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O presente estudo objetivou analisar a formação de professores no curso de Letras de uma 

universidade pública, compreender quais saberes são pertinentes a esta formação e como se dá a 

articulação da teoria e da prática no currículo. Esta análise foi realizada através da leitura e 

estudo sobre currículo, embasada nos elementos Saberes e relação Teoria-prática, tendo como 

suporte as DCN’s (2002) e as DCN’s (2001) do curso de Letras. A pesquisa foi norteada pela 

abordagem qualitativa e contou com um Estudo Exploratório de três cursos de Letras de três 

universidades públicas mineiras. Após esta análise inicial, que contou com a leitura e análise de 

conteúdo dos currículos e dos PPP’s, foi decidido trabalhar com o currículo do curso de Letras 

da UFSJ, orientado por um Estudo de Caso. Este estudo foi guiado pela leitura e análise do PPP, 

do currículo e dos demais documentos que compõem o curso, como histórico deste curso, do 

departamento, resoluções e o reconhecimento e análise das Práticas Curriculares, disciplinas 

diferenciadas na formação de professores não encontradas nos outros currículos analisados. O 

uso de entrevistas na metodologia foi fundamental para compreender a estrutura e o 

funcionamento do currículo e perceber as características da formação de professores deste 

curso. Os dados obtidos através da metodologia de Análise de Conteúdo possibilitaram análises 

e o reconhecimento dos saberes que são adotados e trabalhados no curso de Letras da UFSJ, 

bem como as possibilidades de articulação da teoria e da prática no currículo. O que se 

constatou foi que há uma supervalorização dos saberes disciplinares, saberes teóricos referentes 

ao campo da Letras, como a Linguística e a Literatura e uma ausência ou mesmo um 

silenciamento dos saberes pedagógicos e das Ciências da Educação. A Prática é visualizada nas 

disciplinas denominadas Práticas Curriculares, mas referenciada por uma pedagogia apenas 

construtivista, determinada pelo construir material didático e elaborar seminários sobre o ensino 

de Língua Portuguesa. Destaca-se uma formação técnica e uma didática descontextualizadas ao 

exercício concreto da profissão, mas situa-se um currículo embasado nas diretrizes, de acordo 

com as características e o olhar para o mercado de trabalho.  

 

 


