
Polêmica com livro 
didático mostra que 

há muito chão até que 
a linguagem deixe 
de ser vista apenas 

como instrumento de 
distinção social 
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governo federal descartou o recolhimento 
do livro didático Por uma Vida Melhor das 
4.236 escolas públicas de educação para jo

vens e adultos que o receberam este ano. A medi
da é uma resposta ao mal-entendido ocorrido no 
mês passado, que fez da obra o pivô de um debate 
sobre o ensino das variedades do idioma adequa
das a cada situação comunicativa. 

- Evidentemente que não [será recolhido]. Já 
foi esclarecido que as pessoas que acusaram esse 
livro não o t inham lido - afirma à Língua o m i 
nistro da Educação Fernando Haddad. 

O alarde foi provocado por uma reportagem de 
um portal da internet, no começo de maio, que 
ganhou repercussão "v i ra i " e atingiu até o Jornal 
Nacional , da rede Globo. A tônica em todos os 
meios foi uma só: o Programa Nacional do Livro 
Didático, do M E C , teria distribuído a cerca de 485 
mi l estudantes uma publicação que faz a defesa da 
variante popular, e incorreta, do idioma. 

A polêmica com o l ivro da coleção "Viver , 
aprender", organizado pela O N G Ação Educati
va e publicado pela editora Global , destacou tre
chos de uma única página: 

"Posso falar 'os livro'? Claro que pode, mas de
pendendo da situação, a pessoa pode ser vítima de 
preconceito linguístico". 

Foi o bastante para uma saraivada de ataques de 
diversos setores, da Academia Brasileira de Letras a 

ex-ministros da Educação, políticos da oposição e edito
riais de grandes veículos. 

O copo d'água ganhava sua tempestade. 

Adequação 
O livro de Heloisa Ramos, Cláudio Bazzoni e Mirel la 

Laruccia Cleto defende o uso da norma culta, nas situa
ções em que ela seja exigida, e de outras variantes, até 
da popular, de acordo com seu contexto específico. L ín 
gua teve acesso à obra e constatou que ela não diz que é 
correto falar errado, como foi propagado, mas que cada 
padrão exigido numa situação comunicativa tem formas 
adequadas e inadequadas de expressão do idioma. 

Muitos consideraram o livro, no entanto, uma defesa 
do erro de português (alguns chegaram a afirmar que o 
livro continha erros) e defenderam a exclusividade da 
norma culta em qualquer situação de comunicação. Sur
presa com a repercussão, Heloisa declarou, por meio de 
nota pública, que o propósito foi discutir o mito de que 
há apenas uma forma de se falar corretamente. 

- Quando há conhecimento das muitas variedades da 
língua, é possível escolher a que melhor se encaixa ao con
texto. Não se aprende a norma de prestígio decorando re
gras ou procurando significado de palavras no dicionário, 
mas praticando-a constante e intensamente - afirma. 

Parâmetros 
A obra foi destinada a 4,2 milhões de adultos e jovens 

em alfabetização, uma parcela dos 31 milhões de alunos 
do ensino fundamental, segundo o censo escolar 2010. 
Um aluno com características próprias, a que se deve en
sinar o padrão do idioma sem intimidar, esclarece Vera 
Masagão, coordenadora executiva da Ação Educativa. 

- Acreditamos que, se o aluno toma consciência do 
modo como ele fala, tem melhores condições de se apro
priar da regra e usá-la quando for apropriado. Talvez, 
quando for falar com seus avós lá na roça, não precisa
rá flexionar todas as palavras, mas quando for pedir um 
emprego, deverá se esforçar para falar de acordo com a 
norma, para mostrar ao empregador que a domina. 

Pela primeira vez neste ano, esses alunos de E J A 
(educação de jovens e adultos) receberam obras do 
P N L D . C o m o programa, o M E C submete livros didá-



ticos a especialistas e só então ofe
rece os títulos selecionados a profes
sores e secretarias de Educação, para 
que façam suas escolhas. 

Maria José Foltran, presidente da 
A b r a l i n (Associação Brasileira de 
Linguística), divulgou nota pública 
em que considera o caso como marca
do por posicionamentos "virulentos" 
e "até histéricos", apesar de o livro se
guir os P C N s (Parâmetros Curricu
lares Nacionais), de 1997. 

- Não somente este, mas outros 
livros didáticos englobam a discussão 
da variação linguística com o intuito 
de ressaltar o papel e a importância da 
norma culta no mundo letrado. Por
tanto, em nenhum momento houve 
ou há a defesa de que a norma culta 
não deva ser ensinada. 

Para ela, o fato de o aprendizado 
ser ou não bem-sucedido não se deve 
ao ensino de variedades linguísticas. 

- O uso de formas linguísticas de 
menor prestígio não é indício de igno
rância ou de qualquer outro atributo 
que queiramos impingir aos que falam 
desse ou daquele modo. A ignorância 
não está ligada às formas de falar ou 
ao nível de letramento. 

Contexto 
Um dos desafios do aprendizado 

de português tem sido a dificuldade 
de saber qual linguagem usar em de
terminadas situações e de identificar 
os diferentes níveis de formalidade, 
que por sua vez exigem usos especí
ficos do idioma. As pessoas saem da 
escola sem saber interpretar textos e 
sem jogo de cintura para expressar-se 
fora das situações a que estão acostu
madas. Isso acontece não só porque a 



escola ensina mal o padrão, di 
zem os linguistas. Mas porque o 
padrão é ensinado como se fos
se uma verdade inabalável. 

A noção de erro, assim, ga
nha outra dimensão. É antes 
usar uma variedade em vez de 
outra numa situação de comu
nicação em que a coletividade 
envolvida desaprova. É usar 
uma construção sintática que 
não soaria natural ao idioma 
ou não seria entendida. U m a 
dada forma tem regularidade 
na língua porque adequada à 
transmissão de uma informa
ção específica num dado con
texto. Daí surgirem as regras de 
uso para cada ocasião. O erro é 
sempre social e relacionado a 
quem se destina a mensagem. 

Para o linguista Sírio Pos-
senti, professor da Unicamp e 
colunista de Língua, a celeu
ma com o livro foi fruto da des-
contextualização. U m a página da 
obra teria sido "sistematicamente 
mal l ida" pelos comentaristas. 

- O problema foi destacar trechos 
isolados do livro e dar-lhes uma in
terpretação que pode até ser consi
derada possível, mas não cabia, con
siderado o texto inteiro - diz. 

Repercussão 
Duas passagens foram alvo dessa 

estratégia, afirma o linguista. U m a 
foi aquela em que o livro responde 
"pode" à pergunta se se pode dizer 
"Os menino pegam o peixe". 

- "Pode" foi lida como se a for
ma devesse ser ensinada na esco
la (quando é apenas apresentada e 
analisada brevemente na obra); po
deria ser lida como uma constatação 
(se os autores escrevessem "muitos 
dizem" talvez o livro não tivesse si
do lido tão grosseiramente); além do 
mais, está escrito que a escola deve 

ensinar a norma culta: essa passagem 
às vezes foi "esquecida" pela impren
sa - responde Possenti. 

O outro trecho que provocou con
fusão, aponta o professor, foi o aviso de 
que, dependendo da circunstância, po
deria ser objeto de preconceito. 

- O trecho foi lido como uma defe
sa do "erro". Mas toda essa grita mostra 
que há mesmo preconceito... 

O l i n g u i s t a d iver t iu -se c o m 
muitas declarações de quem v i u 
no l ivro uma defesa do erro. Vá
rios analistas, diz Possenti, produ
ziram formas que condenariam, co
mo "Quando eu tava na escola"; "A 
língua é onde nos une" e "Onde fica 
as leis de concordância?". 

- U m a leitura mais desapaixo
nada por parte dos leigos em l i n 
guística (ou uma leitura técnica de 
especialistas) mostraria que o l ivro 
trata só da comparação entre duas 
formas, uma padrão e outra popular, 

de concordância de gênero 
e de verbo com sujeito. Um 
fato absolutamente banal e 
corriqueiro - afirma ele. 

O gramático A t a l i b a de 
C a s t i l h o , da U S P , diz que 
leituras desfocadas são co
muns ante obras do gênero. 

- Outro dia li na internet 
um cara me desancando por
que em minha Nova Gramá
tica do Português Brasileiro 
menciono a variante popular, 
e o cara entendeu que eu es
tava dizendo que tudo aquilo 
agora é "norma" - lembra. 

Abordagem 
Ataliba considera que, da

da a facilidade com que o tema 
tende a ser mal-interpretado, 
os linguistas devem redobrar o 
cuidado na abordagem. 

- Talvez a confusão venha 
do uso, por linguistas, da ex

pressão "norma vernácula", para re
meter à língua familiar, não interes
sando qual o nível sociocultural da 
família. C o m o entre nós "norma" 
tem um sentido muito preciso, ar
ma-se a confusão. Que terá suas van
tagens, pois será sempre oportunida
de para esclarecer as coisas - diz. 

Se quisessem blindar o livro de 
ataques abaixo da cintura, os autores 
nem teriam tanto trabalho para re
formular a redação, avaliam os espe
cialistas. A resposta à pergunta "Mas 
posso dizer 'os livro'?" poderia não ser 
"É claro que pode", mas "Pode, de
pendendo do tipo de texto que você 
estiver escrevendo". Do jeito que está 
a resposta, se tirada do contexto (co
mo foi), pode-se inferir que os auto
res dizem que a exigência da norma 
culta é sempre preconceituosa, o que 
não é verdade nem foi escrito. 

Contra a ignorância e o mal-en
tendido, todo cuidado é pouco. 

Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 68, p. 16-18, jun. 2011. 




