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RESUMO 
  O presente artigo apresenta-se como tema a valorização da língua culta como 

ascensão social, faremos abordagens sobre a língua culta, o papel do professor, e o que realmente 

deve ser rotulado como erro de português. Tendo como objetivo desfazer a confusão existente 

entre língua e gramática normativa, além de eliminar o mecanismo de exclusão social em relação 

à língua materna; Partindo de uma fundamentação teórica a qual os dados levantados revelam que 

o preconceito lingüístico na sociedade brasileira é de fato um preconceito social, e que esse 

preconceito acontece por causa da confusão que se faz entre língua e gramática normativa. Ciente 

disso constatou-se que para acabar com o rotulo de erro, a norma-padrão deveria cumprir o seu 

papel social que é garantir a padronização da escrita, pois assim quando uma pessoa cometer um 

desvio ortográfico, não significará necessariamente que ela esteja falando errado.Contudo, 

acredita-se que nesse processo de ensino aprendizagem, a língua portuguesa deve por meio do 

professor protagonizar um aprendizado de maneira espontânea e instigando assim, a liberdade de 

pensamento e expressão verbal do aluno. 

 

Palavras-chave: língua, gramática, preconceito. 
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A Valorização da Língua Culta como Ascensão Social 
 

INTRODUÇÃO 

 
Desenvolveu-se um artigo cujo tema é a valorização da língua culta como ascensão social 

e tem como objetivo, desfazer a confusão existente entre língua e gramática normativa, além de 

eliminar o mecanismo de exclusão social em relação à língua materna. Esclarecendo assim, as 

diversas classes sociais como: estudantes, professores, jornalistas, etc. que nenhum falante nativo 

de sua língua erra ao falar. Informar que eles, os falantes nativos, falam apenas diferente da 

norma culta.  

 

Esse artigo é de total relevância para os pesquisadores, porque acrescentará 

conhecimentos a respeito dos problemas que envolvem o preconceito lingüístico, no tocante a 

valorização da língua culta. Nossa pesquisa é qualitativa do tipo bibliográfica, e será 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. 

 

A norma culta é uma variedade que existe em qualquer e na língua portuguesa também. 

Está é usada para redigir documentos Oficiais, obras literárias, jornais, etc. Existem aquelas 

pessoas que não dominam essa variedade padrão e são discriminadas pelos ditos falantes cultos. 

Eles vivem nas zonas rurais e são estigmatizadas pela forma de falar, que não é “erro”, é uma 

variedade. 

 

 Mas o que é mesmo a língua culta? Como se dá a formação do professor de língua? Será 

que erro de ortografia também é erro de português? Sentimos a necessidade de abordar sobre esse 

tema já que é tão presente na vida cotidiana da sociedade brasileira e, para tanto nos utilizarmos 

de suporte teórico sobre a visão de alguns autores em relação ao preconceito lingüístico existente, 

que segundo Bagno (1999), esse preconceito é mais social que lingüístico. 
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Se um professor utilizar de material lúdico para trabalhar o preconceito lingüístico em sala 

de aula, se souber distinguir aquilo que ele estudou na universidade, daquilo que vai ensinar em 

classe, provavelmente os seus alunos terão superado todas essas dificuldades, substituindo a idéia 

de que erro ortográfico é erro de português. Segundo Bagno: 

 
Quando se trata de língua, só se pode qualificar de erro aquilo que 
comprometa a comunicação entre os interlocutores. Se uma pessoa disser 
os menino tudo veio, ninguém, por mais preconceituoso e tradicionalista 
que seja, vai poder alegar que “não entendeu” o que aquela pessoa quis 
dizer. Uma analise lingüística mais rigorosa vai demonstrar com toda 
clareza e com argumentos mais do que convincentes que a construção os 
menino tudo veio tem regras gramaticais próprias, segue uma sintaxe que 
difere daquela (única) que está registrada nas gramáticas normativas. 
Além disso, em outras línguas, construções desse tipo são consideradas 
perfeitamente “certas” e “bonitas”, o que prova que elas não são uma 
invenção de brasileiros “ignorantes”.  (BAGNO, 2001, p. 26) 

 

 Dividido em três subtítulos, este trabalho aborda detalhadamente os avanços e as 

dificuldades encontradas pela pesquisa. No primeiro discutiremos sobre o conceito de norma 

culta, ou seja, para se falar do preconceito lingüístico esse é o mínimo requisito exigido para que 

ele saiba diferenciar a língua falada da língua escrita culta. O segundo refere-se à formação do 

professor de língua, que recursos são oferecidos para que ele desenvolva tudo aquilo que 

aprendeu na universidade sem prejudicar o seu aluno. Já no terceiro há uma preocupação sobre o 

que se é taxado como erro, pois nem sempre erro de ortografia é erro de português. 
 

Há erros mais “errados” (ou mais “crassos”) do que outros − a escala de 
“crassidade” é inversamente proporcional à escala do prestigio social: 
quanto menos prestigiado socialmente é um individuo, quanto mais baixo 
ele estiver na pirâmide das classes sociais, mais erros (e erros mais 
“crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na língua dele. 
Os falantes urbanos letrados detectam menos “erros crassos e constantes” 
na fala de pessoas de sua origem social notoriamente privilegiada. 
(BAGNO, 2003, p.28) 

  

 Em suma, esse trabalho é de grande importância porque tentará desvendar o mistério do 

rotulo de erro, ou seja, o que realmente é um erro ortográfico dentro do preconceito lingüístico, 

diante de tantos problemas enfrentados pela nossa Nação. Milhões de dinheiro são investidos na 

Educação Brasileira, sem nenhum acompanhamento. Desejo de mudança existe por parte de 

alguns professores, mas seus projetos não conseguem se quer sair do papel, porque são desviados. 
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Assim, nesse país capitalista qualquer coisa é mais importante que a educação, então para que 

“melhorá-la”.   

 

MAS O QUE É MESMO A LÍNGUA CULTA? 

 

 O termo Norma Culta é bastante citado, no meio estudantil, na imprensa e em outros 

setores da sociedade.  Mas o que é essa norma? Conforme os livros didáticos, ela é uma variedade 

das línguas que serve para padronizar a escrita. É também utilizada por aquelas pessoas que 

possuem curso superior completo e moram nas zonas urbanas, além de ser ensinada nas escolas. 

 
Os pesquisadores engajados nos grandes projetos de pesquisa lingüística 
do português brasileiro chegaram à conclusão de que é o nível de 
escolaridade o principal fator a ser levado em conta na hora de classificar 
um falante e sua variedade. Nesses projetos, o rótulo falante culto é 
aplicado ao indivíduo que tem curso superior completo. (BAGNO, 2001, 
p.161) 
 

 Imaginemos uma pessoa que escreve bem, e já tenha concluído o nível médio, que possui 

algumas aptidões como construir poemas, já tenha escrito um livro e até sabe falar mais de um 

idioma, porém ainda não tem o terceiro grau. Essa pessoa será considerada inculta, pois, é assim, 

que a maioria das pessoas são tratadas, pelo fato de não preencher esses requisitos. 

 
 “Não existe, assim, variante boa ou má, língua rica ou língua pobre, 
dialeto superior ou inferior. O que ocorre é uma variabilidade na 
produção, muitas vezes determinada por fatores sociais, que não é 
exclusiva de uma língua, é universal e inerente a todas”. (Leite e Callou, 
2002, p.08) 
 

 Na extensão do território brasileiro existe uma norma-padrão para facilitar a comunicação 

escrita, essa norma está prescrita nas gramáticas normativa. Mas há uma diversidade nos falares 

dos brasileiros de cada região. Mesmo assim, um falante do sul, é capaz de entender a fala de um 

falante nordestino. Essas variações, conforme Antonio Houaiss existe por causa do próprio 

processo de colonização do país: “Dialetação horizontal por influxo indígena e diferenciação 

vertical entre a fala do luso e a fala do nascido e criado na terra”. Sendo assim, fica claro o 

motivo das diversas variedades lingüísticas existentes no Brasil gerado pela vasta mistura étnica e 
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cultural. E, dizer que o falante nativo do Brasil não fala o português é um preconceito lingüístico 

e social. 

 

 Conforme os cientistas da língua (os lingüistas), não existe “erro” em língua, o que existe 

é transgressão da norma culta, visto que se existisse, até o falante culto cometeria tais “erros”. 

Será mesmo que essas pessoas que se dizem “cultas” seguem a norma “ao pé da letra”, usa a 

escrita conforme a gramática normativa? Nem sempre! A norma culta é artificial não é natural, e 

por mais que as pessoas se “patrulhem” com relação à articulação da linguagem escrita, num 

determinado momento de estresse ou distração ela “escapará”. Certa vez, ex-ministro da 

Educação, Paulo Renato Souza escreveu: “Certamente o Brasil precisa espandir e diversificar 

sua área de ensino técnico, mas ainda o número de estudantes universitários é inferior ao que 

deveria ser para um país que pretende ser desenvolvido”.(discutindo Língua Portuguesa V. 1 

p.34) 

 

 Esse fragmento da revista Discutindo Língua Portuguesa mostra que o ex-ministro da 

educação e ex-reitor da Unicamp, Paulo Renato Souza, em uma conversa virtual (Internet) com 

estudantes universitários, cometeu “erro” de ortografia. Escreveu: “espandir”, que conforme a 

gramática normativa deve ser escrito “expandir”. Sendo assim, fica claro que mesmo aquele 

falante culto intelectual comete “erros” em relação à norma. Mas na verdade a lingüística 

considera tal situação como “transgressão” da norma-padrão. E não “erro”.  

  

 A norma culta é usada para redigir documentos oficiais, jornais, obras literárias etc. 

Servindo também para estigmatizar os menos favorecidos, por exemplo: uma criança que mora 

na zona rural e fala o português conforme os falantes da comunidade em que mora, quando vai à 

escola tradicional, são discriminados e oprimidos pela imposição de regras gramaticais, que 

devem ser ensinadas, mas, com o objetivo de desenvolver a competência comunicativa, aliada a 

leitura de textos. A escola ao invés de explicar porque está ensinando essa variedade constrange-

as dizendo que elas, as crianças não sabem falar o português. Quando na verdade, a escola 

deveria dizer-lhes, que não estão falando errado, mas sim diferente do que é exigido na norma 

padrão. 
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 Há quem diga que a norma culta tem que ser ensinada na escola, porque é através dela que 

as pessoas alcançam sucesso na vida profissional, ou seja, que a norma é o suporte para ascensão 

social. Será mesmo que o domínio da gramática é o caminho para alguém ascender na vida 

econômica e social?  
“Se o domínio da norma culta fosse realmente um instrumento de 
ascensão na sociedade, os professores de português ocupariam o topo da 
pirâmide social, econômica e política do país, não é mesmo? Afinal, 
supostamente, ninguém melhor do que eles domina a norma culta” 
(Bagno, 1999, p.69) 

 

 Na visão do professor Bagno, se um individuo domina a N.C. mas, mora na zona rural, 

não tem um salário condizente, não faz parte das carreiras sólidas do estado, ou de iniciativa 

privadas, certamente não terá sucesso profissional 

.   
Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso 
para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, 
contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e 
riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que 
profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da 
palavra. (Veja, 2007, p.88-89) 
 

 Como podemos observar, esse fragmento de uma matéria da revista Veja, só vem reforçar 

as palavras do professor Bagno. Na realidade o domínio da língua culta é objeto de ascensão sim, 

mas para aquelas pessoas que já tem estabilidade profissional e carreira sólida, tanto no estado 

como na iniciativa privada.  

 

“Normalmente, acredita-se que os velhos compêndios gramaticais contêm tudo o que há 

para se dizer sobre uma língua. Há inclusive, uma reverencia quase religiosa ao texto das 

gramáticas”. (FARACO, 2004, p.37). As pessoas desinformadas a respeito da ciência lingüística 

acreditam que saber uma língua é dominar a gramática normativa dela. Mas, na verdade, 

conhecer um idioma é antes de tudo fazer observações, analises, redesenhando seus fenômenos 

físicos, biológicos e sociais, que são feitos a todo instante pelos lingüistas.  

 
 “A lingüística (e aqui nos interessa discutir só o caso brasileiro), diferente 
de outras ciências, não conseguiu ainda ultrapassar minimamente as 
paredes dos centros de pesquisa e se difundir socialmente de modo a fazer 
reforçar o seu discurso em contraposição aos outros discursos que dizem a 
língua no Brasil. (FARACO, 2004, p. 38) 
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 O ensino de lingüística foi introduzido há cerca de 40 anos, em nossas universidades 

brasileiras. Mas até hoje ela (a lingüística), continua invisível para a sociedade em geral. Por que 

quando se fala de língua se fala de política e, por mais esforços que façam os lingüistas, há ainda 

uma resistência muito forte na desconstrução do preconceito lingüístico e social. A luta continua 

com o objetivo de acabar com o rotulo do “erro” em relação a língua materna e tentar fazer com 

que a norma-padrão cumpra na verdade o seu papel social que é uniformizar a escrita nacional e 

não estigmatizar os menos favorecidos, que em sua maioria são estudantes de escolas publicas.   

 
“As razões pelas quais não se aprende, ou se aprende, mas não se usa um 
dialeto padrão, são de outra ordem, e têm a ver em grande parte com os 
valores sociais dominantes e um pouco com estratégias escolares 
discutíveis”. (POSSENTI, 1996, P.17) 

 

  Todos os alunos independente da classe social são capazes para aprender a língua padrão. 

Basta que sejam expostos a ela constantemente, ou seja, se os falantes de grupos sociais das 

zonas rurais, ao invés falarem os dialetos de sua comunidade, passasse a falar constantemente a 

língua padrão, não teriam dificuldade para aprendê-la com eficiência. 

 

Erro ortográfico não é erro de português! 

 

 Toda vez que uma pessoa pronuncia uma palavra diferente dos padrões exigidos pela 

norma vigente tem-se a idéia de “erro”, mas na verdade o que é rotulado como erro, nada mais é 

que um desvio da ortografia oficial. Ou seja, a linguagem escrita requer regras que não são 

aplicadas na linguagem oral, pois os padrões exigidos pela primeira não se aplicam 

necessariamente à segunda. 

 

O problema é mais social do que lingüístico, pois, gerou-se um mito no qual só fala bem e 

mais próximo da norma, quem se encontra no topo da pirâmide, ou seja, quem tem status, assim, 

possivelmente acenderá mais. Pode-se citar como exemplo o Presidente Lula que mesmo 

ocupando um cargo de representante nacional e internacional do povo, sempre é citado como o 

ex-operario, e qualquer deslize que venha cometer nos seus pronunciamentos é motivo de 

charges. Muito diferente do ex-presidente FHC que é sociólogo, e vem de uma família de classe 

alta, será que ele nunca cometeu deslizes em suas falas? Contudo, percebe-se que em alguns 
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momentos as pessoas falam sem planejar, e por isso acontece o escorregão na hora de aplicar a 

pronuncia e a grafia correta de algumas palavras. 

 

 Atualmente o português vem sendo bastante discutido, como uma ferramenta fundamental 

para o crescimento profissional. Por conta disso, no Brasil os políticos estão tentando reformular 

as regras ortográficas vigoradas, e o assunto tem sido motivos de muitas criticas, talvez por estar 

sendo discutido por pessoas leigas no assunto.  

 

O professor que ministra suas aulas tem total conhecimento do índice de dificuldade do 

seu aluno, podendo assim ajudá-lo, mas será que um ministro, ou um deputado, que não faz parte 

dessa realidade pode mudá-la?! Talvez, seja esse o problema enfrentado pela Educação 

Brasileira, ou seja, qualquer pessoa opina sobre programas ou melhorias na educação sem se quer 

fazer parte dela, gerando assim uma “bola de neve” sem fim.  

 

Toda língua requer uma mudança, pois ela é heterogênea e varia de acordo com o 

contexto, e lugar que esta sendo inserida, porém o que não pode é mudar o seu sentido. Sabe-se 

que um texto mais antigo, comparado com um atual possui muita diferença, mas a assimilação é a 

mesma. Então existem coisas mais oportunas a serem discutidas do que o uso de tremas, extinção 

de alguns acento, etc. 

 
Ao contrário da língua, que é natural, a ortografia é artificial. Imagine se 
um governante maluco decidir reformar a língua toda: “A partir de hoje o 
que antes se chamava árvore vai se chamar dendro; os pronomes eu, você 
e ele vão ser substituídos por zi, gã e xu...” Não haveria a menor chance 
de dar certo. No entanto, já houve decretos nos paises de língua 
portuguesa em que se tornava lei substituir todo PH por F, todo Y por I, 
todo TH por T e assim por diante. A alteração da ortografia não provoca 
alteração nas estruturas gramaticais da língua. (Bagno, 2004, p. 29-30) 
 
 

   Então, o fato de uma pessoa cometer um desvio ortográfico, não significa necessariamente 

que ele esteja falando errado. Talvez a falta do uso de algumas palavras, é que acaba contribuindo 

para essa situação, pois nem todos possuem o habito de esclarecer as dúvidas com as necessárias 

consultas ao dicionário, nem acompanham as inúmeras mudanças sofridas constantemente pela 

nossa língua.  Por isso, é necessário e desejável um código ortográfico mais fácil e mais 

adequado á comunicação moderna. É preciso antes de tudo, trabalhar a leitura e a escrita, para 
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que o aluno possa expressa-se bem, para só então desenvolver nele o funcionamento da língua , 

mesmo que seja de modo sistemático e técnico.  

 

Sabe-se que se tratando de educação qualquer mudança é sinônimo de polêmica, mas o 

que deveria ser discutido era como conseguir mais recursos para construção de leitores críticos e 

atuantes. Todo professor de língua recebe uma enorme pressão para não seguir ao pé dá letra às 

regras gramaticais presentes nas gramáticas tradicionais, mas não existe recurso nem financeiro, 

nem mesmo social para que ele trabalhe de maneira diferente, uma vez que a ortografia é bastante 

conservadora e às vezes resiste às mudanças da língua.   

 

 Alguns lingüistas dimensiona-os a idéia errônea da didática de alguns professores, que 

reduzem a língua portuguesa a uma simples nota de unidade, e seguem quebrando as barreiras 

entre o querer aprender do aluno, das dificuldades enfrentadas por cada um. Antes de qualquer 

coisa, o professor como educador deve acima de tudo possuir um conhecimento prévio sobre seus 

alunos, para que só então venha aplicar uma metodologia de aula voltada para sua realidade. Se a 

mudança já é sinal de dificuldade para quem já tem acesso, imagine para os adolescentes que 

estão tendo seu primeiro contato com essas normas. Será que uma pessoa que fala “Num tô 

intedendo nada” ou “nois vai”, pode ser considerada como leiga, ou que só os adolescentes 

utilizam-se de gírias e assassinam a ortografia nos seus passeis a Internet? 

 

 Percebe-se como o tema é amplo e direciona-os a muitos questionamentos sobre o uso 

correto da língua. Por isso dizer que não é nada fácil fazer uma mudança de qualquer jeito, ela é 

necessária, porém o momento não é propicio, pois não se trata de qualquer objeto para ser 

discutido em um simples acordo entre parlamentares, porque estamos tratando da língua de uma 

nação.  

 

Se importar com uso de tremas e hífens não é nada perto do desafio encontrado pelos 

professores no confronto ao internetês, que está diminuindo cada vez mais a capacidade de 

produção textual do aluno. O que realmente deveria estar sendo discutido para sanar esses 

problemas seria que gramática ensinar nas escolas, já exigem tanto para o professor ser facilitador 

da aprendizagem, mas não dão o suporte necessário para que isso aconteça. 
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Gramática é uma palavra marcada (e negativamente) tanto na visão dos 
profissionais da palavra como na visão do público em geral; alunos, pais, 
enfim, toda a comunidade lingüística. Tenho repetido que, toda vez que 
digo a alguém que minha especialidade é gramática, preciso fazer um 
parêntese (geralmente inútil, porque incompreensível), para dizer que não 
gasto meus dias buscando sujeito, objeto direto, oração subjetiva, nem 
verificando “erros de concordância” ou “vícios de linguagem”, mas que, 
basicamente, reflito (e falo) sobre o funcionamento da linguagem, e 
especificamente da nossa língua portuguesa do Brasil. (Neves, 2004, p. 
79) 
 

 O problema é que nem todos os professores trabalham a gramática dessa forma. Ela 

deveria ser uma ferramenta técnica e não um livro de decodificação. Mas a falta de despreparo de 

alguns professores, na maioria das vezes acaba prejudicando esse elo, pois qualquer falante 

nativo da sua língua possui a competência natural de entendê-la. Mesmo sem ter tido um contato 

mais profundo com ela. Saber se o sujeito é determinado ou oculto não irá contribuir muito na 

busca de uma formação de qualidade, pois às vezes o aluno sabe todas as regras gramaticais 

possíveis, mas na ora de produzir, não constroem textos coerentes e coesos, porque a gramática 

não os ensinou. Porém necessita-se urgentemente de medidas enérgicas voltadas para esse 

assunto, pois o lema dos programas do governo atualmente é formar leitores e escritos, mas 

pouco tem sido feito para que isso aconteça, uma vez que não estão conseguindo sequer 

promover a interação professor X aluno.  

 

Assim, observa-se que a língua é variável e dinâmica, portanto o uso mecânico de utilizar 

uma gramática datada em 1984, nos dias atuais, é regredir mutuamente na história dessa língua. 

Até porque, os concursos trabalham com uma gramática contextualizada, que nem todas as 

escolas têm acesso.  

 

Contudo, é essa gramática que deveria ser inserida nas unidades escolares, pois trabalham 

com temas voltados a realidade e o meio social dos discentes, mas por enquanto esse artifício só 

tem sido aproveitado para quem já sabe utilizar essa língua. Dessa forma, a tarefa essencial para o 

ensino da língua continua sendo a prática continua do ler e escrever, que com certeza ainda é um 

caminho heterogêneo para o desenvolvimento da aprendizagem, pois quanto mais leitura se faz 

menos erro ortográfico comete-se.  
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Saber falar significa saber uma língua. Saber uma língua significa saber 
uma gramática. (Oportunamente, esclareceremos melhor alguns conceitos 
de gramática). Saber uma gramática não significa saber de algumas regras 
que se aprendem na escola, ou saber fazer analises morfológicas e 
sintáticas. Mais profundo do que esse conhecimento é o conhecimento 
(intuitivo ou inconsciente) necessário para falar efetivamente à língua. 
(Possenti, 1996, p. 30) 
 

 Percebe-se que diferentes grupos da sociedade brasileira que usam uma língua ou um 

dialeto julgam a fala de outros, e acabam desenvolvendo a idéia de que essa diferença dialetal é 

um erro, e esse preconceito é processado por razões históricas, culturais e sociais. Sendo assim 

todos sabem falar, podem falar com características diferentes do seu modo, mas isso não os 

impede que desenvolvam uma oratória satisfatória aos membros dos grupos a que pertencem. 

Assim o papel da escola é ensinar o padrão (escrito), utilizando-se recursos mais inteligentes 

como ler e escrever, discutir e reescrever, numa atividade continua de reflexão para escrever e ler 

de uma forma mais moderna.  

 

Dessa forma seria percebido que os acertos ortográficos são sempre mais numerosos que 

os erros, e que gramática e língua caminham juntas, mas só o professor que já tem uma 

determinada formação e experiência, tem o domínio de criar subsídios para conhecer uma língua 

sem conhecer os termos técnicos analisados por ela, para o uso efetivo dessa língua padrão e se 

forem utilizados outros métodos sem a participação do docente para reverter esse quadro, com 

certeza fracassarão.  

 

Precisa-se rever a forma de classificar as pessoas que falam diferente, tentando 

demonstrar para elas que nem tudo que se fala se escreve, porque a linguagem escrita exige certas 

regras que na oral não precisa. Os professores e educadores devem ter em mente que o português 

não-padrão é diferente do português padrão, mas que ele acompanha as tendências naturais da 

língua, que o padrão não acompanha por seguir a educação formal, pelas regras de linguagem 

escrita, literária e oficial.   

 

 

 

 



12 
 

Qual o papel do professor de Língua Portuguesa? 

 

O professor de Língua Portuguesa tem que receber uma sólida formação cientifica, como 

a de qualquer outra que sai da universidade para o mundo do trabalho”. (Bagno, 2004, p.78) 

 

Percebe-se que existe um mito em volta do professor de língua portuguesa, pois esse 

nunca pode errar e deve dominar todas as palavras do dicionário, tirar todas as duvidas 

gramaticais, além de ser poeta. É sabido que os estudantes do curso de letras têm que conhecer 

profundamente a tradicional gramática, mas isso não quer dizer que o futuro professor não possa 

utilizar-se de outros métodos para trabalhar com seus alunos.  

 

Cabe a ele desenvolver suas metodologias de forma clara e eficaz inserindo dentro dessas 

atividades o conteúdo gramatical, diferente daquele aprendido na academia. Assim ele fará a 

diferença dentro de uma sala de aula, pois para um melhor aproveitamento do seu trabalho ele 

deverá antes de tudo conhecer a realidade do seu aluno para que não venha, exprimir a sua 

competência oral e escrita. 

 

Sabemos que existem vários tipos de professores como aqueles que vão para a sala de 

aula apenas para obter um salário mensal. Porém existem as exceções, pois apesar deles não 

serem remunerados devidamente há sempre aquele que tem amor pela profissão e ministra suas 

aulas no intuito de desvendar truques e macetes para ajudar na construção e formação do seu 

discente.   

 

Não há dúvida quanto à importância do professor no processo educativo. Fala-se tanto em 

educação a distância quanto outras utilizações de tecnologia na educação, mas nada substituirá o 

papel do educador. Surgirão vários mecanismos tecnológicos, mas todos servirão de meios 

auxiliares para um melhor desempenho desse profissional.  

 

Mas, o professor, incapaz de utilizar-se desses meios, não terá espaço na educação. Ele 

deve insistir no seu papel de fonte e transmissor de conhecimento. A nova geração exige uma 

interação entre o docente, com o discente para que juntos caminhem na produção de novos 
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conhecimentos. Contando, que o primeiro seja humilde para aprender com o segundo e não se 

envergonhe quando perceber que seu aluno possui mais conhecimento em determinado conteúdo 

que você. Sendo assim, o professor é uma peça fundamental na educação dos alunos. Sem ele o 

aluno não tem uma educação desenvolvida, pois para conseguir essa profissão ele passa por uma 

formação para fazer a diferença no ensino de língua, inovando e criando. Ampliando sua 

capacidade de comunicação, expressão e integração pela linguagem da população atingida por 

seu trabalho. 

 

Partindo desse pressuposto, um bom profissional busca levar um ensinamento inovador, 

levando os alunos a buscar o conhecimento crítico visando sempre à realidade que é imposta aos 

mesmos. Por isso o professor deve levar em consideração a realidade social do aluno e seus 

conhecimentos prévios de mundo. 

 

O objetivo do profissional de Português é o de ampliar a capacidade de comunicação, 

expressão e integração pela linguagem da população atingida por seu trabalho. O professor não é 

o sol que ilumina tudo. Sobre muitas coisas ele sabe bem menos que seus alunos. É importante 

abrir um espaço para que o conhecimento dos alunos se manifeste. Como vez disse Guimarães 

Rosa: “Mestre é aquele que às vezes pára para aprender”. A importância de se conhecer o aluno, 

exigindo do professor uma característica de pesquisador. 

 

É sabido que educar é um ato de amor. Um amor que se manifeste em não querer brilhar 

sozinho e tampouco sentir uma tensão com o brilho de um aluno que mostra mais que o 

professor, mesmo que esse saber seja muitas vezes, da própria especialidade do docente. A 

formação de bons professores de Língua Portuguesa é, portanto um dos grandes desafios. 

Ninguém poderá ser um bom professor sem dedicação, preocupação com o próximo, amor num 

sentido amplo. O professor passa próximo aquilo que ninguém pode tirar de alguém, que é o 

conhecimento. O conhecimento só pode ser passado adiante por meio de uma doação. 

 

Conclui-se que o perfil do professor de Língua Portuguesa está voltado para aquilo que 

ele irá ensinar em sala de aula, não esquecendo do que foi ensinado na universidade sobre a 
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tradição gramatical que lhe servirá de suporte para mais tarde formar cidadãos capazes de se 

expressar de modo adequado e competentemente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS    

  
A norma culta ou norma-padrão é uma variedade usada para padronizar a escrita nacional. 

Motivo este pelo qual ela (norma-padrão) é ensinada nas escolas. Mas muitas das vezes a norma 

culta serve também para estigmatizar os falantes das variedades lingüísticas desprestigiadas, onde 

pessoas desinformadas sobre a ciência das línguas, a lingüística, tecem comentários, dizendo que 

esse ou aquele falante esta articulando os vocábulos de forma “errada”.  

 

Dessa forma, nenhum falante comete “erros” em língua os supostos “erros” são na 

verdade transgressão da norma culta. Logo, a norma-padrão, deveria cumprir o papel social dela 

que é garantir a padronização da escrita e acabando de vez com a cultura do “erro” que na 

verdade é um preconceito lingüístico e social.   

 

Não existe erro na língua, ou seja, o que é rotulado como erro nada mais é do que visões 

de mundo diferente. Assim, não existe um padrão de linguagem que venha ser considerado 

melhor ou pior. Todo ser possue uma língua própria. Logo, os desvios ortográficos das regras 

gramaticais, não devem ser rotulados como erro, mas sim como variação da língua. Pois a 

linguagem escrita requer regras, não exigidas na linguagem oral.   

 

Toda língua muda com o tempo, porém, se analisar com cuidado percebe-se que essa 

mudança é feita pelos falantes da língua, ou seja, estamos sempre adequado-a as nossas 

necessidades de comunicação e interação. Por isso, dizer que os mesmos são quem a modifica e a 

faz variar. O chamado prestigio social irá sempre ascender a questão do “erro”, pois no topo da 

pirâmide encontra-se os cidadãos mais letrados. E quando eles cometem “erros”, esses passam 

despercebidos, mesmo contrariando a gramática normativa vigente. Muito diferente do individuo 

que se encontra estigmatizado, ou seja, à margem, da pirâmide e fala “probrema”.    
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No mundo atual o mercado é muito competitivo e para um profissional da linguagem não 

é diferente, pois as universidades devem atentar para o momento atual em que o ensino superior  

e a sociedade passa por turbulência. Sendo assim, a academia, mas precisamente as faculdades de 

letras, devem adotar métodos pedagógicos, didáticos e eficientes para que seus egressos 

obtenham sucesso na vida profissional. Mas não basta só o empenho da faculdade o profissional 

dessa área deve dedicar-se a formação continuada estando atento ao que passar ao seu lado 

principalmente nos problemas e novidades referente a profissão dele, como também aos 

problemas sociais existentes. 

 

 Contudo, o professor de língua deve ser comprometido. O momento requer que a 

docência seja uma ação de desenvolvimento do individuo e interação na sociedade. Portanto, o 

perfil ideal de um professor de língua deverá ser: educador crítico das relações socioculturais da 

sociedade e pesquisador, sem esses requisitos ficará predestinado ao um futuro desastroso.  
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