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EDUCAÇÃO

‘Um crime contra nossos jovens’
Procuradora da República prevê ações contra uso de livro com erros pelo MEC; autora se defende

Adauri Antunes Barbosa
e Demétrio Weber

SÃO PAULO e BRASÍLIA

D iante da denúncia de que o
livro “Por uma vida me-
lhor”, da professora Heloísa
Ramos — que foi distribuí-

do a 485 mil estudantes jovens e
adultos pelo Programa Nacional do
Livro Didático, do Ministério da Edu-
cação —, defende o uso da lingua-
gem popular e admite erros grama-
ticais grosseiros como “nós pega o
peixe”, a procuradora da República
Janice Ascari, do Ministério Público
Federal, previu que haverá ações na
Justiça. Para ela, os responsáveis pe-
la edição e pela distribuição do livro
“estão cometendo um crime” contra
a educação brasileira.

— Vocês estão cometendo um cri-
me contra os nossos jovens, pres-
tando um desserviço à educação já
deficientíssima do país e desperdi-
çando dinheiro público com mate-
rial que emburrece em vez de ins-
truir. Essa conduta não cidadã é
inadmissível, inconcebível e, certa-
mente, sofrerá ações do Ministério
Público — protestou a procuradora
da República em seu blog.

Anteontem, o livro já tinha sido du-
ramente criticado por educadores e
escritores. O MEC confirmou que não
pretende retirar a publicação das es-
colas, alegando que não tem ingerên-
cia sobre o conteúdo das obras. Afir-
mando que se manifestava como mãe
e sem analisar o aspecto jurídico da
questão, Janice disse que ficou choca-
da com as notícias sobre o livro com
erros aprovado e distribuído pelo
MEC. Os autores defendem que essa
linguagem coloquial não poderia ser
classificada de certa ou errada, mas
de adequada ou inadequada.

— Ainda não estou refeita do cho-
que sofrido com as notícias sobre o
conteúdo do livro aprovado pelo
MEC, no qual consta autorização ex-
pressa para que os alunos falem “Nós
pega o peixe”, “Os livro mais interes-
sante estão emprestado” e por aí vai.
Não, MEC e autores do livro, definiti-
vamente isso não é certo e nem ade-
quado — disse Janice Ascari.

Para MEC, debate é
nas universidades
● O MEC confirmou ontem que não
cogita alterar o processo de seleção
e avaliação de livros didáticos. As
obras são lidas por professores de
universidades públicas, a quem ca-
be selecionar os títulos que farão
parte do catálogo nacional de li-
vros. É com base nesse catálogo que
escolas de todo o país escolhem as
coleções que receberão gratuita-
mente, distribuídas pelo Programa
Nacional do Livro Didático.

O MEC diz que o debate sobre a
adequação ou não de uma obra di-
dática deve ocorrer nas universida-
des, como é no sistema atual, e não
dentro do ministério. Do contrário,
segundo o MEC, haveria o risco de
direcionamento político na escolha
das obras a serem aprovadas para
uso em sala de aula.

A professora Heloísa Ramos, au-
tora do livro, discorda de que seja
preciso modificar qualquer trecho.
Ela argumenta que a frase discutida
em seu livro trata de linguagem oral,
e não escrita. E que a norma popu-
lar da língua é diferente da norma
culta, mas não necessariamente er-
rada, no caso da linguagem oral.

— Eu não admito mais que alguém
escreva que o nosso livro ensina a fa-
lar errado ou que não se dedica a en-
sinar a norma culta — disse Heloísa.
— Por que, em educação, todo mundo
acha que conhece os assuntos e pode
falar com propriedade? Este assunto é
complexo, é para especialistas.

Professora aposentada de língua
portuguesa da rede estadual de São
Paulo, Heloísa presta serviços de
consultoria e escreve uma coluna
na revista “Nova Escola”, dedicada a
tirar dúvidas de professores. Segun-
do ela, o livro “Por uma vida me-
lhor” é pioneiro ao destacar a im-
portância da norma popular da lín-
gua, o que considera um avanço, no
sentido de não menosprezar a fala
da população menos instruída.

Dandara Tinoco

● O presidente da Academia Brasi-
leira de Letras (ABL), Marcos Vila-
ça, criticou ontem a adoção, pelo
Ministério da Educação, do livro
“Por uma vida melhor”, que aceita o
uso da linguagem popular com er-
ros como “nós pega o peixe”.

— Discordo completamente do en-
tendimento que os professores que
fizeram esse trabalho têm. Uma coisa
é compreender a evolução da língua,
que é um organismo vivo, a outra é
validar erros grosseiros. É uma atitu-
de de concessão demagógica. É co-
mo ensinar tabuada errada. Quatro
vezes três é sempre 12, na periferia
ou no palácio — afirmou.

Vilaça foi enfático ainda ao co-

mentar a declaração de um auxiliar
do ministro Fernando Haddad, que
ontem afirmou que o MEC não é o
“Ministério da Verdade”:

— Na língua, deveria ser (ministé-
rio) da verdade, sim.

No início da noite de ontem, a Aca-
demia divulgou uma nota oficial em
que diz discordar da posição do mi-
nistério e que estranha “certas posi-
ções teóricas dos autores de livros”.

Segundo a ABL, embora todas “as
feições sociais” da língua portuguesa
constituam objeto de análise para dis-
ciplinas científicas, o professor espera
que os livros respaldem o uso da lín-
gua padrão, “variedade que eles (os
alunos) deverão conhecer e praticar
no exercício da efetiva ascensão social
que a escola lhes proporciona”.

“O cultivo da língua portuguesa é
preocupação central e histórica da
Academia Brasileira de Letras e é
com esta motivação que a Casa de
Machado de Assis vem estranhar
certas posições teóricas dos auto-
res de livros que chegam às mãos de
alunos dos cursos fundamental e
médio com a chancela do Ministério
da Educação, órgão que se vem em-
penhando em melhorar o nível do
ensino escolar no Brasil”, diz a nota
da ABL, que completa:

“Todas as feições sociais do nos-
so idioma constituem objeto de dis-
ciplinas científicas, mas bem dife-
rente é a tarefa do professor de lín-
gua portuguesa, que espera encon-
trar no livro didático o respaldo dos
usos da língua padrão que ministra
a seus discípulos, variedade que
eles deverão conhecer e praticar no
exercício da efetiva ascensão social
que a escola lhes proporciona. A po-
sição teórica dos autores do livro di-
dático que vem merecendo a justa
crítica de professores e de todos os
interessados no cultivo da língua
padrão segue caminho diferente do
que se aprender nos bons cursos de
Teoria da Linguagem. O nosso pri-
meiro e grande linguista brasileiro,
Mattoso Câmara Jr., nos orienta pa-
ra o bom caminho nesta lição já de
tantos anos, mas ainda oportuna, a
respeito da qual devem refletir os
autores de obras didáticas sobre a
língua materna: ‘Assim, a gramática
normativa tem o seu lugar no ensi-
no, e não se anula diante da gramá-
tica descritiva. Mas é um lugar à
parte, imposto por injunções de or-
dem prática dentro da sociedade. É
um erro profundamente perturba-
dor misturar as duas disciplinas e,
pior ainda, fazer linguística sincrô-
nica com preocupações normativas’
(Estrutura da Língua Portuguesa,
5). O manual que o ministério levou
às nossas escolas não o ajudará no
empenho pela melhoria a que o mi-
nistro tão justamente aspira”. ■
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DESSERVIÇO
● DUPLAMENTE INQUALIFICÁ-
VEL o MEC distribuir livro di-
dático que admite erro de
português e se recusar a re-
colhê-lo.

VAI CONTRA a necessidade
crucial de se melhorar a qua-
lidade do ensino público bá-
sico. Por incrível que pareça,
o ministério, ao contrário,
contribui para degradar o
próprio ensino.

“Vocês estão cometendo um
crime contra os jovens,
prestando um desserviço à
educação e desperdiçando
dinheiro público com
material que emburrece
em vez de instruir
Janice Ascari, procuradora da República

Eu não admito mais que
alguém escreva que nosso
livro não se dedica a
ensinar a norma culta
Heloísa Ramos, autora do livro

Mastrangelo Reino/Folhapress/06-12-2010

JANICE ASCARI: “Essa conduta não cidadã é inadmissível, inconcebível e, certamente, sofrerá ações do Ministério Público”

Para o presidente da ABL,
obra ‘valida erros grosseiros’
Vilaça diz que autor tem ‘atitude de concessão demagógica’

Alexandre Cassiano/ 11-4-2011

MARCOS VILAÇA: para o presidente da ABL, “é como ensinar tabuada errada” .

Responsável por
livro admite
mudar texto

● BRASÍLIA e SÃO PAULO. Respon-
sável pela produção do livro
didático “Por uma vida me-
lhor”, da Editora Global, a ONG
Ação Educativa admite que po-
derá mudar o texto, numa
eventual nova edição. É o que
disse ontem a coordenadora-
geral da ONG, Vera Masagão.
Ela classificou como infeliz a
frase que considera correto,
em certos contextos, falar com
erros de concordância:

— Não acho que seja neces-
sário recolher os livros, de for-
ma nenhuma. Eventualmente,
numa próxima vez, a gente po-
de colocar uma frase que não
gere mal-entendidos. Concor-
do que a frase é infeliz, ainda
mais destacada do contexto.

“Você pode estar se pergun-
tando: ‘Mas eu posso falar os
livro?’. Claro que pode. Mas fi-
que atento porque, dependen-
do da situação, você corre o
risco de ser vítima de precon-
ceito linguístico”, diz a frase
criticada por ela.

Para Vera, a leitura integral
do capítulo deixa claro que o fo-
co é o ensino da norma culta da
língua. O capítulo se chama “Es-
crever é diferente de falar”. O
professor Marcos Bagno, da
Universidade de Brasília (UnB),
disse que não há motivo para
polêmica, porque já faz mais de
15 anos que os livros didáticos
de língua portuguesa aprova-
dos pelo MEC abordam o tema
da variação linguística:

— Não é coisa de petista. Já
no governo Fernando Henrique,
sob a gestão do ministro Paulo
Renato, os livros didáticos de
português avaliados pelo MEC
começavam a abordar os fenô-
menos da variação linguística. O
caráter inevitavelmente hetero-
gêneo de qualquer língua viva
falada no mundo transforma
qualquer idioma usado por uma
comunidade humana.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 maio 2011, Economia, p. 3.




