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André Caldeira, CEO da
Aymará Educação: desafio

é criar produtos para
conquistar novos mercados

Murillo Constantino Divulgação

O problema do livro foi
tratar adulto como criança
A ONG Ação Educativa divulgou uma nota pública de esclareci-
mento a respeito da obra Por uma vida melhor, aprovada pelo Pro-
grama Nacional do Livro Didático do MEC para utilização na Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA). A Ação Educativa, que tem a res-
ponsabilidade pedagógica do livro, afirma que veículos da mídia
fazem uma exploração indevida do conteúdo exposto no capítulo
“Escrever é diferente de falar”, dando a entender que o livro ensina
erros gramaticais aos estudantes, ao admitir o uso de construções
como “Os livro ilustrado mais interessante estão emprestado”.

O tópico em questão aborda a concordância gramatical que,
para os autores do livro, “acontece de maneira diferente”, depen-
dendo do emprego da norma culta ou da norma popular da lín-
gua. Na variedade popular do português “é comum”, eles notam,
a concordância funcionar assim: “Nós pega o peixe”. Já na varie-
dade culta, encontramos “Nós pegamos o peixe.” Você pode, en-
tão, usar “os livro”? “Claro que pode”, autorizam os autores,
acrescentando: “Mas fique atento porque, dependendo da situa-
ção, você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico”.
Isto é, de outros acharem que você está falando errado e isso ser
interpretado de forma negativa: expondo sua baixa escolaridade,
reprovando-o na escola ou desclassificando-o para um emprego,
por exemplo. Por isso, alertam os autores, “é importante” que o

falante de português domine a
norma popular e a culta da língua
“e escolha a que julgar mais ade-
quada”. Usar sempre a norma
culta, depreende-se da orienta-
ção, pode não pegar bem.

Que a polêmica conceitual fi-
que para os estudiosos da língua.
Para os demais, o senso comum
diz que norma culta se refere a
um padrão de uso correto de uma
língua. É possível se comunicar
fora dele. É o que fazemos em
terras estrangeiras, por exemplo,
quando não dominamos o idioma
local. Mas são outros quinhentos
denominar tal uso de norma
equivalente à primeira, e é esse o

aspecto que, de verdade, “pega” na história do livro. Seus auto-
res, ou pelo menos o autor do capítulo “Escrever é diferente de
falar”, trata o jovem e o adulto que buscam a educação tardia
como criancinhas bobas que, num jargão muito utilizado pelas
ONGs, precisam ser “empoderadas”, isto é, ter antes a autoesti-
ma elevada para conseguirem aprender e produzir algo. Para
isso, é preciso isentá-los de qualquer coisa. É preciso valorizar e
dar muito contexto para o “nóis pega o peixe” porque, do con-
trário, a criancinha terá muita dificuldade de entender e usar o
“nós pegamos o peixe”.

A Ação Educativa defende essa abordagem. Afirma que espe-
cialistas afirmam que “tomar consciência da variante linguística
que se usa e entender como a sociedade valoriza desigualmente as
diferentes variantes pode ajudar na apropriação da norma culta”.
E que a função mais nobre da escola, além de regras, “é dissemi-
nar conhecimentos científicos e senso crítico, para que as pessoas
possam saber por que e quando usá-las”. Ao jovem e adulto que
estão na EJA certamente não faltam consciência e senso crítico
para perceberem por que estão lá. Estão buscando prestígio para
a sua gramática pessoal ou querem dominar a gramática que pode
ajudá-los a conquistar uma posição social melhor? ■
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O autor trata o
jovem e o adulto
como criancinhas
bobas que precisam
ser “empoderadas”,
isto é, ter antes a
autoestima elevada
para conseguirem
aprender e produzir

Todos sabem que escolas
públicas e privadas do país
carecem de laboratórios.
Afinal, quem pode pagar
cerca de R$ 100 mil para
montar uma unidade?
Ciente desta situação, a
Pearson foi atrás de uma
tecnologia inovadora, e de
custo acessível, e lança, em
agosto, o laboratório virtual
desenvolvido por Brian
Woodfield na Brigham
Young University, nos EUA,
voltado para química, física
e biologia. O espaço simula
a experiência real, inclusive
com os problemas. “O aluno
pode ‘explodir’ a sala virtual
se misturar componentes
errados”, conta Arnaldo
Willian, diretor de sistemas
da Pearson. O laboratório
será comercializado ao valor
de R$ 3 mil a instalação
a cada 30 computadores.

LABORATÓRIO EM CADA ESCOLA, MAS PELO COMPUTADOR
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EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 dias. Processo nº 0119501-55.2008.8.26.0005 - O(A) 
Doutor(a) Fábio Henrique Falcone Garcia, MM. Juiz(a) de Direito da 3a Vara Cível, do Foro Foro 
Regional V - São Miguel Paulista, da Comarca de de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fernando Ferreira da Silva, R DOIS, 190, C-3 Q3 L1 BL2 R-A (ALT. AV 
TIBUR. DE SOUZA 3200), São Paulo-SP, CPF 111.512.888-45, RG 1208890, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu, alegando em síntese: rescisão contratual com reintegração 
de posse de imóvel, ante o não pagamento das prestações. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, como verdadeiros, os 
fatos articulados pela autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei, sendo este Fórum localizado na Av. Afonso Lopes de Baião n° 1736, Sala 105, São Miguel Pau-
lista - CEP 08040-000, Fone: 2052-8098 R278, São Paulo-SP. São Paulo, 03 de fevereiro de 2011.
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