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Introdução ao Curso de Português  

 

Por que um curso de Português é importante na formação de uma pessoa? Porque o 

elemento essencial da língua é a palavra, um dos mais excelentes dons que Deus deu ao 

homem. “O maior meio para se fazer caridade é o uso da palavra. Nem o dinheiro é um 

meio tão excelente quanto a palavra, porque o dinheiro mata a fome do corpo, mas, e a 

fome da alma, quem a pode matar? A fome da alma quem a mata é a palavra.”   Assim, 

é de toda a utilidade que conheçamos e usemos com perfeição nossa língua, para torná-

la instrumento de nossa luta por Deus. 

 Este curso visa ressaltar certos aspectos que apresentam dificuldade no nosso dia 

a dia e que, muitas vezes, constituem elementos que atravancam a comunicação, que em-

panam as ideias que queremos transmitir, tirando-lhes a luz que pode atrair e fazer em às 

almas. De início, vamos estudar o que é a língua e a noção do correto nela.  

Lamentavelmente, a distinção entre o certo e o errado vem sendo abandonada nos 

dias atuais, que ignoram e até rejeitam todas as leis, inclusive as gramaticais. Veremos 

como se estuda a língua, seus diversos campos de estudo e, para entrarmos logo no prá-

tico, estudaremos algumas dificuldades que se encontram no uso de uma das categorias 

gramaticais essenciais: o verbo. Prosseguiremos estudando a colocação pronominal, o 

fenômeno da crase, o uso do verbo haver e certas particularidades dele. Muito importante 

também será o estudo do pronome “cujo” acompanhado de preposição, assim como al-

guns verbos anômalos, defectivos e abundantes. Não deixaremos de lado a abordagem de 

certos problemas ortográficos e casos específicos de regência verbal e nominal, que sem-

pre levantam dúvidas.  

O conteúdo deste curso se baseia em dificuldades frequentes detectadas não apenas 

em sala de aula, mas observadas no modo de falar e escrever de grande parte das pessoas 

e pretende-se esclarecê-las de maneira prática. 


