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Resumo

Este artigo pretende gerar reflexões sobre a importância do idioma como fator de inclusão 
social do indivíduo. Pressupõe-se a existência do que denominamos aqui de uma “exclusão 
idiomática”, principalmente no que se refere ao meio profissional e empresarial. Tal fenômeno 
está relacionado às novas exigências do mercado profissional, que acaba por selecionar e, 
conseqüentemente, excluir o indivíduo que não domina o seu idioma materno ou idioma 
estrangeiro. O conceito tende a suscitar novas discussões a respeito do ensino de línguas. 
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Introdução
Estudar a linguagem no mundo moderno deixou de ser uma tarefa que se detém às 

estruturas e normas fixas de uma língua para tornar-se uma atividade completamente engajada 
em um contexto social. Também deixou de ser uma tarefa que se restringia aos lingüistas ou 
aos estudiosos/professores de línguas. Profissionais de todas as áreas começam a dirigir seus 
olhares para os processos que envolvem o homem em seu meio social e não há como estudar 
as relações humanas sem passar, previamente, pela linguagem. 

Dominar um idioma passou a ser fator essencial nas relações de trabalho e, 
conseqüentemente, na ascensão profissional de um indivíduo. As necessidades 
comunicacionais de hoje parecem mais urgentes devido, talvez, ao constante aperfeiçoamento 
dos meios e das tecnologias da comunicação. Também a globalização trouxe a necessidade de 
comunicação entre culturas diferentes, o que acabou por gerar a exigência de outro domínio: o 
da língua estrangeira. 

No meio empresarial, o domínio das questões referentes à linguagem é essencial para as 
relações individuais e coletivas que se fazem presentes em contextos como esse. Hoje, 
empresas nacionais e multinacionais exigem de seus funcionários o conhecimento de uma 
língua estrangeira, geralmente o inglês, e avaliam, também, a capacidade de expressão em 
língua materna. Essas exigências acabam por excluir do mercado aquelas pessoas que não 
possuem tais domínios lingüísticos.
O fato de nos depararmos com esse mercado que seleciona aquele que domina um idioma 
estrangeiro e, principalmente, o seu próprio idioma, serve de estímulo ao seguinte 
questionamento: haveria, atualmente, uma “exclusão idiomática”? É comum ouvirmos falar em 
“exclusão social” e “exclusão digital”; entretanto, haveria também uma exclusão a respeito do 
domínio lingüístico de um falante?

Propõe-se, nesta oportunidade, gerar uma reflexão sobre esse novo quadro excludente que 
parece se expandir nos meios sociais e profissionais. O tema proposto deverá servir de 
estímulo para a elaboração de métodos mais específicos e reais de ensino de línguas, bem 
como ajudar na implementação de cursos especializados na formação de profissionais 
capacitados frente ao novo mercado que se impõe.

A importância do estudo da linguagem no mundo moderno

Louis Hjelmslev, lingüista dinamarquês, definiu a linguagem como



[...] o instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, 
suas emoções, seus esforços, sua vontade, seus atos, o instrumento graças ao qual  
ele influencia e é influenciado, a base mais profunda da sociedade humana (2003). 

É indiscutível a importância que a linguagem exerce em tudo aquilo que envolve o homem 
e seu meio social. É ela que o acompanha em suas evoluções e registra suas conquistas. É 
através da linguagem que o homem compartilha suas descobertas e torna possível a evolução 
contínua de seus pensamentos e idéias. 

Octavio Ianni, em “Língua e sociedade”, descreve a língua como: 

simultaneamente, produto e condição da vida social. Os trabalhos e os dias de uns e 
outros,  indivíduos  e  coletividades,  no  longo  da  história,  propiciam  a  criação  e  a  
recriação  de  signos,  significados,  figuras  e  figurações,  harmonias  e  cacofonias,  
monólogos e polifonias, sem os quais não existem nem as formas de sociabilidade nem 
a língua (1999, p. 7).

Ianni diz ainda que: 

em todas as configurações histórico-sociais de vida, trabalho e cultura, a língua  
revela-se produto  e condições das formas de sociabilidade e dos jogos das forças  
sociais.  Tanto  no  nacionalismo  e  tribalismo,  como  no  mercantilismo,  colonialismo, 
imperialismo e globalismo, os signos e os significados, as figuras e as figurações de  
linguagem revelam-se constitutivas da realidade, das condições e possibilidades sócio-
culturais e político-econômica de indivíduos e coletividades (1999, p. 7). 

De acordo com o autor,  a  linguagem assume um papel  especial  na modernidade:  “Se 
falamos  de  linguagem  e  tempos  modernos,  estamos  falando  de  modernidade  e  pós-
modernidade. Seriam duas formas de pensar, sentir, agir, imaginar e narrar que se expressam 
de modo particularmente diverso e nítido em texto de escritores, cientistas sociais e filósofos”. 
O autor ressalta, ainda em relação à modernidade, que a linguagem “confere nome, qualifica, 
quantifica, enfatiza,  compreende, interpreta,  reproduz e traduz o significado das realidades, 
prosaicas ou excepcionais, visíveis ou imaginárias, presentes, pretéritas ou futuras.” 

Para SIMKA (2000), o próprio ensino da língua portuguesa propicia o que o autor chama de 
“síndrome de inferioridade lingüística”. O aluno, nesse caso, não consegue fazer uma ligação 
direta entre o que é trabalhado em sala de aula e os contextos de fala presentes em seu 
cotidiano. Nas palavras do autor: 

O resultado é que milhares de alunos (e milhares de pessoas pós-período escolar), por  
acharem  a  língua  portuguesa  um  universo  esotérico  e  cujo  acesso  somente  é 
viabilizado aos  iniciados,  julgam-se impedidos de entrar  nesse universo justamente 
porque têm a convicção de que não dominam a própria língua [...]. 

SIMKA ainda coloca que o modelo de ensino que reforça tal síndrome é, na verdade, um 
instrumento de dominação de classes.  De acordo com o autor,  uma minoria  de utiliza  do 
processo para “poder usufruir as prerrogativas que o domínio proporciona”.  

A Língua Portuguesa no meio empresarial
Dominar,  nos dias de hoje,  a Língua Portuguesa,  significa saber adequá-la a todos os 

contextos de uso que podemos nos inserir no nosso dia-a-dia. Talvez nenhum meio seja tão 
diverso lingüisticamente quanto aquele relacionado ao meio empresarial. Das relações formais 
e informais que se estabelecem entre os empregados de uma empresa à carta comercial a ser 
enviada  para  diferentes  órgãos,  o  domínio  lingüístico  impõe-se,  exigindo  do  falante  a 
consciência dos diferentes contextos comunicacionais e a capacidade de saber escolher as 
melhores palavras e as melhores expressões a serem utilizadas nas mais diversas ocasiões. 

De acordo com Luis Adonis Valente Correia (2006), consultor empresarial, para um 
empregado sentir-se parte de uma empresa deve haver algo que o autor chama de 
“relacionamento recíproco”. Em seu artigo denominado “A lealdade lingüística: a empresa fala 



por meio do senso de comunidade compartilhado pelos empregados”, Correia salienta que a 
integração do trabalhador em seu meio organizacional depende das relações lingüísticas 
estabelecidas entre os empregados. Chama o autor de “falar organizacional” aquele gerado 
entre grupos de trabalho que passam a criar uma identidade através de sua forma específica 
de se comunicar. Segundo ele, “o falar organizacional dita não somente acrônimos, mas 
também as expressões e o tom” (2006). Quando um novo integrante alia-se ao grupo, deve 
partilhar de uma “lealdade lingüística”, uma “consciência de comunidade, ainda que 
imaginária”, explica o autor. 

Entretanto, não é somente nas relações entre colegas de trabalho que a língua se impõe 
dentro de uma empresa. Seu manuseio ocorre a todo instante na formulação de documentos 
específicos como cartas comerciais, procurações, requerimentos e muitos outros. Nesses 
casos de usos específicos da linguagem, o domínio lingüístico torna-se essencial.

Assim também a linguagem se faz necessária na elaboração de relatórios e projetos. Saber 
relatar ao chefe o desenvolvimento da empresa em determinado período de tempo, bem como 
apresentar a ele novos planos, novos métodos, faz toda a diferença no meio empresarial. 

Esses e outros tantos motivos fazem com que muitos empresários procurem voltar às salas 
de aula para o estudo do português. Como qualquer outra, a língua portuguesa sofre mudanças 
constantes, juntamente com os outros tantos aspectos mercadológicos a serem considerados 
no meio em questão. É preciso estar atento às novas necessidades e exigências do mundo 
moderno.

Por todas as razões citadas acima, as empresas procuram, hoje, funcionários que saibam 
comunicar-se nos mais diversos contextos lingüísticos. Aquele que não domina seu próprio 
idioma acaba por ser excluído já na entrevista de emprego. A observação do domínio do idioma 
começa na análise do currículo e chega à apresentação de projetos e metas empresariais. 

Diante do exposto, sugere-se uma reflexão sobre o ensino da língua portuguesa como 
instrumento de inserção do indivíduo no meio profissional. A formação acadêmica, inserida 
nesse contexto, deve conter em sua grade curricular disciplinas que trabalhem especificamente 
as questões lingüísticas pertinentes aos futuros profissionais.

Sobre o domínio de um idioma estrangeiro
Face às novas exigências mercadológicas e ao processo de internacionalização que 

parece dominar o cenário empresarial, a qualificação profissional emerge como um processo 
contínuo e cada vez mais abrangente. Qualquer formação, hoje, deve primar não só pelo 
conhecimento prático-teórico de uma área específica, mas deve também preparar profissionais 
competentes em várias instâncias do saber. 

Nesse sentido, a aprendizagem de uma língua estrangeira é um importante diferencial na 
formação de profissionais comprometidos com sua própria qualificação. O domínio de um 
idioma específico não envolve somente habilidades lingüísticas, mas oferece, ainda, 
competências pragmáticas e sociais importantes em qualquer área de atuação.

O processo de globalização que vem dominando o cenário mundial tornou essencial o 
saber comunicar-se em outras línguas. Muitas empresas investem, hoje, na ampliação de suas 
atividades em nível mundial. Segundo Boaventura de Sousa Santos em “Pela mão de Alice: o 
social e o político na pós-modernidade”, esse é um traço de uma globalização econômica 
marcada pela “primazia total das empresas multinacionais, enquanto agentes do ‘mercado 
global’”. Ainda segundo o autor: 

a própria evolução do nome por que são conhecidas assinala a constante expansão 
das actividades destas empresas com actividades em mais que um Estado nacional: de 
empresas multinacionais para empresas transnacionais e, mais recentemente, para 
empresas globais (2005, p. 290).



De acordo com o autor, as empresas multinacionais tiveram um “aumento de importância”, 
o que ele explica: “Entre as muitas causas deste facto, duas são de salientar: a desregulação 
dos mercados financeiros e a revolução nas comunicações transcontinentais” (2006, p. 290). 

Tal panorama econômico gerou, dessa forma, necessidades comunicacionais específicas. 
Se antes o domínio de um idioma estrangeiro apenas “contava pontos” em um currículo, hoje 
ele é essencial. 

Dessa forma, outro processo de exclusão idiomática se impõe: aquele relacionado ao 
conhecimento de um idioma estrangeiro. Saber o inglês, por exemplo, tornou-se tão importante 
quanto saber o português. Quem é incapaz de se comunicar em outra língua perde sua vaga 
para aquele que apresenta maiores habilidades lingüísticas. 

O ensino de um idioma estrangeiro, sobretudo o inglês, adquire, assim, importância ímpar 
na formação de novos profissionais. 

O ensino da Língua Portuguesa direcionado aos profissionais do mundo moderno

O conceito de exclusão idiomática deve servir de estímulo para a elaboração de técnicas 
de ensino capazes de suprir as novas necessidades lingüísticas que o mercado impõe. 

Em primeiro lugar, tratemos sobre a inclusão e a exclusão social. Para Mark Warschauer 
(2006) em “Tecnologia e inclusão social: a exclusão digital em debate”, 

A inclusão e a exclusão social [...] referem-se à extensão pela qual indivíduos, famílias 
e comunidades são capazes de participar plenamente da sociedade e de comandar 
seus próprios destinos, levando em consideração diversos fatores relacionados a 
recursos econômicos, emprego, saúde, educação, moradia, lazer, cultura e 
engajamento cívico (2006, p. 24). 

Os conceitos de inclusão e exclusão são na verdade muito mais abrangentes do que 
pensamos, ao menos no que concerne aos seus reflexos sociais. Ao ser excluído da lista de 
candidatos para preenchimento de vaga em uma empresa por não dominar um idioma, o 
indivíduo acaba por participar, indiretamente, de uma exclusão social, pois fatores que o fazem 
um cidadão em sua plenitude lhe estão sendo negados. Por outro lado, a tendência do 
mercado é exigir, cada vez mais, profissionais capacitados e habilitados comunicacionalmente. 

Essa forma de exclusão, a idiomática, coloca em evidência fatores da educação 
exaustivamente discutidos pela sociedade, mas que possuem pertinência extrema ao lançar 
reflexões sobre o que deve e pode ser melhorado no ensino de línguas. 

Warschauer (2006) menciona um aspecto importante a ser considerado quando se trata de 
inclusão social. Segundo ele, tal fenômeno não está relacionado somente à partilha direta de 
recursos e bens, mas às oportunidades oferecidas aos indivíduos para que os mesmos possam 
alcançar a inclusão. O autor acredita que a inclusão só ocorre, por fim, quando indivíduo e 
coletividade assumem, interagem em matéria de identidade, linguagem, participação social, 
comunidade e sociedade civil (2006, p. 25).

Quando pensamos em inclusão idiomática, neste sentido, não devemos pensar em um 
ensino massificado e padronizado, mas em um ensino que considere os novos perfis 
profissionais exigidos pelo mundo moderno. Souza e Silva (2001) ressalta que atualmente há 
uma grande preocupação em estabelecer relações entre o estudo da linguagem em situações 
de trabalho. De acordo com a autora: 

[...] atualmente, sociólogos, filósofos e profissionais de outras áreas estão mais atentos 
à importância das atividades linguageiras que tecem o cotidiano. O emprego está em 
crise e a natureza do trabalho mudou: os estudiosos do assunto proclamam a 
importância crescente do escrito nas organizações, a formalização de informações, a 
evolução da tecnologia com o desenvolvimento da informática, a utilização da reunião 
como instrumento de gestão, etc. (2001, p. 131).



Souza e Silva salienta a importância de se obter uma articulação entre as práticas 
lingüísticas e as situações de trabalho. 

Ao pensarmos no estudo da língua portuguesa para acadêmicos do curso de 
Administração, por exemplo, há que se lançar mão de muitos paradigmas tradicionais de 
ensino. Em primeiro lugar porque a língua, nesse caso, deve servir de ferramenta para o 
sucesso profissional do administrador; em segundo lugar porque seu ensino deve ser aplicável 
ao meio empresarial e totalmente voltado às reais necessidades que acompanham a profissão. 

Para que esses requisitos sejam atingidos, novas formas de ensino devem ser 
estruturadas, formas que acompanhem as mudanças e evoluções do meio empresarial. 

Dessa forma, a simples revisão de conteúdos gramaticais pode não ser o suficiente ao que 
se pretende com o ensino do idioma. Almeja-se, antes, um método capaz de preparar o 
profissional para os desafios que futuramente a profissão irá lhe impor. 

Segundo João Bosco Medeiros, em sua obra “Correspondência: técnicas de comunicação 
criativa” (2004), uma das exigências lingüísticas que o mercado impõe diz respeito à escrita de 
diversos tipos de texto. Conforme o autor, “para aprender a escrever [...] é necessário aprender 
a encontrar idéias originais e articulá-las. Exige-se fazer da procura da novidade um hábito”. Ao 
falar da importância de se trabalhar a redação comercial, Medeiros diz que tal forma de 
comunicação exige adequação ao nível de linguagem do receptor: 

[...] não é com palavrório, uso de frases de efeito que se consegue revelar bom redator.  
É possível escrever bem quando se dispõe de instrumentos adequados à redação, mas 
não é só: é preciso esforço, luta com as palavras, revisão contínua do que se escreveu 
(2004). 

Odacir Beltrão e Mariúsa Beltrão salientam que a redação profissional 

[...] peculiar a um grupo profissional, vem preocupando os estudiosos da comunicação, 
considerando-se comunicação eficiente ‘dizer o que se pensa de maneira tal, que 
leitores ou ouvintes saibam o que se queria dizer, logo que acabarem de ler ou de ouvir  
(2005).

 Os autores dizem ainda que “sem as qualidades primárias – observação, crítica e 
imaginação – possuídas e desenvolvidas pelo estudo e prática, não é possível atingir com 
eficiência o fim almejado”.  

O ensino da língua portuguesa adquire, aqui, um caráter muito mais reflexivo das suas 
estruturas e do funcionamento de seus mecanismos adaptados aos contextos comunicacionais. 
O aluno deverá compreender as diferenças lingüísticas que se estabelecem em suas diferentes 
formas de comunicação, adquirindo a habilidade de saber expor suas idéias para os mais 
diferentes receptores. 

O ensino de língua estrangeira para os profissionais do mundo 
moderno

O ensino de um idioma estrangeiro, no que se refere às relações de trabalho e aos meios 
de profissionalização, deve estar diretamente relacionado e adaptado às novas necessidades 
do mercado e aos novos processos de comunicação que hoje dominam o mundo moderno. 

Como já foi dito anteriormente, o ensino, neste caso, deve primar para uma ampla 
formação do indivíduo, de forma que ele possa apresentar um diferencial no meio profissional 
em que está inserido. Hoje, é essencial manter-se informado e, sobretudo, saber buscar 
informações pertinentes que nem sempre se apresentam em português ou ao menos 
apresentam tradução.  



De acordo com Robert Ewald Witte (2006) em seu livro “Business english: a pratical 
approach”, o profissional de hoje precisa manter-se informado: 

em um mundo cada vez mais globalizado, um profissional de qualquer área [...] terá a 
necessidade de ler sobre todas elas (áreas), e não somente sobre sua atividade de 
atuação, porque é preciso ter uma visão global do mundo (2006).

Também com o grande número de empresas multinacionais que se instalam no país a 
cada dia, a importância da fluência em idioma estrangeiro tornou-se essencial. 

O inglês é sem dúvida o idioma mais requisitado pelas empresas não só estrangeiras, mas 
também nacionais. Estas últimas procuram abrir sua economia ao mercado internacional e 
exigem de seus funcionários não apenas o conhecimento básico do idioma, mas o seu 
domínio.

Para que o ensino de línguas seja eficiente, neste caso, deve incorporar aos contextos 
comunicacionais fatores relevantes do processo mercadológico moderno. 

Hoje, o que nos é oferecido geralmente são cursos de inglês ou espanhol, em “pacotes”, 
que não priorizam o estudo lingüístico em situações específicas do dia-a-dia de cada profissão. 
Tais cursos acabam por massificar o ensino e apresentam a língua estrangeira fora de um 
contexto aplicável. 

Urge, portanto, a elaboração de estratégias de ensino que possam suprir as necessidades 
do profissional moderno para que o mesmo adquira com eficiência a habilidade de saber se 
comunicar em todos os contextos a que for exposto. 

Conclusão
O exposto até aqui consiste em uma mera reflexão que poderá resultar em diversos 

estudos a respeito da linguagem no meio profissional. 

Sobre a exclusão idiomática, há várias considerações que devem ainda ser confirmadas 
através de pesquisas teóricas e de campo. Porém, muitos fatores – alguns tratados aqui – 
levam a crer na existência desta exclusão que a cada dia parece se tornar mais imponente nos 
meios profissionais. 

Tal conceito também serve de base para muitos outros estudos que podem tratar dos 
meios de inclusão idiomática, através da elaboração de novas metodologias de ensino e novas 
estratégias pedagógicas no âmbito do ensino de línguas. 
Espera-se que essa reflexão seja o início de grandes estudos lingüísticos relacionados a esfera 
profissional.
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