
oje, a gente vamos sair cedo, 
porque terá menas pessoas no 
ônibus". No dia a dia, é comum 

escutar esses desvios da norma padrão, 
também chamada de norma culta. Numa 
feira livre, nos programas de TV, num pa
po entre amigos e até mesmo numa buti-
que de luxo, a linguagem dita popular (com 
as suas diferentes formações) está presente 
e é usada em quase todos os lugares. Mas a 
inclusão dessa comunicação informal num 
livro didático e a afirmação de que ela po
de ser usada pelos alunos geraram uma po
lêmica de âmbito nacional que dividiu lin
guistas, professores e a sociedade em geral. 
No centro do debate: apologia ao erro e des
valorização da língua ou ensino pluralista e 
democrático? 

A obra em questão é o livro Por uma 
vida melhor (Editora Global), que integra 
a coleção Viver, Aprender, direcionada à 
educação de jovens e adultos. O material, 
aprovado por uma comissão de especia
listas do Ministério da Educação (MEC), 

foi distribuído a 484.195 alunos de 4.236 
escolas de todo o Brasil, por meio do 
Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD). No volume, a norma culta é 
considerada como uma das variantes da 
língua portuguesa, que se apresenta com 
diferenciações regionais e sociais. O pri
meiro capítulo, "Escrever é diferente de 
falar", aborda conceitos gramaticais e or
tográficos característicos da linguagem 
escrita. Quando abordam a concordân
cia entre as palavras, os autores citam as 
normas culta e popular, afirmando que 
ambas podem ser usadas, dependendo 
da situação, mas que o falante pode aca
bar sofrendo preconceito linguístico (con
fira trechos do capítulo no quadro ao final da 
matéria). Foi esse ponto que dividiu opi
niões de especialistas. 

Para o presidente da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), Marcos Vilaça, o 
MEC cometeu um erro ao levar para a edu
cação básica as feições sociais do português, 
que constituem objeto de estudo de discipli

nas científicas. Em nota, a entidade expli
ca que o professor "espera encontrar no l i 
vro didático o respaldo dos usos da língua 
padrão que ministra a seus discípulos, va
riedade que eles deverão conhecer e praticar 
no exercício da efetiva ascensão social que a 
escola lhes proporciona". Para os membros 
da ABL, a abordagem das diversas concep
ções do idioma deve ficar restrita ao meio 
universitário e não contribui para a melho
ria da educação. 

Já Vera Masagão Ribeiro, coordena
dora geral da organização não governa
mental Ação Educativa, responsável pe
dagógica da coleção, afirma que "tomar 
conhecimento da variante linguística 
que se usa c entender como a sociedade 
valoriza desigualmente as diferentes va
riantes pode ajudar na apropriação da 
norma culta". "Uma escola democrática 
deve ensinar as regras gramaticais a to
dos os alunos sem menosprezar a cultura 
em que estão inseridos e sem destituir a 
língua que falam de sua gramática, ainda 
que esta não esteja codificada por escri
to nem seja socialmente prestigiada", sa
lienta Vera, também em nota. 

Diretrizes educacionais 
Na prática, desde 1997, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais explicam que a 
norma culta deve ser ensinada como uma 
das variantes da língua portuguesa. O 
texto aponta que "a linguagem, por reali
zar-se na interação verbal dos interlocuto
res, não pode ser compreendida sem que 
se considere o seu vínculo com a situação 
concreta de produção. É no interior do 
funcionamento da linguagem que é pos
sível compreender o modo desse funcio
namento. Produzindo linguagem, apren
de-se linguagem. Produzir linguagem 
significa produzir discursos. Significa di
zer alguma coisa para alguém, de uma 
determinada forma, num determinado 
contexto histórico". Ou seja, os conceitos 
de certo e errado deixam de existir, para 
darem lugar ao adequado e inadequado, 
de acordo com a circunstância. 

Em sala de aula, isso quer dizer que 
considerar a variação linguística não signi
fica abandonar o ensino da norma culta. A 
escola continua tendo a obrigação de ensi
nar a gramática tradicional. Afinal de con
tas, é esse domínio que é exigido nos ves
tibulares, concursos e seleções de emprego. 
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Porém, a cultura letrada não deve ser consi
derada como única forma de comunicação, 
nem mesmo ser dita como a mais impor
tante, porque depende de como o interlocu
tor emprega o conhecimento. 

Segundo o linguista Marcos Bagno, 
que também é professor do Instituto de 
Letras da Universidade de Brasília, pa
ra seguir essas diretrizes, a forma de en
sinar o português precisa ser reavaliada. 
"É perfeitamente possível levar uma pes
soa a se apoderar dessas normas urbanas 
de prestígio sem que ela precise decorar os 
termos e definições da gramática tradicio
nal. Ela pode aprender a fazer a substitui
ção de uma forma sintática por outra sem 
precisar saber que se trata de uma oração 
subordinada substantiva objetiva direta 
reduzida de infinitivo", destaca. Para ele, 
"saber classificar uma oração não é neces
sário nem, muito menos, suficiente para 
saber empregar essa forma sintática". 

Nesse sentido, a abordagem feita no 
livro Por uma vida melhor é coerente por
que apresenta as duas posições teóricas e 
deixa claro que o aluno precisa dominar 
as duas variedades, sabendo usar adequa
damente a que julgar apropriada para ca
da ocasião. Para os defensores da norma 
culta, o problema está na abordagem fei
ta no livro, ou seja, como todo esse con
ceito foi repassado. "Ninguém discorda 
que a expressão popular tem validade co
mo forma de comunicação, entretanto, 
ela não apresenta vocabulário nem tam
pouco estatura gramatical que permitam 
desenvolver ideias de maior complexida
de, tão essencial a uma sociedade que de
seja evoluir. Por isso, acho que não cabe 
às escolas ensiná-las", considera o gramá
tico Evanildo Bechara, membro da ABL 
e autor da Moderna Gramática Portuguesa 
(Editora Lucerna). 

De acordo com ele, o livro ensina o que 
é o correto, mas afirma que se o estudante 
quiser continuar usando o menos correto 
poderá fazê-lo. Para o imortal, essa ênfase 
favorece a segregação social e enfraquece 
o acesso à norma culta, instrumento de l i 
bertação dos menos favorecidos. "Sempre 
se vai para a escola para se ascender à po
sição melhor. O papel da educação é justa
mente tirar a pessoa do ambiente estreito 
em que vive para alcançar uma situação 
melhor na sociedade", frisa. 

Já a pedagoga Ivanilde Moreira, 

mestre em Linguística Aplicada pela 
Universidade Estadual de Campinas, em 
São Paulo, considera que o tratamento é 
transparente, adequado para o público 
formado por jovens e adultos. "Eles têm 
uma visão de mundo praticamente defi
nida. A escola contemporânea precisa ser 
mais autêntica e menos hipócrita! É pre
ciso ter coragem para assumir certas coi
sas e falar abertamente com os alunos de 
hoje, que são muito antenados, pragmáti
cos e realistas", explica. 

Reformulação do ensino 
Entre os temas relacionados à repercus
são da adoção do material da coleção Viver, 
Aprender pelo MEC está a necessidade de 
reavaliar a forma como a língua portugue
sa vem sendo ensinada no Brasil. "São 11 
ou 12 anos estudando português e, mesmo 
assim, os alunos saem das nossas escolas 
com a convicção de que não sabem portu
guês", lembra o professor e coordenador do 
curso de Letras das Faculdades Integradas 
de Ribeirão Pires, Sérgio Simka. 

Para ele, o fraco desempenho do 
Brasil em avaliações internacionais re
vela que, apesar de enfocar o ensino da 
varidade-padrão, a escola não tem con
seguido fazer com que os estudantes de
tenham o domínio da língua. Por isso, 
é preciso rever o método de instrução e, 
portanto, considerar os dialetos popula
res durante as aulas. "Essas são discus
sões riquíssimas que raramente são feitas 

em aula e que podem auxiliar o aluno na 
aquisição da chamada norma culta. Os 
alunos compreenderão que, para terem 
mobilidade na escala social, terão de co
nhecer a norma culta. Sem o seu domí
nio, o falante estará à margem da socie
dade", completa. 

Do outro lado do debate, o senador 
Cristovam Buarque, que já foi ministro 
da Educação, diz que considerar como 
iguais as diferentes formações linguísti
cas é fortalecer o "apartheid social" e en
fraquecer a identidade brasileira. "A saída 
para nós termos a quebra do preconcei
to contra os que não sabem falar o portu
guês oficial é ensinar o português oficial 
a todos ou fazer oficial o português que 
o povo fala. Agora, deixar que haja dois 
idiomas é quebrar o que há de mais subs
tancial na unidade de um povo", enfati
zou em discurso no Senado. 

A professora de português e dou
toranda em Letras pela Universidade 
Mackenzie, Carmen Valle, explica que 
afirmar que o aluno pode usar as varian
tes em diversas situações contribui para 
o fortalecimento das competências l in 
guística e comunicativa, mas que tanto 
os professores quanto os alunos não estão 
preparados para lidar com as afirmações 
registradas no livro. "É preciso investir na 
formação dos professores. Promover uma 
troca entre a teoria e a prática. Capacitar 
os educadores para desenvolverem novas 
estratégias de ensino da língua. A educa-
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ção precisa de ajuda e não de críticas des
trutivas e seleção de culpados", salienta. 

Na realidade escolar, a postura do edu
cador numa sala de aula em que a turma 
está habituada com o uso da norma pa
drão é diferente de quando se trabalha 
com educandos usuários de uma variação 
linguística descrita no livro. "Estar capa
citado para transitar entre um cenário e 
outro, com segurança e conhecimento, é 
- indubitavelmente - a forma mais exito-
sa de ensino da língua", considera. A habi
litação profissional permite que o professor 
esteja mais sensível à realidade dos alunos 
e consiga encontrar novas possibilidades 
para transmitir o conhecimento. 

A professora conta que já passou pe
la experiência de usar a linguagem popu
lar para repassar a regra padrão da língua 
portuguesa. "Sem sucesso após quatro 
meses de trabalho, percebi que todos, os 
alunos e eu também, precisávamos ter 
total entendimento da língua que tínha
mos como ponto de partida e real com
preensão, por parte deles, da significân
cia de chegarmos à norma pretendida, a 
padrão", conta. A partir daí, as ativida
des passaram a mostrar que as variantes 
linguísticas são sistematizadas, fazendo-
-se uma comparação entre as regras de 
uma e de outra. "Em seguida, estabele
cemos uma rotina de reflexão sobre a l in
guagem, que facilitou enormemente a 
apreensão da norma padrão. O conceito 
utilizado foi o mesmo veiculado no livro 
didático. A diferença é o caminho, a for
ma, a abordagem, o cuidado", conclui. 

Em 1o de julho, conforme texto divul
gado pela Assessoria de Comunicação do 
MEC, este informou o arquivamento do 
inquérito civil instaurado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) da Procuradoria da 
República do Distrito Federal, em face da 
obra Por uma vida melhor. No documento, o 
procurador da república do Distrito Federal, 
Peterson de Paula Pereira, alega que a mídia, 
na discussão acerca do livro, transmitiu "a 
ideia de que o indigitado livro pudesse ensi
nar a língua portuguesa de modo errado aos 
estudantes, quando, na verdade, o Ministério 
da Educação propôs à sociedade a introdu
ção e reflexão acerca da linguística". Ainda de 
acordo com o procurador, restou evidenciado 
que "não há elementos plausíveis" indicativos 
de que o livro em questão "esteja a propagar o 
ensino errado da língua portuguesa". 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 12, n. 143, p. 28-30, ago. 2011.




