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Hawking critica ideia de
que há vida após a morte

José Maria Tomazela
SOROCABA

A direção da Escola Estadual
Prof. Daniel Verano, de Votoran-
tim, a 102 quilômetros de São
Paulo, puniu com a expulsão 11
alunos acusados da prática de
bullying. Os adolescentes, com
idades entre 14 e 16 anos, são acu-
sados de terem agredido e humi-
lhado alunos da 6.ª série do ensi-
no fundamental, na faixa etária
de 11 anos.

As agressões ocorreram no úl-
timo dia 5 e a punição foi confir-
mada ontem. Na sexta-feira,
pais dos alunos agredidos foram
à escola para pressionar a dire-
ção a tomar providências.

De acordo com informações
dos pais, os agressores cercaram
as crianças durante o recreio.
Meninos e meninas foram agre-
didos a socos e pontapés. Um
dos agressores empunhou uma

faca. Uma professora que tentou
intervir recebeu uma pedrada.

A ação dos adolescentes con-
tra os alunos da outra série teria
sido combinada pela internet.
Cinco estudantes identificados
como agressores foram transferi-
dos. Os outros estão suspensos e
aguardam a confirmação de vaga
em outra escola. Os pais de um
aluno que já tinha sido expulso
de outro estabelecimento decidi-
ram que ele não voltará a estu-
dar. O caso será encaminhado pa-
ra o Conselho Tutelar.

A Diretoria Regional de Ensi-
no de Votorantim informou que
a decisão de transferir os 11 estu-
dantes envolvidos no incidente
partiu do Conselho Escolar, for-
mado por professores e funcio-
nários da unidade, pais e repre-
sentantes do corpo estudantil,
em reunião que contou com a
presença dos responsáveis por
todos os envolvidos. A resolução
se baseou no histórico dos estu-
dantes e na gravidade do caso.

Cinco dos 11 alunos já foram
transferidos e os demais conti-
nuam assistindo às aulas na Esco-
la Estadual Professor Daniel Ve-
rano enquanto aguardam a efeti-
vação da transferência.

UFRN aprovou obra que
defende fala popular
Segundo MEC, aval ao livro que admite uso de linguagem oral com erros
para estabelecer comunicação partiu de comissão de docentes potiguares

Escola estadual
expulsa 11 jovens por
agressão e bullying

● Foi um mal entendido?
Pegaram uma frase sem contex-
to. Dentro do capítulo que trata
de concordância nominal e ver-
bal, explico que, na língua oral,
quando se diz “os livro é popu-
lar”, entende-se que é plural.

Mas, na verdade, acho que hou-
ve uma falta de aceitação. A mí-
dia diz que a escola não produz
aprendizagem, mas quando se
mostra um aspecto pedagógico
ou didático, ela tem posição
conservadora, trata com ironia.

● A discussão, então, é antiga?
Sim. Há pelo menos 30 anos se
fala disso entre os que se preo-
cupam em democratizar o ensi-
no. Talvez em um tempo em
que só a elite ia para escola, a
normal culta bastasse. Hoje,
com o acesso da classe popular,
a formação tem de ser mais am-
pla. E nosso livro é direcionado
ao Ensino de Jovens e Adultos.
Foi feito para aquele que pode
ter sido discriminado por falar
errado. Não defendo uma esco-
la que fique parada na lingua-
gem popular. Com o aprendiza-

do, o estudante se vê como um
falante da sua língua e sabe que,
sem a norma culta, não terá
acesso a bens culturais e conhe-
cimentos científicos.

● O espanto, então, é por que vo-
cê escreveu, colocou no papel, o
que já se discute há tempos?
Sim. Acho que nenhum livro di-
dático falou diretamente disso.
Nosso livro tem a linguagem
voltada para o aluno. Por isso,
explicito essa questão da con-
cordância. Recebi elogios de co-
legas. Muitos deles disseram

que eu fui corajosa.

● E como é receber críticas de
professores e de membros da
Academia Brasileira de Letras?
Estou muito tranquila. Não co-
meti nenhum erro conceitual.
O livro é fruto da minha carrei-
ra. O que eu escrevi, já havia
praticado com meus alunos. E
o livro também recebeu parece-
res antes da publicação. Os ou-
tros dois autores da coleção e
eu sempre falamos: se ninguém
quiser os nossos livros, nós que-
remos. / OCIMARA BALMANT
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LONDRES

O renomado físico britânico Ste-
phen Hawking afirmou, em en-
trevista no jornal The Guardian,
que a ideia de que há uma espé-
cie de paraíso após a morte é um
“conto de fadas de gente que
tem medo do escuro”.

Hawking voltou a afirmar seu
rechaço às crenças religiosas.
Ele defende que o ser humano
nãoexperimenta mais nada a par-
tir do momento em que o cére-
bro deixa de funcionar.

O cientista também disse que
a doença neurodegenerativa que
o afeta, a esclerose lateral amio-
trófica, fez com que ele passasse
a aproveitar mais a vida, apesar
das limitações que a enfermida-
de impõe. “Vivi com a perspecti-
va de uma morte prematura du-
rante os últimos 49 anos. Não te-

nho medo de morrer, mas tam-
bém não tenho pressa. Tenho
muito a fazer antes disso.”

O ex-catedrático da Universi-
dade de Cambridge falou das pe-
quenas flutuações quânticas
que, no início do universo, moti-
varam a formação das galáxias.
“A ciência prediz que diferentes
tipos de universo serão criados
do nada e de maneira espontâ-
nea”, disse. / EFE

ENTREVISTA

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

Uma comissão formada por
professores da Universidade
Federal do Rio Grande do Nor-
te (UFRN) aprovou o livro Por
uma Vida Melhor, da Coleção
Viver e Aprender.

O livro, que chegou a 484.195
alunos de todo o País, defende
que a forma de falar não precisa
necessariamente seguir a norma
culta. “Você pode estar se per-
guntando: ‘Mas eu posso falar os

livro?’. Claro que pode”, diz um
trecho.

Por uma Vida Melhor, de auto-
ria de Heloísa Ramos, afirma que
o uso da língua popular – ainda
que com seus erros gramaticais
– é válido na tentativa de estabe-
lecer comunicação. O livro lem-
bra que, caso deixem de usar a
norma culta, os alunos podemso-
frer “preconceito linguístico”.
“Fique atento porque, depen-
dendo da situação, você corre o
risco de ser vítima de preconcei-
to linguístico. Muita gente diz o

que se deve e o que não se deve
falar e escrever, tomando as re-
gras estabelecidas para a norma
culta como padrão de correção
de todas as formas linguísticas.”

O livro foi escolhido por um
total de 4.236 escolas, que defini-
ram a obra “mais apropriada a
cada contexto”, considerando
as “propostas pedagógicas e cur-
riculares desenvolvidas”, infor-
mou o Ministério da Educação
(MEC). O MEC não comenta o
mérito do livro – ressalta que
coube a docentes da UFRN apro-

var a obra e a cada escola a deci-
são de adotá-la ou não nas salas.

Padrões. Em nota divulgada pe-
lo MEC, a autora defendeu que a

ideia de “correto e incorreto no
uso da língua deve ser substituí-
da pela ideia de uso da língua ade-
quado e inadequado, dependen-
do da situação comunicativa”.

Cercado pela polêmica que o
livro levantou, o MEC observa
que a seleção do conteúdo didáti-
co não coube ao ministério. Os
livros do Programa Nacional do
Livro Didático para a Educação
de Jovens e Adultos (PNLD-
EJA) são encaminhados para
uma comissão, responsável pela
avaliação e seleção das coleções
didáticas.

No caso de Por uma Vida Me-
lhor, o debate ficou entre um
grupo de docentes da UFRN. De-
pois de aprovadas, as obras são
colocadas à disposição no Guia
do Livro Didático, que funciona
como uma ferramenta de orien-
tação na definição dos títulos. O
ministério arca com as despesas
dos livros.

Programa. Ao tratar dos com-
ponentes curriculares, o edital
do programa do Ministério da
Educação previa que os alunos
do segundo segmento – do 6.º ao
9.º ano do ensino fundamental,
que receberam a obra – “deman-
dam novos tipos de reflexão so-
bre o funcionamento e as pro-
priedades da linguagem em uso”
e “a sistematização dos conheci-
mentos linguísticos correlatos
mais relevantes”.

O edital também diz que “ca-
be ao ensino de língua materna,
nesse nível de ensino-aprendiza-
gem, aprofundar o processo de
inserção qualificada do aluno na
cultura da escrita”.

O MEC afirmou que até on-
tem não havia pedidos de devolu-
ção dos exemplares. A Editora
Global informou, por meio de
sua assessoria de imprensa, que
é responsável pela comercializa-
ção e pela produção do livro, mas
não pelo seu conteúdo. Procura-
da, a assessoria da UFRN disse
que não se pronunciaria.

Alunos de 14 a 16 anos
agrediram colegas mais
jovens em Votorantim
(SP); uma professora foi
atacada com uma pedra

STEPHEN HAWKING
FÍSICO
“Considero o cérebro um
computador que deixará
de funcionar quando seus
componentes falharem. Não
há paraíso ou vida depois da
morte para computadores.”

Heloisa Cerri Ramos,

Preconceito. Obra é para ser usada em cursos para adultos

‘O livro é fruto da minha carreira.
Escrevi o que já havia praticado’

Costa Inclusive
pacote de bebidas
no almoço e jantar,
para TRAVESSIAS
Itália- Brasil.

E mais: Família 4x3 • Costa Club, 5% desconto • Tarifa PagueJÁ ou MelhorTarifa • TRAVEL ACE • Aéreo Fácil, opcional
DESCONTOS  E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. PARCELAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 10 VEZES SEM JUROS.
Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10 vezes com juros sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específicas/ coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados. | • FAMÍLIA 4x3,
excluindo aéreo e taxas, o 4º hóspede viaja GRÁTIS quando não mais disponíveis cabines quádruplas: sendo 2 adultos e 2 menores de 18 anos, da mesma família em duas cabines duplas. Capacidade limitada de cabines. Promoção NÃO
cumulativa a outra,nem mesmo ao CostaClub e válida SOMENTE para cruzeiros na América do Sul (exceto Travessias). | *PROMOÇÕES VÁLIDAS ATÉ 31/05/2011 para o Costa Pacifica e Costa Fortuna (limite de 50 cabines por saída)
• GRÁTIS 2º hóspede, somente em cabine dupla sobre a Tarifa Tabela, VÁLIDO para Minis de Dezembro, cruzeiros de Fevereiro e Março, exceto: Minis 16 e 17 DEZ Costa Pacifica, Natal, Reveillon, cruzeiros de Janeiro 2012.  Promoção NÃO cumulativa 
a outra,nem mesmo ao CostaClub. • DESCONTO 50% para o 2º hóspede somente em cabine dupla externa com varanda e suítes na tarifa vigente,VÁLIDO para Natal do Costa Pacifica e cruzeiros de Janeiro,exceto: Reveillon. Condição não cumulativa
a outras promoções, exceto CostaClub. | Todos os preços são por pessoa, em cabine dupla, mencionados em Reais, para pagamento SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima,ao câmbio referencial de R$ 1,68 de 13/05/2011,sujeito à
variação cambial na data do efetivo pagamento e à confirmação de disponibilidade de cabines e tarifas.Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. | O DESCONTO DE 5% DO COSTA CLUB é  aplicado só ao valor da parte
marítima, por cabine, e para os associados. | TARIFA PagueJÁ: exclusivo para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PagueJÁ é limitada. Quando não mais disponível a Tarifa PagueJÁ, consulte a MelhorTarifa: disponibilidades e tarifas sujeitas a alteração
sem prévio aviso. Consulte as regras e condições específicas no site www.costacruzeirosvirtual.com.br | Não estão incluídos nos preços aqui publicados os impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro. | Consulte seu agente de viagens.

AMERICANAS.COM

4003-4313
www.AmericanasViagens.com

CVC

112146-7011
www.cvc.com.br

LUXTRAVEL REPÚBLICA

113017-5656
www.luxtravel.com.br

MARSANS BRASIL INDIANÓPOLIS

115531-8272
www.marsans.com.br

NASCIMENTO TURISMO

113156-9944
www.nascimento.com.br

SUBMARINO VIAGENS

4003-9888
www.SubmarinoViagens.com.br

VISUAL TURISMO CENTRO

113235-2030
www.visualturismo.com.br

ABREUTUR ITAIM BIBI

113702-1840
www.abreutur.com.br

AGAXTUR JD. EUROPA

113067-0900
www.agaxtur.com.br

Mediterrâneo e Ilhas Gregas Norte Europeu Dubai e Emirados Árabes América do Sul Caribe Índico Oriente

Vantagens exclusivas* até:

31/5
Após esta data,
consulte disponibilidade.
Limitada a 50 cabines por saída,
consulte disponibilidade.

Verão Costa 2011/12

Nunca é cedo pra reservar

Um verão da pesada! Mais de 300.000 toneladas de diversão para suas férias!

Costa Pacifica, Costa Fortuna e Costa Magica.

www.costacruzeiros.com.br

 Costa Pacifica e Costa Fortuna

GRÁTIS
2º hóspede
na mesma cabine dupla

sobre a tarifa tabela.
Exceto: Natal, Reveillon,
cruzeiros de JAN 2012 e
Minis 16 e 17 DEZ (Costa Pacifica)

Costa Pacifica
e Costa Fortuna

50% Desconto
para 2º hóspede

em cabine dupla

externa com

varanda e suítes

para NATAL (Costa Pacifi ca)

e cruzeiros de JAN 2012.

Costa Pacifica, o navio da música: lançado em 2009,
agora no Brasil com roteiro à Bahia e Praias Tropicais.

REVEILLON, 8 noites
Parada: Fogos em Copacabana.

Santos 30 DEZ, visitando
Rio, Salvador, Ilhéus, Angra

Somente marítimo, POR PESSOA, 10x
SEM JUROS no cartão crédito: cat. I4 interna,
a partir de  US$ 2.739  ou
MelhorTarifa US$ 2.249 ou R$ 3.778,32

10x R$ 377,83

BAHIA, 7 noites
Santos 14 JAN, visitando Rio,
Salvador, Ilhéus, Ilhabela

Somente marítimo, POR PESSOA, 10x
SEM JUROS no cartão crédito:
cat. I1 interna, a partir de  US$ 1.309  ou
MelhorTarifa US$ 929 ou R$ 1.560,72 ou

10x R$ 156,07

Costa Fortuna:
o navio dos navio.
Rumo à Bahia: embarque Santos e Rio

MINI, 3 noites
Santos 11 DEZ, visitando
Rio, Ilhabela

Somente marítimo, POR PESSOA, 10x
SEM JUROS no cartão crédito: cat. I1 interna,
a partir de  US$ 489  ou R$ 821,52

10x R$ 82,15

2º HÓSPEDE grátis

Costa Pacifica: o navio da música.
Rumo ao Prata: embarque Santos e Rio

COAUTORA DO LIVRO ‘POR UMA VIDA MELHOR’

● ‘Conto de fadas’

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




