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O livro Por uma Vida Me-
lhor, da Coleção Viver,
Aprender, foi distribuído
pelo Programa Nacional
do Livro Didático para a
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) a 484.195 alunos
de 4.236 escolas.

O conteúdo sugere que
o uso da língua popular –
ainda que com erros gra-
maticais – é válido. Expres-
sões como “Nós pega o
peixe” ou “os menino pega
o peixe” aparecem como
exemplos. Os autores lem-
bram que, caso deixem a
norma culta, os alunos po-
dem sofrer “preconceito
linguístico”.

Em nota enviada na épo-
ca, a autora Heloisa Ramos
disse que “o importante é
chamar a atenção para o
fato de que a ideia de corre-
to e incorreto no uso da
língua deve ser substituída
pela ideia de uso da língua
adequado e inadequado,
dependendo da situação
comunicativa”.

NÚMERO RECORDE

Apesar da pouca idade – são
apenas 17 anos –, o estudante
Matheus Manupella já tem nú-
meros que impressionam em
seu currículo: uma bolsa de es-
tudos de US$ 60 mil para a
Universidade de Illinois, con-
quistada durante uma compe-

tição com mais de 1.500 estudan-
tes, finalistas de feiras de ciên-
cias de 65 países. Ele vai cursar
os quatro anos de graduação na
cidade de Chicago.

Aluno do 3º ano do ensino mé-
dio do Colégio Renascença, que
fica no bairro paulistano de Hi-
gienópolis, Matheus participou
da Intel ISEF 2011, nos Estados
Unidos – uma das maiores feiras
de ciências para estudantes do
mundo. Seu projeto sobre o uso
do videogame como método de
concentração para adolescentes
com déficit de atenção e hiperati-

vidade (TDAH) foi premiado, ga-
rantindo ao estudante a oportu-
nidade de estudar no exterior.

O jogo criado por Matheus é
composto por perguntas que es-
timulam a atenção do participan-
te, liberando neurotransmisso-
res que sofrem uma maior recep-
tação no cérebro dos portadores
de TDAH. “Estudei todas as fun-
ções psicológicas neurobiológi-
cas afetadas pelo déficit e pesqui-
sei também se os jogos pode-
riam estimular a memorização”,
explica o jovem.

A ideia surgiu em 2009, no pri-
meiro ano do ensino médio,
quando ele teve aulas de inicia-
ção científica no colégio. A inspi-
ração veio de um colega de sala,
que tem TDAH. O projeto havia
acabado no ano passado, mas ele

continuou por escolha própria.
“Acho que na nossa idade a
maior parte dos jovens não tem
interesse próprio em fazer um
projeto”, diz. “Por isso acho que
cabe à escola incentivar.”

Matheus agora está concentra-
do nos preparativos para a via-
gem. Apesar da empolgação, ele
ainda não sabe o que vai estudar
na universidade. “Mas me inte-
resso bastante pelas áreas de psi-
cologia, neurociência e biogené-
tica”, diz ele. “Sempre quis estu-
dar fora, mas é caro. Essa é uma
grande oportunidade.”

Na universidade, ele quer con-
tinuar com o projeto. “Comecei
como obrigação escolar, conti-
nuei por interesse próprio e ago-
ra ele está abrindo as portas para
o meu futuro.” / M.M.

Um projeto do Rio de Janeiro,
outro de Santa Catarina, um
terceiro de Pernambuco e um
último de Minas são os que
mais apresentam característi-
ca de inovação tecnoeductiva
em todo o País.

Este é o resultado de um le-
vantamento que a Fundação
Telefônica apresenta na quar-

ta-feira em São Paulo, com parti-
cipação dos representantes des-
sas iniciativas.

“Mapeamos quando a inova-
ção contribui para a educação a
partir de três dimensões: a quali-
dade educativa, a integração de
tecnologias e as tendências tec-
nológicas envolvidas”, explica
Marcia Padilha, coordenadora

do Instituto de Desenvolvimen-
to de Inovação Educativa
(IDIE), responsável pela realiza-
ção do trabalho, que analisou 60
projetos.

Inovadores. De Belo Horizon-
te, o projeto Cartografias de Sen-
tidos nas Escolas usa internet,
celular, audiovisual e videoga-

mes para construir um mapa sen-
sorial da cidade que traz depoi-
mentos de seus habitantes, seus
sons e cores característicos.

Na experiência de Petrópolis
(RJ), os alunos desenvolvem o
raciocínio lógico à medida em
que aprendem linguagens sim-
ples de programação. O projeto
trabalha, ainda, com as novas

profissões digitais por meio da
simulação de uma empresa mul-
timídia e produz materiais peda-
gógicos para a escola e outros in-
teressados usarem.

O desenvolvimento e a imple-
mentação de um sistema de ex-
perimentação remota, na área
de física, com acesso livre via
Web, é o projeto desenvolvido
em Araranguá (SC).

Cem mil alunos, 3.738 profes-
sores e 1.889 escolas da rede esta-
dual participam, em Recife e no

Rio de Janeiro, da Olimpíada
de Jogos Educacionais. A com-
petição colaborativa envolve
desafios com games e enig-
mas e acontece dentro do am-
biente digital.

Após todas as fases da com-
petição, as equipes que fize-
ram mais pontos entre todas
as escolas, separadas por nível
médio e fundamental, dispu-
tam a grande final. Esse even-
to pode ser on-line ou presen-
cial. / OCIMARA BALMANT

EDUCAÇÃO
6.221.697 Leia. Cobertura do vestibular

de meio de ano da Unesp
estadão.com.br/educacao

● Univ. Federal de Viçosa
Suponha um aluno se dirigindo a
um colega de classe nestes ter-
mos: "Venho respeitosamente
solicitar-lhe se digne emprestar-
me o livro." A atitude desse alu-
no se assemelha à atitude do indi-
víduo que:
a) Comparece ao baile de gala
trajando “smoking".
b) Vai à audiência com uma auto-
ridade de "short" e camiseta.
c) Vai à praia de terno e gravata.
d) Põe terno e gravata para ir fa-
lar na Câmara dos Deputados.
e) Vai ao Maracanã de chinelo e
bermuda.

● FUVEST 2002

As aspas marcam o uso de uma
palavra ou expressão de varieda-
de linguística diversa da que foi
usada no restante da frase em:
a) Essa visão desemboca na bus-
ca ilimitada do lucro, na apologia
do empresário privado como o
"grande herói" contemporâneo
b) Pude ver a obra de Machado
de Assis de vários ângulos, sem
participar de nenhuma visão "ofi-
cialesca".
c) Nas recentes discussões so-
bre os "fundamentos" da econo-
mia brasileira, o governo deu ên-
fase ao equilíbrio fiscal.
d) O prêmio Darwin, que "home-
nageia" mortes estúpidas, foi ins-
tituído em 1993.

e) Em fazendas de Minas e Santa
Catarina, quem aprecia o campo
pode curtir o frio, ouvindo "cau-
sos" à beira da fogueira.

● FUVEST 2003
A tua saudade corta
como aço de navaia...
O coração fica aflito
Bate uma, a outra faia...
E os óio se enche d'água
Que até a vista se atrapaia, ai, ai...
("Cuitelinho", canção folclórica)
b) Se a forma do verbo atrapa-
lhar estivesse flexionada de acor-
do com a norma-padrão, haveria
prejuízo para o efeito de sonorida-
de explorado no final do último
verso? Por quê?

Colégios inovam em projetos tecnológicos

PARA LEMBRAR

Aluno brasileiro ganha
bolsa de US$ 60 mil

Mariana Mandelli

Praticamente todos os anos,
os vestibulandos encontram
em suas provas ao menos
uma questão que, a partir de
uma tirinha em quadrinhos,
de um poema ou de um trecho
de um texto, aborda um tema
que vem provocando polêmi-
ca há um mês: as variantes lin-
guísticas.

Em maio, um livro de lín-
gua portuguesa adotado pelo
Ministério da Educação
(MEC) causou polêmica por
defender o uso da linguagem
coloquial (leia mais nesta pági-
na) e suscitou um debate em
torno do chamado preconcei-
to linguístico. A Ação Educati-
va, organização que é a res-
ponsável pedagógica pela
obra, fez um levantamento
que mostra que os maiores
vestibulares do País vêm co-
brando esse tema em ques-
tões nos últimos dez anos.

Os exercícios abordam as
diferenças linguísticas de di-
versas formas: pedindo para o
candidato verificar onde está
aplicada a linguagem colo-
quial; identificar marcas de co-
loquialidade nos textos; res-
ponder o nome correto da va-
riedade linguística usada em
determinada expressão e
transformar um trecho de lin-
guagem oral na norma culta.

“O aluno precisa conhecer
a linguagem popular para sa-
ber o quão distante ele está da
norma culta”, diz coordena-
dora-geral da Ação Educativa,
Vera Masagão Ribeiro. “As va-
riedades linguísticas já são
um tema consolidado, que é
cobrado nos exames.”

Os coordenadores de três
dos maiores vestibulares do
País concordam que o conteú-
do deve ser cobrado, mas sem-
pre tendo em vista a avaliação
do aprendizado que o candida-

to tem em relação à norma culta.
“As variantes linguísticas cons-
tam no programa do nosso vesti-
bular”, afirma Maria Thereza
Fraga Rocco, da Fundação Uni-
versitária para o Vestibular (Fu-
vest), responsável pelo exame
da Universidade de São Paulo
(USP). “E não só no nosso: prati-
camente todos eles cobram.”

Renato Pedrosa, coordenador
da Comissão Permanente para
os Vestibulares da Unicamp
(Comvest), destaca que a univer-
sidade está sempre em busca
dos melhores candidatos, o que
inclui expressar-se corretamen-
te na escrita. “A Unicamp espera
que o aluno tenha esse domínio,
aprendido na escola”, explica.

Para os coordenadores, a co-
brança é um reflexo daquilo que
é ensinado em sala de aula. “O
vestibular presume que o aluno
saiba distinguir os diferentes ti-
pos de linguagem” diz Rogério
Chociay, assessor da diretoria
acadêmica da Fundação para o
Vestibular da Universidade Esta-
dual Paulista (Vunesp).

Preparo. Para os cursinhos e co-
légios, o ensino da norma culta é
indispensável e é encarado co-
mo uma das principais missões
da escola. Mas os professores en-
caram as variantes linguísticas
como um tema que passa por um
viés cultural, demonstrando as
diferenças de costumes entre
pontos distantes do País, como
os regionalismos dos sotaques e
vocabulários.

“Penso que o assunto deva ser
tratado pelos professores sem
obscurantismo, elitista ou popu-

lista, nem moralismo, de uma
perspectiva linguística e com
sensibilidade para diferenças so-
ciais e culturais”, diz Francisco
Achcar, professor aposentado
da Unicamp e coordenador de
língua portuguesa do Objetivo.

Francisco Platão Savioli, pro-
fessor da USP e supervisor de lín-
gua portuguesa do Anglo, desta-
ca que os estudantes chegam à
escola dominando uma lingua-
gem – como a utilizada entre os
jovens nas redes sociais, por
exemplo – que se afasta em me-

nor ou maior grau da norma cul-
ta. “Na escola, o aluno vai saber
em que situação ela (a norma cul-
ta) vai ser necessária, aprenden-
do a avaliar a adequação de uma
linguagem”, explica.

“Jogar fora as variantes é jogar
fora a riqueza da língua. Ensiná-
las não tem nada a ver com ensi-
nar errado.”

Debate. Algumas escolas discu-
tiram o livro do MEC em sala de
aula. No colégio Santa Amália,
em São Paulo, os alunos tiveram
uma proposta de redação basea-
da em diversos textos publica-
dos nas últimas semanas – tanto
os que apoiavam quanto os que
acusavam a obra.

No Augusto Laranja, na zona
sul paulistana, os estudantes se
debruçaram sobre os artigos que
saíram em diversos veículos de
comunicação – a escola já costu-
ma tratar o assunto a partir dos
diversos gêneros textuais. “Para
trabalhar o conceito de adequa-
ção de linguagem utilizamos os
mais diversos tipos de padrão de
texto”, diz a professora Rosane
de Luiz Cesari.

Rute Possebom, que leciona
língua portuguesa no Santa Amá-
lia, reforça que os alunos preci-
sam entender que é o domínio
da norma culta que vai aprová-
los no vestibular. “E também aju-
dá-los a conquistar uma vaga no
mercado de trabalho”, afirma.

Variante
linguística é
cobrada no
vestibular
Principais universidades exigem que
candidato diferencie forma oral e culta

pessoas se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2011. As provas devem ocorrer em 22 e 23 de outubro
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Livro iniciou
polêmica

}

Oportunidade. Matheus vai estudar nos Estados Unidos

O trabalho de Matheus
Manupella, de 17 anos,
competiu com 1.500
estudantes de 65
países e foi premiado
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EXEMPLOS DE QUESTÕES COBRADAS NO VESTIBULAR

Debate. A professora Rosane de Luiz Cesari, do Augusto Laranja, discutiu a polêmica do livro do MEC em sala de aula

WERTHER SANTANA/AE
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