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Entre o modelo tradicional e os novos formatos, o bom e velho currículo ainda preza pela 
objetividade e impessoalidade . 

A possibilidade de elaborar textos inequivocamente objetivos é alvo de discussões antigas. Há, 
porém, categorias de textos nos quais a objetividade é uma premissa. Um currículo, por 
exemplo. Teoricamente, um curriculum vitae deve apenas apresentar, de forma direta e sem 
rodeios, as qualificações de alguém para determinada oportunidade profissional.  

Ninguém, no entanto, tende a pensar o próprio currículo apenas como uma ficha sintética e 
lacônica, mas como um passo importante demais em sua vida para ser tratado com a frieza 
das frases feitas. Nessas horas, persiste a dúvida sobre se é ou não interessante ser 
decididamente objetivo em um texto formatado, com perdão do trocadilho, para um objetivo 
tão prático e específico quanto a contratação de um profissional para uma vaga.  

É possível saber o limite da influência de fatores subjetivos em decisões relativas à elaboração 
de textos de currículos, como no uso de adjetivos e na escolha da primeira ou terceira pessoa 
do singular, em que o texto será escrito. É o que garantem os especialistas. 

Impessoal 

Hoje, prevalece a recomendação, decorrente da busca por objetividade, de textos curriculares 
escritos na terceira pessoa, e não na primeira. Em vez de "desenvolvi tal projeto", soa melhor 
algo como "responsável pelo desenvolvimento de tal projeto". Essa é a alternativa indicada por 
Ronaldo Batista, professor de língua portuguesa e linguística no curso de Letras da 
Universidade Mackenzie.  

- É interessante evitar ao máximo o emprego dos pronomes pessoais de primeira pessoa. A 
linguagem deve procurar ser o mais impessoal possível - diz Batista. 

Tal opinião é endossada por Rosana Cruz, diretora da área de transição de carreira da 
consultoria de recursos humanos Mariaca.  

- Não recomendo a primeira pessoa, ela às vezes soa algo agressiva - afirma.  

Mas Rosana reconhece que há profissionais na área de vendas, por exemplo, muito habituados 
ao uso do "eu" em seus discursos. Nesses casos, o pronome tende a ser usado também no 
currículo, pois fatalmente aparecerá em uma entrevista na empresa cuja vaga é almejada. 

E há quem, embora recomende a vinculação dessa escolha às características da personalidade 
do autor do currículo, considere o bom uso da primeira pessoa um fator capaz de expor uma 
característica desejável nos candidatos a empregos: uma personalidade mais decidida. 

- Pode ser interessante colocar "Liderei tal projeto", ou "Coordenei tal processo" - destaca 
Selma Fredo, consultora da empresa de gestão de recursos humanos DBM. 

Modernidade 

Se há discordâncias na discussão sobre o melhor pronome pessoal, existe também um 
consenso: hoje é necessária extrema concisão nos textos. Não cabem mais os relatos nos 
quais os candidatos incluíam até o nome - quando não o endereço - das escolas onde 
realizaram seus estudos básicos, em currículos que pareciam brochuras (e muitas vezes eram 
encadernados como tais).  



Agora, dizem os especialistas, eles devem ter, em média, duas páginas de papel tamanho A4 
(no máximo três, no caso de profissionais muito experientes). 

Além de conciso e objetivo, esse texto deve ainda ser elaborado com uma linguagem pautada 
por um critério que, novamente, incluirá fatores subjetivos no processo de sua definição: o 
equilíbrio entre o novo e o arcaico.  

Novidade 

O exagero de novidade pode soar incompreensível ou inaceitável para um leitor mais velho ou 
tradicionalista (e quem escreve um currículo geralmente não sabe quem irá lê-lo). Já uma 
linguagem muito conservadora pode denotar alguém com dificuldades de atualizar-se, 
característica pouco interessante para quem se propõe a desempenhar uma função.  

O novo, especificamente, não pode materializar-se em gírias ou outros recursos capazes de 
dificultar um conteúdo pretensamente objetivo:  

- A linguagem deve ser formal, sem erros, gírias e abreviações que possam ser interpretadas 
de maneira negativa pelo selecionador - detalha Adália Assis, consultora da empresa de RH 
Catho. 

Mas é preciso uma "linguagem moderna", segundo a professora Janete Teixeira Dias, 
coordenadora de gestão de carreiras das faculdades Fiap e Módulo. O que isso significa?  

- Uma linguagem simples, universal, mas que mostre estar o autor do currículo dentro do 
contexto no qual busca atuar, e atualizado sobre ele - responde Janete.  

Segundo ela, dependendo da área na qual se pretende trabalhar, essa demonstração de 
atualização pode exprimir-se não apenas na referência à experiência ou aos cursos realizados 
por ele, mas nas expressões e termos colocados no texto. Assim, alguém interessado em 
trabalhar em uma empresa de internet pode perfeitamente escrever "experiência no ambiente 
on-line", em vez de "experiência no trabalho com internet".  

Tecnicismo 

A linguagem excessivamente técnica, porém, deve ser evitada, recomenda o professor Batista:  

- Assim como gírias, frases de efeito, jargões profissionais e informações repetidas, ela 
atrapalha a sobriedade da linguagem, requerida pela especificidade do gênero - justifica.  

Gênero, aliás, cujo estilo é inerente aos diversos textos inseridos no universo da redação 
empresarial.  

- Prima-se pela linguagem objetiva, precisa, clara, e pelo uso adequado da língua portuguesa 
em termos de normas padrão - especifica. 

Geralmente organizados sob a forma de tópicos, currículos devem também conter títulos, mas 
já é pouco usual a especificação, na abertura, do gênero do documento, seja na forma 
aportuguesada ("currículo") ou no original latino. 

- Não se usa mais nenhuma dessas duas alternativas, pois um currículo é geralmente enviado 
em resposta a uma demanda, ou endereçado a alguém habituado a esse gênero de texto e a 
quem interessam apenas as informações objetivas. É bom eliminar tudo o que possa desviá-lo 
desse foco - diz a professora Janete. 

 



Adjetivos 

Assim, o título deve então constituir um resumo do que o leitor pode encontrar ali, recomenda 
Rosana, da Mariaca. Por exemplo: "Executivo com 10 anos de experiência na área comercial 
em empresas de grande porte". Segundo ela, em hipótese alguma devem-se incluir adjetivos 
em currículos, pois neles deve haver apenas informações passíveis de comprovação ou 
mensuração.  

- Não dá para dizer "sou esforçado", "dedicado" ou "esperto". Em um currículo cabem apenas 
informações do tipo "o projeto implementado elevou receitas, ou reduziu custos, em tantos %" 
- argumenta. 

Já Selma, da DBM, considera possível, e até interessante, o uso moderado de algumas 
expressões adjetivadas, como "grande experiência", ou "excelente capacidade".  

- O currículo é uma peça de marketing pessoal. Como tal, deve gerar algum impacto, mais 
difícil de ser obtido com um texto muito neutro - justifica. 

De acordo com a consultora da DBM, o texto de qualquer currículo deve sempre, do início ao 
fim, seguir um mesmo modelo estrutural, com os fatos nele citados descritos ou em ordem 
cronológica, ou no modelo denominado "funcional", que privilegia o destaque de determinadas 
informações. Mesmo organizados em tópicos, os currículos devem apresentar uma lógica de 
leitura, sob o risco de não conseguirem prender a atenção do leitor. Além disso, é 
recomendável trabalhar com frases curtas e bem pontuadas. 

Como estruturar um currículo 

De maneira geral, os curriculos contêm os seguintes tópicos 

- Dados pessoais e de contato, como nome, telefone e e-mail. Há quem 
coloque informações como idade, ser ou não ser casado, ter ou não filhos. 

- Exemplo: José da Silva - Av. Paulista, s/n - São Paulo / SP - Brasileiro - 35 
anos - F. XXXXXXXX - josedasilva@revistalinguaportuguesa.com.br. 

- Objetivo: De maneira bem sucinta, resume claramente o cargo almejado e a 
área de atuação. Exemplo: Objetivo: Posição Executiva na área de Marketing / 
Produtos. 

- Qualificações: Destaque para as qualidades mais marcantes e mais capazes 
de diferenciar o profissional. Nesse caso, geralmente trabalha-se com a terceira 
pessoa (há também quem veja essa área como uma espécie de título do 
currículo). 

- Exemplo: 10 anos de atuação na área marketing, em empresas de grande 
porte, como a revista Língua Portuguesa. Ou: Experiência em todas as áreas do 
marketing, da produção à distribuição. 

- Histórico profissional, com o registro da experiência anterior (é interessante 
utilizar, aqui, a 1ª pessoa, embora a 3ª também esteja autorizada). 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erros e clichês mais comuns 

- Expressões como "fui responsável", por exemplo, repetem-se dezenas de 
vezes nos textos. Profissionais de áreas mais técnicas muitas vezes exageram 
no emprego de siglas, e candidatos a vagas da área, também. Mas não 
necessariamente quem vai ler os currículos será um técnico. De forma que, se 
for imprescindível utilizá-las, as siglas devem ser contextualizadas, sem 
esquecer de colocar entre parênteses o que elas significam (Selma Fredo / 
DBM). 

- O gerúndio deve ser usado com cuidado, mas também não se pode bani-lo. 
Dá para dizer: "Conduzi projetos de interesse da empresa, gerando tais e tais 
resultados" (Selma Fredo / DBM). 

- "Mão na massa" e "proativo" também são expressões e termos muito 
desgastados. Convém evitá-los. (Rosana Cruz / Mariaca). 

- Há expressões vazias, como "a nível de" e "tal atividade enquanto avanço 
profissional", em que o uso do "enquanto" é questionável. E há itens lexicais 
empregados como uma espécie de "última moda" e raramente utilizados com 
propriedade. Por exemplo, a palavra "agregar" (professor Ronaldo Batista). 

- Exemplos de clichês em currículos: "Procuro empresas que sejam 
desafiadoras e valorizem o profissional"; "Procuro trabalhar em uma empresa 
onde eu possa crescer e enfrentar novos desafios"; "Rápido aprendizado, 
facilidade de trabalhar e liderar equipes, profissionalismo e ética, são algumas 
de minhas características pessoais" (Adália Assis / Catho). 
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- Exemplo: Como gerente de marketing na revista Língua Portuguesa, 
respondeu pela implementação de projetos que aumentaram a venda de 
exemplares em 25%. Ou: Fui gerente de marketing na revista Língua 
Portuguesa, onde implementei projetos que elevaram a venda de exemplares 
em 25%.  

- Formação acadêmica  
- Cursos complementares  
- Idiomas  
 
Informações adicionais: uma habilidade particular, palestras e cursos 
ministrados etc. Nos itens acima geralmente se trabalha na 3ª pessoa, e o 
texto deve ser estruturado sob a forma de tópicos.  
Exemplo:  

- Mestrado em Marketing - ESPM, 1999 - Graduação em Marketing - 
Universidade de São Paulo, 2004 - Idiomas: Inglês e Espanhol fluentes. 


