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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como corpus a análise do discurso crítica dos textos 

produzidos pela imprensa, em maio de 2011, que alimentaram uma polêmica midiática 

em torno da distribuição do livro didático adotado pelo Ministério da Educação (MEC), 

Por uma vida melhor, que supostamente “ensinava” aos jovens a “falar errado”, em 

virtude de abordar a defesa da variedade popular da língua.  

O foco principal desta investigação é o viés ideológico conservador que marcou 

o discurso de condenação ao livro. Em vez de discutir com mais profundidade científica 

o teor das lições, a imprensa __ como também políticos e intelectuais __ optou por 

atacar a proposta de se discutir em sala de aula o respeito às formas populares de 

expressão, fora da norma culta, como é defendido há muitos anos pelos especialistas em 

linguística. Nas reportagens, os textos buscaram o deboche, em vez da reflexão 

profunda do assunto. 

Conforme exposto pelo autor deste trabalho, as edições jornalísticas veiculadas 

sobre o assunto buscaram impacto na mídia, distorcendo com falácias os enunciados do 

livro didático ao ponto de pregar o recolhimento das centenas de milhares de 

exemplares distribuídos aos alunos do programa da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). 

Mesmo com pouco espaço destinado à defesa, linguistas rechaçaram as críticas e 

reafirmaram que o respeito à norma popular é uma mudança em curso no ensino, 

respaldada pelos parâmetros curriculares nacionais. Apesar do discurso engajado da 

mídia, o debate sobre preconceito linguístico acabou provocando interesse entre leigos, 

que jamais discutiram a questão.   
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surgiu da necessidade de elaboração, pelo autor, de um trabalho de 

conclusão de curso para a disciplina “Projeto de Curso”, ministrada pela professora 

Maria Luiza Coroa, do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas 

(LIP), da Universidade de Brasília (UnB). A escolha do tema a ser investigado em 

trabalhos científicos sempre apresenta desafios. Requer muita dedicação nos métodos de 

apuração, domínio do conhecimento técnico, além de uma interpretação com foco nas 

situações investigadas. 

No caso desta pesquisa o desafio do autor é duplo, pois como jornalista 

profissional __ e estudante de Letras __ acumula experiências nos dois lados envolvidos 

na questão: a  imprensa e a  comunidade científica. Assim, as funções identitária e 

ideacional, presentes no discurso do autor, provocam uma singular relação dialética 

nainterpretação dos dados coletados.  

Neste trabalho o autor tem a convicção de que o tema se impôs como objeto de 

pesquisa. Quando já iniciava uma investigação sobre outro assunto, a polêmica _ ou a 

falsa polêmica que se criou sobre a edição do livro do MEC, Por viver uma vida 

melhor, ganhou as manchetes das páginas dos jornais, das revistas semanais, dos blogs 

de renomados jornalistas e chegou até a ofuscar escândalos políticos, como foi o caso da 

crise sobre denúncias que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, teria aumentado 

várias vezes seu patrimônio pessoal nos últimos anos, como deputado federal. 

Depois de uma leitura atenta das principais notícias, que surgiram na imprensa 

dia após dia, no final de maio de 2011, o autor não teve dúvida que tinha em mãos um 

farto material para pesquisa de conceitos que discutiu em sala de aula durante o curso de 

Letras-Português, da UnB, iniciado em 2000. 

Tão logo recebeu o incentivo da professora orientadora para fazer a investigação 

da análise do discurso empregado na cobertura jornalística daquele fato, praticamente 

inédito na história da imprensa brasileira (a discussão de conceitos de sociolinguística, 

como a existência de variedades linguísticas, sob a forma de escândalo sensacionalista), 

o autor iniciou uma frenética coleta do material impresso que circulou na mídia e não 

teve mais dúvidas que tinha em mãos um farto material para análise.  

Interessante observar que, enquanto buscava as informações publicadas sobre o 

assunto, alguns dos trabalhos praticamente se apresentavam espontaneamente para 

serem pesquisados. Assim como um peixe que pula em direção ao barco do pescador ou 
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uma pedra preciosa que surge na superfície para um garimpeiro. Quando tirava cópias 

de jornais, ouviu comentários: “O que você acha dessa história do livro do MEC? Não é 

um absurdo?”, ouviu várias vezes. Não havia dúvida: era um tema palpitante, merecedor 

de uma atenção especial, como uma pesquisa científica. 

  O autor ficou ainda mais estimulado em abordar aquela discussão sobre os 

“erros de português”, supostamente defendidos no livro, quando constatou que o 

assunto também invadira as redes sociais, na internet. Assim, o autor desta pesquisa 

recebeu contribuições sobre o tema, de pessoas que sequer imaginavam que aquele 

amigo/ colega/jornalista era também um estudante de Letras, que fazia um trabalho final 

de curso sobre o referido tema. 

  Diante de um desafio imposto pela conjuntura social na qual estava 

mergulhado, prevaleceu a decisão de investigar o discurso empregado pelos colegas 

jornalistas, sob uma ótica diferente da que geralmente é feita por apressados repórteres, 

despreocupados com os rigores científicos e as exigências de distanciamento pessoal em 

relação aos fatos analisados. 

 Certamente não foi coincidência a escolha pelo Cespe/UnB do tema “a língua 

de um povo não se faz com preconceito nem com prescrição” para a dissertação pelos 

candidatos no segundo vestibular de junho, pouco mais de um mês que a questão do 

livro didático ganhou destaque na mídia. A UnB deu sua colaboração para que o debate 

sobre o preconceito lingüístico não fique restrito às universidades, como pregara a 

mídia, nem às páginas sensacionalistas de jornais. E provocou a sociedade a refletir 

sobre o assunto, com seriedade.   

No meu caso, se tivesse que redigir uma redação sobre o tema proposto pelo 

Cespe/UnB deveria reconhecer que já fui um dos pretensos vigilantes da língua, quando 

ainda não tinha conhecimentos suficientes para entender o efeito desastroso do 

preconceito linguístico sobre quem sofre esse tipo de cobrança. Desse modo, essa 

investigação é também um pedido público de perdão aos que tentei corrigir, achando 

que estava no caminho certo.  Mas era pura ignorância. 

 

1.1 Objetivos 

 Neste trabalho, pretendo investigar e analisar as relações entre a prática 

discursiva utilizada pela imprensa brasileira na divulgação da distribuição pelo 

Ministério da Educação (MEC) do livro didático Por uma vida Melhor, com supostos 
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“erros” de português, a manifestação do preconceito linguístico nessas mensagens e a 

manipulação das informações que foram transmitidas ao público, em reportagens, 

artigos e crônicas. 

O período da pesquisa abrange as primeiras semanas de veiculação das notícias 

em sites jornalísticos e jornais (a partir de 12.05.2011), quando se registrou ampla 

repercussão na mídia. Os veículos pesquisados são Correio Braziliense, O Globo e 

Folha de S. Paulo, além das revistas semanais Veja e Istoé, sites e blogs jornalísticos 

que divulgaram matérias sobre a edição do referido livro didático, além da revista 

especializada “Língua”. 

Na pesquisa, cabe ao autor apurar as diversas formas de produção do texto   

jornalístico,  investigando  empiricamente a estrutura e conteúdo das matérias , sob  o 

enfoque crítico da análise do discurso, sobretudo em relação à pragmática. Desse modo, 

devem ser abordadas as interrelações do discurso, envolvendo seus agentes, o papel 

constitutivo do texto, a subjetividade dos critérios de edição das informações e suas 

implicações na recepção pelos leitores. 

 Apesar da necessidade de uma investigação mais próxima da isenção 

ideológica, devem ser consideradas as limitações impostas pelo enfoque da Linguística 

Crítica, segundo ressaltam Fowler e Kress (apud Izabel Magalhães, 2006. p.2): “Se o 

significado linguístico é inseparável da ideologia e ambos dependem da estrutura social, 

então a análise linguística deveria ser uma poderosa ferramenta para o estudo dos 

processos ideológicos que medeiam as relações de poder e controle. Mas a linguística é 

uma disciplina acadêmica e como todas as disciplinas acadêmicas está apoiada em uma 

série de pressupostos que  constituem 

O corpus da pesquisa é o material jornalístico envolvendo a distribuição do 

referido livro didático, incluindo reportagens, artigos, blogs, editoriais. Em virtude da 

necessidade de se delimitar um estudo específico sobre o discurso utilizado pela mídia 

impressa, não se considerou neste momento a investigação de matérias jornalísticas 

veiculadas em telejornais__ o que não impediu, entretanto, que alguns fatos ou 

comentários divulgados na tevê servissem de apoio à  investigação. 

 Como método de pesquisa, neste estudo de caso, optou-se pela observação das 

realidades materiais (textos) envolvendo a cobertura jornalística de vários veículos de 

comunicação sobre um determinado evento, comparando-se suas semelhanças e 

diferenças no discurso, a fim de se apurar a validade da hipótese por meio de uma 

comprovação empírica.   
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Entre os autores que subsidiaram as informações teóricas sobre o tema da 

pesquisa destacam-se linguistas como Patrick Charaudeau,  Eni Orlandi, Sírio Possenti, 

Lilian Zamboni, Norman Fairclough, Teun A. Van Dijk, Isabel Magalhães, Ingedore 

Koch, Marcos Bagno, Ataliba Castilho, Rosa Virgínia, além de outros pesquisadores 

das ciências sociais,  como  Michel Foucault.     

 

1.2 Hipótese: A subjetividade da imprensa em defesa do preconceito linguístico 

A imprensa realizou uma cobertura isenta sobre o caso da edição do livro 

didático do Ministério da Educação (MEC), Por uma vida melhor? O discurso utilizado 

transmitiu aos leitores as informações sobre o livro com objetividade? Este trabalho 

busca comprovar a tese de que houve, além de excesso de subjetividade, um exagerado 

viés ideológico nos textos veiculados na imprensa. No caso, a polêmica sobre a 

utilização do livro didático seria apenas um pano de fundo sobre uma questão maior 

defendida na imprensa: o preconceito linguístico. 

 Por meio da análise das principais características dos textos, com destaque para 

a crítica sobre as funções constitutivas do discurso, o autor deste trabalho buscou 

esclarecer os mecanismos de argumentação e persuasão utilizados na prática  discursiva 

dos jornalistas. Também se apurou eventuais desvios, pelos autores dos textos 

jornalísticos, dos princípios básicos que deveriam nortear o trabalho da imprensa, como 

a busca da imparcialidade em relação aos temas abordados em suas reportagens. 

 

1.3 Fundamentos teóricos                                                                           

Para se entender com profundidade a polêmica criada em torno da edição da 

distribuição e uso do livro do MEC, Para viver uma vida melhor, é preciso que fique 

clara a distinção entre vários conceitos utilizados erroneamente na discussão sobre 

alegados “erros de português”. Desse modo, cabe aqui o registro das diferenças 

existentes entre língua, linguagem e discurso, termos que embora estejam 

intrinsecamente relacionados numa interdependência apresentam significado próprio e 

diferenciado dos demais. 

Segundo Celso Cunha (2000, p.1), “linguagem é um conjunto de processos __ 

resultado de uma certa atividade psíquica profundamente determinada pela social __ 

que torna possível a aquisição e em emprego concreto de uma língua qualquer”. Ele 
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explica que a linguagem é utilizada, de modo amplo, para permitir a comunicação entre 

as pessoas. 

 Já a língua (Cunha, idem) “é um sistema gramatical pertencente a um grupo de 

indivíduos. Expressão da consciência de uma coletividade, é o meio por que ela concebe 

o mundo que a cerca e sobre ele age. Utilização social da faculdade da linguagem, 

criação da sociedade, não pode ser imutável; ao contrário, tem de viver em perfeita 

evolução, paralela à do organismos social que a criou”. 

No Grande Dicionário da Língua Portuguesa (2000), língua está definido como 

“sistema de signos vocais, eventualmente gráficos, próprio de uma comunidade de 

indivíduos, que o utilizam como instrumento de comunicação e expressão; idioma”.  Já 

linguagem é “capacidade observada nos seres humanos de exprimir seu pensamento e 

de comunicá-lo por meio de um sistema de sinais vocais eventualmente gráficos (a 

língua)”.  

Também Cunha (2000, p.1) define o conceito de discurso. “É a língua no ato, na 

execução individual. E como cada indivíduo tem em si um ideal linguístico, procura ele 

extrair do sistema idiomático de que se serve as formas de enunciado que melhor lhe 

exprimem o gosto e o pensamento.” 

A articulação do discurso está condicionada ao uso seletivo que fazemos das 

palavras, de acordo com o repertório de cada falante. “O poder da palavra é o poder de 

mobilizar a autoridade acumulada pelo falante e concentrada num ato linguístico” 

(Bordieu, 1977 apud Gnerre, 1985, p.13)   

Conforme os ensinamentos da Linguística, ciência que estuda a linguagem desde 

os estudos de Ferdinand de Saussure (1917-1972) até os dias atuais, no ato da fala 

temos a utilização da faculdade de linguagem humana, que por meio de uma 

determinada língua (sistema de signos) exprime um determinado discurso, que varia de 

pessoa  para pessoa,  de acordo com o contexto social ao qual está inserido. 

O linguista norte-americano Noam Chomsky (1996), principal mentor do 

gerativismo, define a capacidade de comunicação do ser humano, em razão de atributos 

biológicos, além de sociais.  Ele defende que existe uma faculdade de linguagem 

inerente ao ser humano, sendo que parte da mente/cérebro é dedicada ao conhecimento 

e ao uso da linguagem.  

Cunha (2000, p.2) explica que “a sociolinguística, ramo da linguística que estuda 

a língua como fenômeno social e cultural, veio mostrar que estas interrelações são muito 

complexas e podem assumir diferentes formas”. Com efeito, a sociolinguística não tem 
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como objeto de estudo a prescrição das normas de uso da língua, mas busca observá-las 

como variações reais de utilização pelos falantes das línguas, em todo o mundo. 

 O linguista Marcos Bagno (2000, p.307), defensor dos princípios vanguardistas 

da sociolinguística, explica a interrelação entre língua e linguagem, no contexto social, 

com as seguintes metáforas: 

 

 O que costumamos chamar de língua é apenas uma pequena ilha, um ponto 
identificável num mapa rodeado de linguagem por todos os lados. E a 
linguagem é realmente um oceano: fluida, instável, de contornos imprecisos, 
multiforme, imprevisível, incontável, misteriosa, cheia de praias agradáveis, 
mas também de abismos terríveis, cheia de piscinas calmas, de ondas 
gigantescas e maremotos que nos fazem naufragar.  A linguagem é a língua 
mais tudo, é a língua mais o mundo. A língua é um pássaro vivo, solto por aí. 
BAGNO (2000, p.307). 

 

    No caso específico da cobertura jornalística sobre o livro do MEC houve, por 

ignorância ou má-fé, o emprego indevido dos conceitos de língua e linguagem.  

Utilizou-se essa confusão generalizada estabelecida pela superficialidade do senso 

comum para a defesa de premissas duvidosas, como por exemplo, a noção de que quem 

se expressa fora dos padrões cultos da língua está incorrendo em “erro”, que não deve 

ser tolerado pela sociedade, uma ameaça à preservação da nossa língua. 

 

1.3.1 A diacronia da língua 

A fim de esclarecer as diferenças entre os objetos de trabalho e de pesquisa que 

envolvem as complexas funções de gramáticos (normas da língua) e linguistas 

(utilização real), convém salientar a importância crucial da diacronia da língua 

portuguesa __ que  se originou do latim vulgar e está em curso desde a chegada de 

Cabral até os dias atuais, com o avanço  frenético da tecnologia e o surgimento do 

combatido “internetês”.   

Em sua Gramática do Português Brasileiro, Castilho (2010) explica a evolução 

do uso na língua portuguesa no Brasil, trazida pelos portugueses há mais de 500 anos 

dentro de processo de colonização, defendendo a tese de que temos hoje uma 

diferenciação em relação à língua original que já permite a defesa da existência de um 

“português brasileiro”. 



14 
 

Embora essa tese seja contestada por muitos estudiosos conservadores, que 

pregam a unicidade da língua portuguesa, é incontestável a ocorrência de muitas 

mudanças linguísticas em todos os sistemas e multissistemas que integram o português, 

praticado no Brasil __ e que progressivamente afasta-se do modelo lusitano, canônico. 

 Ao explicar que “as línguas mudam com o passar do tempo”, o linguista Faraco 

(1991, p. 9) destaca que no Brasil os estudos da linguística avançaram a partir da década 

de 60, modificando os antigos currículos tradicionais dos cursos de Letras, das nossas 

universidades.  Cabe registrar que o estudo sobre linguística já era uma preocupação 

desde a Grécia Antiga.  

Faraco ensina que qualquer parte da língua pode mudar, com o passar do tempo, 

abrangendo desde a pronúncia até as construções fonético-fonológicas, semânticas, 

lexicais, morfológicas e pragmáticas. São esses aspectos que comprovam a tese das 

mudanças constantes da língua. 

 As mudanças pragmáticas estão entre as que mais permitem entender a 

evolução natural da língua. Elas permitem a investigação sobre o uso de uma 

determinada língua em contraste com as propriedades estruturais desse sistema. Um 

exemplo clássico é o caso do uso do pronome de tratamento “você”, que sofreu várias 

modificações ao longo dos anos até chegar ao popular “cê”, que todos utilizam no 

cotidiano coloquial.  

 Sobre a “percepção da mudança” da língua, Faraco enfatiza:  

 
Nesse ponto, é interessante notar que, com bastante frequência, a primeira 
reação dos falantes __ em especial dos grupos socioeconômicos mais altos e 
que normalmente não são inovadores de processos de mudanças __ às formas 
inovadoras é negativa. Eles a tacham de “erradas”,  “ impróprias”, “feias”. 
Trata-se, na verdade, de juízos de valores que nada têm a ver com a forma em 
si __ que, de um ponto de vista estritamente linguístico, é tão boa quanto 
qualquer outra__mas com as peculiaridades das relações sociais (Faraco, 1991, 
p. 16).  
 
  

 Bagno (2000, p. 111) registra que a evolução das formas de uso da língua 

também chegou às escolas, naturalmente, na própria fala dos professores. 

“Determinadas opções fonéticas, sintáticas e morfológicas que hoje são moeda corrente 

na fala de professores de português seriam objeto de horror e condenação da parte de 

professores de duas ou três gerações atrás”. 
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1.4 As contradições no ensino do português 

Incentivadoras da necessidade de mudanças no ensino do português nas escolas 

brasileiras, a pesquisadora da Universidade Federal da Bahia (UFBa),  Rosa Virgínia M. 

e Silva, justifica que a obrigatoriedade de ensino da gramática  de acordo com as 

normas da língua padrão é um dos fatores que tem provocado altas taxas de repetência e 

evasão escolar. E sustenta que as dificuldades para o uso fiel da norma padrão nas 

escolas não afetam apenas os estudantes: 

 

Há um número significativo de professores que, certamente, não dominam o padrão 
preconizado pela escola decorrente dessa realidade linguístico-social e existem hoje, 
no interior das escolas brasileiras, variantes dialetais não só usadas pelos professores 
que, em diferentes graus, a depender de sua formação, de sua origem econômica, da 
sua área regional, dominam o padrão idealizado pela escola e estacionado nas 
gramáticas pedagógicas.  (1996 p.53). 
 
 

A professora cita declaração atribuída ao escritor alagoano Graciliano Ramos 

para explicar o hiato existente entre a língua que é ensinada na escola e aquela 

empregada pelo povo: 

 
Não é exagero dizer que o escritor brasileiro tem a obrigação de traduzir o seu 
português (língua aprendida na escola, exercida através da função individual dentro da 
classe dominante, uniformizada pelo convívio, aprimorada e conscientizada através de 
nossos bons autores dos nossos bons autores daqui e de além mar) para o brasileiro 
falado por pessoas de diferentes estratos sociais, que não tiveram acesso às instâncias 
de purificação da língua”. (Silviano Santiago apud Matos e Silva, 1996).  
 

 

 A professora Rosa Virgínia M. Silva invoca também os ensinamentos do 

professor e gramático Antônio Houaiss, para criticar a postura conservadora do ensino 

do português nas escolas brasileiras. Explica que para Houaiss houve uma “polarização 

maniqueísta” e um “policiamento social” desde a fundação do Brasil Colônia. 

 Bagno (2000, p.306) defende que é preciso “romper com a falsa sinonímia 

“ensino de língua=ensino de gramática. E prega que “gramática nada tem a ver com a 

intuição linguística do indivíduo enquanto falante nativo de uma língua, nem com a 

fascinante investigação filosófica das relações do ser humano com sua linguagem e dos 

seres humanos entre si por meio da linguagem, mas com a mera prescrição de normas 

arcaicas aplicadas à realização mecânica a acrítica de exercícios de taxionomia que se  

revelam vazios e inúteis”. (idem).   
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1.5 As diferenças entre língua padrão, norma culta e a norma popular  

                            “A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros 

                                         Vinha da boca do povo na língua errada do povo 

                                         Língua certo do povo 

                                         Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil”  

                                        (Manuel Bandeira) 

 

Há uma diferença significativa sobre o uso da língua padrão, prescrito pelas 

gramáticas normativas tradicionais, a norma culta _ utilizada pelas pessoas mais 

escolarizadas _ e a norma popular, usada coloquialmente pelos indivíduos com menor 

grau de escolaridade/letramento.  

 As diferenças sobre as normas padrão, culta e popular dentro da nossa língua 

são praticamente ignoradas pelas gramáticas normativas __ o que se reflete na 

conservação dentro da sociedade da ideia de que só existe uma língua em uso pelo povo 

brasileiro. Bagno (2000, p.26), por exemplo, diz que as gramáticas normativas 

brasileiras disseminam o “mito da língua única”. 

 Na defesa do “mito”, difundido naquelas gramáticas,  os autores preocupam-se 

apenas em  descrever as normas de uma variedade padrão, a ser imitada, que  sequer é 

praticada com rigor pelos falantes da norma culta, em virtude de muitas das suas 

contradições estruturais e do distanciamento com a realidade da língua.   

O professor Maurizio Gnerre, autor de Linguagem, escrita e poder, enfatiza que 

a produção dos atos de linguagem dependem sempre do contexto social ao qual os 

falantes estão envolvidos. “As regras que governam a produção apropriada dos atos de 

linguagem levam em conta as relações sociais entre o falante e o ouvinte. O ser humano 

tem que agir verbalmente de acordo com tais regras. Isso é, tem que “saber”:  a) quando 

pode falar e  quando não pode  b) que tipo de conteúdos referenciais lhe são consentidos 

c) que tipo de variedade linguística é oportuno que seja usada”. (1985,p.4) 

Gnerre (idem) explica que a língua padrão, aquela defendida pelas gramáticas, é 

um sistema comunicativo que está ao alcance de uma parte muita reduzida dos 

integrantes de uma comunidade. “é um sistema associado a um patrimônio cultural 

apresentado com um corpus definido de valores, fixado na tradição escrita. (idem) 
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1.6  A proposta dos parâmetros curriculares nacionais  

 De acordo com os fundamentos e objetivos da área de Língua Portuguesa, 

divulgados pelo Ministério de Educação (MEC), em sua 3ª edição (2001), como 

proposta curricular para a educação de jovens e adultos, as escolas devem buscar 

“abrangência no desenvolvimento da linguagem oral e a introdução e desenvolvimento 

da leitura e escrita” (p.11)  

 Conforme consta no documento, acessível também no site do MEC:  

 
Com relação à linguagem oral, o ambiente escolar deve propiciar situações 
comunicativas que possibilitem aos educandos a ampliação de seus recursos 
linguísticos. Em outras palavras, os educandos devem aprender a planejar e 
adequar o seu discurso e diferentes situações formais e informais. Com 
relação à linguagem escrita, além da compreensão e domínio dos seus 
mecanismos e recursos básicos, como o sistema de representação alfabética, a 
ortografia e a pontuação, é essencial que os educandos compreendam suas 
diferentes funções sociais e conheçam as diferentes características que os 
textos podem ter, de acordo com essas funções. (MEC- 2001 p. 51).   

 
Já em relação à compreensão da linguagem oral e o respeito à diversidade 

linguística entre os estudantes, a proposta curricular recomenda: 

 
Os modos de falar das pessoas analfabetas ou pouco escolarizadas são a 
expressão mais forte de toda a bagagem cultural que possuem, de suas 
experiências de vida. Podemos encontrar adultos poucos escolarizados que 
têm um excepcional domínio de expressão oral: contadores de histórias, 
poetas, repentistas, líderes populares. Entretanto, deparamos também com 
aqueles que têm seu discurso marcado por experiências de privação, 
humilhação e isolamento, que se expressam de forma fragmentada e têm de 
se fazer entender . (MEC, 2001, p.52) 
 

 Ao pregar a necessidade de aperfeiçoamento do processo de comunicação entre 

aprendizes, jovens e adultos, a proposta curricular defendida pelo MEC que as pessoas 

não aprendem a escrever “exatamente da mesma forma que aprendemos a fala, pois a 

escrita é um sistema de representação mais complexo” (MEC, 2001, p.59). E alerta que 

“a alfabetização implica, desde suas etapas iniciais, um intenso trabalho de análise da 

linguagem por parte do aprendiz.(idem) 

Sobre o papel do professor em sala de aula, a referida proposta curricular orienta 

os profissionais da educação para jovens e adultos (EJA) a saberem lidar com a 

diversidade linguística. “Na escola, o professor deve criar situações em que os 

educandos exponham e reconheçam aquilo que já sabem sobre a escrita. Baseado no que 

os alunos já sabem é que o professor poderá decidir que novas informações fornecer, 

para quais aspectos chamar a atenção.”  
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Em relação às diferentes formas de expressão  dos estudantes, o documento do 

MEC (2001, pág.53)conclui: “o professor deve chamar a atenção dos alunos para os 

diferentes modos de falar e os efeitos que podem provocar sobre os que recebem a 

mensagem. No que diz respeito à linguagem oral, portanto, o papel do professor é 

mais desinibir, perguntar, comentar e sugerir do que propriamente corrigir (O 

grifo é nosso). 

A inédita edição dos parâmetros curriculares nacionais, para o ensino de 

português, com inovação sobre as variações linguísticas provocou reações positivas no 

meio acadêmico. Para Castilho (2000, p.99), por exemplo, a medida representou “um 

grande avanço na política linguística, com sua ênfase nos usos da linguagem e na 

valorização da língua falada. Trata-se de um texto extraordinário, que tem motivado 

uma série de iniciativas de aprimoramento do ensino”. 

  Castilho sustentou (2000, p. 102) que com a inovação dos PCNs, editados em 

1999 pelo Governo Federal, alcançou-se “um fato novo para o ensino do Português, 

com a incorporação da linga falada na prática de ensino”. Ele destacou que “pela 

primeira vez em documentos desse tipo se recomenda a inovação, solidamente fundada 

nas pesquisas desenvolvidas em nossas universidades.”  

 Ao elogiar o que considerou uma atitude inédita e alvissareira, em sua 

gramática lançada em 2010, Castilho não pôde imaginar o impacto que essa mudança de 

paradigma no ensino de português poderia causar nos meios de comunicação, em 2011, 

quando a novidade chegou às escolas públicas por meio do livro didático Por uma vida 

melhor. 

1.7 A prática discursiva como ferramenta de dominação ideológica 

O discurso atual da imprensa, midiático, como ocorre com qualquer texto 

informativo ou argumentativo, é carregado de subjetividade. Trabalha com ideias, 

valores, concepções filosóficas e ideológicas. É intencionalmente pragmático. A outrora 

consensual busca pela objetividade jornalística não passa hoje de clichê em desuso, que 

encontra poucos seguidores.  No complexo processo da comunicação empresarial não 

há mais espaço para a ilusória defesa da neutralidade da informação. Um mito 

atropelado pelo pragmatismo exacerbado da mídia. 

 Nos antigos manuais de jornalismo, uma lição básica sobre a postura ética a ser 

adotada pelos profissionais de imprensa torna-se um mito, quando não é objeto de 

chacota: “O compromisso de todo jornalista é com a verdade”. Como se poderia buscar 
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uma única e incontestável verdade dentro de um processo de produção discursiva 

marcado pela dominação ideológica capitalista? 

Conforme explica Bagno (2000, p. 26), Marx e Engels afirmavam  que “o 

domínio de uma classe social sobre as demais   não se dá apenas no plano material pela 

detenção dos meios econômicos de produção”. Mais do que isso, é preciso também que 

esse  domínio ocorra também no plano espiritual, das ideias e valores transmitidos na 

sociedade. E é justamente essa dominação ideológica que podemos observar no discurso 

da  chamada grande imprensa sobre os temas sociais.  

Estudiosos como o professor emérito de linguística, professor Norman 

Fairclough, da Universidade de Lancaster (Inglaterra), ressaltam a relevância do papel 

do discurso  pelas entidades nos mais variados segmentos da sociedade. “Os discursos 

não apenas refletem ou representam entidades e relações sociais, eles as constroem ou 

as “constituem”. (Fairclough, 2001, p. 22).     

 Fairclough (20001, p.52) explica a importância das contribuições de Michel 

Pêcheux e de Michel Foucault para o desenvolvimento da abordagem crítica da análise 

do discurso em relação ao poder. Para Pecheux, por exemplo, ”o discurso mostra os 

efeitos da luta ideológica no funcionamento da linguagem e, de modo inverso, a 

existência de materialidade linguística na ideologia”.  

 Sobre a manifestação das ideologias no discurso, Fairclough (2001, p. 117) 

destaca que elas “são significações/construções da realidade (o mundo físico, as 

relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das 

formas/sentido das práticas discursivas e que contribuem para a produção, reprodução 

ou a transformação das relações de dominação”. 

 Desse modo, não há como dissociar a prática discursiva dos meios de 

comunicação para a consolidação da hegemonia da ideologia dominante, conforme 

explica Fairclough. “As ideologias embutidas nas práticas discursivas são muito 

eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de senso comum” (2001, 

idem) 

1.8  O abuso do poder pelas “elites simbólicas” 

A importância do processo de dominação que as “elites simbólicas” exercem por 

meio dos “discursos públicos” é também ressaltada pelo professor da Universidade 

Pompeu Fabra de Barcelona (Espanha), Teun A. van Dijk, doutor pela Universidade de 

Amsterdã(Holanda), em seu livro  Discurso e Poder (Contexto, 2008). 
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“O abuso do poder só pode se manifestar na língua onde existe a possibilidade 

de variação ou escolha, tal como chamar uma mesma pessoa de “terrorista” ou de  

“lutador pela liberdade”, dependendo da posição e da ideologia do falante. 

Semelhantemente, notícias na imprensa sempre têm manchetes desempenhando ou não 

um papel na reprodução de preconceitos étnicos” Obviamente, os preconceitos 

manifestados na imprensa também envolvem outras “minorias”, tradicionalmente 

vítimas de opressão, como homossexuais, pobres, pessoas iletradas.  

Van Dijk lembra que o discurso forma a maioria das nossas ideologias. E o 

abuso do poder manifestado pela prática discursiva certamente provocará a 

disseminação e reprodução dos preconceitos sociais. E, por isso, adverte: “A falta de 

controle direto sobre as mentes ou sobre os ouvintes não é uma desculpa para a prática 

discursiva ruim, dado o conhecimento profissional sobre as prováveis tendências da 

influência como um todos dessas práticas sobre as mentes e as ações dos ouvintes”. 

(2008 p.33). 

O referido autor ressalta ainda, em  Discurso e Poder, que os chamados grupos 

de elite e as organizações  __ como a imprensa __ sabem perfeitamente os efeitos que as 

essas informações transmitidas no discurso exercem sobre o público. “Do contrário, não 

se engajariam na comunicação pública”.(2008, p.33). 

 Van Dijk (idem) critica a postura de políticos e jornalistas que, segundo ressalta, 

“rotineiramente se defendem de acusações de tendenciosidade ao dizer que não têm 

controle sobre o modo como as pessoas lêem, compreendem ou interpretam seus 

discursos.” (idem).  Explica ainda que embora não haja uma relação causal direta entre 

o discurso e sua interpretação, pois há outros fatores da psicologia da compreensão, isso 

não significa que os discursos em si são irrelevantes. “Pelo contrário, o discurso está 

sendo sempre utilizado como ferramenta de manipulação (idem): 

 
A manipulação envolve não apenas poder, mas especificamente abuso de 
poder, ou seja dominação. Mas especificamente, a manipulação implica o 
exercício de um forma de influência deslegitimizada  por meio do discurso: 
os manipuladores fazem os outros acreditarem ou fazerem coisas que são do 
interesse do manipulador, e contra os interesses dos manipulados (Van Dijk, 
2008, p. 234) 

 
 Com efeito, a alegada ignorância dos comunicadores sobre a influência na 

receptividade de seus discursos é falaciosa, como comprova a empírica análise da 

prática de manipulação da informação por meio de uma repetição sistemática de 
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estratégias de persuasão no processo de comunicação pública. Os recentes estudos 

críticos do discurso atestam essa realidade.  

“Há uma compreensão geral das maneiras como conhecimento, o preconceito e 

as ideologias são adquiridos também através do discurso. Assim, especialmente os 

autores profissionais e as organizações devem ter um entendimento acerca de quais são 

as possíveis ou prováveis consequências de seus discursos sobre as representações 

sociais e seus receptores”.  (ver Dijk, 20001, p. 33). 

No processo de construção das argumentações utilizadas pela imprensa e outras 

organizações deve ser enfatizada também a complexidade da função do público leitor. 

“Queiramos o não, quando fazemos parte do conjunto dos chamados sujeitos-leitores __ 

além de constituir um “público” com suas implicações e consequências __ estamos 

fazendo parte de um processo do qual resulta a institucionalização dos sentidos.” 

(Orlandi, 1988, p. 102). 

A referida autora explica que, em relação ao modo de leitura, existe uma relação 

de interlocução na construção de sentidos. “Sem esquecer que os sentidos não são 

propriedades privadas: nem do autor, nem do leitor” (idem). Ela ressalta que esse 

“efeito-leitor” não se esgota no momento da emissão da mensagem. Afinal, os sentidos 

têm historicidade e também se projetam no futuro.  

1.9 O espetáculo das mídias e a democracia 

 Em seu livro Discurso das Mídias (Contexto, 20006), o professor da 

Universidade de Paris-Nord, Patrick Charaudeau, investiga a atuação das mídias, que 

segundo conceitua, “não são a própria democracia, mas são o espetáculo da 

democracia”. Ele também critica a suposta neutralidade das mídias, em relação às 

instâncias de poder: 

 
As mídias constituem uma instância que não promulga nenhuma regra de 
comportamento, nenhuma norma, nenhuma sanção. Mais que isso, as mídias 
e a figura do jornalista não tem nenhuma intenção de orientação nem de 
imposição, declarando-se, ao contrário, instância  de denúncia do poder. 
Sendo assim, de onde vem a designação de “quarto poder”? Seria porque se 
presta, sem querer, a uma manipulação das consciências(...). As mídias 
manipulam tanto quanto manipulam a si mesmas. Para manipular é preciso 
um agente de manipulação, que tenha um projeto e uma tática, mas é preciso 
também um manipulado (2006, p. 18).    

 
 Charaudeau aborda também o engajamento ideológico que, geralmente, o 

jornalista exerce como agente integrante das mídias, que “não transmitem o que ocorre 

na realidade social; elas impõem o que constroem do espaço público”. (idem. 19). Ao 
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lembrar o adágio sobre a função do jornalista, “ele não pensa e sabe tudo” (idem, 181), 

critica: 

 “O comentador sabe que precisa ser credível, mas sabe também que nenhuma 

análise ou argumentação terá impacto se não despertar o interesse das comunidades de 

informação se não despertar o interesse do consumidor da informação se não tocar sua 

afetividade. Assim, o jornalista preso entre o martelo (credibilidade) e a bigorna 

(captação), tenderá a preferir modos de raciocínio que julgará simples e motivadores”. 

(Charaudeau, 2006, p. 181) 

 

2 ANÁLISE DO DISCURSO - 

      As primeiras notícias sobre o livro 

 No dia 12 de maio de 2011, numa quinta-feira pela manhã, quando o assunto 

mais comentado na imprensa brasileira era o enriquecimento suspeito do ex-ministro 

Palocci, uma notícia curta chamou a atenção em um dos blogs jornalísticos, 

Poderonline, especializado em assuntos políticos.  

O IG registrava, na coluna assinada pelos jornalistas Jorge Félix e Tales Faria, 

que o MEC teria distribuído a 4.236 escolas da rede pública do País 500 mil exemplares 

do livro didático Por uma vida melhor, da coleção Viver, escrito pela  professora 

aposentada da rede pública paulista, Helena Ramos, com “erros de português”. A 

autora, uma especialista na formação de professores de Português, foi transformada em 

vilã, acusada de colocar em risco até o “desenvolvimento do País”. (Veja anexo A) 

 O que em outros tempos seria apenas uma notícia comum sobre educação e 

escolas __ uma novidade linguística em livro didático __ transformou-se no que os 

jornalistas chamam de “matéria quente”. Aquele “furo” potencializado pela 

instantaneidade virtual provocou logo a resposta do MEC, além de críticas contundentes 

dos colunistas “formadores de opinião”. Resultado: a notícia “explodiu” nas redes 

sociais, blogs e ganhou as manchetes dos telejornais. A reação feroz e imediata  da 

mídia  provocou  um autêntico escândalo nacional. 

O assunto gerou tanta discussão, que inclusive foi tema de editorial de jornais e 

revistas, como aconteceu em Brasília com o jornal Correio Braziliense. E também com 

a revista IstoÉ, edição de 25 de maio de 2011. Nas seções destinadas aos leitores, não 

faltaram também cartas e mensagens enviadas __ a maioria delas criticando o livro__ 

como se de fato ele estivesse divulgando mensagens com apologia aos “erros de 



23 
 

português”, sobretudo em relação à concordância verbal. Como exemplo, a expressão 

“nós pega peixe”  

De acordo com a ordem cronológica de postagem (07h02), do dia 12 de maio de 

2011, provavelmente a primeira notícia veiculada sobre a edição do livro “Para viver 

uma vida melhor” foi veiculada às 07h02, na coluna Poderonline, dos jornalistas Jorge 

Félix e Tales Faria, que a assinam no site noticioso IG, de reconhecida credibilidade  no 

meio jornalístico/político nacional.  Naquela coluna, os leitores não tiveram acesso ao 

que de fato estava escrito no livro.    

O título da notícia iniciadora da polêmica, “Livro usado pelo MEC ensina a falar 

errado”, já antecipava o teor da mensagem que será detalhada na nota: um paradoxo 

pedagógico. Como um livro didático distribuído pela autoridade máxima de ensino do 

País __ o Ministério da Educação (MEC) __ poderia ensinar erros gramaticais? 

 Os jovens estudantes de Comunicação Social conhecem de imediato uma das 

máximas preferidas sobre o conceito de jornalismo: “Se um cachorro morde um  

homem isso não é notícia. Mas se um homem morde um cachorro isso é notícia”. No 

caso do livro didático, alvo da informação, a analogia serve para explicar que, de fato, 

aquele assunto era digno de virar notícia nacional. 

Um livro didático ensinar “erros gramaticais” é como um homem morder um 

cachorro: comportamento excêntrico, anormal, contraria as regras básicas do ensino, os 

valores da sociedade letrada, chama a atenção dos leitores, desperta curiosidade. O 

ingrediente principal: expõe de modo ridículo a atuação de um importante ministério. 

Incompetência? Desleixo na seleção do livro? Interesses escusos? Todas essas 

possibilidades implícitas na informação justificariam sua divulgação. Era uma notícia 

potencialmente interessante __ o que realmente foi comprovado pela ampla repercussão. 

 Logo na abertura da nota, o lide (jargão jornalístico que designa o local onde 

devem estar presentes no texto as principais informações da notícia) em menos de duas 

linhas distorce os conteúdos transmitidos pelo citado livro. “Livro didático da língua 

portuguesa adotado pelo MEC (Ministério da Educação) ensina aluno do ensino 

fundamental a usar a norma popular da língua portuguesa”.   

 Se analisarmos o conceito do verbo “ensinar”, no dicionário do Aurélio (2000, 

p. 363) __ “transmitir conhecimento, instruir, doutrinar” __ podemos inferir que a 

escolha por aquela palavra não foi aleatória. Os autores da notícia, jornalistas 

experientes, buscam ironizar a prática de ensino, embutida no livro.  Como se pode 

ensinar um erro? Uma indagação que certamente o leitor seria levado a fazer diante 



24 
 

daquela informação inicial e que lhe poderia gerar um significado social de acordo com 

o esperado pelos emissores. 

 Para se entender o impacto criado na mente do leitor/receptor por aquela 

construção sintagmática é interessante lembrar as noções de manipulação e abuso de 

poder, expostas por Van Dijk (2001, p. 27).  A intencionalidade dos autores daquela 

argumentação, na busca de um efeito de sentido negativo na leitura sobre aquela suposta 

contradição pedagógica, é clara e ostensiva. Uma irrefutável construção persuasiva 

articulada sem a necessidade de apelos mais diretos à linguagem, como o uso de 

adjetivações, conectores e advérbios de intensidade.      

No segundo parágrafo da notícia, os jornalistas reforçam e complementam as 

informações da abertura da nota: “O volume Por uma vida melhor, da  coleção  Viver, 

mostra ao aluno que não há necessidade de se seguir a norma culta para a regra da 

concordância”. Esse enunciado é falacioso, pois apresenta aos leitores uma premissa 

falsa, que não consta do texto da autora do livro. Trata-se de uma inferência de 

responsabilidade dos jornalistas, “vendida” como realidade. 

 Em vez de dizer que a autora do livro didático contextualiza a possibilidade de 

uso da norma popular em lugar da norma culta,  para a adequação ou não de  utilização 

de expressão com erros de concordância verbal,   os redatores da notícia destacam que o 

livro “mostra ao aluno que não há necessidade de seguir a norma culta  para a regra da 

concordância.” Uma  argumentação falaciosa  que se inicia na omissão de algumas 

informações e segue desprezando as condições de uso  da linguagem, enfatizadas pela 

autora. 

Como “falácia” é um termo cujo significado ganhou várias interpretações mais 

amplas no senso comum, cabe aqui esclarecer que a sua utilização neste trabalho está 

relacionada ao que conceitua o psicólogo David W. Carraher, da University of New 

York, autor do livro Senso Crítico: “Uma falácia é um erro de raciocínio que contamina 

a argumentação, tornando-a sem fundamento apropriado” (2003, p.27). 

 No caso descrito acima, sobre a alegação de que a autora ensinava aos 

estudantes  que não é preciso utilizar a norma culta, ocorre  um típico caso de falácia 

formal __ aquela que diz respeito aos raciocínios e ao modo incorreto como o autor 

passa das evidências ou das  premissas à conclusão, conforme explica Carraher . 

 A fim de se dirimir eventuais dúvidas sobre o que diz a autora no livro, sem 

recorrer a perigosas paráfrases, convém a leitura atenta do contexto mais amplo escrito 

pela professora Heloísa Ramos: 
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           Muitas vezes, na norma popular, a concordância acontece de maneiras diferentes.  Veja 

             Os livro mais interessante estão emprestado. 

             Os (masculino  plural) 

             livro (masculino, singular) 

             Interessante (masculino singular) 

             Emprestado (masculino singular) 

Você acha que o autor dessa frase se refere a um livro ou mais de um livro? Vejamos. 

O fato de haver a palavra os (plural) indica que se trata de mais de um livro. Na 

variedade popular, basta que esse primeiro termo esteja no plural para indicar mais de 

um referente.  Reescrevendo a frase no padrão da norma culta, teremos: 

              Os livros mais interessantes estão emprestados. 

Você pode estar se perguntando: “Mas eu posso  falar “os livro”? Claro que pode. 

Mas fique atento por que, dependendo da situação, você  corre o risco de ser vítima de 

preconceito linguístico (o negrito é da autora). Muita gente diz o que se deve e o que 

não se deve falar e escutar, tomando as regras estabelecidas para a norma culta como 

padrão de correção de todas as formas linguísticas. O falante, portanto, tem de ser 

capaz de usar a variante adequada da língua para cada ocasião.” 

Como se percebe acima, a autora do livro preocupa-se em mostrar que existe 

mais de um padrão, culto e popular, que podem ser praticados pelos falantes, conforme 

a “situação” utilizando como exemplo o caso da concordância entre o artigo e o 

substantivo, naquela frase: “Os livro”  

 Como explicou, o fato de o artigo estar no plural no início de uma frase deixa 

claro para qualquer falante que o substantivo que o acompanha  também é plural, sem 

maior esforço para essa compreensão, pois é uma regra natural da língua, conforme 

ensina a teoria gerativista e a sociolinguística. 

Se analisarmos com mais profundidade a variação __ que foge à regra padrão __ 

o artigo no plural e substantivo no singular constataremos que é uma realidade 

linguística incontestável praticada no cotidiano pela grande maioria dos falantes 

brasileiros, seja entre os menos letrados ou entre os mais cultos. A supressão do “s”, 

como fonema indicativo do plural do substantivo, é uma tendência da evolução natural 

da língua, muito disseminada na linguagem coloquial. As pesquisas recentes da 

sociolinguística comprovam esses dados. 

No outro exemplo de variedade linguística, citado pela autora e que também 

causou muita reação da mídia, o “nós pega o peixe”, há um caso clássico de desrespeito 

à norma padrão (o verbo no singular posposto não concordando com o pronome “nós”). 

Mas é também um exemplo que ilustra uma variedade bastante usada popularmente, por 
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pessoas com menor grau de letramento ou em situação de informalidade. Não é tão 

utilizado como “os livro”, é verdade, mas o emprego do pronome  no plural não deixa 

dúvidas de que o sujeito  é mais de uma pessoa __  com exceção da retórica de políticos, 

que dizem “nós”, referindo-se a si próprio.  

Na sua argumentação para defender a aceitação das variedades linguísticas, a 

autora destacou o fato de que se as pessoas entendem o sentido da frase __ no caso, a 

marca implícita de plural, mesmo com o artigo sem concordar com o substantivo __ 

houve êxito no processo da comunicação verbal. Ressalva, contudo, que o falante pode 

ser “vítima de preconceito linguístico” se a opção entre a norma culta ou popular não 

estiver de acordo com a “situação”.  

Embora o texto do livro esteja de acordo com os estudos linguísticos, que 

condenam a prática do preconceito contra a variedade popular, a fim de se evitar 

distorções __ muitas delas mal intencionadas __ a autora poderia ter evitado a ênfase na 

expressão “claro que pode”, optando apenas por “pode”. Isso não alteraria o sentido e 

aplacaria a fúria daqueles que provavelmente entenderam essa frase como uma 

provocação descabida às regras gramaticais. 

Se analisarmos com mais atenção a recomendação do livro, “o falante, portanto, 

tem de ser capaz de usar a variante adequada da língua para cada ocasião”, podemos 

concluir que a redação da frase poderia ser melhorada, para evitar erros de 

interpretação. 

A generalização de que todos os falantes “têm” ser capazes de usar a variante 

adequada da língua para cada ocasião deixa subentendido que as pessoas que dominam 

a norma culta teriam, por exemplo, de falar “nós pega o peixe” em diálogo com 

interlocutor iletrado. É obvio que a pessoa menos culta entenderá o conteúdo da 

mensagem nos casos de respeito à concordância verbal e nominal: “nós pegamos os 

peixes”, “os livros”. Se entendemos corretamente a mensagem na norma popular, isso 

também vale para a norma culta, no caso analisado. 

 Poderia a autora explicar que em casos como aqueles cada um pode usar a 

variante linguística que domina, sem agredir ou menosprezar o nível cultural do seu 

interlocutor.  A imprecisão daquele conselho sobre o uso da língua, contudo, não é 

motivo de condenação das ideias defendidas no livro, que demonstra uma estratégia 

clara de aproximação ao universo de alunos adultos, pouco escolarizados, que 

certamente já foram vítimas de preconceito linguístico.        
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2.1 Começa um debate desigual     

Antes da análise da geração da polêmica em torno da notícia veiculada pelo IG 

sobre o livro didático do MEC é preciso reconhecer que, apesar do sensacionalismo 

condenável do título da notícia inicial “Livro usado pelo MEC ensina a falar errado”, o 

site jornalístico cumpriu o dever básico de ouvir as partes envolvidas na questão, como 

a autora do livro, professora Heloísa Ramos, como também o MEC, que divulgou nota 

de esclarecimento, no mesmo dia da edição daquela informação. 

Demonstrando agilidade na busca das versões do MEC e da autora do livro, o 

site IG veiculou matéria como título informativo “MEC defende uso de livro didático 

com linguagem popular (vide anexo B) com as explicações daquele Ministério. Ouviu 

também a professora Heloísa Ramos, que disse ter domínio sobre o que estava 

ensinando aos alunos. E que não estava “brincando”, afirmação bem explorada pelo 

título da notícia: “Não somos irresponsáveis”, diz autora do livro.” 

Na defesa do conteúdo científico apresentado no livro, a autora utiliza a função 

identitária do discurso, expressando suas convicções pessoais e experiência de ensino,  

além de explorar no texto  as ideias constitutivas __ presentes em todo discurso __  

sobre aquela tomada de posição  acerca da necessidade de combate ao preconceito 

linguístico. 

 “Não queremos ensinar errado, mas deixar claro que cada linguagem é 

adequada para uma situação. Por exemplo, na hora de estar com os colegas, o estudante 

fala como prefere, mas quando vai fazer uma apresentação, precisa falar com mais 

formalidade. Só que esse domínio não se ensina do dia para a noite, então a escola tem 

que ter currículo que ensine de forma gradual”, justificou (vida anexo C), ao enfatizar: 

“Para que ensinar o que todo mundo já sabe?”. 

Foi no mesmo dia da divulgação da nota inicial crítica sobre o livro, que a 

assessoria  MEC enviou ao IG  os esclarecimentos do Ministério sobre a distribuição 

daquele livro. A abrir espaço para a versão oficial do MEC sobre o assunto, o IG 

permitiu aos leitores o acesso à posição do governo, representado pelo ministro Haddad, 

garantindo condições de uma interpretação baseada na pluralidade de ideias.  

Ao utilizar um discurso conciliador, mas firme, o Ministério abriu o seu texto 

praticamente reconhecendo que aquele assunto iria despertar ainda muitas opiniões 

divergentes.  “Lidar com as diferenças é uma das maiores dificuldades do ser humano. 
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Ao se descobrir a diversidade, em muitas coisas, manifesta-se a tensão, a intolerância e, 

principalmente, o preconceito que se define como uma postura negativa (vide anexo D).  

Desse modo, o texto do Ministério buscou caracterizar aquela divergência, ainda 

incipiente, dentro de um contexto mais amplo, que abrange as diferenças ideológicas na 

sociedade e a necessidade de respeito à diversidade. Buscou assim, antes de se 

posicionar na defesa de supostos “erros” em livros didáticos, uma argumentação técnica 

sobre os objetivos da proposta educacional do governo, materializados naquele livro.     

Depois de usar a premissa de respeito às diferenças individuais, o texto do MEC 

complementa o discurso sobre o reconhecimento da variação linguística “como uma 

necessidade para que os professores compreendam o seu papel de formar cidadãos 

capazes de usar a língua com flexibilidade, de acordo com as necessidades da vida e da 

sociedade”. (vide anexo D). 

Na matéria editada pelo site, os autores destacam ainda a visão do MEC sobre a 

existência de “mitos” em relação à língua. “A escola precisa livrar-se de alguns mitos: o 

de que existe uma única forma “certa” de falar, a que parece com a escrita, e o de que a 

escrita é o espelho da fala. Essas duas crianças produziram uma prática de mutilação 

cultural”. (idem). 

 Cabe lembrar que, de acordo com os postulados da análise do discurso crítica, a 

ampla difusão de mitos pelo senso comum acaba por naturalizar crenças e valores 

difundidos por segmentos de elites, que se utilizam desse mecanismo de manipulação 

social (veja Fairclough, 2008, p.117)  

O MEC defende ainda que “é o exercício contínuo das diferentes práticas, aliado 

à reflexão constante sobre os usos da linguagem que permite a ampliação dos recursos 

expressivos”(idem). E conclui que “os livros apresentam objetivos coerentes e 

compatíveis com as  Diretrizes Gerais da Educação de Jovens e Adultos”. (idem) 

No final do texto editado no site do IG, o ministro explica que na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos “a escola deve propiciar aos alunos um ambiente 

acolhedor no qual suas variedades linguísticas sejam valorizadas e respeitadas” (idem). 

O texto tem no seu final uma exortação conciliadora, de defesa também do estudo da 

gramática normativa, “que deve contribuir para o desempenho linguístico do aluno, 

tanto na recepção quanto na produção de textos escritos e orais”. 
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2.2 A subjetividade ostensiva da mídia  

Como se vê acima, o IG cumpriu inicialmente regra básica do bom jornalismo 

de que é preciso sempre ouvir os dois lados, quando da produção e edição de notícias 

com pontos de vista discordantes.  Mas, de certo modo, na matéria “Linguagem popular 

divide especialistas”(anexo E) começa a alimentar uma polêmica entre “especialistas” 

que não corresponde à realidade do meio acadêmico, onde os estudos linguísticos são 

amplamente favoráveis a mudanças no ensino do português nas escolas. 

De acordo com o que foi publicado, as linguistas Viviane Ramalho, da 

Universidade de Brasília (UnB) e Juliana Dias ilustrariam essa divisão entre 

especialistas. Diz a reportagem que  enquanto aquela defende “abertamente” que a 

linguagem popular seja ensinada nas escolas, esta prega que “popular não cabe para o 

ensino, apenas para reflexão”. (vide anexo E) 

Ao colocar as duas posições como antagônicas, a reportagem despreza a ideia de 

que o  espaço para a “reflexão” sobre as variações linguísticas deve ser a escola, 

envolvendo todos os seus agentes, alunos, professores, famílias. Em vez de 

contextualizar as abordagens supostamente diferentes daquelas professoras, o site 

preferiu confrontá-las, como estopim de uma polêmica que estava apenas começando... 

Nos próximos dias, o que se viu foi uma ampla e jocosa repercussão do assunto, 

que chegou ao ápice com matéria negativa no Jornal Nacional e comentários sarcásticos 

do jornalista e âncora Alexandre Garcia, uma das estrelas da mídia televisiva __ fato 

que  ilustra mas não integra o corpus  desta pesquisa. 

Como a matéria inicial ganhou uma recepção de escândalo na mídia, o próprio 

IG buscou explorar com muitas suítes (matérias posteriores à inicial, que trazem a 

repercussão do fato gerador da notícia) a aceitação ou não pela sociedade dos chamados 

“erros de português”, ouvindo alunos desinformados, escritores famosos e celebridades 

ligadas às letras, mas com pouca intimidade com os estudos linguísticos. Estava em 

gestação a tese de execração pública do livro “com nós pega”, como chegou a ser 

chamado num dos títulos de matérias sobre o assunto.  

 Foi atribuída à Academia Brasileira de Letras (ABL) __ uma confraria mais 

política do que acadêmica __ autoridade intelectual para condenar as evoluções dos 

estudos linguísticas.  Com isso, imprensa utilizou-se da postura conservadora daquela 

entidade para exemplificar o que seria uma reação negativa de “especialistas”. 
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 Em nota distribuída à imprensa e publicada no IG com o título “ABL critica 

livro e diz “estranhar certas posições teóricas” no IG, a entidade defende que “todas as 

feições do nosso idioma constituem objeto de disciplinas científicas, mas bem diferente 

á a tarefa do professor de Língua Portuguesa, que espera encontrar no livro didático o 

respaldo dos usos da língua padrão que ministra a seus discípulos” (vide anexoF). 

Mais adiante, a nota sustenta que a “posição teórica dos autores do livro didático 

que vem merecendo a justa crítica de professores e de todos os interessados no cultivo 

da língua padrão segue o caminho diferente do que se aprender nos bons cursos de 

Teoria da Linguagem”. O discurso de defesa da “língua padrão”, pela ABL, expõe a 

falta de conhecimento daqueles membros sobre as questões linguísticas e a constante 

evolução do uso da língua em nosso País. 

 Mais do que isso: a entidade se julga no direito de se tornar porta-voz de 

professores, como se pudesse traduzir o que pensam os nossos professores. Ao 

manifestar sua posição em defesa do ensino tradicional de português, a entidade invoca 

o linguista Mattoso Câmara Jr. e diz “que a gramática normativa tem o seu lugar no 

ensino e não se anula diante da gramática descritiva”. (veja anexo F).  

Como se constata no texto produzido pela ABL, esta utiliza também da falácia 

da autoridade, para pregar que só a gramática normativa merece ser estudada em sala de 

aula, como se as questões distintas analisadas pela gramática descritiva não merecessem 

ser foco dos estudos em sala de aula. Ou seja, respaldada por uma visão unilateral 

buscou a manutenção da ideia (falsa) de homogeneidade da língua, sem se embasar em 

dados científicos. Um apelo retórico, sem aprofundamento constitutivo e com 

preocupação de manutenção dos padrões hegemônicos do uso da língua. 

Em reportagem feita na cidade do Rio de Janeiro, com o título “Rio, estudantes 

querem aprender a forma culta da língua” (vide anexo G), o IG publicou no dia 18 de 

maio uma reportagem na qual estudantes são colocados diante de um dilema criado pela 

própria equipe de jornalistas: ou aprendem a norma culta da língua ou continuam a 

“falar errado”. 

No chamado sutiã (jargão jornalístico para designar as frases que sustentam e 

complementam as informações do título) da matéria, os editores do texto já demonstram 

que também se julgam com autoridade para corrigir erros gramaticais, pois publicam a 

seguinte declaração atribuída literalmente a uma empregada doméstica, supostamente 

ouvida por eles: “Prefiro ser corrigida na aula a sair por aí falando errado”, diz a aluna, 

Professores reclamam de livro que aceita fala popular”. (vide anexo G.) 
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 Torna-se assim difícil de se acreditar que uma empregada doméstica que cursa o 

7º ano  do Ensino Fundamental do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) __ 

como informa a reportagem __ optasse pela expressão da norma culta  “prefiro ser 

corrigida na aula a sair falando errado por aí”,  do que a popular construção  “prefiro ser 

corrigida na aula do que sair...”. (idem) 

Obviamente, os editores não hesitaram em reescrever o discurso da moça 

entrevistada para tentar passar a imagem de que as empregadas domésticas do Rio de 

Janeiro utilizam normalmente a língua culta. Sem deslizes. E abominam o uso popular, 

como se pessoas desses segmentos marginalizados, que vivem em morros e subúrbios, 

tivessem condições de escolher entre a norma padrão, a culta ou a popular. Uma ilusão 

criada pela tendenciosidade jornalística, demonstrada no texto.  

Na reportagem é atribuída àquela estudante uma frase na qual ela diz que não 

tem vergonha de ser corrigida em sala de aula. Mas que já fora corrigida pelos patrões 

__ e teve “vergonha” disso. Isto é, de acordo com a subjetividade explícita da 

reportagem os patrões estariam corretos em corrigir a empregada e em cobrar dela o uso 

da norma culta. Desse modo, ela seria culpada por sofrer o preconceito linguístico dos 

patrões. Por isso, precisava estudar mais. “Estou na escola para não precisar passar por 

isso outra vez”, teria dito a entrevistada, personalizando uma heroína na luta contra o 

papel humilhante de “falar errado”.   

O esforço dos editores da reportagem em comprovar o discurso de rejeição dos 

próprios alunos à aceitação da variedade linguística popular foi tanto que encontraram 

um adolescente de 15 anos, Severino Ramos Gomes da Silva, que teria adotado um 

apelido “Diego”  para que não fosse chamado de “Severino”,  certamente  para fugir do 

estigma que o seu nome de batismo carrega na sociedade, geralmente utilizado por 

nordestinos pobres, do meio rural.   

Em seus estudos sobre a crescente valorização da identidade social, o 

pesquisador e sociólogo Anthony Giddens (1994) destaca que as pessoas buscam cada 

vez mais a diferenciação na sociedade capitalista, por vários meios. No caso do cidadão 

citado acima, a troca do seu nome de batismo (Severino) por um outro (Diego) mais 

sofisticado  teve o claro objetivo de se conquistar  uma nova identidade pessoal, mais 

prestigiada.  
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2.3 A polêmica nos jornais impressos 

Enquanto os sites noticiosos exploravam ao máximo a repercussão sobre os 

“erros de português” no livro didático do MEC, os jornais da chamada grande imprensa, 

entre  eles a Folha da S. Paulo  __ o de maior circulação no País ___ e o  Globo também 

contribuíram para alimentar a polêmica, com sucessivas notícias negativas em suas 

páginas. 

 No sábado, 14 de maio, o jornal Folha de S. Paulo publicou um reportagem, na 

seção Cotidiano, com a seguinte manchete na cabeça da página: “Livro distribuído pelo 

MEC defende errar concordância”. Mais abaixo, no sutiã o jornal acrescenta que o 

“texto entregue a jovens e adultos afirma que é possível dizer “os livro”. (veja anexo H) 

 Na reportagem, o jornal repete as informações já transmitidas pelo IG, mas traz 

como novidade as críticas do gramático Evanildo Bechara, chamado de “linguista” pela 

reportagem da Folha, a fim de lhe garantir maior credibilidade. Bechara, segundo o 

jornal, condena o livro. “Se o professor diz que o aluno pode continuar falando “nós 

vai” porque isso não está errado, então esse é o pior tipo de pedagogia. 

Segundo a reportagem, Bechara __ como membro da Academia Brasileira de 

Letras __ aproveitou aquele caso específico para criticar os conteúdos defendidos pelos 

parâmetros curriculares nacionais (PCNs) do MEC. “Há uma confusão entre o que se 

espera da pesquisa de um cientista e a tarefa de um professor”. (idem) 

De acordo com o discurso conservador de Bechara, a defesa da aceitação de 

variedade linguística da norma popular não deve ser discutida nas escolas de ensino 

fundamental, onde estão geralmente os estudantes que mais se desviam da norma culta. 

Deve ficar restrito às pesquisas acadêmicas, como se isso garantisse a “ascensão social” 

daquelas pessoas.  Uma confusão de premissas sobre educação e ensino da língua que 

expõe a falta de sustentação científica na posição ideológica do acadêmico Bechara. 

No final da reportagem, os editores fecham a matéria ouvindo o professor 

Pasquale Cipro Neto, informando no aposto que ele é “colunista da Folha”, como se 

essa condição contratual lhe garantisse também respeito e credibilidade de especialista 

em ensino da língua materna. Ou seja, mais um recurso para legitimar a falácia de 

autoridade do comentador. 

O discurso de Pasquale, contudo, foi equilibrado. Não apresentou enunciados 

polêmicos ou quaisquer críticas aos conteúdos do livro que provocassem alarde: “Uma 

coisa é manifestar preconceito contra quem quer que seja por causa da expressão que ela 
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usa. Mas isso não quer dizer que qualquer variedade da língua é adequada a qualquer 

situação.” (idem). E nem o livro didático disse isso... 

Na verdade, em vez de alimentar a discórdia Pasquale apenas reproduziu, com 

outras palavras, as ideias defendidas pela autora. Esta, entrevistada do jornal só mereceu 

um parágrafo no meio da matéria __ como se sua opinião não fosse mais relevante, no 

debate, do que as de Bechara ou Pasquale, que foram privilegiados em termos de espaço 

na matéria. 

Outra falha grave na edição  do jornal foi não publicar trechos do livro, com os 

enunciados originais  escritos pela autora, que despertaram polêmica. Isso permitiria ao 

leitor interpretar, individualmente, as noções sobre o conteúdo linguístico discutido no 

livro.  Mas o texto editado provocou, decerto, outra impressão no leitor: os jornalistas 

não leram o livro, que criticaram. 

O objetivo da Folha foi claro. Não quis produzir uma matéria “redonda”, com as 

informações completas de ambos os lados, como determina o seu manual de redação, 

vendido nas livrarias. O texto editado despertou a impressão de que a intenção era 

mesmo desacreditar o livro __ percepção que um leitor crítico certamente extrairia das 

entrelinhas do texto superficial e tendencioso, veiculado com as artimanhas editoriais. 

A postura da Folha foi confirmada também no artigo assinado, na página de 

Opinião, por um de seus principais articulistas, o jornalista Clóvis Rossi. Na edição do 

dia 15 de maio (domingo), o jornalista publicou um artigo irônico __ “Inguinorança”__ 

para dizer, entre outras críticas carregadas  de sarcasmo, que os professores agora vão 

merecer receber baixos salários, pois iriam ensinar as pessoas a falar errado. (vide anexo 

I).    

Rossi sustenta que os autores do livro cometeram “crime lingüístico”, com um 

“argumento deliquencial” para dar licença para o assassinato da língua. Ele recusa a 

ideia da existência de preconceito lingüístico. Chama os professores de preguiçosos.  E 

ainda se julga com autoridade suficiente para pregar o respeito total à norma culta, que 

teria custado “anos de evolução”. Demonstra, assim, completa ignorância sobre os 

avanços dos estudos da sociolingüística, ao comparar o desrespeito à norma culta a um 

assassinato.      

O artigo de Rossi provocou uma resposta rápida e indignada do professor e 

linguista Marcos Bagno, da UnB, que enviou ao jornalista uma carta, na qual contesta as 

argumentações falaciosas do articulista da Folha.  Bagno escreveu:  
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 Prezado Clóvis Rossi, 

A ignorância é toda sua. Como a maioria dos jornalistas brasileiros, o sr. 
desconhece tudo o que se tem feito no Brasil e no mundo há quase cem anos 
no campo da pesquisa linguística e da aplicação dos resultados dessa 
pesquisa  ao campo educacional. O caso desse livro trazido à tona só mostra a 
ampla e funda ignorância dos que acham que podem falar sobre tudo nos 
meios de comunicação. Trata-se de uma falsa polêmica envolvendo esse livro 
didático. Falsa porque há mais de 15 anos os livros didáticos do português 
abordam o tema da variação lingüística, de acordo com os novos e avançados 
e democratizadores parâmetros da educação linguística.) 
 

 
  No jornal O Globo o assunto também ganhou destaque, inclusive com uma 

chamada de primeira página no dia 14 de maio, com um título ironizando a falta de 

concordância utilizada por falantes da  norma popular, descrita no livro: “Os “plural” 

do MEC” . Na matéria editada nas páginas internas, o título está mais próximo da 

realidade “MEC aceita  distribui livro que aceita erros de português”. (vide anexo J) 

No texto da reportagem de O Globo logo na abertura os editores chamam a 

atenção que  a autora do livro defendera que deveria ser alterado o conceito de se falar 

“certo” ou “errado”  para  o que é “adequado” ou “inadequado”. Mais adiante, o jornal 

abre espaço para a fala da professora Heloísa Ramos, em discurso direto:  “ _ O ensino 

que a gente defende é um ensino bastante plural, com diferentes gêneros textuais, com 

diferentes práticas de comunicação para que a desenvoltura linguística aconteça _ disse 

Heloísa Ramos. O jornal também reproduz trechos da nota do MEC, já analisada neste 

trabalho. 

A correção da matéria publicada por O Globo contradiz, em conteúdo, a opinião 

negativa da colunista Dora Kramer, de O Estado de S. Paulo, que foi editada na coluna 

do jornalista Ricardo Noblat, publicada no jornal carioca. Com o título “Por uma vida 

pior” o artigo da colunista distorce a realidade dos fatos, com uma premissa falaciosa, 

na primeira linha do texto: “O Ministério da Educação decidiu não tomar conhecimento 

de da adoção em escolas públicas do livro Por uma vida melhor, que “ensina” a língua 

portuguesa com erros de português”. 

Como os próprios jornais comprovaram, é enganosa a alegação __ sustentada 

pela articulista __ de que o MEC não tomara conhecimento das críticas ao livro. Pelo 

contrário, aquele Ministério __ inclusive por meio do próprio ministro Fernando 

Haddad __ não apenas tomou conhecimento do fato, como também defendeu 

tecnicamente a adoção do livro didático, contrariando interesses da mídia e participando 

intensamente da discussão, muitas vezes passional, que se propagou na imprensa. 



35 
 

No final da sua argumentação, a jornalista demonstra que ou não leu o que está 

no livro ou não soube interpretar o que está escrito. Ela conclui o seu texto com uma 

frase que altera completamente o que foi preconizado pela professora Heloísa Ramos, 

sobre a aceitação das variedades linguísticas na sociedade: “a opção pelo correto passar 

a ser considerada explicitação de “preconceito linguístico”. (vide anexo L) 

Conforme ficou evidente no texto original da professora, em nenhum momento 

ela diz que “a opção pelo correto” poderia ser alvo de preconceito linguístico, mas sim o 

uso do que a norma padrão considera “incorreto”, em situações onde a formalidade do 

discurso é uma exigência social. 

A tese defendida pela colunista Dora Kramer de que o MEC não teria tomado 

consciência acerca da polêmica fora desmentida pelo jornal O Globo, que na sua 

chamada de primeira página, no dia 16 de maio, estampou:  “MEC não vai recolher 

livro que aceita  erro de português”. O texto da chamada informa aos leitores que, 

apesar das pressões de “educadores e escritores”, o MEC decidira não recolher os livros. 

Ou seja, uma clara tomada de posição __ não apenas ideológica, mas também 

pragmática.   

Em Brasília, o principal jornal da capital da República, o Correio Braziliense, 

também fez coro às críticas contra o livro didático, em suas paginas. Além de 

acompanhar a linha da subjetividade exacerbada contra a ideia da variedade linguística, 

publicou um editorial explicitando a conservadora opinião do jornal, reproduzido na 

coluna “Dicas da Dad”, graduada em Letras – Português pela UnB e que se proclama 

defensora do bom uso da língua portuguesa.  

 Ao publicar em sua coluna o editorial “Crime de leso-futuro” (vide anexo M)  

do jornal, que a emprega, a colunista do jornal  não apenas buscou dar credibilidade à 

argumentação contra o livro, como demonstrou aos leitores que aquela seria mais uma 

das suas  “dicas”,  que transmitiria a necessidade do uso correto da língua. 

Para uma profissional que não se especializou em linguística, mas que ganhou 

notoriedade por identificar e corrigir erros gramaticais nos textos de personagens 

públicas,  certamente isso  lhe daria autoridade intelectual suficiente para reforçar o 

discurso conservador e desatualizado, tecnicamente,  do jornal.   

 No seu editorial o Correio Braziliense diz que “causa indignação o fato de o 

Ministério da Educação (MEC) distribuir livros de português que abonam erros 

inaceitáveis de concordância”. E chega a defender uma premissa falaciosa __ e 

difamatória__ contra o MEC: “Se existe, o preconceito é do próprio Ministério”. Isto é, 
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para o jornal o ministério encarregado de promover a educação brasileira estaria 

praticando preconceito ao admitir variedades linguísticas. Uma “dica” sem força de 

argumentação, fundamentada na visão superficial dos conceitos de  língua e linguagem.    

Também na reportagem editada pelo Correio Braziliense, no dia 17 de maio, o 

texto   abusa da subjetividade.  Depois de estampar na manchete da página 10, da seção 

Brasil, o título irônico “A discórdia em 2 milhões de “livro”, copiando uma linha já 

iniciada por outros jornais,  a reportagem expõe numa matéria auxiliar a opinião do 

professor da UnB, Marcos Bagno, ridicularizando-a previamente no título como  

“incentivo ao preconceito”. Repete assim a função persuasiva daquele editorial, 

acusando  os defensores da sociolinguística de preconceituosos.   

2.4 A parcialidade das revistas semanais 

Quem pratica ou estuda jornalismo conhece a necessidade de diferenciação entre 

o texto dos jornais e revistas. Nos jornais, assim como nos blogs noticiosos, geralmente 

a linguagem é mais concisa e objetiva. Já as revistas semanais, como Veja e Istoé, por 

exemplo, são mais analíticas e aprofundadas na investigação de assuntos e fatos 

considerados relevantes __ os que despertam mais a atenção dos leitores, sejam 

políticos, econômicos ou sobre novidades comportamentais. 

No caso da cobertura sobre a distribuição do livro didático do MEC Por uma 

vida melhor a subjetividade do discurso e a manipulação das informações como 

ingredientes editoriais foram ainda mais exagerados nas nossas revistas informativas, 

beirando a uma argumentação persuasiva panfletária.  Vamos aos fatos:  

 Ao abrir sua reportagem sobre o livro (anexo O ), com três páginas __ espaço 

dedicado apenas a assuntos de grande interesse__ Istoé estampou na manchete, da 

edição da última semana de maio: “O assassinato da língua portuguesa”(em letras 

garrafais, aquelas usadas em textos sobre escândalos).  

Na chamada da matéria, a revista decreta __ em vez de informar__ como 

verdade absoluta: “Livro distribuído pelo MEC que tolera erros gramaticais como “os 

livro” e “nós pega” causa estragos no aprendizado ide meio milhão de brasileiros e 

atrapalha o desenvolvimento do  País”.  

Ou seja, o reconhecimento da variedade linguística popular seria um ameaça  

não  apenas à ideia de unicidade da língua, mas também à  economia  do País. Um 

discurso maniqueísta, típico de regimes autoritários, no qual os articuladores distorcem 
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uma realidade linguística científica  como um argumento econômico, político, 

descontextualizado. 

Já revista Veja, da mesma semana (vide anexo P), abriu duas páginas inteiras na 

seção Educação para a cobertura sobre o livro didático, com uma manchete também 

agressiva, em relação aos editores, linguistas e o MEC: “Os adversários do bom 

português”, como se a revista estivesse praticando bom jornalismo. 

Logo na chamada da reportagem, a revista sustenta que “doutrinar crianças com 

a tese absurda de que não existe certo ou errado no uso da língua é afastá-las do que elas 

mais precisam para ascender na vida”. E no primeiro parágrafo do texto os jornalistas 

dizem que “causa perplexidade a bandeira que vem sendo empunhada em escolas 

públicas e particulares brasileiras por uma corrente de professores de linguística”. 

(idem) 

Mais uma vez, o que se vê no texto jornalístico é uma interpretação equivocada 

sobre os conceitos de “certo” ou “errado” na língua, como se os linguistas, como a 

autora, propusessem simplesmente acabar com as normas gramaticais. A confusão 

avança quando os jornalistas da Veja ressaltam que os professores estão sendo 

aconselhados pelos linguistas a não corrigirem erros de português em sala de aula, a fim 

de não cometerem “preconceito linguístico”.  

Segundo a análise dos redatores da revista, os “falsos intelectuais” (linguistas) é 

que seriam os agentes do preconceito linguístico __ e não as pessoas que rejeitam a fala 

coloquial, das pessoas com menor grau de letramento. Ao tentar demonstrar 

conhecimento sobre linguística, os jornalistas afirmam que “o motor ideológico dos 

obscurantistas se move em torno da visão de que a língua culta é um instrumento de 

dominação das elites”. Houve nessa argumentação uma flagrante inversão de valores, 

com viés ideológico (veja Fairclough - Discurso e mudança social, 2000). 

Os redatores teriam acertado no enunciado sobre a norma culta se tivessem 

transmitido a informação dentro do seu contexto mais amplo: a ideia de que a imposição 

da norma culta deve prevalecer para todos os falantes da língua, em todas as situações. 

Veja escancarou o seu preconceito contra os linguistas e seus estudos, ao ouvir 

como fontes nos ataques à variedade linguística um historiador, Marco Antônio Villa, e 

também um gramático conservador, Evanildo Bechara, que foram tratados como 

referências respeitáveis sobre a análise da questão tratada no livro.  

N final do texto, a revista reservou ataques pessoais contra o linguista Marcos 

Bagno, chamando-o pejorativamente de “um certo Marcos Bagno”, deixando de lado 
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seu respeitável  currículo como doutor em lingüística. Em vez disso, é classificado 

como “grande madraçal da ortodoxia”, sendo acusado de “talibã” e de  criar sozinho o 

termo “preconceito linguístico” __ uma assertiva totalmente fora da realidade.  

 Observa-se, assim, que a fim de comprovar sua tese conservadora sobre a 

língua, a revista investe contra aqueles que chamam de “os doutores do atraso”, 

condenando trabalhos científicos de uma legião de estudiosos, como Bagno. Sem 

legitimidade para discutir profundamente o tema, Veja sustenta seu discurso  com  

visível preconceito contra os cientistas especializados em linguística. 

2.5 Inspiração para o humor  

O sarcasmo e a chacota impregnados no discurso que marcou a cobertura 

jornalística em torno do livro didático do MEC e da questão da existência de variedade 

linguística também inspiraram escritores, que se utilizaram da liberdade literária para 

ridicularizar o direito de expressão das pessoas, que não articulam suas fala dentro da 

norma culta. 

No Jornal do Brasil, versão on line, o cronista Carlos Eduardo Novaes, 

conhecido por irreverência humorística na abordagem das coisas estranhas do cotidiano, 

aproveitou o mote do livro didático do MEC para redigir uma crônica inteira com as 

palavras grafadas  em desacordo com a ortografia.  Novaes utilizou-se do recurso da 

linguagem despretensiosa da crônica para demonstrar também a mesma posição 

conservadora dos outros colegas escritores, incluindo os membros da ABL. Vale 

conferir e analisar trechos da crônica: 

 
Confeço que to morrendo de enveja da fessora Heloisa Ramos que 
escrevinhou um luvro cheio   de erros   de Português e vendeu 485 mil 
exemplares para o Minestério da Educassão. Eu dou um duro danado para 
não tropeçar na Gramática e nunca tive nenhum dos meus 42 livros 
comprados pelo Programa Naçional do Livo Didáctico. Vai ver que é por 
isso: escrevo para quem sabe Portugues!  

 

 No segundo parágrafo, o cronista também confunde __ em suas críticas 

linguísticas__ o que foi publicado no livro com o que foi interpretado na mídia. Sugere 

que a professora Heloísa Ramos teria defendido que na linguagem escrita as pessoas 

poderiam utilizar as mesmas “incorreções” da linguagem oral _ o que se baseia numa 

falsa premissa. O escritor demonstra ignorância linguística ao comparar a gramática, 

“dona da verdade,” à constituição. Uma analogia fora de sentido, que coloca no mesmo 

nível realidade linguística com direitos e deveres políticos e sociais. 
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Também a colunista Dad Squarisi, depois de publicar o pesado editorial do 

Correio Braziliense contra o livro do MEC também decidiu explorar o assunto em tom 

de brincadeira. Para ilustrar que no português “o certo é o certo” contou uma piada 

antiga sobre um aluno  que cita na aula um verbo:  “hospedar.” E quando a professora 

pede que ele empregue aquele verbo numa frase,  diz  “hospedar da bicicreta é de 

prástico”.  

 Ao assumir literalmente que não queria discutir o assunto com seriedade, a 

colunista __ que no jornal proclama aos leitores que “desvenda todos os mistérios da 

língua portuguesa”__escreveu, entrando na onda do discurso pela zombaria: “Quanto a 

eça polêmica prifiru acisti di camarote”. Nas entrelinhas do texto da professora e 

editora  Dad Squarisi ficou claro que ela optou por uma condenação mal disfarçada à 

variedade linguística. 

Ao enfatizar que prefere “acistir di camarote,” já demonstra que, em vez de 

lavar as mãos, está ao lado do que ridicularizam o uso das formas populares. Do 

contrário, como formadora de opinião que ocupa privilegiado espaço naquele jornal 

como xerife do bom uso da língua, não faria piadas sobre uma relevante discussão  que 

envolve muito mais do que a edição de um  inovador livro didático: a proposta de 

mudança do ensino de português em nossas escolas. Uma evolução que não merece ser 

tratada com desdém. 

 

2.6 Discurso político sobre questão linguística 

Se a imprensa utilizou escritores, não especialistas em linguística, para reforçar o 

discurso hegemônico e superficial de condenação ao livro do MEC, políticos 

aproveitaram o factoide criado na mídia para também marcarem posição como 

defensores da língua, como se isso estivesse colocando em xeque a própria soberania 

nacional. E não faltou quem se utilizou daquelas premissas falaciosas para engrossar o 

discurso pelo recolhimento do livro. Muitos deles com claros interesses em minar a 

política educacional do atual governo. 

Uma das críticas mais ferrenhas disparadas contra o livro veio do senador 

Cristovam Buarque (PDT-DF), ex-governador, ex-reitor da Universidade de Brasília 

(UnB) e ex-ministro da educação no governo Lula.  Por ter sempre adotado um discurso 

de defesa de mudanças na gestão da educação no Brasil, adotando isso como sua 

principal plataforma de campanha, a posição condenatória de Cristovam Buarque em 
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relação ao livro do MEC ganhou ainda mais peso na mídia, como se ele tivesse 

inquestionável legitimidade de conhecimentos para julgar os conteúdos curriculares 

sobre português. 

 Sem buscar quaisquer esclarecimentos entre os especialistas da área de 

linguística, Cristovam Buarque partiu para o ataque contra o livro, usando como 

argumento que “o ideal é ensinar a todos o português correto”  (vide anexo Q ), como se 

isso estivesse em perigo com a leitura do livro  Por uma vida melhor.  Ao demonstrar 

indignação, o ex-reitor também adotou o discurso de que o livro é que disseminava o 

preconceito, ou melhor, “o apartheid brasileiro”. (ibidem) 

De acordo com Cristovam, que utilizou a tribuna do Senado para legitimar ainda 

mais a sua pregação conservadora sobre os conceitos da língua, o livro estaria propondo 

a criação de “dois idiomas” _ o das elites e o dos pobres. Ou seja, demonstra ignorância 

sobre os processos naturais evolutivos da língua portuguesa (ou seria brasileira?), que 

cada vez mais distancia-se do padrão original europeu _ conforme comprovam os 

estudos diacrônicos, ao longo das últimas décadas. 

No Senado, o discurso de Cristovam Buarque foi multiplicado por colegas 

oposicionistas, que aproveitaram a polêmica sobre o tema da variedade linguística para  

contextualizá-lo numa ação  política de confronto ao governo federal. E as críticas dos 

que sequer leram o conteúdo do livro acabaram ganhando espaço até em casas 

legislativas como a do Distrito Federal, onde um deputado do partido de Cristovam 

Buarque, Prof. Israel Batista, propôs uma ação para impedir que o livro fosse 

distribuído nas escolas do DF. 

A mensagem do senador, representante de Brasília, está fortemente associada ao 

reforço da função identitária no discurso __ na busca da afirmação de uma posição 

ideológica própria no meio político __ como também constitutiva, sobre valores que o 

senador julga ameaçados, como a unidade da língua e universalização do conhecimento. 

Um discurso com apelo persuasivo, que se sustenta por meio de falácias: como a  de que 

todos os brasileiros, ricos e pobres, de escolas públicas e particulares, têm condições de 

assimilar os conceitos da  norma culta __ uma pretensão ilusória,  tão distante até 

mesmo de grande parte dos despreparados professores brasileiros.    

 Na sessão ordinária do dia 16 de maio, por exemplo, um deputado distrital em 

Brasília demonstrou como muitos dos seus colegas políticos estão enganados sobre  a 

ojeriza  ao reconhecimento da variedade linguística. No Plenário, o deputado Olair 

Francisco  dissera, em seu discurso, que os deputados tinham que apoiar o atual governo 
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do DF,  “em colisão”. Ninguém riu do erro lexical do parlamentar, que na verdade, 

queria dizer certamente coalizão.  

Se um parlamentar com pouca escolaridade  pode se expressar  de acordo com o 

seu domínio lexical,  morfológico  e semântico da língua __ e todos entenderam o 

significado da palavra  articulada fora do padrão da língua __ por que os jovens 

estudantes do País têm que ser obrigados a se manifestar apenas de acordo com a  

norma culta, em todos os contextos? Teríamos, então, que aceitar o preconceito 

linguístico contra aqueles que não possuem privilégios sociais e tolerar como naturais as 

“incorreções” gramaticais dos membros das chamadas “elites”? 

2.7 Discurso científico x discurso da mídia 

Existe nas sociedades capitalistas uma grande diferença de espaços dedicados às 

notícias sobre fatos políticos e sociais, em relação às informações  científicas. Estas, 

geralmente, são tratadas na grande imprensa descontextualizadas, na busca de uma 

audiência maior por parte dos seus emissores. 

Profissionais especializados, como os cientistas, detentores de conhecimentos e 

discursos mais aprofundados, acabam se tornando apenas “fontes”. Muitas vezes são 

vítimas de paráfrases intencionalmente simplistas, que desvirtuam os enunciados 

originais dos autores. Não foi à toa, nem exceção, o fato de Veja ter chamado o linguista 

Marcos Bagno de “talibã”, como já mencionado anteriormente neste trabalho, buscando 

um significado preconceituoso do termo, na visão ocidental.  

 A professora Lilian M. S. Zamboni, autora do livro “Cientistas, jornalistas e a 

divulgação científica” (Fapesp-2001) explica bem a complicada relação existente entre 

esses profissionais, quando da divulgação de notícias científicas, como aconteceu com o 

caso do livro didático. São discursos, métodos e interesses distintos. Ao ressaltar a 

importância de se compreender a heterogeneidade discursiva, Zamboni chama a atenção 

para os problemas da prática da difusão de um discurso-fonte (o da ciência) para  um 

discurso-segundo _  o do cotidiano. 

 Zamboni (idem) reflete que na divulgação científica há riscos de os leigos 

receberem essa imagem “degradada do verdadeiro discurso”, provocando assim “tantos 

mal-entendidos entre cientistas e jornalistas científicos”. Mais grave ainda são os 

problemas causados na relação entre cientistas e jornalistas desinformados, que só 

conhecem conceitos elementares ou superficiais sobre o que estão escrevendo, sob o 

argumento de uma falsa autoridade de conhecimento. A divulgação científica constitui 
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um gênero de discurso específico, que exige do divulgador um trabalho efetivo de 

formulação de um novo discurso (Zamboni, 2000) 

 

2.8 Polêmica ou Ignorância 

 No artigo “Polêmica ou ignorância” (anexo R), que enviou à imprensa e 

também aos colegas professores,  Bagno expôs a discordância entre o discurso científico 

dos linguistas e enfoque do discurso da imprensa, como analisou Zamboni (2000). 

Bagno ressaltou que “para surpresa de ninguém, a coisa se repetiu”. E enfatizou que a 

“a grande imprensa mais uma vez exibiu sua ampla e larga ignorância a respeito do que 

se faz hoje no mundo acadêmico e no universo da educação no campo do ensino de 

língua”.(idem)  

Bagno ataca duramente o papel da imprensa na edição tendenciosa sobre a 

polêmica em torno do livro do MEC. “Jornalistas desinformados abrem um livro 

didático, leem metade de meia página e saem falando coisas que depõem sempre muito 

mais contra eles mesmos do que eles mesmos pensam (se é que pensem nisso, 

prepotentemente convencidos que são, quase todos, de que detêm o absoluto poder da 

informação”. (idem) 

O professor lembra aos jornalistas e à sociedade que o conteúdo sobre variedade 

linguística começou a ser discutido em livros didáticos, a partir do governo FHC, não 

sendo assim uma novidade trazida pelos governos petistas. E comemora a chegada às 

salas de aulas de docentes provenientes das “classes populares”, que segundo analisa, 

poderão se reconhecer no material didático e não se sentir alvo de zombaria ou 

preconceito”.   

 Marcos Bagno sustenta que o modo de falar das pessoas comuns “não é feio, 

nem errado, nem tosco, é apenas uma língua diferente daquela fossilizada e conservada 

em formol _ que a tradição normativa tenta preservar a ferro e fogo, principalmente nos 

últimos tempos, com a chegada aos novos meios de comunicação de 

pseudoespecialistas que, amparados em tecnologias inovadoras, tentam vender um peixe 

gramatiqueiro para lá de podre”. 

 Como se vê, a defesa de que a norma padrão vendida pelas gramáticas é um 

“peixe podre” certamente provoca ira em quem não conhece __ ou prefere não enxergar 

__ a realidade do uso da língua em nosso País.  Por exemplo, Bagno explica que um 

desses peixes podres oferecidos aos estudantes e demais usuários da língua é a 
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condenação de construções sintagmáticas já consolidadas pelo povo  como o “para mim 

fazer”. Bagno diz que essa expressão é utilizada por 99 % dos brasileiros. Ou seja, não é 

língua de índio, nem de talibãs. 

“O problema da ideologia purista é esse também. Seus defensores não 

conseguem admitir que tanto faz dizer assisti o filme quanto assisti ao filme”, explica 

Bagno, ao concluir que  o trabalho dos linguistas é combatido na mídia por mostrar à 

sociedade que ensinar uma coisa (a norma padrão) não significa combater a outra (a 

variedade popular).  

 Uma outra tentativa de se quebrar  o discurso de  linchamento da mídia foi 

também apresentada pelo professor Sírio Possenti, no  artigo  distribuído aos jornais  e 

solenemente ignorado pelos jornais “Analisar e opinar. Sem ler”, no qual ele lamenta o 

fato de que “bateram duro em um livro com base na leitura de apenas uma das  páginas 

de um dos capítulos”. (vide anexo S). “O jornalismo nativo teve uma semana infeliz”, 

lamentou. 

“Disseram que o MEC distribuiu um livro que ensina a falar errado, que defende 

o erro: que alimenta o preconceito contra os que falam certo. Mas o que diz  o capítulo? 

a) que há diferenças entre língua falada e escrita. É  só um fato óbvio. Quem não  pode 

ouvir os próprios críticos do livro em suas intervenções, que estão nos sites (não é uma 

crítica: eles abonaram a constatação do livro)”, analisa o professor.      

 Possenti destaca que cada variedade da língua “segue regras diferentes da de 

outra variedade”. Ele explica, por exemplo, que a queda da consoante “s” nas 

articulações “os livro”, “as casas”, “as garrafa” seguem uma regra, um padrão (plural 

marcado só no primeiro elemento) __ e são regulares. “Constata-se ouvindo ou olhando, 

como se constata que se constata que os tucanos têm bico desproporcional. E ninguém 

diz que está errado; todos os tucanos têm bico igual, é seu bico regular, seu bico certo”,  

Ao lembrar que há diferenças entre língua falada e escrita, que não se restringem 

à gramática e que estão relacionadas à organização do texto, Possenti enfatiza que 

“quem pensa que fala como escreve leva sustos”. E cita como exemplo um caso da fala 

do jornalista William Bonner, âncora do Jornal Nacional, da Rede Globo: “Vamo lá 

sortiá a próxima cidade”. 

Possenti destaca em seu discurso pela aceitação da variedade popular que 

considerou o combatido livro do MEC  “conservador” em alguns capítulos, inclusive, 

quando aplica exercícios aos estudantes para que convertam formas faladas ou 
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informais em formas escritas e formais. Esse fato, aliás, sequer foi mencionado pelos 

críticos da mídia, que demonstraram só ter lido o que lhes interessavam. 

Uma questão crucial apontada por Possenti, geralmente ignorada pelo senso 

comum, é o verdadeiro conceito do que é regra em gramática. O que determinam as 

normas definidas pelos gramáticos ou o uso pelos falantes? “O conceito de regra/lei, nas 

ciências (em linguística, no caso), tem outro sentido: refere-se à regularidade”, explica. 

2.9 Site alternativo discute a questão 

 Por mais contraditório que pareça, o  Cloaca News __ site alternativo de debates 

na internet dedicado “às últimas do jornalismo de esgoto (veja anexo T)__ foi um dos 

poucos a abrir espaço para o discurso científico de  defesa da existência da variedade 

linguística. Nele, a questão foi tratada com seriedade e  respeito à pluralidade de 

opiniões.  

No artigo “Nós roubemo as palavra de outro”, a professora de português e 

linguista, Daniela Jakubszko, pôde considerar aquela polêmica, “inútil, um retrocesso 

para a educação”. “O livro NÃO está propondo que  o aluno escreva “nós pega” como 

estão divulgando por aí _ ele está apenas constatando a existência da expressão no 

registro popular”, afirmou. 

Ao criticar as dificuldades que a escola tem para se comunicar com os alunos, a 

autora indaga: “Será que é intenção da escola se comunicar com ele de verdade? Se for,  

ela tem que usar um livro que consiga fazer isso. Uma gramática cheia de exemplos 

eruditos e termos que o aluno não consegue nem memorizar, com certeza, não vai 

conseguir”. 

A professora Daniela Jakubszko destaca sua experiência em sala de aula e 

analisa que se os estudantes são reprimidos a só falarem “certo” acabam ficando 

“mudos” porque não dominam a norma culta e têm medo de errar diante de pessoas 

consideradas cultas. E enfatiza que nos cursos para educação de jovens e adultos 

geralmente os alunos já têm um histórico de “fracasso” na aprendizagem.  

“Por que ignorar o estudo da língua oral em sala de aula? Eu fazia um trabalho 

nesse sentido com os meus alunos e só depois de transcrever entrevistas orais eles 

conseguiam ouvir a si mesmos e tomar conhecimento de seu registro linguístico:” nossa 

como eu falo gíria. Eu nem percebia!”, conta a professora no site. 

Sobre as pessoas que insistem em praticar a cobrança do uso da norma culta, 

revela: “Conheço quilos, ou toneladas, de gente formada, pós-graduada, que fala “seje”  
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e não tem consciência  de que está falando assim, e ainda critica quem fala “menas”, 

exemplifica a professora, na mesma linha de crítica dos professores Bagno e Possenti. 

O discurso acima citado da professora Daniela, em favor do respeito às 

variedades linguísticas, foi aprovado por muitos leitores do site. Comprovou que 

quando os produtores de informações __ jornalistas ou não __ têm a garantia de 

tratamento igual na mídia a receptividade e interpretação de suas mensagens é 

totalmente diferente de quando há apenas um só discurso em debate. Uma linha apenas 

de reflexão. Entre os comentários, por exemplo, o site destacou: 

Jorge Leffler disse: 
Endosso integralmente.  Assisti, não lembro se nesta segunda ou ontem, pela  
manhã, audiência pública sobre esportes ocorrida na AL com a presença de 
incontáveis Prefeitos e Vices. O que ouvi me chocou, mas é nossa realidade, 
gostemos ou não. 
18 de maio de 2011 04:56. 
 
Ruy Garcia disse... 
Caro Senhor Cloaca, 
Há igualmente, outro caroço embaixo desse angu: o lobby, contra o livro 
adotado, das editoras que foram reprovadas pela avaliação do livro didático 
realizada pelo MEC. (vide anexo T) 

 

2.10 Revista especializada rebate abordagem da mídia  

Se entre as revistas comerciais a condenação ao livro do MEC foi praticamente 

unânime, a revista especializada “Língua”, editada pela Segmento, em  junho de 2011 

(vide anexo U ), apresentou à sociedade um contraponto _ uma proposta de reflexão 

metalinguística _ ao discurso superficial da mídia. Na manchete da reportagem especial, 

“Tempestade em copo dágua”, o leitor pôde perceber a diferença no tratamento do 

assunto, quando analisado por jornalistas especializados no tema. 

 Na chamada da matéria, o jornalista Luiz Costa Junior destaca que a “polêmica 

com livro didático mostra há muito chão até que a linguagem deixe de ser vista apenas 

como instrumento de distinção social”. Nos primeiros parágrafos o texto é de 

esclarecimento sobre a recusa do MEC em recolher a edição do livro didático (estimada 

em 485 mil exemplares), apesar da campanha nesse sentido alimentada na grande 

imprensa. 

Na Carta ao leitor, o editor alerta que “um dos objetivos do ensino é munir as 

pessoas contra a ignorância e a má-fé”. No caso do livro do MEC, explicou, “a lição, 

banal entre linguistas sérios, virou belzebu na imprensa”. Ele também criticou a 

precipitação do discurso de autoridades e supostos intelectuais. “Na inocência da 

própria ignorância, até gente graúda da intelectualidade teve pressa de ir à jugular do 
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Ministério da Educação, a condenar um livro destinado a introduzir maiores de idade ao 

universo do estudo gramatical”. (anexo V). Mas será que o pressuposto da inocência 

vale para esse caso? 

 Na referida reportagem, tanto a versão do MEC como a defesa do conteúdo feita 

por uma das autoras, Heloísa Ramos, ganhou um tratamento prioritário na edição, com 

o nítido objetivo de oferecer aos leitores __ um público basicamente formado por 

professores e estudantes de português __ um discurso mais técnico e menos alarmista 

 A revista, por exemplo, foi a única a reproduzir os termos da nota divulgada 

pela Associação Brasileira de Linguística (Abralin), na qual os ataques aos livros são 

classificados pelos especialistas como “virulentos” e “até histéricos”. A presidente da 

entidade enfatizou que além daquele livro outros também estão dando oportunidades 

aos estudantes de conhecerem a norma culta, como também a existência da variação 

linguística. 

Ao chamar a atenção para o contexto social e os “desafios” no aprendizado de 

português, os editores da revista ressaltam “a dificuldade de saber qual linguagem usar 

em determinadas situações e de identificar os diferentes níveis de formalidade, que por 

sua vez exigem usos específicos do idioma”. 

Enquanto a mídia abriu espaço quase exclusivo para gramáticos conservadores, a 

revista “Língua” trouxe ao debate a análise do gramático Ataliba Castilho, defensor da 

existência do português brasileiro, cuja tese já foi antes mencionada nesta pesquisa. Este 

explicou aos repórteres que “leituras desfocadas são comuns em obras do gênero”, 

ressaltando que foi criticando por um dos leitores de sua gramática, “Nova Gramática 

do Português Brasileiro”, que interpretara a menção à variedade popular, como uma 

norma única. 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em Brasília, numa manhã dos anos 70, um matuto retirante que chegou da Bahia 

em busca de emprego, o Café, confidenciara a meu pai que o seu primeiro dia de 

trabalho numa transportadora fora muito complicado. Sua missão: descarregar caixas e 

mais caixas na Embaixada dos Estados Unidos. Quando lá chegou, disse ter ouvido dos 

funcionários norte-americanos, com as línguas enroladas: “bringuetumi,  blinquechim, 

plis”.  Meu pai lhe perguntou: “E o que você vez?” O iletrado Café (que não sabia nada 

de inglês)  respondeu: “Ah,  me vingueeeiii! Lasquei o brasileiro em cima deles que os 

gringos  não entenderam foi nada!”.  
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Reproduzo aquele fato pitoresco neste espaço de reflexão sobre preconceito 

linguístico, para enfatizar que, assim como ocorreu com o folclórico Café, milhões de 

brasileiros comuns estão sendo obrigados, dentro do seu próprio país, a falar uma língua 

que não dominam, pois não aprenderam nas escolas. Nem mesmo os que as 

frequentaram.  Nossa língua oficial é um português bem distante da real, aquele que o 

povo fala nas ruas, sem patrulhamento. Um português-brasileiro, diferente.   

Diante das análises feitas nesta pesquisa, o autor convenceu-se sobre a validade 

da hipótese inicial: na cobertura sobre a distribuição do livro didático do MEC houve 

excesso de tendenciosidade no discurso da imprensa brasileira que, por meio da edição 

manipuladora das informações levadas ao público, buscou uma persuasão maniqueísta e 

ostensiva em favor de uma visão preconceituosa sobre o uso da língua __ engessada, 

anacrônica e sem fundamentação científica.   

O direito à liberdade de expressão, uma dura conquista da sociedade brasileira 

que enfrentou por décadas a censura imposta pela ditadura militar, garante à imprensa o 

sagrado exercício de escolha sobre temas que aborda em suas edições. Também é uma 

prerrogativa constitucional dos jornalistas definirem as fontes que ouvem, os 

enunciados que proclamam, os valores ideológicos que transmitem em suas mensagens, 

muitas delas carregadas de subjetivismo e mediocridade de raciocínio.  

O inquestionável direito que os repórteres e editores de jornais e revistas têm de 

emitir opiniões em seus julgamentos de fatos e ideias não pode, contudo, ferir um 

direito maior, que é o da população ter acesso a todas as informações que envolvem 

questões sociais, econômicas e políticas. E não é à toa que isso está destacado nas 

recomendações do Código de Ética dos Jornalistas, com muita ênfase. Mas nem tudo o 

que a imprensa escreve deve ser levado a sério ou entendido ao pé da letra. 

Sobre o excessivo uso de opiniões pessoais em textos jornalísticos, merece 

atenção o que disse o jornalista Franklin Martins, ex-comentarista da Rede Globo e ex-

porta-voz do presidente Lula, em palestra proferida no XI Seminário de Comunicação 

do Banco do Brasil, com o tema Lealdade do jornalismo com a sociedade: “É evidente 

que a imprensa tem direito de dar opinião. Ela apenas deve deixar claro quando está 

informando ou quando está emitindo sua opinião. A imprensa sempre vai procurar 

maximizar as notícias negativas”. E comparou: “Opinião é como pimenta, se usar 

demais estraga o prato”. (Banco do Brasil, p.47) 

 Quem articula um discurso falacioso com interesses escusos, sonegando ao 

público informações essenciais sobre determinada questão, exerce a mais condenável de 
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todas as censuras: a subliminar. Ela é traiçoeira e mais perigosa, pois se esconde atrás 

de cortinas de fumaça. Isso é ainda mais grave quando o discurso enganoso é sobre tema 

polêmico, grave, que pode comprometer uma sonhada (pelos verdadeiros educadores) 

revisão do ensino conservador sobre a nossa língua e os nossos múltiplos falares.   

No caso concreto do livro didático do MEC, Por uma vida melhor, seria melhor 

a interpretação de que houve apenas desinformação por parte de apressados jornalistas, 

que costumam escrever como autoridades sobre coisas que não entendem para garantir a 

sobrevivência no emprego. Mas não há como negar a ação deliberada da maioria dos 

veículos de comunicação em produzir uma polêmica, artificial, sobre um fato social que 

há muito deixou de ser novidade __ a natural e avançada variação linguística em nosso 

País. 

Uma comparação profunda sobre as reportagens editadas nos principais jornais e 

revistas do País é como um exame de DNA: não deixa dúvidas sobre o resultado.  Cabe 

apenas ao analista reconhecer os seus dados, confrontá-los com responsabilidade 

científica. Assim, constata-se que o discurso pesquisado da imprensa foi construído com 

falácias e um objetivo claro: atacar mudanças evolutivas no uso da língua a fim de 

garantir a preservação hegemônica da norma culta _ que assim se denomina porque a 

norma padrão é ainda muito mais distante da realidade, uma ilusão linguística que só 

sobrevive nas antigas gramáticas. 

Também não se pode desprezar, no processo de construção daquela suposta 

polêmica, os ingredientes políticos/partidários que alimentaram o discurso contra as 

inevitáveis mudanças em curso no ensino da língua. Nessa discussão, pouco espaço foi 

dado às suspeitas de que as denúncias iniciais contra o livro partiram de grandes 

editoras, que tiveram seus livros didáticos rejeitados no processo de seleção. Mas os 

jornalistas __ respaldados pelo direito de sigilo das fontes __ guardaram segredo sobre o 

modo como aquela denúncia chegou às redações. Seria interessante que isso fosse 

revelado... 

Nas discussões que envolvem as comunidades acadêmicas, o respeito à variação 

linguística é apenas um dos conteúdos defendidos entre tantas propostas mais amplas 

sobre a compreensão do uso da língua. Num contexto mais amplo, luta-se há muito 

tempo por escolas mais democráticas e eficazes, com mais diálogo entre alunos e 

professores, currículos que privilegiem e estimulem a troca de conhecimentos 

interdisciplinares.  
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Mas diante de tanta repercussão sobre o tema da variação linguística um fato 

merece ser comemorado: a constante evolução da língua __ antes um assunto restrito 

aos intelectuais __ ganhou visibilidade nacional, mesmo que debaixo de muitas críticas. 

Pressionado, o Ministério da Educação teve que reafirmar o seu discurso pelas 

mudanças estruturais, já iniciadas nas últimas décadas. 

O que se espera é que o preconceito linguístico seja banido da nossa história. 

Assim como ocorre gradualmente com a discriminação contra negros, deficientes e 

homossexuais, o isolamento cultural imposto às pessoas pobres, com menor 

conhecimento da norma culta, precisa ser debatido na sociedade com seriedade e sem 

motivações ideológicas exageradas, para que possa ser também alvo de mudanças de 

comportamento. 

Existe “peixe” melhor pegado do que a dignidade humana, dentro ou fora da 

norma culta?  E a parte da imprensa, que se mostrou preocupada com ameaças à 

“soberania nacional”, será que está sabendo pegar o seu peixe em sua pretensa missão 

informativa?  

É preciso que a língua __ em qualquer variedade __ seja vista como uma 

ferramenta de inclusão social, com respeito à diversidade cultural de um povo. Ela não 

foi feita para humilhar ninguém. Devia servir para aproximar as pessoas. Não é isso 

também uma forma de respeito à liberdade de expressão e pensamento? 

 

P.S - Como o caso foi concluído na imprensa... 

 

                                                       “Much ado about nothing”, William Shakespeare 

 

Em julho de 2011, o Ministério Público Federal _ depois de ouvir os 

especialistas em linguística __ arquivou o processo e considerou improcedentes as ações 

apresentadas à Justiça para que o livro Por uma vida melhor fosse recolhido das escolas 

públicas, garantindo a continuidade de sua distribuição. O site IG divulgou essa 

informação, mas sem provocar alarde, como antes. Os grandes jornais e as revistas 

semanais também não deram destaque àquela decisão.  
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