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Editorial

A cultura escrita nos meios digitais, tão disseminada em grande parte 
das atividades humanas contemporâneas, desafia a escola a conhecer 
usos que foram se consolidando no espaço doméstico, profissional, cien-
tífico, entre outros. No entanto, podemos falar de exclusão digital para 
determinadas gerações e mesmo para alguns segmentos da população 
do século XXI. Nesse sentido, cabe à escola promover o uso crítico da 
tecnologia e, ao mesmo tempo, fornecer os meios que auxiliem crianças, 
jovens e adultos a dominar tanto a técnica quanto a cultura digital. 

Por outro lado, não podemos nos inebriar com usos da tecnologia, 
esquecendo-nos de que é preciso formar um leitor crítico para qualquer 
tipo de suporte ou gênero textual. Não é a tecnologia que forma o leitor 
e o escritor, mas os usos e funções que a sociedade cria para a escrita. 
Formar o leitor e o escritor implica ainda a compreensão de uma nova 
relação com a escrita que a tecnologia passa a estabelecer. Assim, po-
demos dizer que a multimodalidade – uso de vários sistemas semióticos 
para interação e comunicação – torna mais complexa a noção de texto, 
composto por signos verbais e imagéticos que as telas permitem mais 
efetivamente integrar. A escola estaria preparada para lidar com essa 
complexidade na formação de leitores críticos e competentes? O Letra A 
entrevistou três pesquisadores para falar sobre o papel da escola na era 
do digital. Nesta edição, você ainda encontra mais sobre a cultura escrita 
nos meios digitais na seção Aula Extra, que traz reportagem sobre o uso 
de games na alfabetização.   

Enquanto este número estava sendo produzido, recebemos a 
triste notícia do falecimento de uma colega muito querida, Marildes 
Marinho. Poderíamos aqui falar da sua importância para o Ceale 
nesses vinte anos de existência do Centro, dos diversos projetos 
que vinha coordenando, da organização do Colóquio Letramento e 
Cultura Escrita, essa última atividade  “a menina dos seus olhos ver-
des”, que com grande entusiasmo levava adiante. Mas não caberia 

Em tempos de novo Plano Decenal de Educação  - matéria do Em 
destaque deste número - e da ideia de que cada criança deva ter um 
computador, é inegável que os usos dos meios digitais sejam uma meta a 
ser implementada  nos planos que ainda virão e, nesse sentido, estamos 
com um duplo desafio: formar professores e alunos usuários críticos de 
tecnologia e formar professores que vejam seus alunos como aqueles que 
podem lhes ensinar técnicas e modos de uso de suportes e textos digitais. 
Talvez seja essa a grande revolução: há uma geração de “nativos digitais” 
que se forma nas lan houses, nos games, nos diversos ambientes sociais 
dos textos digitais como supermercados, bancos etc., e no permanente 
contato com outras mídias como televisão, revistas, jornais, entre outras, 
sempre prontas a nos ensinar as novidades.

Com as tecnologias digitais, as mudanças que se operam nas repre-
sentações sociais de leitores e escritores sobre os usos da leitura e da 
escrita são muito relevantes. Um bom exemplo, que se destaca neste 
número do Letra A, é o da prática de leitura e escrita do cordel, que hoje 
se apresenta também  publicado em meio digital. Quem esperaria que 
uma cultura típica do impresso e de práticas orais também chegasse às 
telas do computador e da televisão? Na seção Livro na Roda, estudiosos 
do cordel, cordelistas e professores que trabalham o cordel com seus 
alunos foram convidados a falar sobre essa modalidade popular da poesia 
que resiste ao tempo entre nós. 

Desejamos a todos uma boa leitura, no impresso ou na versão online!

Grande abraço de Isabel Frade e ZélIa VersIanI
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expediente

O Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale) é um órgão complementar da Faculdade de Educação (FaE) da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha - CEP 31 270 901 Belo Horizonte - MG Telefones (31) 3409 6211/ 3409 5334
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O que há de novo
  no admirável mundo novo? 

“Estou escrevendo para dizer que recebi hoje o exemplar do Jornal Letra A número 26, 

com a matéria sobre o ensino fundamental. Gostaria de dizer que não consegui escrever-lhes 

antes de terminar a leitura de todas as matérias. Quero parabenizá-los pela qualidade das 

mesmas e pela seleção dos temas abordados nessa edição. Sem dúvida, vocês estão dando 

uma contribuição extremamente significativa para o desenvolvimento e aprimoramento do 

processo de implantação do fundamental de nove anos. Um grande abraço e obrigada pela 

oportunidade de participar desse processo.”

E-mail enviado em 05 de julho à equipe de jornalismo
do Ceale pela pesquisadora Doralice Paranzini.

Foi a pesquisadora Andressa Cristina Coutinho Barboza que, durante seu mestrado 

na Universidade de São Paulo, desenvolveu pesquisa sobre a Cartilha do Operário, e não 

Maurilane Biccas, como noticiado na reportagem especial do Letra A n° 25. Maurilane 

Biccas acompanhou o trabalho como coordenadora do NIEPHE (Núcleo Interdisciplinar 

de Estudos e Pesquisas em História da Educação) e orientadora da pesquisa de Andressa 

Cristina Barboza. 

Cartas e e-MaIls erraMos

Envie suas críticas e comentários à equipe do Letra A.
E-mail: jornalismoceale@fae.ufmg.br ou ligue (31) 3409-5334.

neste espaço do editorial todo o dinamismo dessa companheira, no 
auge da sua produção, e nem uma ínfima parte que correspondesse 
ao vazio afetivo que a sua morte brutal deixou. O Perfil deste Letra 
A é a ela dedicado, como uma modesta homenagem que não será, 
com certeza, a derradeira. Marildes estará sempre presente na 
história do Ceale e na vida de cada um de nós, colegas da Faculdade 
de Educação, e será relembrada sempre.
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Definir literatura? Impossível! Se alguém achar que dá, 
me conte, combinado?

Para mim, a única definição possível seria dizer que litera-
tura é um substantivo feminino, de cinco sílabas, paroxítono. 
Mas meus botões acham a resposta um absurdo, que não 
é isso que os leitores querem ouvir. Estranhei a segurança 
deles: então esses senhores redondinhos e com quatro furos 
sabem o que os leitores querem ouvir? Quem diria, hein?! 
Meus botões ficaram de mal comigo... 

Botões de mal são um mal: desabotoam nas horas mais impróprias, que-
bram, caem quando não se tem agulha e linha, essas coisas... Resolvi fazer 
média e explicitar algumas de minhas crenças. Crenças e não definições!

A primeira é observar que na raiz da palavra literatura vem a ideia de 
letra, logo de escrita. A segunda é dizer que literatura é um tipo especial de 
escrita. O leitor esperto tem direito de espernear: especial por quê? Especial 
para quem? 

Arrisco: literatura é um tipo especial de escrita não por característi-
cas internas dos textos, nem pelos suportes em que circula, tampouco por 
intenção de seus autores. É um tipo especial de escrita pelo percurso que 
cumpre. Como assim?

Vejam só: para ser literatura, um texto precisa ter sua literariedade 
proclamada, confirmada, atribuída por academias, professores, histórias 
literárias, coisas assim. Se meu paciente leitor está pensando que então um 
texto não é literatura para sempre ou para todos, bingo! É isso mesmo! Vários 
intelectuais que se ocuparam do que chamavam de literatura brasileira, no 
século XIX, falavam de autores que hoje ninguém mais conhece e passavam 
em branco por autores que hoje são elogiados.

Ou seja, Paulo Coelho e Zibia Gasparetto têm grandes chances de serem 
canonizados mais adiante. Eeepa! Meus botões se rebelaram e me perguntam 
aonde vou chegar. Insinuam que não vou chegar a lugar nenhum. E talvez 
tenham razão...

Desisto. Troco de blusa, ponho uma sem botões e volto à ideia original 
de que literatura é um substantivo feminino, etc. etc. etc.
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Troca de Idéias

É possível definir literatura?
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condições de existência e das oportunidades que compar-
tilhamos com os membros de nosso grupo social. Assim, 
se em nossa socialização na família estivemos expostos 
a fortes necessidades econômicas, é muito provável que 
desenvolvamos disposições favoráveis à valorização da 
poupança e não do gasto perdulário, do objeto útil e não do 
decorativo, da leitura que se faz para uma finalidade prática 
e não como um fim em si mesmo ou para o prazer.

Nas pesquisas educacionais, o conceito é utilizado para 
compreender fenômenos como, por exemplo, a “boa vontade 
cultural” das classes médias, um conjunto de disposições 
favoráveis à aquisição da cultura e das maneiras valorizadas 
pela escola: bom comportamento, cuidado com o material 
escolar, letra legível e bonita, caderno organizado, gosto 
pela leitura, esforço para o domínio da norma culta. 

Em segundo lugar, o conceito tende a designar não 
propriamente inclinações individuais ou pessoais, mas pro-
pensões sociais, compartilhadas pelos membros de um 
mesmo grupo e em cuja definição se conjugam fenômenos 
como, por exemplo, a posse de bens econômicos e culturais, 
o gênero, a identidade étnica, o território onde se vive, a 
geração. 

Em terceiro lugar, o conceito designa não propriamente 
as “escolhas” que fazemos, mas um conjunto de esquemas 
mentais e princípios que regulam o processo de “escolha”, 
sem que precisemos ter consciência desse processo. São 
opções em alguma medida inconscientes, porque condicio-
nadas socialmente.

Isto ocorreria porque essas disposições resultariam da 
internalização, ao longo da história de cada um de nós, das 

Em seu sentido usual, a palavra designa uma inclinação 
a agir de certa maneira em determinada circunstância. Em 
Sociologia, esse sentido comum ganha um significado pre-
ciso, tornando-se um conceito, associado especialmente à 
obra de Pierre Bourdieu e, mais recentemente, de Bernard 
Lahire.

Em primeiro lugar, o conceito designa uma propensão a 
agir de certa maneira e a fazer julgamentos estéticos, éticos 
e políticos de determinado modo. O verbo "agir" recobre o 
conjunto de nossas práticas mais cotidianas: escrever e ler, 
escolher a comida de que gostamos, como nos comportamos 
na escola. Trata-se de uma propensão mais geral de ser 
de determinado modo, pertencendo a uma esfera cultural 
que compartilhamos com outras pessoas que são próximas 
de nós.

Disposições
Dicionário da alfabetização
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Antes de responder, é preciso ter certeza sobre qual é, 
realmente, a pergunta. Se ela significar “é possível definir lite-
ratura de uma única maneira, válida para todos, em todas as 
épocas?”, minha resposta será: “Não, claro que não!”

Uma consulta a um dicionário antigo deixará clara a dificul-
dade. O Diccionario da Lingua Portugueza, de Antonio de Moraes 
Silva, de 1831, apresenta a seguinte definição: “LITTERATURA: 
s.f. Erudição, sciencia, noticia das boas lettras, humanidades. 
Homem de grande litteratura.” Ou seja, nada de poesia, nada 

de romance, nada daquilo que hoje pensamos que caracteriza a literatura. 
Até o início do século XIX, quando alguém falava em “literatura”, estava 

pensando no conjunto das obras já escritas e no conhecimento desse vasto 
material. 

A definição de um conceito moderno de literatura principiou nessa épo-
ca, quando professores, críticos e membros de academias começaram a se 
inquietar com o aumento do número de leitores e com o fato de que eles liam 
fundamentalmente para se divertir. Ao buscar criar diferenças entre os eruditos 
e o público em geral, entre as obras que eles apreciavam e as que eram lidas 
pela maioria, teve início um processo que culminou com a criação do conceito de 
literatura e com a seleção de um conjunto de obras que se tornaram canônicas. 
Assim, eles fizeram com que o termo “literatura” ocultasse em seu interior um 
adjetivo – “grande literatura” ou “literatura erudita”.

A partir daí, a seleção das obras que seriam chamadas de literatura excluiu 
as obras produzidas fora do círculo da erudição e as que eram apreciadas por 
muita gente, mesmo que essas obras fizessem um uso artístico da linguagem, 
criassem um universo ficcional sofisticado e propiciassem o deleite de grandes 
contingentes de leitores.

Dessa forma, o que se chama de literatura, hoje, é um conjunto de obras 
selecionado pelas comunidades interpretativas autorizadas (ou seja, os pro-
fessores universitários, os críticos literários, os autores de livros didáticos, os 
formuladores de políticas públicas etc.) entre os séculos XIX e XX. 

Mas, felizmente, muitos rappers, leitores de Harry Potter e de folhetos de 
cordel não dão a menor bola para essa maneira de compreender a literatura e 
continuam lendo, ouvindo e se emocionando com os textos poéticos e ficcionais 
que eles tanto apreciam e pensando que isso sim é que é literatura!
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Classificados

Cordel mineiro

Para despertar leitores

Leitores e autores

Poeta popular realiza oficinas sobre cordel em escolas de Minas Gerais

Projeto cearense difunde a literatura de cordel para todo o país

Educadora de Sabará desenvolve trabalhos com cordel para promover a leitura e a escrita

por darllam CruZ

por FelIpe borGes

por FelIpe borGes

O escritor, poeta e professor de língua portuguesa 
Olegário Alfredo, grande divulgador da literatura de cordel 
em Minas Gerais, conta que, há cerca de uma década, o 
gênero em que é especialista ainda era pouco conhecido no 
estado. “As escolas tinham vontade de levar o cordel para 
as salas de aula, mas não havia um autor nas proximidades 
para apresentar-lhes as características do gênero”, explica 
o escritor. Membro da Academia Brasileira de Literatura de 
Cordel, criada em 1988, o cordelista atendeu à demanda 
das escolas e passou a oferecer a elas cursos no formato 
de oficinas e de palestras. 

As oficinas-palestras, como ficaram conhecidas as 
aulas ministradas por Olegário, acontecem desde 2005. 
Nos cursos, o poeta ensina aspectos variados da literatura 

Desde 2000, o Projeto Acorda Cordel na Sala de Aula 
difunde a literatura de cordel nas escolas. Seu idealizador, 
o cordelista Arievaldo Viana, já atuou em cidades como 
Fortaleza (CE), Mossoró (RN), Salvador (BA), Rio de Janeiro 
(RJ), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Uberlândia (MG), a 
partir do convite de escolas públicas e particulares, enti-
dades e até ONGs. “Nas escolas que visitamos, realizamos 
palestras para as crianças sobre o cordel e recitamos 
folhetos. Propomos também atividades como a leitura co-
letiva, na qual cada aluno lê uma estrofe de um cordel”, 
explica Arievaldo Viana, que eventualmente conta com a 
colaboração de outros poetas populares para desenvolver 
as atividades do Projeto. 

Em turmas dos primeiros anos do ensino fundamental, 

Por cerca de 20 anos, a educadora Edna Umbelino 
desenvolveu um trabalho com a literatura de cordel em 
turmas de ensino fundamental de escolas das redes pública 
e privada de Sabará (MG). No início da carreira, ela  traba-
lhava a leitura e a contação de histórias com os alunos da 
Escola Estadual Professor Zoroastro Vianna Passos. Hoje, 
Edna orienta professores sobre como utilizar os folhetos 
nas atividades escolares. 

“O cordel é uma boa forma de estimular o gosto pela 
leitura e pela escrita”, afirma a educadora. Além desse, o 
trabalho desenvolvido por Edna possui outros objetivos, 
como estimular a produção textual e a desenvoltura para a 
recitação. “O trabalho que eu fazia nas escolas era assim: 
primeiro, manuseávamos os folhetos, líamos e contávamos 

de cordel, desde sua história até a técnica da escrita. 
Além de ensinar os alunos a fazer o cordel e a arte da 
xilogravura para as capas dos folhetos, apresenta-lhes 
autores e obras consagrados e as principais temáticas 
tratadas. O escritor tenta trazer para as aulas o contexto 
mineiro, apresentando às crianças textos de sua autoria. 
“Essa literatura tem uma aceitação muito grande. Além de 
divertir, educa e ensina a escrever, pois trabalha com rima, 
oração e métrica”, diz. A resposta dos alunos é imediata. 
Segundo Olegário, “eles ficam encantados e começam a 
produzir seus próprios versos. É claro que não produzem 
um texto completo, mas conseguem rapidamente fazer 
uma metrificação”.  Para o escritor, o projeto é importante 
porque populariza o gênero no estado.

uns para os outros as histórias. Depois, eu apresentava a 
história do cordel. Por fim, os alunos escreviam folhetos 
e até apresentavam-nos nas feiras culturais de Sabará”, 
conta. “O melhor é que você ensina uma série de coisas, 
como a sílaba poética, sem esforço, pois a atividade vira 
uma brincadeira”.

Para inspirar seus alunos, Edna costumava falar-lhes 
das lendas da cidade de Sabará. “Depois, eu propunha 
aos meninos que recontassem essas histórias por meio 
do cordel”, diz a professora. Até hoje, ela guarda materiais 
escritos pelos alunos. 

Segundo Edna, o resultado de seu trabalho é claro: 
“Quando levo turmas a livrarias ou a feiras de livros, a 
primeira compra dos alunos são os folhetos de cordel”.

Arievaldo Viana costuma iniciar o trabalho com a leitura de 
contos de fadas adaptados para os folhetos e depois passa 
para atividades de leitura e desenho: “É interessante porque 
as crianças não têm medo de ousar e experimentar e, por 
isso, se dedicam aos exercícios”, afirma. Já nas oficinas, 
Arievaldo apresenta as técnicas para se fazer cordel: “Não é 
um curso para formação de cordelistas, e sim uma atividade 
para aprimorar leitores, para que eles entendam regras, 
como a métrica e a rima”. O Projeto também leva para as 
escolas filmes como O Auto da Compadecida, baseado na 
literatura de cordel. “Assim, mostramos que o cordel é fonte 
de inspiração para várias manifestações artísticas, como 
a pintura, o artesanato, o cinema, o teatro, a música e a 
própria literatura”, explica Arievaldo Viana.
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O Tema É

Patologização do   
 fracasso escolar

Antes de encaminhar para o médico, o professor deve testar novas estratégias 
de ensino com as crianças que apresentam dificuldades

por darllam CruZ

A situação se repete: os pais da criança são chamados à escola porque 
o filho não acompanha o ritmo das aulas e aprende com dificuldade. “É 
preciso levar o menino ao médico”, sugerem professores e supervisores. 
Principalmente na fase de alfabetização, quando se espera que a criança 
desenvolva as habilidades de leitura e escrita dentro de determinado prazo, 
a dificuldade no aprendizado incomoda a escola e a família. A pediatra e 
professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), Maria Aparecida Affonso Moyses, alerta: “Cada vez 
mais, o fracasso escolar é encarado como patologia, fazendo com que a 
questão extrapole o espaço educacional e adentre o espaço clínico”. Como 
saber, então, se o fracasso é sintoma de um transtorno de aprendizagem 
ou apenas um indício da dificuldade própria da fase de alfabetização? 

A pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Maria Lúcia Castanheira, explica que, após os três primeiros 
anos da educação, é desejável que uma criança que ingressou na escola 
aos seis anos já tenha consolidado capacidades relativas à leitura e à 
escrita, tais como: conhecimento do princípio alfabético, reconhecimen-
to da estrutura de uma narrativa e desenvolvimento de habilidades de 
compreensão e leitura de pequenos textos. “Mas o tempo de aprendizado 
pode variar de criança para criança, e até mesmo de classe social para 
classe social. Depende também dos recursos da escola e da maneira de 
ensinar do professor”, pondera. 

“É importante diferenciar a dificuldade escolar dos transtornos rela-
cionados à aprendizagem”, diz a neuropediatra e professora da UFMG, 
Cláudia Machado Siqueira. “A dificuldade é a causa mais comum do mau 
desempenho escolar e está ligada a problemas de origem pedagógica ou 
sociocultural. Já os transtornos relacionam-se com problemas na aquisição 
e desenvolvimento de funções cerebrais envolvidas no ato de aprender, 
tais como dislexia, discalculia e transtorno de escrita”. 

O papel de cada um

“O que mais se discute quando se fala em fracasso escolar no Brasil 
são os distúrbios neurológicos, e o papel do profissional da Educação 
acaba por ficar de lado”, critica a pediatra e professora da Unicamp 
Maria Aparecida Moyses. De fato, por não ter formação que lhe permita 
diagnosticar os transtornos, o professor pode ficar perdido e sem ação 
diante do fracasso do aluno. 

Maria Lúcia Castanheira esclarece que a principal função da escola 
é, num primeiro momento, distinguir entre demandas psicológicas e de-
mandas pedagógicas, isto é, descobrir se o que leva a criança a fracassar 
são fatores ligados às condições de ensino ou questões psíquicas do 
aluno. “Muitas vezes, a criança é levada a fracassar pelas situações de 
trabalho nas escolas. Por exemplo: há casos em que o professor possui 
jornada dupla de trabalho e não pode planejar cuidadosamente as aulas. 
Ou então o educador trabalha em uma sala de aula com 50 alunos, o que 
o impede de dar a cada um a atenção necessária”, diz. 

A verdade é que os problemas pedagógicos atuais acentuam as difi-
culdades tanto das crianças que possuem quanto das que não possuem 

transtornos de aprendizagem. Por esse motivo, o encaminhamento a 
uma avaliação especializada só deve ser feito após certo tempo de ob-
servação. Para Cláudia Machado Siqueira, é ao professor que cabe a 
tarefa inicial de observar atentamente o comportamento da criança. 
“O educador possui uma posição privilegiada para identificar desvios 
de desenvolvimento. Antes de procurar diagnósticos, ele deve observar 
se os métodos aos quais a criança está tendo acesso são adequados e, 
se for o caso, precisa traçar e testar novas estratégias educacionais”, 
defende a neuropediatra.

Diagnóstico: uma questão delicada 

Não existem exames complementares que identifiquem os transtornos 
de aprendizagem. O diagnóstico é sempre clínico e, na maioria das vezes, 
multidisciplinar. “É por esse motivo que todos os envolvidos no processo 
educacional devem ser ouvidos: escola, família e a própria criança”, 
acredita Cláudia Machado Siqueira. 

Para Maria Lúcia Castanheira, um dos maiores problemas ocorre 
quando não há diálogo entre as instâncias médica e pedagógica. “Há 
muitos casos de médicos que sequer perguntam pelas questões escola-
res”, critica. “Já li prontuários que não descrevem em que situações a 
criança não consegue aprender. É preciso perguntar: quando o professor 
leu para a turma o texto que a criança não entendeu, de que forma foi 
feita essa leitura? A criança não entende o texto todo ou não entende 
certo tipo de pergunta?”. 

Linguista e professor da Faculdade de Educação da UFMG, Gilcinei 
Carvalho considera que fazer um diagnóstico de transtorno de aprendi-
zagem é tarefa extremamente delicada. “É preciso ter cuidado, pois o 
processo de aprendizagem é naturalmente pautado por dificuldades e ter 
um ritmo mais lento não é necessariamente errado. O ato de aprender e 
dominar um novo código carrega uma grande complexidade. Classificar 
uma tarefa como fácil ou difícil é desconsiderar a complicada riqueza que 
é o processo de alfabetização”.


