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RESUMO 

 

 

 

O presente estudo busca incentivar a implantação da disciplina de 

Língua Portuguesa nas grades curriculares de todos os cursos de graduação, 

levando-se em consideração o fato da língua materna ser de extrema 

necessidade na formação do acadêmico e desenvolvimento de suas atividades 

profissionais futuras. 

Procuramos mostrar através do quadro atual de ensino do Português 

nas Instituições de Ensino Superior na Cidade do Rio de Janeiro, a 

necessidade de domínio da Língua e a deficiência dos conteúdos trazidos do 

ensino fundamental e médio. 

Observamos que os profissionais em geral não dominam a ferramenta 

adequada para o fenômeno da comunicação. 

É de responsabilidade da Instituição de Ensino, o enriquecimento do 

conhecimento do acadêmico, fornecendo o auxílio necessário ao domínio de 

sua própria língua. 

Através de uma amostragem histórica sobre a origem da língua 

portuguesa, bem como a sua variedade linguística no Brasil, procuramos 

buscar uma melhor metodologia de apresentação do idioma aos acadêmicos 

que em sua maioria não a valorizam por total desconhecimento da riqueza e 

possibilidades que a cercam. 

Por sua amplitude, o processo de comunicação humana deve ser 

elevado ao grau máximo de importância, objeto de estudo dessa pesquisa 
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METODOLOGIA 

 

 

Para a realização desse trabalho, buscamos a leitura da produção 

bibliográfica (artigos e trabalhos) sobre o tema, além de entrevistas feitas com 

alunos dos cursos de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Universidade Gama Filho, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e 

a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Observando a grade curricular dos cursos de graduação de diversas 

universidades na cidade do Rio de Janeiro, encontramos uma carência da 

disciplina de Língua Portuguesa que em alguns cursos, não é nem oferecida 

como disciplina complementar ou optativa. 

O fato chamou muito a nossa atenção e despertou o interesse em 

realizar uma pesquisa mais completa sobre a importância do aprofundamento 

dos conteúdos abordados no ensino fundamental e médio, levados ao ensino 

superior. 

A proposta do trabalho é uma discussão aberta sobre o ensino da 

língua materna em todos os cursos de nível superior. O acesso à norma culta 

da Língua Portuguesa democratiza o conhecimento. Saber falar e escrever 

corretamente facilita e impulsiona o sucesso profissional. 

O estudante universitário não reconhece a importância do aprendizado 

do português porque não foi devidamente apresentado a ela de forma 

verdadeira. Talvez, transformações ou alterações no processo de ensino-

aprendizagem se façam necessárias, ressaltando que cabe às instituições de 

ensino, a incubência de serem centros de intelectualidade, de formação de 

opinião e focos de discussões sociais, políticas e científica, norteadas pela 

língua materna. A maioria dos acadêmicos e/ou instituições de ensino não 

valorizam a comunicação, base de toda essa troca de conhecimento. Dominar 

a língua e sua linguagem representa expor bem as suas idéias e interpretar 

com precisão o que lhe é transmitido. 

Escrever é parte fundamental da comunicação humana. É a linguagem 

que nos diferencia dos demais seres vivos e que nos permite registrar nossa 

história passada e projetar o futuro. 

O Brasil, um país com oito milhões e quinhentos mil quilômetros 

quadrados, com cento e noventa milhões de habitantes, mantém a unidade da 

língua em todo o território, fato este considerado incomum por estudiosos do 

assunto e de muito orgulho para quem a utiliza como língua nacional. 
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O trabalho foi divido em três partes a fim de entendermos a realidade 

do ensino da Língua Portuguesa, sua teoria e prática nas Instituições de 

Ensino Superior na Cidade do Rio de Janeiro e propor alternativas para mudar 

essa realidade. No Capítulo I, Fatos históricos e a evolução da língua 

portuguesa, procuramos focar na importância da evolução do Português e 

como ele se apresenta nos dias de hoje. Também pontuamos as discussões 

sobre a variação da língua. No Capítulo II, O ensino da língua portuguesa no 

ensino superior e o seu uso pelos futuros profissionais, procuramos 

analisar os depoimentos dos alunos, apontando a ausência da disciplina nos 

cursos de graduação e o seu uso como ferramenta de atuação dos 

profissionais. No Capítulo III, A disciplina de Língua Portuguesa feita para a 

graduação – proposta de conteúdos e dinâmicas, fizemos uma reflexão 

sobre o ensino tradicional de Língua Portuguesa e os seus resultados e 

propusemos novas alternativas, tentando uma aproximação do português 

falado atualmente, sem ferir a prestígio da língua.  
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CAPÍTULO I 

FATOS HISTÓRICOS E A EVOLUÇÃO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

 O Português é uma língua falada no Brasil, Portugal e ainda alguns 

países na África e Ásia. É uma das línguas mais faladas no mundo e apresenta 

uma grande diversidade linguística, devido a sua pluricontinentalidade, com 

uma grande tendência a se tornar maior com o passar do tempo. 

 Ao começar o estudo da Língua Portuguesa, cabe ressaltar a sua 

origem através dos fatos de seu contexto histórico. 

 

1.1 – Noções históricas sobre a origem da Língua Portuguesa 

 

 A origem do português está diretamente ligada ao latim, língua do povo 

romano que habitava a Península Itálica (o Lácio). A passagem do Latim para 

Língua Portuguesa aconteceu como consequência de conflitos e mudança 

política, histórica e geográfica do povo romano, que por volta do século III a.C., 

ocupou a Península Ibérica e submeteu aos vencidos, a sua língua. 

 Existiam duas modalidades de latim: o clássico (elitizado) e o vulgar, 

repleto de variações linguísticas, predominante dos povos navegantes e 

exploradores das novas conquistas (povos vencidos). 

 Nas regiões dominadas pelo Império Romano, o latim deu origem às 

línguas românicas ou neolatinas, grupo do qual participa a língua portuguesa. 

 Portugal, como grande navegador, através dos movimentos colonialistas 

e com o objetivo de difundir o catolicismo, trouxe para o Brasil, no século XVI, 

a língua portuguesa imposta às línguas nativas. As diversas línguas indígenas 

(povo nativo), bem como as diversas culturas do povo africano (trazido como 

escravo) fortaleceram a identidade do português do Brasil, forçando Portugal a 

tomar a decisão de proibir o uso das línguas gerais, impondo o português 

como língua oficial. 
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 A influência dos índios, africanos e dos diversos imigrantes (europeus) 

justifica o multilinguismo do português no Brasil. 

 Sabemos que o léxico de uma língua não é estático, incorpora novos 

termos e apaga o que está em desuso. Esse fenômeno ocorreu e ainda ocorre 

em nossa língua. Como herança indígena, podemos citar contribuições para o 

enriquecimento vocabular na botânica, na fauna, na toponímia (com nomes de 

lugares) e na onomástica (nomes de pessoas). As fortes influências das 

línguas e dialetos africanos também marcaram o idioma, principalmente na 

linguagem religiosa do candomblé, uma manifestação da cultura africana. 

 Podemos afirmar que a partir do século XX, a distância entre as 

variantes portuguesa e brasileira aumentou em razão dos avanços do período, 

como afirma o estudioso da língua Adelardo A. D. Medeiros (10/01/2011 - 

http://www.linguaportuguesa.ufrn.br): 

“não existindo um procedimento unificado para a 

incorporação de novos termos à língua, certas palavras 

passaram a ter formas diferentes nos dois países 

(comboio e trem, autocarro e ônibus, pedágio e 

portagem). Além disso, o individualismo e nacionalismo 

que caracterizam o movimento romântico do início do 

século intensificaram o projeto de criação de uma 

literatura nacional expressa na variedade brasileira da 

língua portuguesa, argumento retomado pelos 

modernistas que defendiam, em 1922, a necessidade de 

romper com os modelos tradicionais portugueses e 

privilegiar as peculiaridades do falar brasileiro. A abertura 

conquistada pelos modernistas consagrou literariamente a 

norma brasileira.” 

 Os linguistas divergem e discutem essa variação do idioma. Alguns 

estudiosos já consideram que o português de Portugal e o português do Brasil 

são línguas diferentes e outros acham que constituem variedades bastante 

distanciadas dentro de uma mesma língua. 
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1.2 - A legitimidade das variações linguísticas da língua 

portuguesa no Brasil. 

 

 Linguagem, num sentido amplo, é qualquer sistema de sinais que o 

homem usa para se comunicar. É o meio de expressão das diferentes formas 

comunicativas (cores, figuras, movimento, ritmo, forma, volume), ou seja, a 

representação do pensamento (Manoel P. Ribeiro, 1982). Porém linguagem, 

num sentido restrito é a faculdade que tem o homem de exprimir seus estados 

mentais por meio de um sistema de sons vocais chamados língua (Matoso 

Câmara).  

 Toda língua apresenta seus discursos em dois registros: falado e 

escrito. A língua desempenha um papel social marcante, determinando muitas 

vezes, a condição social de uma pessoa, julgada pela sua maneira de falar. 

Assim, para se falar dentro de um padrão linguístico, é preciso seguir um 

conjunto de regras chamado Norma Culta ou o linguisticamente correto. Falar 

bem significa falar o que a sociedade espera.  

 Essa postura da língua tem um fundo histórico, marcado pelo latim 

como a língua do poder, cuja gramática era usada para valorização da 

hierarquia política e cultural, imposta às demais variações e que deveria ser 

vedada à plebe. 

 Para alguns estudiosos, no Brasil há um desconhecimento, ou falta de 

atenção à realidade linguística do país, onde apenas é imposta a gramática no 

sentido de indicar como a língua deve ser. Isso somente aumenta a distância 

entre a variedade padrão e a não-padrão, mascarando o que é de fato a língua 

portuguesa brasileira. Percebemos que já há uma evolução e que atualmente 

evita-se o exagero no uso do padrão culto, admitindo-se maneiras novas de 

expressão e que devem ser também reconhecidas. 

 Ao afirmar que o padrão culto da língua foi historicamente constituído a 

partir do poder e não por ser naturalmente superior às demais variedades não 

implica deixar de dominar essa variedade padrão, o que acarretaria um caos 

social. Somos regidos por regras que devem ser respeitadas, porém podemos 

concluir que a variedade não-padrão não é considerada como válida e sim 
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desprestigiada, valendo somente aquela determinada pela sociedade, reflexo 

do poder e da autoridade sócio-econômica (Gnerre, 1998).  

 Observamos exemplos históricos de imposição da língua do 

conquistador para derrubar o orgulho nativo do conquistado que ficava 

reduzido à oralidade e acabava por perder sua autenticidade. 

 Conhecer toda essa dinâmica da língua permitirá o indivíduo a conhecer 

as diversas variedades linguísticas e dará a possibilidade de optar por usar a 

norma padrão, pois dominá-la é um direito do cidadão. 

 O reconhecimento da língua portuguesa no Brasil como heterogênea, 

responsável pela diversidade linguística iniciou-se a partir dos anos 60, com os 

estudos desenvolvidos pela Sociolinguística, que enxerga a língua como fato 

social heterogênio como é a nossa sociedade. Não é correto afirmar que o 

português é a única língua falada no país. Segundo os estudiosos, falamos 

aproximadamente 210 idiomas em todo o território, com cerca de 130 línguas 

indígenas, ratificando a idéia de um Brasil plurilíngue e multicultural. 

 Destacamos também os estrangeirismos que é o processo que introduz 

no idioma palavras vindas de outros idiomas. De acordo com o idioma de 

origem, esse fenômeno recebe nomes específicos: anglicismo (do inglês), 

galicismo (do francês), os mais incorporados ao português. Observamos 

também palavras de origem alemã e orientais, fazendo parte do nosso léxico. 

 O estrangeirismo possui basicamente duas categorias: 1-Com 

aportuguesamento, quando a grafia e a pronúncia da palavra são adaptadas 

para o português, como em abajur, vindo do francês “abat-jour”; e 2-Sem 

aportuguesamento, quando se conserva a forma original da palavra, como em 

mouse, vindo do inglês “mouse”. Essas invasões na língua portuguesa 

acontecem por diversos motivos, ou seja, por fatores históricos, socioculturais 

e políticos, modismos ou principalmente por avanços tecnológicos. Estamos 

tão acostumados aos termos que muitas vezes, desconhecemos que uma 

série de palavras tem sua origem em outros idiomas como exemplificamos 

abaixo: (02/02/2011- http://www.portaldalinguaportuguesa.org) 

Palavra - Classe de Palavra - Origem 

calzone substantivo - italiano  
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cappuccino substantivo italiano  

paparazzi substantivo italiano 

pizza substantivo italiano  

spaghetti substantivo italiano  

cabaret substantivo francês 

cachet substantivo francês 

camelot substantivo francês 

capot substantivo francês 

atelier substantivo francês 

ballet substantivo francês 

bibelot substantivo francês 

champagne substantivo francês 

couvert substantivo francês 

démodé adjetivo francês 

dossier substantivo francês 

lingerie substantivo francês  

nuance substantivo francês 

première substantivo francês 

tarot substantivo francês 

tablette substantivo francês 

karaoke substantivo japonês 

kimono substantivo japonês 

hara-kiri substantivo japonês 

shiatsu substantivo japonês 

sushi substantivo japonês 

tsunami substantivo japonês 

zen substantivo japonês 

tai-chi substantivo chinês 

alzheimer substantivo alemão 

diesel adjetivo alemão 

hamster substantivo alemão  

baby-doll substantivo inglês 
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back-up substantivo inglês 

barman substantivo inglês 

blackout substantivo inglês 

check-up substantivo inglês 

delete verbo inglês 

e-mail substantivo inglês 

chip substantivo inglês 

clip substantivo inglês 

fast-food substantivo inglês 

feedback substantivo inglês 

full-time substantivo inglês 

hall substantivo inglês 

hardware substantivo inglês 

impeachment substantivo inglês 

light adjetivo inglês 

lounge substantivo inglês 

non-stop adjetivo inglês 

overbook substantivo inglês 

replay substantivo inglês 

surf substantivo inglês 

talk-show substantivo inglês 

 Essas são algumas das palavras estrangeiras muito faladas pelos 

brasileiros e que poderíam facilmente ser trocadas por uma palavra ou 

expressão nacional, mas insistem em ser usadas e pertencer ao nosso léxico. 

O motivo da valorização desses estrangeirismos, principalmento o inglês está 

na globalização que gerou a idéia de que falar uma expressão estrangeira 

parece mais elegante e refinado. 

 Numa abordagem mais pontual, destacamos as variações dos falares 

brasileiros, ressaltando as diversas maneiras de expressar a língua portuguesa 

dentro do mesmo país. Os estudos do dialectólogo Antenor Nascentes 

dividiram os falares em Norte (o amazônico e o nordestino) e Sul (o baiano, o 

fluminense, o mineiro e o sulista). Num estudo mais atual, há uma classificação 
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mais ampla, porém ressaltamos que nesses falares ocorre o predomínio da 

linguagem não prestigiada para a fala. Citamos a classificação adotada pelo 

site Wikipédia (21/12/2010 www.wikipedia.com.br). 

1. Caipira; 2. Carioca; 3. Fluminense; 4. Gaúcho; 5. Mineiro; 6. Nordestino; 7. 

Nortista; 8. Manezês, 9. Paulistano; 10. Brasiliense(Sertanejo); 11, Sulista 

Apesar de toda essa diversidade, considera-se que se trata de uma mesma 

língua e que os falares do Brasil não divergem em suas pequenas diferenças 

regionais e não chegam a ferir a unidade. 

 Segundo Bagno, o ensino tradicional de língua portuguesa está longe do 

português falado. 

 Há e sempre haverá uma valorização da linguagem com o objetivo de 

atingir um ideal linguístico. Apesar disso, acima do critério de correção fica o 

de aceptabilidade social. Segundo Manoel Pinto Ribeiro, o esforço para manter 

a norma e estendê-la aos demais lugares e classes sociais é um dos fatores 

do que se chama correção. A norma tende a ser contrariada pela variabilidade 

linguística que ocorre: a) de um lugar para outro (regionalismo); b) de uma 

classe social para outra (vulgarismo) e c) de um indivíduo para outro (idioleto: 

língua observada no uso de um indivíduo). Esses casos atuam contra a norma 

que é força conservadora na linguagem, mas não pode ser um ponto de 

impedimento da evolução linguística. 

 As discussões sobre a metodologia de ensino dessa fantástica língua 

estão sempre em pauta, porém pouco se tem feito para retirar dos planos de 

aula as atividades de memorização de formas e repetição de estruturas que 

não desenvolvem em nada a criatividade e a expressão. Todas as atividades 

deveriam dar ênfase à leitura, a escrita e as atividades que trouxessem à luz o 

mundo real, o nosso dia-a-dia. Todas as falhas apontadas podem servir de 

justificativa pelo fracasso e falta de domínio da língua materna no ensino 

superior. Defendemos a postura de que é usando a língua que se aprende e 

que é direito de todos ter acesso a ela.  

 Cabe às instâncias superiores reconhecerem e também legitimarem a 

variedade linguistica do português, desfazendo o antigo conceito de “unidade 
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linguística brasileira”, que atende somente a quem usufrui de maior prestígio 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO 

SUPERIOR E O SEU USO PELOS FUTUROS 

PROFISSIONAIS 
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 O panorama apresentado pelas Instituições de Ensino Superior na 

cidade do Rio de Janeiro é gravíssimo com relação ao oferecimento dos 

estudos de língua portuguesa. Os alunos chegam à graduação com uma 

deficiência nos conteúdos de português trazidos dos ensinos fundamental e 

médio. 

 Através da pesquisa de campo, foi possível diagnosticar o anseio dos 

estudantes e quiçá motivá-los a trabalhar melhor a relação com o idioma, 

objetivando o crescimento como profissional, pessoa e falante da línga 

portuguesa. 

 Podemos observar no art. 43, incisos I, II, IV e V da LDB 9394/96 que o 

ensino língua portuguesa é primordial para a garantia das finalidades descritas 

em seu corpo. 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
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 Baseados no pensamento dos especialistas os quais acreditam que é 

praticando que se aprende a ler e escrever, apontamos os principais 

problemas no processo ensino-aprendizagem nos cursos pesquisados. 

 

2.1 – Questões ligadas ao português dos alunos que chegam à 

Universidade. 

 

 Celso Luft (1985) afirma que o ensino de língua portuguesa é 

fundamental para a formação do indivíduo, mas precisa ser revisto, pois ao 

ensinar regras gramaticais uma grande parte dos professores ignora a língua 

falada pelo aluno e a implicação disto é que língua, objeto de estudo fica 

distante demais da prática efetiva e por não haver aproximação, não há 

aprendizado. 

 Analisando friamente o conhecimento de língua portuguesa dos alunos 

oriundos do vestibular, é notória a presença de erros primários e falta de 

coerência e coesão em suas redações. A falta de domínio da língua marca a 

vida de uma boa parcela dos acadêmicos. Não nos cabe fazer qualquer 

julgamento sobre o sistema educacional, ademais, este é de responsabilidade 

das instâncias governamentais, porém consideramos salutar registrar o 

resultado dessa pesquisa e despertar uma reflexão de como mudar o quadro 

atual.  

 A dificuldade de expressão oral e escrita apresentada pelos alunos de 

graduação é bastante alarmante, de acordo com os depoimentos dos próprios 

profissionais envolvidos no processo educacional, não somente os professores 

de língua portuguesa, como também os profissionais de ensino de outras 

disciplinas, incluindo os das áreas de ciências sociais e exatas. Essa limitação 

marcha rumo à incompreensão dos temas, impossibilitando os estudantes de 

trabalhar os conteúdos, levando-os ao insucesso acadêmico. 

 Talvez a principal falha esteja no ensino fundamental e médio que ainda 

precisam de diversos ajustes. Como consequências disso, chegam ao final do 

curso de graduação, incapazes de elaborar suas tarefas ou mesmo finalizar o 



 

 

 
 

20

seu trabalho final de curso, valendo-se em muitos casos, da ajuda dos meios 

tecnológicos do corte-cola. 

 A reclamação principal dos docentes diz respeito à falta da habilidade 

de retirar dos textos a ideia principal e a transmitir. Não conseguem fazer 

anotações a partir do conteúdo que é dado oralmente. Essa atividade 

simultânea é praticamente impossível de ser desenvolvida pelo discente. E 

tudo isso, envolve a transmissão do conhecimento, pois ao apresentarem uma 

maior dificuldade em aprender, diminuem o grau de exigência do professor, ou 

seja, o processo está totalmente comprometido.  

 Entendemos que no ensino superior, todos os professores lidam com a 

língua portuguesa, visto que ao ensinarem e orientarem, estão envolvidos com 

leitura, interpretação e escrita. A responsabilidade pelo aprimoramento do 

conhecimento é de todos e não somente atribuição do professor de português 

e literaturas. Devemos ficar alertas para a necessidade de um trabalho 

multidisciplinar (AZEREDO. 2005) e até interdisciplinar, relacionado aos usos 

da língua. Trata-se de um grande desafio no ensino de português para a 

graduação, visto que o entrelaçamento das diversas disciplinas certamente irá 

engrandecer o resultado final.  

 

2.2 – O resultado das entrevistas nas Instituições de Ensino 

Superior 

 

 Antes de apontarmos os resultados da entrevista junto aos alunos dos 

diversos cursos de graduação, expomos um levantamento feito na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das maiores do país, em 

dezembro/2010, tomando como base os cursos de graduação oferecidos pela 

instituição. Observamos que poucos cursos propõem a disciplina de Língua 

Portuguesa que sequer aparece como disciplina optativa em suas grades 

curriculares. 

Abaixo listamos os cursos e as respectivas observações, fazendo menção à 

disciplina de língua portuguesa: Os cursos de Licenciatura e Bacharelado em 

Letras foram excluídos da relação. 
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Administração – Português instrumental – 1º período 

Arquitetura – não oferece 

Artes Cênicas – não oferece 

Astronomia – não oferece 

Bacharel em Ciências da Computação – não oferece 

Bacharel em Psicologia – não oferece 

Bacharel em Química – não oferece 

Biblioteconomia – Língua Potuguesa I – 1º período e 

                              Português Instrumental – disciplina optativa 

Ciências Atuariais/Estatística - não oferece 

Ciências Biológicas - não oferece 

Ciências Contábeis - não oferece 

Ciências Matemáticas e da Terra - não oferece 

Ciências Sociais - não oferece 

Composições de Interiores - não oferece 

Composição Paisagística - não oferece 

Comunicação Social – Língua Portuguesa I – 1º período 

                                      Língua Portuguesa II – 2º Período 

Comunicação Visual - não oferece 

Conservação e Restauração - não oferece 

Dança - não oferece 

Defesa e Gestão Estratégica Internacional - não oferece 

Desenho Industrial - não oferece 

Direito – não oferece 

Educação Física - não oferece 

Enfermagem e Obstetrícia – Português Instrumental – disciplina optativa 

Engenharia(s) - não oferece 

Escultura - - não oferece 

Estatística - não oferece 

Farmácia - não oferece 

Filosofia - não oferece 

Física - não oferece 
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Fisioterapia - não oferece 

Fonoaudiologia – Sintaxe – Fonética e Fonologia – 2º período 

Gatronomia - não oferece 

Geografia - não oferece 

Gestão Pública e Desenvolvimento Social - não oferece 

Gravura - não oferece 

História – Português Instrumental – disciplina optativa 

História da Arte - não oferece 

Licenciatura Ciências Biológicas – Português Instrumental – disciplina optativa 

Licenciatura Ciências Sociais – Lab. Pesq. Análise de Textos – 2º período 

Licenciatura Educação Artística – Porguês Instrumental – disciplina optativa 

Licenciatura Educação Física - não oferece 

Licenciatura Física – Português Instrumental – 1º período 

Licenciatura Matemática - não oferece 

Licenciatura Química – Português Instrumental – 1º período 

Matemática - não oferece 

Medicina - não oferece 

Meteorologia - não oferece 

Música – não oferece 

Nanotecnologia – não oferece 

Nutrição - não oferece 

Odontologia – não oferece 

Pedagogia – Atualização Cont. Língua Portuguesa – disciplina optativa e  

                     Leitura Prod. Textos Educação – disciplina optativa 

Pintura - não oferece 

Química – Português Instrumental I e II – disciplinas optativas 

Relações Internacionais - não oferece 

Saúde Coletiva - não oferece 

Serviço Social – Língua Portuguesa I – disciplina optativa 

Teoria da Dança - não oferece 

Terapia Ocupacional - não oferece 
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 Esse demonstrativo corrobora a afirmação de que a Língua Portuguesa 

é pouco valorizada nos cursos de graduação, visto que o português será 

ferramente principal de atuação desses futuros profissionais. Um bom 

profissional também é avaliado pelo que fala e escreve. Trata-se da dimensão 

social da língua. 

 Após finalizar a entrevista feita com os alunos dos diversos cursos de 

nível superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

e Universidade Gama Filho, constatamos que o ensino de Língua Portuguesa é 

valorizado pelo discente universitário, independente da sua área de 

conhecimento. Poupamos da entrevista, os alunos do curso de Letras, cuja 

grade curricular é repleta de disciplinas direta ou indiretamente ligadas ao 

estudo da língua materna. Fizemos a pesquisa com 80 alunos e obtivemos 

resposta positiva da maioria deles. Do total, cerca de 60% mostraram-se 

favoráveis à inserção da disciplina em suas grades curriculares. Não 

concordaram com a proposta cerca de 40% dos entrevistados, na sua maioria 

alunos oriundos dos cursos da Área de Ciências Exatas. 

 Enumeramos a seguir, as perguntas elaboradas para os discentes em 

questão: 

1) Qual o curso que você faz atualmente e qual a importância do domínio 

da Língua Portuguesa para o bom desempenho das atividades 

acadêmicas? 

2) Qual a sua opinião sobre a inserção da disciplina de Língua Portuguesa 

como disciplina obrigatória na grade curricular do seu curso? Já 

existindo a disciplina, qual a sua opinião sobre aumentar a periodicidade 

estendendo-a por mais períodos? 

3) Você considera o seu domínio da Língua Portuguesa suficiente para a 

elaboração de textos coerentes e coesos? 

4) O que você gostaria de ver ou rever na disciplina de Língua Portuguesa 

se ela fosse ofertada no seu curso de graduação? 
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 Obtivemos com essa pesquisa resultados diversos, os quais passamos 

a comentar:  

Na Pergunta nº 1, conseguimos um padrão quase que unanime nas respostas, 

ou seja, 90% dos discentes consideram importante ter domínio da língua 

portuguesa para um bom resultado em atividades acadêmicas. Frisaram a 

necessidade de ler, interpretar e escrever bem para atingir o objetivo de 

apresentar trabalhos escritos, monografias, trabalhos finais exigidos nessa 

etapa dos estudos e o fato de muitos estarem envolvidos em grupos de 

pesquisa e extensão de suas unidades de ensino. Transcrevemos abaixo 

alguns depoimentos: 

“Faço jornalismo e considero primordial o domínio de 

português para todas as atividades aqui desenvolvidas.” 

(Comunicação Social – UFRJ) 

 

“Considero a língua portuguesa importantíssima para 

qualquer curso de graduação, inclusive o meu.” (Medicina 

– UERJ) 

 

“O português é a essência do falar e escrever bem. 

Preciso dominar o meu idioma para desempenhar com 

segurança a minha futura profissão.” (Direito - UGF) 

 

“Acho que o Português faz muita falta ao redigir. Tenho 

muitas dúvidas ortográficas. Daí a sua importância no 

meu curso.” (Serviço Social – PUC-RJ) 

 

“O domínio linguístico é de muita valia para elaborar 

trabalhos, monografias e até para nossa expressão oral.” 

(Pedagogia – UFRJ) 

 

Na pergunta nº 2, observamos que quando se trata de efetivamente somar a 

disciplina de Língua Portuguesa à grade curricular de todos os cursos, alguns 
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acadêmicos tendem a não aceitar a ideia, considerando-a mais um obstáculo a 

ser ultrapassado rumo ao diploma de graduação. Aproximadamente 60% dos 

entrevistados reponderam positivamente a inserção da disciplina em suas 

grades curriculares. Ressaltamos que boa parte pertence às Áreas das 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde, Ciências 

Biológicas e Artes. Aproximadamente 40% não foram favoráveis a inserção da 

disciplina e pertencem às Áreas das Ciências Exatas e da Terra, Engenharias 

e Ciências Agrárias. O prejulgar leva o aluno a não mensurar o valor do 

aprimoramento do conteúdo que deixará de receber. Abaixo, transcrevemos 

alguns depoimentos: 

“Acho que no meu curso não cabe essa inserção, visto 

que não será de muita utilidade.” (Engenharia de 

Produção – UERJ) 

 

“Considero importante estudar língua portuguesa na 

faculdade. Aprender a falar bem e escrever com precisão, 

somente trará benefícios como aluna e 

profissionalmente.” (Nutrição – UERJ) 

 

“Acho legal estudar português, mas não gostaria que 

essa disciplina fosse obrigatória na minha grade 

curricular. Seria bom que fosse somente uma disciplina 

eletiva para quem sentir necessidade de cursar.”(Ciências 

Sociais – PUC-RJ) 

 

“Não gosto de estudar português e acho que já sei o 

suficiente para não passar vergonha por falar ou escrever 

com erros. Não concordo com a obrigação de estudar a 

disciplina no meu curso de graduação.” (Matemática-

UGF) 
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“Adoro ler e escrever. Adoraria estudar português no meu 

curso de graduação.” (Publicidade e Propaganda – UGF) 

 

“Acho relevante a inserção de Língua Portuguesa no meu 

curso. Agora com mais maturidade, vou aproveitar melhor 

as aulas que não dei importância no ensino médio.” 

(Filosofia – UFRJ) 

 

Na pergunta nº 3, contabilizamos uma quantidade pequena de alunos que 

alegam conhecer bem a língua materna e serem capazes de elaborar textos 

coesos e coerentes (35% dos entrevistados). Consideramos um fato positivo, 

65% dos alunos admitirem certa insegurança na expressão oral e escrita. Esse 

fato confirma a necessidade do estudo de português no ensino superior sob o 

ponto de vista do acadêmico. Portanto, consideram seus conhecimentos atuais 

insuficientes para garantirem o prestígio da língua. Listamos abaixo alguns 

depoimentos: 

“Tive excelentes professores no ensino fundamental e 

médio e considero o meu domínio do português muito 

bom. Tenho facilidade para escrever, ler e interpretar 

textos, gerando conforto na execução das tarefas da 

faculdade.” (Geografia – UFRJ) 

 

“O estudo de língua portuguesa é muito complicado e 

sinceramente, nunca fui bom nisso. Tenho dificuldades 

para escrever e cometo muitos erros de português.” 

(Ciências Contábeis – UFRJ) 

 

“Acho até que não escrevo mal, porém tenho problemas 

para colocar todo o meu pensamento no papel. As 

palavras desaparecem. Não tenho as ideias claras e 

coerentes na hora de escrever.” (Arquitetura e Urbanismo 

– UFRJ) 
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“Como utilizo linguagem da internet, tenho problemas 

para escrever uma redação mais formal. Não consigo 

escrever sem fazer uso do vocabulário do computador!” 

(Física – PUC-RJ) 

 

‘Preciso estudar mais português. Admito que não tenho 

coerência nem coesão. Às vezes, nem eu entendo o que 

escrevi nos meus trabalhos da faculdade. (Administração 

– UFRJ) 

 

Na pergunta nº 4, observamos que os nossos entrevistados possuem 

basicamente o mesmo desejo: corrigir os erros ortográficos, ter maior 

coerência ao redigir e enriquecer o vocabulário objetivando sua competência 

discursiva. Quase que 90% anseiam ver ou rever assuntos que os levem a 

resolver essas deficiências, deixando-os mais seguros e confiantes ao lidar 

com a sua própria língua. Seguem alguns depoimentos: 

 

“Para sanar os meus principais problemas, gostaria de ter 

aulas de redação e interpretação de texto.” (Serviço 

Social – PUC-RJ) 

 

“Gostaria muito de ter aulas de ortografia e redação. 

Aprimorar o vacabulário e empregá-lo nos meus 

trabalhos.” (História – UERJ) 

 

“Noçoes de concordância verbal e nominal, bem como 

ortografia; seria ótimo. Nem sei ainda o que mudou com 

as novas regras de acentuação!” (Medicina – UERJ) 
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“Sou péssimo em redação. Gostaria de aprender a 

escrever com facilidade e de maneira lógica.” (Desenho 

Industrial – UGF) 

 

“Acho muito chata aquela parte teórica. Gostaria de rever 

o lado prático da língua – redação e interpretação.” 

(Turismo – UERJ) 

 

 O quadro desenhado ao final desse roteiro de entrevista aponta para o 

fato de o estudante universitário ter interesse no estudo da língua portuguesa, 

porém ela se apresenta (ou sempre se apresentou) como algo inatingível, 

longe do seu alcance e aplicabilidade. 

 A nossa intenção é mostrar um olhar diferenciado sobre o 

relacionamento com o idioma e propor uma reflexão acerca das diversas 

maneiras de utilizá-lo. 

 Os alunos geralmente têm mais facilidade no discurso oral que no 

escrito, e este terá de ser produzido em comprometimento com o ambiente, 

com a finalidade para a qual ele foi escrito e com o receptor da mensagem 

nele embutida. 

 Notamos que o aluno que chega à universidade nos tempos atuais 

apresenta um perfil bem marcado por mudanças sociais, culturais, políticas e 

econômicas e cabe a universidade também aceitar essas mudanças e iniciar 

questionamentos com relação a: Como ensinar? Como identificar o novo perfil 

do acadêmico? Como fazer uma aula dinâmica e construtiva?  

 Direcionando a questão para o ensino de língua portuguesa, 

acreditamos que o ponto crucial está na abordagem de seus temas e 

conteúdos. Partindo para o afastamento das regras gramaticais (ensino 

tradicional) e a aproximação da vivência de cada um, o processo ensino-

aprendizagem fluirá de forma a atingir o seu objetivo satisfatoriamente. Isso 

implica em quebrar paradigmas, ou seja, o professor do ensino superior tem de 

deslocar o seu foco de ação do “ensino” para a “aprendizagem” de seu aluno. 
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2.3 – O uso da língua portuguesa pelos diversos profissionais 

 

 Sabemos que o domínio da língua é muito difícil, levando-se em 

consideração as suas diversas regras, sejam de ortografia, pontuação, 

concordância, etc. Falar e escrever bem gera admiração e projeta uma boa 

imagem profissional, ampliando as oportunidades. A importância da língua 

portuguesa e sua aplicabilidade na vida profissional são de vital importância. A 

linguagem é o cartão de visita, sendo muitas vezes fator de eliminação de 

candidatos às vagas de emprego.  

 Algumas pessoas precisam se encaixar com perfeição à complexidade 

do português para desempenhar com competência a sua profissão. Para 

exemplificar, citamos a profissão de Jornalista, de quem se espera um ótimo 

conhecimento da gramática, para desenvolver seus textos de forma clara, 

coesa e sem erros. 

 Para o advogado também o domínio da língua é algo imprescindível. A 

comunicação verbal com exposição de idéias ilustra a reflexão.  

 Para os profissionais da área de saúde, a interpretação é fundamental 

para avaliar as prescrições que cercam a execução e o bom desempenho de 

suas atividades.  

 Na área e recursos humanos, a linguagem é a alavanca de força do 

profissional. A avaliação do desempenho das pessoas depende da clareza e 

coerência expostas nas Fichas, Formulário de Pessoal e muitas vezes, o 

relacionamento com o grupo depende do domínio da expressão oral de quem 

comanda. 

 Os profissionais que lidam com a educação não podem deixar de 

valorizar a língua portuguesa utilizada com competência na transmissão dos 

diversos saberes. 

 No mundo globalizado em que vivemos o profissional não pode ficar fora 

das transformações pelas quais o mercado de trabalho passa e o uso correto 

da língua em memorandos, relatórios, cartas, ofícios, cartazes, folders, 

receitas, formulários, e-mails, será de extrema valia. 
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 Portanto, o sucesso profissional está intimamente ligado ao 

conhecimento de língua portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA FEITA PARA 

A GRADUAÇÃO  

PROPOSTA DE CONTEÚDOS E DINÂMICAS 

 

 No Brasil, quando falamos sobre o ensino de português, há uma 

tendência à supervalorização da língua escrita em detrimento à língua falada. 

Na verdade, cabe à escola desenvolver ambas as habilidades de expressão 

dos alunos e não apenas priorizar o ensino de regras muitas vezes sem 

qualquer contextualização.  

 Segundo Travaglia(1998), o ensino de português a falantes da língua 

tem por finalidade: 1-desenvolver a capacidade do usuário de empregar 

adequadamente a língua nas mais diversas situações de comunicação; 2-levar 

o aluno a dominar a norma culta e a variedade escrita da língua; 3-levar o 

aluno ao conhecimento da instituição social que é a língua, ao conhecimento 
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de como ela é constituída e de como ela funciona; ensinar o aluno a pensar e 

a raciocinar. A língua deve ser vista como um sistema a serviço da 

comunicação. 

 Citando o que estabelece os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN 

de 5ª a 8ª séries, p.32), podemos afirmar que é no uso da linguagem e não 

falando dela, que se pode encontrar liberdade de expressão e criação. 

No ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e 

escrita, o que se almeja não é levar os alunos a falar 

certo, mas permitir-lhes a escolha da forma de fala a 

utilizar, considerando as características e condições do 

contexto de produção, ou seja, é saber adequar os 

recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo às 

diferentes situações comunicativas: saber coordenar 

satisfatoriamente o que fala ou escreve e como fazê-lo; 

saber que modo de expressão é pertinente em função de 

sua intenção enunciativa, dado o contexto e os 

interlocutores a quem o texto se dirige. A questão não é 

de erro, mas de adequação às circunstâncias de uso, de 

utilização adequada da linguagem. 

 Marcos Bagno afirma que a língua é como um rio que se renova, 

enquanto a gramática normativa é como a água do igapó, que envelhece, não 

gera vida nova a não ser que venham as inundações. Há um preconceito 

linguístico que vem sendo incentivado ao longo dos anos, ditando dentro do 

ensino de português, o que é ”certo” e o que é “errado”, contido nos 

instrumentos tradicionais de ensino da língua, ou seja, a gramática normativa e 

os livros didáticos. Ocorre uma cobrança indevida, por parte do ensino 

tradicional, de uma norma gramatical que não corresponde à realidade da 

língua falada no Brasil.  

 Todos esses aspectos somente despertam no aluno uma aversão ao 

estudo da língua materna. 

 Ressaltamos também que não basta a realização de pesquisas, com a 

criação de novas teorias de ensino se os profissionais da educação, os 
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professores de língua portuguesa não estiverem dispostos a reverem suas 

práticas e tentarem uma mudança na metodologia em busca de melhores 

resultados. O que pretendemos é mostrar que o comprometimento e a 

responsabilidade dos educadores são de grande importância, pois depende 

deles os rumos de um ensino de língua portuguesa mais adequado às 

expectativas e necessidades de nossos alunos. 

 Ao repensar o ensino de língua portuguesa voltada para a graduação, 

surge a idéia da gramática estudada através das teorias do texto e do discurso. 

Tendo isso como ponto de partida, ponderamos que há situações nas quais 

será preciso obedecer a certas convenções mais corretas, seguindo as 

normas, consideradas “padrão” para a escrita, não esquecendo a relação de 

poder que está por trás desse paradigma, já analisado em momentos 

anteriores. O importante é salientar que o ensino de gramática se faz 

necessário com o objetivo de munir os alunos de um instrumento de inserção: 

o uso da linguagem adequado às mais diversas situações comunicativas, no 

ambiente acadêmico ou em qualquer situação de sua vivência social. É preciso 

trazer essa gramática para situações reais ou aproximá-la o máximo da nossa 

realidade. 

 Segundo Bagno (2001), ensinar a gramática tradicional, sem análise 

crítica, com o objetivo de definir e classificar por si sós, consitui-se em ato de 

desonestidade intelectual. Ainda segundo Bagno devemos desenvolver a 

prática da leitura e da escrita, da releitura e da reescrita sem a necessidade de 

decorar nomenclaturas nem de empreender exercícios mal formulados e 

incongruentes de análise e descrição mecânica dos fatos gramaticais, 

exercícios baseados em definições imprecisas e em métodos mais do que 

questionáveis.  

 A gramática surgiu entre os gregos como sombra da Retórica, disciplina 

bem mais prestigidada numa época em que o sucesso dependia da 

capacidade de expressar-se publicamente e de convercer os interlocutores. Ao 

longo da história, a gramática sempre foi disciplina normativa, ou seja, aquela 

que ditava como deviam expressar-se as pessoas socialmente bem 

posicionadas. 
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 No Brasil, o estudo de gramática era uma atividade central, junto com a 

prática da análise sintática. Em 1957, uma comissão de estudiosos, criada por 

iniciativa oficial aprovou em caráter de recomendação a Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (NGB) e diversas publicações foram feitas na esteira 

desse processo (17/02/1011 - www.ispla.su.se/gallery/bilagor/Portal). 

 Citando Travaglia, gramática é o conjunto de regras que rege o 

funcionamento de uma língua. É inerente ao homem, e que lhe foi passado na 

escola foi apenas a descrição da língua, uma maneira de torná-la visível, já 

que estava presente em sua mente humana desde o momento quando ele foi 

exposto a ela. Seguindo o mesmo autor, é possível descrever a língua em 

vários tipos de gramática, contudo há três tipos mais usuais: 

“Gramática normativa - é um manual com regras de bom 

uso da língua. Dizer que alguém, nesse sentido, sabe 

gramática, significa dizer que a pessoa conhece essas 

regras e as domina. A gramática normativa só considera 

correta a norma culta da língua e, tudo o que estiver fora 

dessa norma é considerado erro (agramatical). 

Gramática descritiva – é descrição de como a língua 

funciona, do conjunto de regras que são usadas pelos 

falantes. Ao contrário da normativa a gramática descritiva 

leva em consideração (considera gramatical) tudo aquilo 

que possa estabelecer uma comunicação, de acordo com 

determinada variedade linguística, ou seja, tudo o que 

está incluído no sistema. 

Gramática internalizada – é a gramática que “corresponde 

ao saber lingüístico que o falante de uma língua 

desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua 

própria dotação genética humana (...) natureza social e 

antropológica.” Para esse tipo de gramática não existe 

livro, sem ter erro lingüístico, são as regras da língua 

inerentes ao homem, a qual ele recebe assim que entra 

em contato com uma comunidade falante.” 



 

 

 
 

34

 Consideramos que a gramática descritiva certamente seria a adequada 

ao ensino superior, onde a produção de textos, cuja ação vai além da simples 

redação do ensino tradicional, atingiria outros gêneros textuais em que os 

alunos e o professor trabalham juntos os conceitos de coerência, coesão, 

interação e gênero. A leitura também deve ser valorizada, visto que fornece 

matéria-prima para a escrita, como é ressaltado nos PCNs que têm uma visão 

de leitura como um acesso inegável aos inúmeros gêneros estéticos 

veiculados socialmente além de fonte inesgotável dos variados suportes 

textuais presentes na sociedade.  

 Citamos considerações de Azambuja (1996) sobre o tema, abordado 

pelo autor da seguinte maneira: “todas as atividade de leitura crítica, que visam 

à discussão, à análise e à argumentação, prestam-se à produção de leitura e 

de escrita; os estímulos à relação dialógica entre leitor e texto são 

fundamentais para o alcance da compreensão, interpretação e extrapolação 

das ideias veiculadas pelo texto; as leituras conduzem o aluno/leitor ao debate, 

à reflexão e, fundamentalmente, ao reconhecimento do importante papel social 

da linguagem, instrumento de libertação e/ou alienação socio-cultural “. Alguém 

disso, quem lê constantemente tem um desenvolvimento intelectual melhor do 

que aquele que não lê. É através da prática do exercício da leitura que se torna 

possível desenvolver a capacidade de escrever. 

 Acreditamos que o professor, cujo objetivo é desenvolver a competência 

comunicativa em seus alunos, proporcionará a eles o contato com uma 

diversidade de textos, fazendo uma ponte até as variadas situações 

comunicativas, resultando assim, em aprendizagem e adequação da língua às 

diferentes facetas de comunicação, encontradas no dia a dia. 

 O professor que almeja somente o ensino da variante padrão da língua, 

prática inaceitável no ensino atual, poderá incorrer num erro, como destaca 

Magda Soares (1986): “Um ensino de língua materna comprometido com a luta 

contra as desigualdades sociais e econômicas reconhece, no quadro destas 

relações entre a escola e a sociedade, o direito que têm as camadas populares 

de apropriar-se do dialeto de prestígio e fixa-se como objetivo levar os alunos 

pertencentes a essas camadas a dominá-lo, não para que se adaptem às 
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exigências de uma sociedade que divide e discrimina, mas para que adquiram 

um instrumento fundamental para a participação política e a luta contra as 

desigualdades sociais”. 

 Língua portuguesa para a graduação deverá ter um enfoque mais 

voltado para a linguística textual. A partir do estudo e construção de textos, ele 

terá habilidade de empregar com coerência e coesão todas as estruturas 

gramáticais, independentemente de suas nomenclaturas. A partir do estudo da 

textualidade o acadêmico será capaz de articular suas ideias, aliado ao bom 

hábito de ler.  

 A textualidade é um conjunto de características que fazem com que um 

texto seja considerado como tal, e não como um amontoado de palavras e 

frases. Uma definição alternativa apontaria textualidade como uma premissa 

adotada pelo interlocutor baseada em seus prévios conhecimentos estruturais 

e funcionais de texto, que permite através da consideração de vários fatores 

realizar a textualização de uma mensagem em determinada situação 

comunicativa (28/02/2011 - http://pt.wikipedia.org/wiki/Textualidade). 

 Ao redigir um texo, assim como o ato de falar, utilizamos mecanismos 

para garantir ao interlocutor (ouvinte/leitor) a compreensão do que se lê ou diz. 

Esses mecanismos determinam a conexão e a retomada do que foi escrito ou 

dito.  

 Retomando o tema “a disciplina de língua portuguesa”, acreditamos ser 

sensata, diante de todos os fatos até aqui pontuados, a oferta da disciplina de 

Língua Portuguesa em pelo menos dois períodos nos cursos de graduação das 

instituições de Ensino Superior, além da optativa Português Instrumental como 

complementação. 

 O conteúdo programático sugerido para a disciplina versa sobre: 

 Língua Portuguesa 

1. Compreensão e interpretação de textos verbais e visuais 

2. Aspectos gráficos 

2.1 – Acentuação; 

2.2 – Ortografia 

2.3 – Pontuação 
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3. Morfossintaxe 

3.1. Classes gramaticais e flexões 

3.2. Concordância nominal e verbal 

3.3. Regência nominal e verbal 

3.4. Colocação pronominal 

 

4. Textualidade e estilo 

4.1. – Coesão e coerência; 

4.2 – Qualidades e defeitos do texto: clareza, harmonia, paralelismo, 

ambiguidade; 

4.3. – Denotação e conotação; 

4.4. – Figuras de linguagem; 

4.5. – Semântica (sinonímia, antonímia, polissemia, homonímia,  

paronímia; 

4.6. – Níveis de linguagem-  variedades regionais e sociais; 

4.7. – Tipos de discurso; 

 Acreditamos que esses tópicos inseridos no contéudo programático da 

disciplina de língua portuguesa para o ensino de graduação (excluídos os 

cursos de Letras que possuem em suas grades curriculares disciplinas e 

conteúdos voltados especificamente para o ensino e aprimoramento do 

português), sejam os elementos norteadores para atingir competência na 

oralidade e na escrita dos nossos futuros profissionais. 

 O processo de avaliação também passa a ser objeto de preocupação ao 

sugerir a inserção da disciplina em foco, por conseguinte questionamos os 

procedimentos adotados atualmente pelos docentes universitários os quais 

praticam aquela avaliação tradicional, servindo-se de provas escritas 

periódicas para a verificação do grau de aprendizagem. Em pesquisa realizada 

em sua universidade, Cunha (1998) aponta:  

“A questão da avaliação é a mais complexa e pode estar 

a revelar uma certa incompreensão dos objetivos da 

proposta (inovadora) por parte dos alunos e/ou uma certa 
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indefinição quanto à forma e ao modo de avaliar numa 

proposta diferente por parte do professsor. Ambos os 

sentimentos são próprios à construção do novo.” 

 O ato de avaliar deve servir, não somente pontuar, como também ser a 

base de orientação ou re-orientação do aluno frente às exigências da disciplina 

e do curso e da importância que o conteúdo tem na sua formação profissional.  

 Portanto, a avaliação deve possibilitar ao estudante apreender os 

conteúdos, articular as diferentes perspectivas de análise e exercitar a dúvida, 

desenvolvendo o seu espírito de investigação, colocando a aprendizagem 

como o ato de ampliação do conhecimento e a avaliação como a oportunidade 

de retomar. 

 Consideramos importante a dinâmica de grupo como parte integrante da 

disciplina de Língua Portuguesa para o ensino superior, por trazer a leveza do 

trabalho em grupo, permitindo a participação coletiva no processo ensino-

aprendizagem. A dinâmica propicia o autoconhecimento dos alunos além de 

contar com a presença do lúdico, considerado como uma ferramenta 

educacional muito eficaz. 
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CONCLUSÃO 

 

 Quando o assunto é Língua Portuguesa, deve ser tratado com todo 

cuidado e carinho. Trata- se da Língua Materna. Este trabalho propõe uma 

maior valorização da disciplina de língua portuguesa nas grades curriculares 

dos cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior, baseado em 

pesquisa realizada nas IES na cidade do Rio de Janeiro. 

 Num primeiro momento, o caráter histórico da língua portuguesa foi 

colocado, ressaltadas as suas origens latinas, as influências recebidas e as 

variações que a caracterizam atualmente. Ao mencionar os vários falares 

brasileiros apontamos uma valorização da norma padrão, cultuada por 

determinados educadores, que não mais se adequa à língua falada pelos 

brasileiros. A norma culta foi imposta como bem mostra a história da língua, 

pela hierarquização do poder político, sócial e cultural sendo até os dias de 

hoje, instrumento de discriminação (preconceito linguístico). Permeamos 

também pela influência dos estrangeirismos, resultado de uma era globalizada 

e os avanços tecnológicos que nos cercam.  

 Procuramos despertar o interesse num ensino de língua nacional 

voltada para a realidade linguística do país. Respeitada a sua natureza 

plurilíngue, heterogênia, características que lhe conferem evolução, 

defendemos que é direito de todos terem acesso a ela. 

 Mostramos o panorama das Universidades, numa alarmante 

constatação de que a disciplina de língua portuguesa quase não está sendo  

oferecida nas grades curriculares dos cursos de graduação no Rio de Janeiro. 

Foi verificado que poucos cursos a oferecem como disciplina optativa e que a 

grande maioria não lhe confere a devida importância. Observamos ainda um 

parodoxo, visto que em seu art. 43, incisos I,II,IV e V, a Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional nº 9394/96 descreve finalidades para a 

educação superior que somente teriam garantia com um bom ensino de língua 

portuguesa. 

 Há dificuldade de expressão oral e escrita nos alunos que chegam aos 

bancos universitários com índices bem baixos quanto ao domínio da língua. O 

resultado das entrevistas feitas com os acadêmicos dos estabelecimentos de 

ensino (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro, Universidade Gama Filho e Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, apontou uma falha no ensino de língua portuguesa, porém revelou 

um temor dos alunos em optar por tê-la em suas grades como disciplina 

obrigatória. Notamos que alguns estudantes não suportam seu idoma materno 

e preferimos acreditar que isso ocorre devido ao fato de nunca terem sido 

realmente apresentado a ele. Chamou bastante a nossa atenção o fato do 

curso de Direito se omitir no estudo da língua portuguesa. Os cursos de Direito 

e Pedagogia, mais que os outros, deveriam ser os primeiros a cultivá-la, senão 

por sentido cívico, por força do bom desempenho de suas funções junto à 

sociedade. Segundo Niskier (2001), “os erros na educação funcionam como 

uma bomba de efeito retardado e só aparecem na geração seguinte, ao 

contrário de outros, passíveis de pronta correção, como uma epidemia”. 

 O estudo também mostrou que alguns professores universitários ainda 

não se conscientizaram da necessidade de mudança, numa tentativa de inovar 

o ensino de língua portuguesa. É a quebra dos paradigmas trazendo agora 

como foco da questão, o aluno (aprendizagem) e não mais o professor 

(ensino). Citando Mounin (1979), o professor é quem precisa saber linguística 

e gramática para fazer bem o seu trabalho e não o aluno. 

 Em outro momento, levantamos a importância da relação profissional X 

língua portuguesa. Observamos que no nosso mundo globalizado, a exigência 

por profissionais capacitados é cada vez maior. O domínio da linguagem 

projeta uma boa imagem profissional e amplia as oportunidades nesse 

mercado de trabalho tão competitivo. 

 Numa abordagem mais pontual, em nosso último capítulo levantamos 

o repensar a língua portuguesa, sem a cobrança acirrada de uma gramática 
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normativa que não corresponde à realidade da língua falada no Brasil. 

Descrevemos as várias gramáticas e apontamos a descritiva como a ideal para 

o ensino superior, onde a produção de textos, que certamente vai além da 

simples redação do ensino tradicional, seria a base para o desenvolvimento 

dos conceitos de coerência, coesão e gênero. Procuramos também valorizar a 

leitura que indubitavelmente fornece a matéria-prima para a escrita. 

Mencionamos a valorização da leitura pelos PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) que a consideram fonte inesgotável dos variados suportes textuais 

presentes na socieade. 

 Defendemos a adoção da linguística textual, apontando que a partir da 

textualidade o acadêmico será capaz de articular suas ideias, aliado ao bom 

hábito de ler. Regras gramaticais não existem sem contextualização. O 

estudante não precisa aprender regras, apenas organizar a gramática mental, 

implícita, expandindo assim o seu conhecimento ao trazer elementos do 

padrão culto, transformando tudo isso num ato de escrever e falar bem. 

 Vivemos em tempos de mudanças que, inevitavelmente alcançarão o 

ambiente universitário. Uma universidade não é meramente reprodutora do 

conhecimento. Ela produz e dissemina, de forma competente, o conhecimento, 

promovendo a sua crítica. Uma das finalidades da língua é a de contribuir para 

uma compreensão melhor e maior das pessoas e do mundo. (Niskier, 2001). 

Esperamos que o trabalho aqui desenvolvido contribua de alguma maneira, 

como uma alternativa para o ensino de Língua Portuguesa no Brasil. 
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ANEXO 

 

Questionário para as entrevistas 

 

1) Qual o curso que você faz atualmente e qual a importância do domínio 

da Língua Portuguesa para o bom desempenho das atividades 

acadêmicas? 

 

2) Qual a sua opinião sobre a inserção da disciplina de Língua Portuguesa 

como disciplina obrigatória na grade curricular do seu curso? Já 

existindo a disciplina, qual a sua opinião sobre aumentar a periodicidade 

estendendo-a por mais períodos? 

 
3) Você considera o seu domínio da Língua Portuguesa suficiente para a 

elaboração de textos coerentes e coesos? 

 
4) O que você gostaria de ver ou rever na disciplina de Língua Portuguesa 

se ela fosse ofertada no seu curso de graduação? 
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