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RESUMO 
O Ministério da Educação aprovou, em maio de 2011, o livro “Por uma vida 
melhor”, de Heloísa Ramos, destinado a alunos do EJA (Educação de Jovens e 
Adultos). Porém, sua aprovação causou polêmicas, pois linguistas, jornalistas e 
profissionais de diferentes áreas resolveram registrar suas opiniões sobre um 
capítulo do livro intitulado “Ler é diferente de falar” em que são tratadas as 
variedades linguísticas. Diante disso, o objetivo do nosso trabalho é coletar 
artigos de linguistas, como Marcos Bagno, e jornalistas como Clóvis Rossi, com a 
finalidade de compreender quais as concepções de linguagem e gramática foram 
adotadas por eles para se discutir a polêmica. Para isso, fundamentamos nossa 
pesquisa em três concepções de linguagem correspondentes a três correntes de 
pensamentos linguísticos, a primeira concebe a língua como expressão do 
pensamento e corresponde a Gramática Normativa; a segunda vê a língua como 
um instrumento de comunicação e corresponde ao estruturalismo; e a terceira 
pensa a língua como uma forma de interação, correspondente aos estudos do 
Círculo de Bakhtin; além de também estudarmos sobre as concepções de 
gramática que também foram três, gramática normativa, descritiva e internalizada. 
De um lado, o linguista se filia a terceira que procura pensar a língua como 
dialógica e heterogênea, como também à gramática descritiva que procura 
descrever a estrutura e o funcionamento da língua. Do outro, o jornalista adere à 
primeira, a qual concebe a língua apenas como um ato monológico de traduzir o 
pensamento, relacionado aos estudos tradicionais. Logo, com base nos estudos 
realizados, pudemos concluir o quão é imprescindível para que se torne mais 
eficaz o ensino-aprendizagem da língua materna nas escolas, a aproximação ou 
mesmo união das práticas pedagógicas com a reflexão acadêmica, a fim de 
diminuir a distância do que se ensina na sala de aula do que se aprende nas 
universidades. 
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