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Formação Acadêmica 

• Licenciatura Plena em Letras – Universidade Federal do Piauí – UFPI com
conclusão em janeiro de 1987;

• Curso de Pós-Graduação (Linguística Aplicada ao Ensino da Língua
Portuguesa) – Associação Teresinense de Ensino Faculdade Santo
Agostinho – FSA - com conclusão em 2007.
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PROFESSOR ERNANI TERRA E PROFESSOR FERNANDO
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PROFESSOR FERNANDO SANTOS
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1. A aula de Português é chata!

2. Não consigo aprender português porque a gramática é 
muito complexa!

3. Os textos de interpretação são extensos e difíceis de 
interpretá-los!

4. Por que preciso aprender português?!
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VAMOS ENTENDER A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA NO NOSSO DIA A DIA
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Vejamos uma entrevista de emprego feita inusitavelmente por

uma dentista e direcionada a uma candidata à atendente, num

consultório odontológico:

10



1. Você tem experiência como atendente, secretária ou recepcionista?

- Sim, trabalhei como auxiliar de administração no escritório de
contabilidade de um supermercado. Eu era encarregada de anotar todo
o balanço no final de cada mês, anotava chegada de mercadorias e ficava
responsável no recebimento de notas fiscais.
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2. E por que você saiu desse escritório?

- Remanejamento de funcionários e contenção de despesas.
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3 - Sim, entendo. E por que veio se candidatar ao emprego de atendente?

- Eu estava lendo a seção de empregos num jornal e parei no anúncio
referente a essa vaga de atendente que tem a ver com minha função.
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4 - E por que você acha que irei aceitá-la trabalhar aqui em meu
consultório?

- Por causa das minhas funções que eu desempenhava com
responsabilidade, e pela facilidade de comunicação com o público
tanto na forma de compromisso profissional quanto no tratamento
afetivo.
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5 - Correto. Você sabe mexer no computador?

- Sim, sei.
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6 - Ligue-o pra mim, pode ser?

- Sim, claro.

(1 min depois)
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7.   O que você sabe fazer nele?

- No meu outro emprego, as minhas funções eram executadas no 
Excell e no Microsoft Word.
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8. No Word, não é? Hummm...vejamos...Você pode abrir o Word?

- Sim, claro.

5 segundos depois, com o Word aberto, a dentista quis fechar a entrevista 
com a seguinte solicitação (quase uma exigência) à candidata:
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9. Agora, com o teclado a sua disposição, digite pra mim por que você quer esse
emprego.

A candidata criou alguns cubinhos de gelo em quase todo o corpo. Apesar de algum
nervosismo, atendeu a exigência da dentista, produzindo o texto:

"Li o anuncio num jornal na sessão de empregos q oferecia uma vaga de atendente
de consultorio odontógico q tem haver c/ minhas abilidades.
Eu gostaria muito de ganhar o emprego pq naum quero ficar muito tempo longe do
mercado de trabalho, tenho 2 filhos, sou separada, muitas contas p/ pagar, busco
ser indepedente. O trabalho anterior me deu base p/ proseguir no ramo
de adiministração."
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"Li o anuncio num jornal na sessão de empregos q oferecia uma vaga de
atendente de consultorio odontógico q tem haver c/minhas abilidades.
Eu gostaria muito de ganhar o emprego pq naum quero ficar muito tempo longe
do mercado de trabalho, tenho 2 filhos, sou separada, muitas contas p/ pagar,
busco ser indepedente. O trabalho anterior me deu base p/ proseguir no ramo
de adiministração."
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SERÁ SE A CANDIDATA CONSEGUIU O EMPREGO?
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PROVAVELMENTE, NÃO CONSEGUIU O EMPREGO DESEJADO.
ELA PODE TER SE SAÍDO BEM NA LINGUAGEM FALADA, MAS
NA ESCRITA...
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VAMOS CORRIGIR OS ERROS?
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1) anuncio (faltou o acento agudo no U)

2) sessão (depende do contexto, pois existem ainda seção e cessão. No texto, o 
correto seria seção)

3) q (uso de abreviações encontradas em redes sociais, e-mails, mensagens 
instantâneas no MSN, por exemplo. O que custa escrever QUE?)

4) consultorio (onde está o acento agudo no O?)

5) odontógico (dois erros encontrados: uso incorreto do acento agudo no O e 
faltaram as letras L e O)
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6) haver (o certo é a ver)

7) abilidades (faltou H no início)

8) c/ (só pode ser tolerado em trocas informais pela internet; o mesmo acontece com 
o q de QUE)

9) pq naum (o internetês jamais é permitido num documento formal, principalmente 
numa entrevista de emprego realizada escritamente ou em redações; portanto, 
escrever PORQUE NÃO é o mais sensato)
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10) indepedente (independente, certo?)

11) proseguir (prosseguir)

12) adiministração (o D é mudo, sem o I; logo, administração)
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É fundamental deixar claro, queridos alunos, que até um
acadêmico de mais alto nível pode cometer alguns deslizes na
escrita e na fala. É um ser humano também e, por isso, é natural
que isso pode acontecer.
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Portanto, convém saber que o nosso idioma conta muitos pontos na hora
de avaliar
currículos, de conquistar vagas em diversos concursos públicos, inclusive
em alguns vestibulares que adotam questões apenas discursivas, além de
ensinar a redigir uma carta de apresentação como possível porta de
entrada para um emprego de alto nível
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Todo mundo tem a falsa impressão de que conhece o Português
muito bem e acaba deixando de lado. Isso é um erro. Por ter um
peso muito grande, é ele que diferencia muitos candidatos.
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ANALISANDO TEXTOS VERBAIS, NÃO VERBAIS E MISTOS
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