplicada
aos alunos com a finalidade de verificar a compreensão leitora dos mesmos. Essa produção textual
deu-se através de um questionário em que solicitava que o aluno dissertasse sobre seu ponto de vista
em relação a Lampião. Verificou-se, também, se consideravam ele um herói ou um bandido, com
base nas informações obtidas. Nessa produção textual, também foi questionado sobre a importância,
ou não, de utilizar o gênero Literatura de Cordel nas aulas de Língua Portuguesa. Com o corpus
recolhido, foi feita a análise dos dados coletados com essas tarefas.

Resultados e Discussão
Os textos colhidos do questionário não foram longos, porém o propósito da pesquisa era avaliar a
compreensão leitora dos alunos, que, baseando-se no sentido que construíram no texto, opinariam se
Lampião havia sido um herói ou um bandido. Nesse caso, o propósito foi cumprido.

As opiniões dos alunos presentes nos textos estão bem divididas: há os que estão a favor de Lampião
(tendo-o como herói), outros contra (tendo-o como bandido), e outros ficaram no meio termo (herói e
bandido).

Os alunos que se posicionaram contra de Lampião foram maioria. Utilizaram-se do argumento de que
ele havia sido um bandido, respondendo assim ao questionário feito pelo subtítulo do cordel. Eles
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utilizaram argumentos do tipo “era bandido pela quantidade de pessoas que ele matou”, “acho que
tudo que ele fez foi desnecessário porque ele matou muita gente sem precisar”, “não precisava tanta
maldade por causa de uma vingança”. Em suma, eles tiveram a concepção de que Lampião, principal
personagem da história do cordel, havia sido um bandido pela grande quantidade de mortes que
ocasionou ao longo de sua vida. Também justificaram seus pontos de vista com o fato de ele ter sido
muito malvado e bravo.

No cordel, o autor comumente utiliza adjetivos do tipo cruel, infame, malvado, dentre outros. Adjetivos
que deixaram nítido Lampião como um bandido cruel e sanguinário, persuadindo os alunos a
pensarem de maneira semelhante. Isso leva o leitor, neste caso, os alunos, a compreender a
grandeza da maldade do cangaceiro, persuadindo-o a pensar de forma que acreditem que Lampião
realmente havia sido um bandido.

Um dos alunos, que também teve a concepção de que Lampião foi um bandido, justificou que ele
tivera feito isso pelo fato de que assassinaram seus pais, o que, segundo a história contada no cordel
em questão, é verídico. Ele associou isso com o que era, nas palavras dele, “frequente naquela
época” (1921): disputa de terras entre famílias rivais e a autoridade exercida pelos coronéis sobre os
mais desfavorecidos. Esse tipo de associação pode ser feito, ao haver interdisciplinaridade. Nas aulas
de Língua Portuguesa, pode-se interagir com a disciplina História, estudando, por exemplo, o período
do Coronelismo, muito presente na época de Lampião. Esses fatos se evidenciam em algumas
estrofes, como por exemplo:

Por questão de terra e gado,

Não faltava confusão

Porque sempre apareciam

Reses mortas pelo chão,

Com chocalhos amassados

Para aumentar a questão. (CABRAL, 2009, p. 4)

Em contrapartida, houve alunos que opinaram que Lampião havia sido um herói, ainda em resposta
ao questionário e à questão levantada pelo subtítulo do cordel. Esses foram minoria.

Com base na história contada pelo autor através do cordel, eles idealizaram Lampião na figura de um
herói justiceiro do sertão. E isso está nas próprias palavras deles. Consoante argumentos como
“porque ele foi certo de ter feito aquilo por causa de seus pais”, “ele só quis vingança por terem
matado sua família”, “ele roubava para ajudar os pobres” colaboraram para construir essa ideia de
Lampião como herói e justiceiro, ideia que também está muito presente no cordel, em trechos como:

Foi assim como surgiu

O famoso Lampião,

Pois a justiça da terra,

Por não agir com a razão,

Gerou assim o maior

Cangaceiro do sertão. (CABRAL, 2009, p. 6)
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Em discussão na sala de aula, no momento em que a pesquisa estava sendo aplicada, houve até
mesmo uma comparação feita por um dos alunos entre Lampião e Robin Hood, um famoso
personagem da literatura inglesa que roubava da nobreza para dar aos pobres, feito também
realizado por Lampião certas vezes. Esse tipo de comparação é resultado dos sentidos que vão se
construindo pelos alunos ao longo da leitura, que faz com que eles buscassem associações com os
conhecimentos já adquiridos.

Como já mencionado, o cordel, em seu subtítulo, traz um questionamento, se Lampião fora um herói
ou um bandido. Para responder a essa questão, o autor mostra os dois lados do cangaceiro: feitos
que fazem acreditar que ele tinha sido um herói, bem como atos de bandidagem, fazendo o leitor crer
que ele foi um bandido. Por isso que a leitura permite criar essas duas concepções sobre o
personagem. Essa concepção vai depender da compreensão de leitura do aluno e do sentido que ele
vai construir no texto. As possibilidades são dadas, basta o leitor/aluno, com seu conhecimento de
mundo e uso das EL, criar seus sentidos a partir do texto proposto.

É relevante relatar também que houve alunos que viram na figura de Lampião não somente um
bandido, mas também um herói. Esses ficaram no meio termo. Os fatos expostos pelo autor não
foram suficientes para construir um sentido apenas. Estes alunos consideraram os feitos de
bandidagem, assim como os de heroicidade do cangaceiro, chegando assim a conclusão de que ele
havia sido os dois: herói e bandido.

Esses alunos utilizaram-se, basicamente, dos mesmos argumentos dos que se posicionaram contra
(bandido) e a favor (herói). Eles não desconsideraram nenhum feito de Lampião. O que foi
interessante, pois não o julgaram o apenas bom ou ruim, mas bom e ruim.

Justificativas como “ele era herói, pois roubava dos ricos para dar aos pobres e era bandido, pois
matava” e “era herói, pois ele fez certo ao se vingar, mas mesmo sendo herói ele foi bandido, pois
roubou e matou muitas pessoas” foram comumente usadas, pois expressaram os sentidos
construídos pelos alunos que veem ele como herói e bandido ao mesmo tempo.

No questionário aplicado como etapa de produção textual, que teve a finalidade de obter os sentidos
construídos no texto pelos alunos, também foi requisitado que eles comentassem sobre a importância
(ou não) da utilização do gênero textual Literatura de Cordel nas aulas de Língua Portuguesa.

Em unanimidade, os alunos responderam que viam sim importância de usar tal gênero nas aulas. As
justificativas para a resposta foram diversas. Em sua maioria, as justificativas foram que, por se tratar
de um gênero literário que traz histórias (e estórias) bem resumidas e curtas, é mais fácil e prazeroso
de ler, como dito nas palavras de um dos alunos: “é importante, pois é um gênero textual curto,
resumido e legal de ler com os amigos”. Também foram argumentados os fatos de que “os cordéis
retratam a história da nossa gente”, “que é importante conhecer novos gêneros textuais”, “por ser um
gênero popular do Nordeste”, “é divertido”, “faz prestar atenção nas rimas”.

Esses argumentos corroboram o fato da importância do uso do Cordel em sala de aula como gênero
textual. Não somente pelos comentários elaborados pelos alunos, mas também pela valorização de
uma literatura genuinamente nordestina, literatura feita por nós (povo nordestino) e para nós, pois,
corroborando Abreu, o cordel “compõem-se versos e contam-se histórias em todas as partes do
mundo, mas a forma específica das composições nordestinas foi trabalhada e construída no Nordeste
do Brasil, a partir do trabalho de alguns homens pobres e talentosos” (ABREU, 1999, p. 136).

Conclusão

Ao término desta pesquisa, foi possível compreender, na prática, a importância do ensino de EL 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,

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/estrategia_de_leitura_e_construcao_textualinterativa_na_formacao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



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 (2015, P. 106), “nas aulas de Língua Portuguesa, a leitura e a escrita são
habilidades, que devem ser baseadas na interação social.”. 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.

A participação dos alunos envolvidos na pesquisa foi de extrema importância, uma vez que, através
das discussões feitas durante a leitura do cordel, juntamente as opiniões postas na produção textual,
evidenciou que haviam entendido o texto e que tinham construído seus próprios sentidos em relação
ao mesmo. 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.

Nisso, entra em questão que são alunos de 6° ano do ensino fundamental. 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), “um ensino voltado para o desenvolvimento dessas competências tem mais
chances de ser bem sucedido do que um ensino mais tradicional, de base estruturalista que enfatiza
regras gramaticais” (2015, p. 114). Isto é, um ensino pautado na discursividade e compreensão do
texto é mais promissor que um ensino metódico, em que se baseia apenas em regras gramaticais,
tendo em vista que, para essa pesquisa, a forma mais adequada de avaliar o aluno é utilizando a
avaliação formativa, em que está mais preocupada com o aprendizado do aluno do que com
resultados. Além disso, essa avaliação ocorre de forma processual. Para tento, a finalidade desta
pesquisa era avaliar a compreensão leitora dos alunos, que, baseando-se no sentido que construíram
na leitura do texto, o cordel “Lampião: herói ou bandido”, de João Firmino Cabral, eles opinariam se o
personagem principal havia sido, de fato, um herói ou um bandido. E esse propósito foi alcançado.

Com isso, conclui-se que, o ensino de estratégias de leitura, postulado por Solé (2008), nas aulas de
Língua Portuguesa, contribui para o desenvolvimento da habilidade da leitura. As EL auxiliam os
alunos a construir sentido no que está lendo. Consequentemente, ele vai 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.

Por fim, concluiu-se também que, ao escolher a Literatura de Cordel como gênero textual para o
desenvolvimento e aplicação da pesquisa, instigou-se, nos alunos participantes, o desejo de conhecer
mais sobre esse gênero. Ao fim da aplicação da pesquisa na sala de aula, alguns alunos
demonstraram interesse em conhecer mais sobre o gênero cordel. Outros comentaram até que já
haviam adquirido alguns exemplares. A escolha do cordel utilizado também gerou interesse nos
alunos por saber mais sobre a história de Lampião. Certos alunos comentaram o fato de que fizeram
pesquisas em vídeos, textos e imagens, na sala de aula. Um desses alunos ainda mostrou um livro
que ganhou de presente, ao ir conversar com sua avó para obter mais informações. O livro conta a
história de Dadá e Corisco, integrantes de grande importância do bando de Lampião.

Perspectivas
Acredita-se que esta pesquisa proporcionará valorização da Literatura de Cordel, gênero
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genuinamente nordestino, a fim de fomentar o interesse dos alunos por esse tipo de texto. Assim,
histórias do nosso povo se tornarão conhecidas e reconhecidas, pois muitos leitores podem se
identificar com o que está lendo.

Esta pesquisa também pode colaborar na aquisição de habilidades de leitura e escrita, não só nos
alunos envolvidos no projeto, mas também em outras turmas onde ele se aplicará. Isso se dará por
meio das teorias que embasam essa pesquisa, que, postas em prática, podem ajudar os alunos com
suas dificuldades de compreensão e produção de texto.

Por fim, esta pesquisa pode contribuir na formação docente dos graduandos do curso de Letras, pois,
como futuros professores de Língua Portuguesa, caberá a tarefa de formar leitores competentes, não
somente alfabetizados, mas letrados. Também poderá auxiliar os professores que já atuam na área.
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