
Profissionais são segregados por falar errado  
Bruno Soares  
 
Segundo advogados, funcionário pode processar firma se sentir-se discriminado pelo modo de se 
expressar. 
 
"Não entendia por que todos riam de mim sempre que eu estava falando. Depois de um tempo, 
um amigo do trabalho veio me dizer que o motivo da chacota era por causa do meu jeito de 
falar." 
 
A história do atendente de telemarketing Eduardo (nome fictício) ilustra uma situação nada 
incomum no ambiente de trabalho: a discriminação contra profissionais que não falam 
corretamente. 
 
Ao telefone ou no escritório -com os colegas e, pior, com o chefe-, o atendente conta que a todo o 
momento deixava escapar um "menas" ou "a gente fomos". Constrangido ao perceber que virara 
motivo de gozação, pediu demissão do emprego e, somente depois de cinco anos e de muitas 
horas de leitura na faculdade, obteve a auto-estima necessária para poder falar sem medo de 
errar. 
 
"Como precisava trabalhar, ficava calado ou dizia o menos possível, mas era muito complicado. 
Eles [os empregadores] também não vão querer contratar uma pessoa que seja inibida", diz. 
O analista de sistemas Cássio Silvério Reis, 37, passou por situação semelhante. Um dia, depois 
de "muito agüentar as brincadeiras dos colegas", se exaltou e discutiu com o chefe. As 
conseqüências não tardaram: foi demitido. 
 
"Não tive nem como entrar com uma ação na Justiça. A verdade é que nem sequer percebia que 
falava errado. Hoje conquistei um novo emprego, mas precisei batalhar muito para admitir que 
falar corretamente -o que eu não fazia- é importante", comenta. 
 
Em casos como esses, dizem os especialistas, o funcionário pode processar o empregador, 
alegando dano moral. "A lei proíbe que a empresa, por meio de seus profissionais, discrimine o 
empregado, ferindo sua imagem, constrangendo-o ou ridicularizando-o", ressalta a advogada 
trabalhista Sônia Mascaro Nascimento. 
 
Segundo ela, se constatada que a fluência na língua portuguesa é relevante para a função 
exercida, a companhia pode não admitir o candidato ou mesmo dispensá-lo depois de contratado. 
"Mas não configura uma demissão por justa causa", complementa o advogado pós-graduado em 
direito empresarial Maurício Maluf Barella. 
 
Diplomados 
 
Para não vivenciar situações embaraçosas, muitos profissionais diplomados recorrem a cursos de 
oratória. O advogado Rafael Leal, 26, é um deles: "É essencial saber se expressar e, com as 
aulas, melhorei minha postura". 
 
"Além de "comer" as palavras, costumava falar rapidamente. As pessoas, sobretudo colegas de 
trabalho, estão atentas a tudo o que dizemos", enfatiza a arquiteta Roberta Bigucci, 35, outra que 
se matriculou em curso de oratória. 
 
O professor de lingüística da Universidade de São Paulo José Luiz Fiorin explica que, para 
determinados cargos, é imprescindível a utilização da norma culta -caso contrário, os erros 
tornam-se motivo de segregação. "O advogado é um exemplo, pois precisa se expressar 
corretamente na sua vida profissional", sugere Reinaldo Polito, autor de 15 livros sobre como falar 
em público. 



Do outro lado da mesa, a consultora Milena Zacarias, da Interação RH, explica que uma entrevista 
de emprego muitas vezes é decidida pela fluência na língua. "Se o candidato começa com um 
"probrema", certamente tem uma chance muito maior de ficar de fora. E, se falar errado no 
ambiente de trabalho, prejudicará seu desempenho, pois acabará se sentindo um peixe fora 
d'água." 

 
 
Leia Mais 
 
"Preparar-se antes é o segredo da comunicação"  
Mariana Bergel  
 
Falhas na comunicação são comuns em qualquer que seja o ambiente. No de trabalho, então, é 
preciso ter atenção redobrada. Essa temática é abordada pela americana Sonya Hamlin no livro 
"Fale Claro Para que Todos Entendam" (320 págs., Ed. Campus/Elsevier, R$ 49). Leia, a seguir, 
trechos da entrevista concedida pela escritora à Folha.   
 
Folha - Quais são os principais problemas de comunicação que as pessoas cometem ao falar? 
Sonya Hamlin - O primeiro problema é que, por causa da tecnologia, estamos perdendo a 
habilidade de falar uns com os outros. Enviamos e-mails e mensagens por telefone, não nos 
olhamos nos olhos ao conversar. O segundo ponto é que as gerações são tão diferentes umas das 
outras que o entendimento é difícil. 
 
Folha - Como podemos solucionar esses problemas? 
Hamlin - Temos de mostrar por que as pessoas devem nos ouvir. É preciso persuadir a audiência 
desde o começo, atraindo seu interesse. Também é importante desenvolver um contato mais 
pessoal, de uma maneira muito particular, aberta, informal e direta. 
 
Folha - O que se pode fazer quando as pessoas ridicularizam a forma como o interlocutor fala? 
Hamlin - Nesses casos, recomendo juntar-se a elas e dizer: "Vejo que estão rindo, acho que não 
me expressei corretamente. Sabem, vocês poderiam me ajudar. Qual a melhor forma de dizer 
isso?". 
 
Folha - Como podemos nos preparar para falar bem em uma reunião de negócios? 
Hamlin - A primeira coisa a fazer é pesquisar, por meio de sites e de artigos recentes, o assunto 
da reunião. O participante torna-se mais valioso por acrescentar algo que as pessoas não sabem. 
 
Folha - Como ser entendido por pessoas de diferentes culturas e "backgrounds"? 
Hamlin - É preciso começar com algo impactante, para atrair a atenção dessas pessoas e, então, 
introduzir o assunto de uma forma mais avançada. Sugiro tentar conhecer a platéia, mesmo antes 
de falar para ela -assim sentirão que o discurso foi personalizado. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 16 abr. 2006, Empregos, p. 6 
 
 
 


