
 

Aula 
67 Por que estudar Português? 

 

ALÉM DE FALAR, É PRECISO 
SABER LER, ESCREVER E 
INTERPRETAR MUITO BEM. 

Nós usamos a Língua Portu-
guesa desde criança. Então por que 
estudá-la por toda a vida? Simples-
mente porque falar não basta. 

É preciso saber ler, escrever, 
interpretar, e mais: é preciso fazer 
tudo isso muito bem, já que dominar o 
Português é condição básica para a 
boa comunicação, para o êxito 
profissional além de ser essencial 
para o aprendizado de outras 
disciplinas.  

 

1.    ENSINA A SE EXPRESSAR BEM 

Só estudando Português e treinando a leitura e a escrita, é possível aprender a 
usar a língua da forma correta. E é fato que falar e escrever certo são coisas 
essenciais para conseguir passar em vestibulares, concursos e conseguir bons 
empregos. 

2.    ESTIMULA O GOSTO PELA LEITURA 

Além de melhorar a escrita, a leitura é um excelente meio de adquirir cultura e 
até um ótimo passatempo. Passatempo? Sim! Só quem já leu um grande 
romance, daqueles que a gente não consegue largar antes do fim, sabe como 
ler é um ato prazeroso. 

3.    AUMENTA O REPERTÓRIO 

Quem sabe interpretar é capaz de ler qualquer tipo de texto e, com isso, adquirir 
cultura e aumentar o seu próprio repertório em qualquer assunto. Se o interesse 
é por astronomia, por exemplo, vai ser muito mais fácil ler e pesquisar sobre o 
assunto se estiver plenamente alfabetizado e souber interpretar textos. 

4.    EVITA QUE O “INTERNETÊS” SAIA DA INTERNET 

É inevitável. Ao usar a internet temos contato com o "internetês" e suas 
abreviaturas (você = vc, beleza = blz). O "internetês" deve ficar restrito à 
internet, ambiente em que é aceitável. Fora do computador, é preciso saber 
escrever corretamente. 

5.    É ESSENCIAL PARA ESTAR BEM INFORMADO 

Hoje saber o que acontece na nossa cidade, no nosso país e no mundo é 
essencial para compreendermos a realidade em que vivemos e imprescindível 
quando se vai a uma entrevista de emprego, por exemplo. 

6.    É A BASE PARA COMPREENSÃO DE OUTRAS DISCIPLINAS 

Saber Português é essencial para aprender Matemática. Achou estranho? Pois 
pare para pensar: como vai entender as explicações do livro de Matemática se 
não compreender o que lê? O mesmo acontece com as outras matérias... Por 
isso, o Português é a base de toda a vida escolar e futuro profissional. 

7.    DESENVOLVE A IMAGINAÇÃO 

Quem lê uma história de ficção automaticamente está usando a imaginação, 
afinal é impossível ler a descrição de uma praia, por exemplo, sem imaginá-la. 

8.    APRENDEMOS USAR A LINGUAGEM ADEQUADA EM QUALQUER 
SITUAÇÃO 

É importante saber que a verbalização oral é bem diferente da escrita, assim 
como cada grupo de pessoas se comunica conforme suas características e 
costumes. Conhecer as variações linguísticas é de suma importância para um 
bom relacionamento pessoal ou profissional. 

9.    TORNA A SUA ROTINA MAIS INTERESSANTE 

Como foi dito, a leitura é base para expressão, informação e cultura. E quando 
ampliamos nossos conhecimentos nessas áreas somos capazes de desfrutar 
melhor de tudo que nos cerca. Nossas conversas ficam mais interessantes com 
nossos amigos e família, entendemos melhor as situações, aproveitamos 
melhor as oportunidades que surgem. Enfim, vivemos uma vida melhor. 

 

Após a leitura do texto, escreva uma dissertação sobre a importância do estudo 
da Língua portuguesa. Exponha suas experiências com o estudo da matéria até 
o momento. E diga o que espera aprender nesta aula durante o ano. 
(Mínimo de 20 linhas) 


