
O apelo da comunicação 
Paulo Nathanael P. de Souza 
   
Apesar das conhecidas e reconhecidas deficiências do ensino brasileiro, não deixa de causar 
espanto saber que, em pleno século 21, milhões de estudantes concluem o ensino médio 
incapazes de ler e interpretar adequadamente um texto simples, sem que nada se faça para 
corrigir esse grave problema.  
 
Há, nesse cenário, um outro lado da moeda, igualmente trágico. Ao conseguir um estágio ou um 
emprego, esses mesmos estudantes serão incapazes de transmitir corretamente suas idéias, 
dúvidas ou orientações, tanto por escrito como oralmente. Como as faculdades, exceto as de 
letras, não ministram aulas de português aos seus alunos, com grande probabilidade boa parte 
dos universitários chegará aos processos seletivos para ingresso no mercado prejudicado pela 
incapacidade ou dificuldade de expressão - fato que certamente resultará em pontos negativos 
nos processos seletivos.  
 
Professores, consultores e outros especialistas em desenvolvimento de carreira são unânimes em 
destacar a importância da boa comunicação no idioma nacional, ao lado de outros requisitos hoje 
valorizados no mundo corporativo, como boa apresentação pessoal, postura correta, habilidade no 
relacionamento interpessoal. À medida que avançam nos níveis de ensino, os próprios estudantes 
acabam reconhecendo a importância da boa expressão.  
 
Prova disso é a pesquisa realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para 
identificar quais são as etapas dos processos seletivos que mais amedrontam os candidatos a 
estágio cadastrados em seu banco de dados. A redação aparece em segundo lugar, com 24% das 
respostas, pouco atrás do primeiro colocado, a dinâmica de grupo (28%), e à frente da entrevista 
pessoal (22%), coincidentemente três etapas que dependem muito da comunicação.  
 
Após ingressar no mundo do trabalho, o jovem interessado em construir uma carreira sólida logo 
descobrirá que será permanentemente avaliado e que deverá continuamente atualizar ou adquirir 
saberes, utilizando o arsenal de recursos que tem à sua disposição, como internet, cursos e, 
principalmente, a farta literatura especializada. E descobrirá também, nessa etapa de sua 
trajetória profissional, que de nada valerá ter passado "raspando" em português nos seus exames 
escolares ou nos processos seletivos, pois para ter um bom desempenho precisará interpretar 
corretamente o que lê e o que ouve, além de transmitir corretamente suas idéias, orientações e 
ordens.  
 
Para se ter idéia do valor da boa expressão escrita e falada no mundo corporativo e das 
deficiências dos profissionais, basta observar que estão surgindo no mercado empresas 
especializadas em oferecer às grandes corporações cursos para capacitar seus profissionais em 
comunicação. E mais, uma delas acaba de divulgar que detectou, no primeiro semestre do ano, 
um crescimento de 50% na procura desse serviço.  
 
É simples identificar a razão dessa ênfase. Independentemente do campo de atuação, transmitir 
boas idéias, bons conhecimentos, bons argumentos - práticas necessárias ao sucesso no mundo 
dos negócios, não apenas do profissional mas também da empresa - exige domínio das palavras, 
das normas da escrita, enfim de uma habilidade de linguagem que vai bem além dos jargões, 
simplificações e "criações lingüísticas" utilizadas na internet, nos "papos" com o grupo ou a tribo.  
 
No mundo corporativo, todos precisam falar e escrever no mesmo idioma - no nosso caso, o 
português. O problema é sério, mas o jovem pode compensar o que não aprendeu na escola, 
aprimorando sua capacidade de escrever e falar bem. Basta seguir uma receita antiga, mas ainda 
não substituída: ler, ler muito; procurar discutir o que leu; recorrer a dicionários e gramáticas, em 
caso de dúvida sobre o sentido ou uso de palavras. Ajudará muito se também passar a escrever, 
escrever muito.  



Pois, como em todo engenho e arte, é somente lendo e escrevendo que se aprende a ler e 
escrever bem. Como sabem os corajosos professores que não desanimam com o insucesso e, na 
escola, enfrentam o grande desafio de convencer seus alunos a aprender a ler e a escrever.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 nov. 2005, Plano Pessoal, p. C-8. 


