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Resumo

Este artigo tem por finalidade discutir sobre a crise no processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Para
isso, adotou-se a metodologia bibliográfica, tendo como referências Brasil (2000), Aranha (2006), Santos (2009),
Suassuna (1995), e Cagliari (2009) que discutem sobre o tema abordado. O ensino de Língua Portuguesa encontra-se
em crise e vem sendo centro de discussões de vários teóricos. Quase sempre a culpa do fracasso escolar recai sobre
o aluno, sendo necessário rever as práticas de ensino. A gramática normativa deve ser estudada nas aulas de
Português, no entanto não deve ser considerada a única forma linguística. A linguagem pode adequar-se ao contexto
de uso. O professor deve estar sempre em formação continuada para saber lidar com as novas exigências sociais
presentes na escola. Contudo resultados eficientes no ensino só serão possíveis quando os alunos tornarem-se de
fato, bons leitores.

Palavras- Chave: Ensino. Língua Portuguesa. Crise.

Resumen

Este artículo tiene por finalidad discutir sobre la crisis en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lengua portuguesa.
Para ello, se adoptó la metodología bibliográfica, teniendo como referencias: Brasil (2000), Aranha (2006), Santos
(2009), Suassuna (1995), y Cagliari (2009) que discuten sobre el tema abordado. La enseñanza de Lengua
Portuguesa se encuentra en crisis y viene siendo centro de discusiones de varios teóricos. Casi siempre la culpa del
fracaso escolar recae sobre el alumno, siendo necesario revisar las prácticas de enseñanza. La gramática normativa
debe ser estudiada en las clases de portugués, pero no debe ser considerada la única forma lingüística. El lenguaje
puede adaptarse al contexto de uso. El profesor debe estar siempre en formación continuada para saber lidiar con las
nuevas exigencias sociales presentes en la escuela. Sin embargo, resultados eficientes en la enseñanza sólo serán
posibles cuando los alumnos se conviertan de hecho, buenos lectores.

Palabras Clave: Enseñanza. Lengua portuguesa. Crisis.

1 INTRODUÇÃO

As linhas aqui escritas representam um exercício de reflexão sobre a utilização da Língua Portuguesa, no cotidiano
escolar. Nossa intenção é discutir de forma ampla, sem a preocupação de uma busca definida de uma verdade. Os
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nossos questionamentos surgiram a partir da disciplina Fundamentos Teóricos Metodológicos de Língua Portuguesa,
no curso de Pedagogia e, conversando com os professores fomos incentivados a colocar no papel essas inquietudes.

O ensino de Língua Portuguesa encontra-se no meio de diversas discussões. Professores e pesquisadores têm
colocado em pauta o processo da aprendizagem dos alunos, que segundo eles, não anda nada bem. Assim
percebemos que o ensino de Língua Portuguesa necessita de uma análise constante, pois há aspectos que revelam
certa ineficácia para o aprendizado do aluno, o que não deveria está acontecendo. Além disso, a culpa do fracasso no
seu processo de ensino-aprendizagem em muitos casos recai sobre o discente.

A problemática que se apresenta não é simples, antes requer nossa atenção para os atores envolvidos, ou seja,
professores e alunos. Antes mesmo de apontar culpados é importante observar os diversos contextos. Sabemos que
existem professores que ainda não estão cientes de que não se pode continuar ensinando Língua Portuguesa
utilizando uma metodologia tradicional, sem criatividade, que não desperta o interesse de crianças e jovens, interesse
esse, de querer aprender.

O resultado de uma prática descompromissada com a educação é visível, os alunos não entendem, acham todas as
regras gramaticais inúteis, pois já tem seu jeito de falar, não percebem a relação que a gramática deve ter com a
língua. Neste sentido, o educador deve ser crítico sobre a sua própria prática de ensino, ou continuaremos na
mesmice, com uma educação sem inovação, sem resultados positivos.

Os alunos muito antes de ingressarem em uma instituição de ensino, já possuem determinado conhecimento,
adquirido por meio de sua convivência em casa com sua família e na sociedade, ao encontrar-se na escola as
crianças acabam tendo um conflito, isso porque o modo como elas falam é tido como “errado”.

Dentro da escola, somente é considerado “certo” a língua como a gramática apresenta, e o modo como o professor
ensina. Diante desse discurso, é possível considerarmos a fala das crianças como sendo “errada” Para
compreendermos melhor esta questão do ensino da Língua Portuguesa, faz-se necessário buscarmos a origem do
problema baseando-nos em algumas teorias que fazem uma abordagem sobre esse assunto.

Nessa perspectiva, o artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, “desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44). O tema abordado é fundamentado com
base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) bem como livros de Aranha (2006), Santos (2009), Suassuna
(1995) e Cagliari (2009).

Dividido em cinco partes, o artigo inicia com uma introdução e em sem seguida apresenta a origem da crise no ensino
de Língua Portuguesa. Na terceira parte traz alguns aspectos que podem ocasionar a crise no ensino como a língua
versus classe social, as variações linguísticas, os meios de comunicação de massa e o ensino de Língua Portuguesa.
Na quarta parte discute-se sobre o uso da gramática. Por fim, a quinta parte, presentamos as considerações finais.

Esse artigo é de grande importância para educação bem como para estudos da linguagem, já que o mesmo apresenta
discussões importantes sobre o ensino de Língua Portuguesa, pois apesar de todo desenvolvimento educacional, são
grandes as dificuldades enfrentadas por alunos que possuem um dialeto diferente do padrão linguístico, ainda é
frequente o preconceito linguístico presente na escola e fora dela.

2 A ORIGEM DA CRISE NO ENSINO

Um dos grandes problemas, trazido junto à gramática, e que persiste até hoje é a escolarização da Língua Portuguesa
“[...]traduzido num princípio pedagógico excludente, que é o ensino do ‘certo’ em detrimento do ‘errado’” (SUASSUNA,
1995, p. 19).

A linguagem era um elemento natural entre as pessoas, tanto que nas sociedades primitivas não existiam estudos
sobre ela. Assim os estudos sobre a linguagem só tiveram início a partir do momento em que as sociedades
tornaram-se mais complexas. Nesse contexto, a fala diferenciada das classes abastadas, considera certa, a relação
com pessoas estrangeiras, a comparação da língua existente com a passada, a extensão da ciência e estudos da
linguagem foram condições significativas para a análise da língua.
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A crise na Língua Portuguesa bem como o seu ensino é um problema atual, mas de origem muito antiga, “não é de
hoje que o ensino de língua portuguesa está vivendo uma crise” (SANTOS, 2009, p. 11). Desde que o Português
passou a ser a língua nacional o seu ensino baseia-se no princípio excludente do certo e errado.

A gramática em seu processo de construção teve vários objetivos e influências diferentes, que atendia a interesses de
pessoas que faziam parte da classe dominante. Na Grécia, por exemplo, tinha-se uma grande preocupação referente
à fala e o que ela exprimia, o estudo da língua constituía-se nesse momento por meio de reflexões filosóficas. Os
romanos, por sua vez utilizaram as principais conquistas linguísticas dos gregos.

Nesse período os estudos do certo e do errado estiveram em alta, e até ultrapassou os estudos de ordem lógica e
filosófica, pois o império romano tinha a necessidade de um padrão na língua entre os romanos, já que se tinha uma
grande diferença entre a fala de pessoas da classe dominante e as mais pobres.

A chegada dos portugueses ao Brasil foi certamente um grande impacto tanto para eles como para os indígenas pelo
fato de serem e terem culturas bem diferentes. Os jesuítas aos poucos conseguiram resultados significativos no
processo de ensino. Nesse período misturas das línguas era comum, “[...] até que as autoridades passassem a exigir
exclusividade a língua portuguesa, temorosas de que a língua nativa predominasse” (ARANHA, 2006, p. 141).

No Brasil nem sempre houve a existência de escolas, sobretudo como as que temos hoje. As crianças aprendiam no
decorrer de suas vidas com seus familiares, elas eram livres, aprendiam naturalmente ao observarem atividades
desenvolvidas pelos adultos. Mas como sabemos as mudanças acontecem. As sociedades vão ficando mais
complexas, tendo então a necessidade da escrita e logo também da escola. Nesse sentido, Aranha (2006) relata em
sua obra “História da educação e da pedagogia: geral e Brasil” contribuições bem significativas:

Finalmente o saber antes aberto a todos tornou-se patrimônio e privilegio da classe
dominante. Nesse momento surgiu a necessidade da escola para que apenas alguns
iniciados tivessem acesso ao conhecimento. Se analisarmos atentamente a história da
educação, veremos que a escola ao elitizar o saber, tem desempenado o papel de
exclusão da maioria. (ARANHA, 2006, p. 36)

Desde então, é grande a questão do preconceito linguístico voltado aos alunos de famílias pobres, e muitos
professores acabam perdendo a noção da situação, nesse caso os prejudicados são os alunos que possuem um
dialeto diferente do padrão linguístico. É necessário que os professores estejam atentos ao objetivo geral do ensino de
Língua Portuguesa, que:

[...] é mostrar como funciona a linguagem humana e, de modo particular, o português;
quais os usos que tem, e como os alunos devem fazer para estenderem ao máximo, ou
abrangendo metas específicas, esses usos de sua modalidade escrita e ora, em diferentes
situações de vida [...] o professor de língua portuguesa deve ensinar ao alunos o que é
uma língua, quais propriedades e usos que ela realmente tem, qual é o comportamento da
sociedade e dos indivíduos com relação ao usos linguísticos, nas mais variadas situação
da vida (CAGLIARI, 2009, p. 24).

De nada adianta apresentar aos alunos apenas regras gramaticais, conteúdos, pois os mesmos precisam estar
cientes da importância de tais conteúdos, bem como a utilidade que esse conhecimento terá em suas vidas, nas mais
diversas situações. Infelizmente, não é o que vem acontecendo, muitos professores apenas apresentam os conteúdos
como querem. Os resultados de um ensino assim são os piores possíveis, muitos alunos não se saem bem em
avaliações e vestibulares apesar de todo tempo que possam ter frequentado a escola.

3 ALGUNS ASPECTOS QUE PODEM OCASIONAR A CRISE NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

A concepção de linguagem certa e errada é ainda hoje associada a classe social em que o falante se encontra. Se
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uma pessoa fala de maneira culta/padrão essa pessoa é então de uma classe social alta, caso contrário, é da classe
dominada.

É interessante que esse modo de pensar tem sentido, pois se uma determinada criança é membro de uma família de
classe social alta certamente terá maiores possibilidades de falar como dizem “corretamente” por estar em meio a
pessoas que fazem uso da norma culta, que tem mais hábitos de leitura, e frequentam escolas de melhor qualidade.

[...] uma criança que viu desde cedo sua casa cheia de livros, jornais, revistas, que ouviu
histórias, que viu pessoas gastando muito tempo lendo e escrevendo, que desde cedo
brincou com lápis, pape, borracha e tinta, quando entra na escola, encontra uma
continuação do seu modo de vida e acha muito natural e lógico o que nela se faz
(CAGLIARI, 2009, p. 18-19).

Não é que as crianças de classe baixa não tenha capacidade aprender, de falar como dizem “certo”, mas acreditamos
torna-se mais difícil, por elas estarem inseridas em um meio no qual as pessoas não têm um contato frequente com a
linguagem padrão, e por falta de condições, frequentam escolas fragilizadas em sua qualidade de ensino.

Além disso, muitos professores encontram-se em situações complexas, sobretudo os professores da educação
pública, pois cada aluno faz parte de uma realidade, aí seria adequado ensinar a língua culta, para que se tenha uma
homogeneidade na fala ou valorizar a heterogeneidade da fala Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) têm um papel importante quando afirma que:

No que se refere a linguagem oral [...] o avanço no conhecimento das áreas afins torna
possível a compreensão do papel da escola no desenvolvimento de uma aprendizagem
fora dela. Não se trata de ensinar a falar ou fala ‘’ correta’’, mas sim as falas adequadas ao
contesto de uso (BRASIL, 2000, p. 22).

Esse é um ponto importante a ser discutido, pois acreditamos que seria quase impossível que um determinado aluno
tendo um contato com a norma culta apenas no meio escolar habituara-se a falar sempre de forma culta, até porque
este aluno continuará convivendo ao redor de pessoas que falam sem a menor preocupação quanto a essa
linguagem. O ideal seria então a adequação como nos mostra os PCNs.

As variações linguísticas também devem ser respeitadas, pois é parte da nossa cultura. A língua padrão deve ser
discutida na escola, mas, como uma variante da língua e não como única forma correta de falar excluindo as
variedades linguísticas.

No Brasil, existe uma grande variação linguística notável diariamente quando deparamo-nos com pessoas vindas de
outras regiões. Vários objetos e ações, por exemplo, pode ter vários nomes e significados, a depender da região em
que se fala ou se aprendeu a falar.

Muitas vezes a forma como algumas pessoas falam é vista com preconceito, isso acontece por acharmos que é
correto apenas a fala do professor e o modo que a gramática nos apresenta, acabamos então desvalorizando as
variedades dialetais presentes em nosso país, esquecendo-nos que a língua é um organismo vivo. Assim, “os modos
diferentes de falar acontecem porque as línguas se transformam ao longo do tempo, assumindo peculiaridades
características de grupos sociais diferentes e os indivíduos aprendes a língua ou o dialeto da comunidade em que
vivem” (CAGLIARI, 2009, p. 70).

A escola acaba impedindo que a criança tenha novos olhares, que tenha a oportunidade de adquirir novos
conhecimentos, além do que já possui, isso acontece por que o professor ensina apenas regras gramaticais, tornando
assim, aulas de português chatas sem rendimentos significativos, deixando de lado a imaginação e criticidade do
aluno, formando um sistema de reprodução como nos faz entender o texto de Suassuna (1995):

Em termos das condições concretas de trabalho, tudo leva à reprodução: o aluno reproduz
a fala do professor, que reproduz a fala do livro didático, que um jeito de se interpretar a
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vida – a escola se reproduz, em fim. Até porque, como o conhecimento é visto/dado como
algo acabado, reta a todos aprendê-lo e reproduzi-lo, sem construí-lo (ou sem ver que nós
o construímos histórica e permanentemente). Tal perspectiva está claramente presente na
ideia de que o aprendizado o aprendizado de Português é uma questão de ‘manipulação
do código’ (SILVA apud SUASSUNA, 1995, p. 58).

Outro aspecto importante, mas também preocupante que se faz presente na escola, e fora dela, são os meios de
comunicação de massa. Estamos em uma realidade, em que nos deparamos com muitos professores desatualizados
quando se fala de tecnologia, enquanto seus alunos, em grande maioria, encontram-se “conectados”, com isso
podemos nos perguntar: seria ideal deixar que os alunos utilizem os meios de comunicação de massa em sala de aula
E a crise no ensino é culpa das tecnologias

Muitas crianças, nos dias de hoje, passam muito tempo frente à televisão, e aprendem muito por impregnação, sem
querer sem saber, de forma prazerosa (BELONI, 2009). Os meios de comunicação bem como suas implicações
podem sim contribuir para a crise no ensino da língua.

Em meio as tecnologias, é necessário que o professor busque inovar, pois notamos que a escola tem se atrasado
quanto a sua forma de apresentar o conteúdo, muitas formas de ensino não se justificam mais diante de todo
desenvolvimento vivenciamos.

Com tantos avanços, “os meios de informações e de comunicação entram em concorrência ou, podemos assim dizer,
em contradição com o mundo escolar, através de suas mensagens lúdicas, informativas e publicitárias bem
criativas[...]’’ (SANTOS, 2009, p. 191). Isso pode dificultar ainda mais a prática do professor, já que os aparelhos
tecnológicos representam para muitas crianças um meio de distração e diversão. O ideal seria que o professor
conseguisse apresentar conteúdos fazendo uso desses meios.

Também, é possível notar que diante de tantos aparelhos eletrônicos é pequeno o espaço para o livro. Mensagens
fragmentadas e com imagens traz um entendimento, que pode ter sido interpretado de forma incorreta. Neste aspecto,
os PCNs contribuem quando diz:

A futurologia dos anos 60 gostava de afirmar categoricamente que o mundo da escrita
daria lugar ao mundo da imagem; que a mídia eletrônica destruiria o mundo cultural criado
pelo livro impresso que propiciou a História, a Ciência e a Literatura. Mas o que se viu
nestes trinta anos aponta em outra direção. Ser um usuário competente da escrita é, cada
vez mais, condição para a efetiva participação social (BRASIL, 2000, p. 22).

Mas é claro, nem tudo está perdido, os meios de comunicação podem ajudar bastante na educação, se utilizados de
maneira adequada para que o estudante consiga adquirir conhecimento, o que vai depender muito da flexibilidade do
educador. Infelizmente muitos professores não tem uma preparação, uma formação para ensinar na era da tecnologia,
enquanto os alunos já fazem o uso da mesma.

Na verdade, a utilização ou não de meios de comunicação vai depender muito do professor, do momento e da
utilidade que se faz, pois não podemos dizer que a culpa da crise no ensino é da tecnologia em si, do uso do celular,
internet, das redes sociais, etc. A culpa pode estar no uso inadequado, o educador e sobretudo os pais devem estar
sempre atento a essas questões. Impedir o uso da tecnologia em sala de aula seria querer voltar ao passado, basta
saber como utilizar a tecnologia para que se tenha uma prática de ensino eficiente.

4 A ADEQUAÇÃO DA LÍNGUA E O USO DA GRAMÁTICA NORMATIVA

A questão do uso da gramática normativa pode gerar certos conflitos quando paramos para discutir a sua utilização.
Se pararmos para analisar melhor, veremos que parte ou maioria da sociedade, nos impõem, direta ou indiretamente,
o uso da norma culta. É comum estarmos em um determinado ambiente e ficarmos ali nos policiando para não
falarmos palavras inadequadas que nos cause constrangimento. Assim acabamos cobrando de nós mesmos por que a
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sociedade nos impõem. E se não fosse assim Se cada um falar e escrever quando e como quiser Se não houvesse
padrão, uma norma culta É provável que muitos professores teriam diversas dificuldades, e já tem muitas.

Não seria dificuldades apenas para os educadores, mas também para tantas outras profissões. De fato, “a língua
portuguesa como qualquer língua, tem o certo e o errado somente em relação a sua estrutura. Com relação a seu uso
pelas comunidades falantes não existe o certo e o errado linguisticamente, mas o diferente” (CAGLIARI, 2009, p.30).

Temos uma grande necessidade de estudar, pesquisar e discutir sobre a nossa língua com o objetivo de formar
pessoas que saibam fazer um bom uso da mesma, mostrando que não se trata apenas do certo ou errado, mas sim
adequação. O importante é que exista comunicação, como afirma Santos (2009):

[...] a gramática normativa/ tradicional deve ser ensinada ao aluno, não como única forma
linguística, mas como uma dentre outras possibilidades de uso da língua. O aluno deve
desenvolver sua competência comunicativa, a partir das variedades linguística existentes
nas mais variadas situações de interlocução, entendida como espaço de manifestação do
ser, através da linguagem (SANTOS, 2009, p. 69).

Muitos educadores visam apenas ensinar o aluno a falar e escrever corretamente, de acordo com a gramática
normativa. Mas não se fala ou escreve algo sem que se tenha uma capacidade de raciocínio, de ordenar ideias, para
escrever ou falar algo e necessário conhecimento e criticidade, o que nem sempre é valorizado e influenciado na
escola.

Além disso, “não é papel da escola ensinar o aluno a falar: isso é algo que a criança aprende muito antes da idade
escolar. Talvez por isso a escola não tenha tomado para si a tarefa de ensinar quaisquer usos e forma da língua oral’’
(BRASIL, 2000, p. 38).

Precisamos estar cientes que aquilo que se aprende na escola não é para permanecer nela, mas sim, para ir além
dela, para que aos poucos o aluno consiga lidar com toda e qualquer situação que possa vir a seu encontro, pois de
que vale saber codificar e não saber decodificar. Nesse sentido, o professor precisa mostrar ao aluno a importância da
leitura e da escrita para que ele não aprenda apenas por obrigação.

Muitos alunos que estão no ensino médio possuem grandes dificuldades na adequação de sua fala, escrita e leitura, é
realmente preocupante e nos permite questionar: onde está o erro Muitas vezes a culpa é transferida para o aluno.
Mas a raiz do problema encontra-se logo no Ensino Fundamental:

Sabe-se que os índices brasileiros de repetência nas séries iniciais — inaceitáveis mesmo
em países muito mais pobres — estão diretamente ligados à dificuldade que a escola tem
de ensinar a ler e a escrever. Essa dificuldade expressa-se com clareza nos dois gargalos
em que se concentra a maior parte da repetência: no fim da primeira série (ou mesmo das
duas primeiras) e na quinta série. No primeiro, por dificuldade em alfabetizar; no segundo,
por não conseguir garantir o uso eficaz da linguagem, condição para que os alunos
possam continuar a progredir até, pelo menos, o fim da oitava série (BRASIL, 2000, p. 20).

O aluno que não consegue aprender a ler e escrever adequadamente nas séries iniciais, muito provavelmente terá
dificuldades no ensino médio e até na universidade. Quanto mais o tempo passa, as dificuldades aumentam e se
tornam complexas de se resolver. O aluno pode até passar pelo ensino superior e levar suas deficiências de
aprendizagem para o mercado de trabalho. Assim, este processo vai repetindo-se, levando o ensino ao fracasso.

O professor deve ser um facilitador da aprendizagem e isso nem sempre acontece. Nas produções de texto, por
exemplo, muitos professores não valorizam a criatividade, o conteúdo em si elaborado pelos alunos, procurando
apenas os erros gramaticais. Isso com certeza acaba prejudicando, bloqueando os alunos em seu processo de
aprendizagem.

Com tudo que vivemos no cenário educacional é mais do necessário que o educador tenha um discurso acessível,
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pois o aluno não deve se sentir inferior ao professor, muito pelo contrário tem que ser acessível aos seus alunos. Deve
ter uma relação apropriada à aquisição do conhecimento, levando em conta que o aluno já possui um determinado
saber, seu jeito de falar, o que poderá ser aperfeiçoado ou adequado com o apoio do professor.

No ensino de Língua Portuguesa cabe também a colaboração dos pais que desde cedo pode começar a incentivar
seus filhos a desenvolverem o hábito de leitura, mesmo que ainda não possuam familiaridade com as letras. A criança
provavelmente tentará imitar quem estiver lendo, o que pode ser qualquer gênero textual, desde contos, fabulas,
cartas, etc.

São diversos tipos de texto que podem e devem ser utilizado, cabe a criatividade e interesse dos pais ou familiares.
Para um aprendizado de qualidade é sim necessário a participação dos pais, até porque depois que a criança aprende
a ler, e consequentemente a ter um senso crítico, mesmo sendo criança, terá um futuro brilhante, e o segredo é
apenas ler, ler de tudo. A leitura abre caminhos para o aprendizado da escrita, dos gêneros, das diferenças, das
variedades dialetais, e tantos outros conhecimentos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto podemos concluir que o problema que vem ocorrendo no ensino da Língua Portuguesa dar-se pelo
próprio modelo educacional. Uma escola que considera certo apenas o que ela tem a ensinar, as regras gramaticais,
um ensino tradicional que não vai além do que o livro didático trás, que na maioria das vezes não está adequado a
realidade do aluno.

Os professores precisam está em processo formação continuada para poder lidar com a realidade da linguagem, do
preconceito linguístico, dos meios de comunicação de massa, são novas exigências que requer atenção dos
educadores.

Quanto à leitura, os pais podem contribuir incentivando seus filhos desde pequenos, em casa, para que as crianças
possam gostar de ler diferentes tipos de textos. É importante que os professores valorizem as variedades linguísticas
existentes em nosso país, não deixando de ensinar também a língua culta, para que o aluno, saiba adequar a sua fala
às necessidades da convivência social. A educação antes de tudo, deve contribuir para que os alunos sejam cidadãos
críticos e éticos, que respeitem e valorizem a cultura, a linguagem do próximo.

Também é importante destacar que esse estudo é de grande relevância para professores de Língua Portuguesa, bem
como para acadêmicos e pesquisadores que estarão lidando com realidades educacionais no intuito de mudar o
cenário atual. É necessário que pesquisadores realizem mais trabalhos sobre linguagens nos temas a saber:
linguagem oral e escrita, o uso adequado da gramática normativa, o ensino de Língua Portuguesa partindo da
realidade linguística do aluno, formação continuada para professores de Língua Portuguesa. Estes são apenas alguns
temas, visto que temos um campo extenso para pesquisas no que diz respeito a linguagem.
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