PORTUGUÊS: VOCÊ CONHECE ESSA LÍNGUA?
O português, também designada língua portuguesa, é uma língua que era
falada no Reino da Galiza durante a Idade Média. Oficialmente, está presente
na União Europeia, na Organização dos Estados Americanos e nos países
lusófonos.
É colocada como a quinta língua mais falada no mundo e, também, a mais
falada na América do Sul. É considerada uma das línguas mais difíceis do
mundo pela estrutura da mesma. (Troquei o Hemisfério Sul por América do Sul,
não sei se você concorda...)
Com uma sonoridade particular encanta a muitas culturas, sendo considerada
pela sua musicalidade parecida com a língua francesa.
O português é conhecido como "a língua de Camões" (escritor português), do
escritor brasileiro Olavo Bilac e, colocada por muitos, como uma língua "doce e
agradável".
O português é, na atualidade, uma língua até desconhecida no intercâmbio
entre as nações, mas é bastante conhecida e estudada por muitos.
E você, que está prestes a fazer o vestibular ou mesmo se preparando para
essa prova com antecedência, conhece essa língua? Sua estrutura e
musicalidade?
Quero crer que sim!
Confesso que, mesmo depois de passar pelo vestibular, pelos bancos de
algumas universidades, a língua portuguesa ainda exige de mim muita atenção
ao escrever, fazendo-me estudar e me aprofundar, constantemente.
Resolvi escrever este artigo, pois tenho escutado e vivenciado algumas
experiências intrigantes para uma brasileira como eu.
Muitos estudantes do ensino fundamental, médio e presentes nas
universidades não conhecem, de fato, o português.
Podemos dizer que isso deva ser sanado na vivência deles no decorrer de sua
trajetória.
No entanto, estamos nos deparando com uma realidade impressionante!
Muitos estudantes ao entrar no mercado de trabalho estão sendo barrados pela
falta de estrutura verbal e escrita, ao se comunicar, seja através do contato
com as pessoas ou mesmo para escrever um simples e-mail!
Até a próxima!
Daniela Leluddak é orientadora de carreira, consultora, palestrante e máster
coach. Atua no mercado nacional e internacional e tem como foco na carreira
profissional o desenvolvimento de pessoas e sistemas organizacionais.
É membro da Caddan Brasil e, também, diretora geral da Caddan Empresarial.
Caso queira conversar com ela ou mesmo conosco acesse o site:
www.caddanbrasil.org.br.

