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Resumo 
A graduação em letras nos últimos anos tem passado por importantes mudanças 
estruturais. A seção de leis como: a constituição, leis complementares, leis ordinárias, 
decretos, resoluções e pareceres, essencialmente, as novas diretrizes curriculares 
apresentam as bases legais da educação e do exercício profissional em letras. Para 
compreender tudo isso faz-se necessário uma apreciação e uma discussão criteriosa. 
Assim o presente trabalho discute e analisa a cerca do currículo levando em 
consideração a ampliação de seu conceito, a importância de sua flexibilidade e 
estruturação na graduação. Refletindo também sobre os objetivos da licenciatura, o 
perfil e o possível campo de atuação do formando. Os subsídios teóricos para a 
realização deste trabalho entre outros são as diretrizes, decretos e resoluções.   
 
Palavras-chave: Licenciatura, Diretrizes, Letras, Perfil, Atuação. 
 
 

         Summary 
A degree in letters in recent years has undergone major structural changes. The section 
of laws as the constitution, complementary laws, statutes, decrees, resolutions and 
opinions, in essence, the new curriculum guidelines present the legal foundations of 
education and professional life in letters. To understand this it is necessary a thorough 
examination and discussion. So this paper discusses and analyzes curriculum taking into 
account the extension of its concept, the importance of its flexibility and structure in 
graduation. Also reflecting on the goals of the degree, the profile and the possible field 
for undergraduates. The theoretical basis for this work and others are guidelines, 
ordinances and resolutions. 
 
Keywords: Degree, Guidelines, Letters, Profile, Performance. 
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    Introdução  

  O curso de graduação em Letras passou por importantes transformações estruturais ao 

longo dos anos. A seção de leis como: a constituição, leis complementares, leis 

ordinárias, decretos, resoluções e pareceres, principalmente as novas diretrizes 

curriculares apresentam as bases legais da educação e do exercício profissional em 

Letras. Para compreender plenamente estas questões o presente trabalho faz uma 

apreciação e uma discussão criteriosa a cerca do currículo levando em consideração a 

ampliação de seu conceito, sua flexibilidade como fatores primordiais intrínsecos a 

reestruturação da licenciatura em Letras no Brasil. Refletindo também sobre os 

objetivos da licenciatura, o novo perfil e o possível campo de atuação dos graduandos. 

Pareceres e resoluções, a LDB nº 9.394/96 são alguns dos subsídios teóricos utilizados 

durante a realização deste estudo. 

 

      Primeiramente há uma análise reflexiva a cerca do currículo, que destaca não 

apenas o seu significado etimológico, mas também todos os equívocos e acertos na 

tentativa de sua concepção. Ele hora se apresenta tradicionalmente como sendo as 

disciplinas lecionadas na escola ou apenas a programação planejada dos estudos. Outras 

vezes é definido com o sentido de conhecimento, identidade e poder com temas como 

gênero, raça, etnia, sexualidade, subjetividade, multiculturalismo, entre outros. 

 

      Os aspectos reflexivos a cerca do novo perfil dos cursos de graduação em letras 

contempla desde a perspectiva histórica da institucionalização da duração dos cursos de 

graduação em Letras ao currículo mínimo para a mesma e as novas diretrizes 

curriculares. Nesse contexto são instituídas leis e diretrizes que corroboram para a 

reestruturação dos cursos superiores de Letras. Ressaltando que a primeira proposta do 

currículo mínimo para o curso de Letras foi aprovada em 1962 pelo Conselho Federal 

de Educação, por meio do Parecer nº 283 de Valnir Chagas. Todavia antes existiam 

currículos densos, que compreendiam grupos das Línguas Neolatinas e o conjunto de 

Línguas. Já o novo currículo estabelecia apenas uma Língua Estrangeira na modalidade 

de licenciatura dupla, sendo permitido apenas a licenciatura única para Língua 

Portuguesa. 
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      Concluindo as análises reflexivas e discussões tratam dos objetivos da licenciatura 

em letras como uma resposta aos avanços socioculturais, políticos e econômicos da 

atualidade formando indivíduos especialistas na lingüística, literatura e suas 

peculiaridades, mas também capazes de contribuírem na formação consciente de seus 

futuros alunos e ávidos por conhecimentos.  

  1. Currículo 

  O significado etimológico da palavra currículo vem do latim curriculum, podendo 

expressar como algo proveniente de currere que significa correr, decorrendo as 

derivações substantivas do próprio latim como cursus, que significa carreira, ou mesmo, 

o sentido de caminho. O Dicionário Houaiss (2001) da língua portuguesa define-o em 

dois verbetes: o primeiro, refere-se ao "ato de correr, corrida, curso [...] programação 

total ou parcial de um curso ou de matéria a ser examinada"; o segundo como 

"documento em que se reúnem dados relativos a características pessoais, formação, 

experiência profissional". Na Enciclopédia Mirador Internacional (1982), a palavra 

currículo é usada no sentido pedagógico, sendo escrita como "[...] conjunto estruturado 

de disciplinas e atividades, organizado com o objetivo de possibilitar que seja alcançada 

certa meta, proposta e fixada em função de um planejamento educativo atividades [...]”.  

      Considerando a análise dos vários significados aplicados à palavra currículo, 

ressalta-se que neste estudo que hora nos ocupa o limite será posto no sentido 

educacional.  Geralmente entendido neste contexto tradicionalmente como as matérias 

ensinadas na escola ou a programação de estudos. Nas décadas recentes tem sentido 

mais amplo, referindo-se à vida e a todo o programa da escola, inclusive às atividades 

extra-classe. Elas enriquecem o plano escolar e, consequentemente a personalidade do 

indivíduo. Sendo uma importante fonte de motivação. Os fatos históricos, que por sua 

vez criaram novas necessidades; impuseram um novo conceito de educação, 

aprendizagem e principalmente de currículo foram: a revolução industrial, gerando o 

aprofundamento e a especialização; as descobertas científicas, levando à criação de 

empregos mais especializados; as explosões demográficas, fazendo com que as 

populações aumentassem e se concentrassem nas cidades, ampliando os números de 

estudantes; os meios de comunicação de massa, que por meio do avanço tecnológico 

ocasionou um número maior de informações em tempo real. 
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     O atual conceito de currículo está baseado em teorias pós-críticas que direcionam ao 

sentido de conhecimento, identidade e poder com temas como gênero, raça, etnia, 

sexualidade, subjetividade, multiculturalismo, entre outros. Entretanto, muito pouco se 

avançou neste sentido, uma vez que, esta concepção curricular é muito recente e ainda 

permanece presa ao mundo acadêmico das pesquisas, muitas vezes não avançando de 

modo concreto no ambiente escolar. Coll (in Carvalho e Vannucchi, 1995), define 

currículo como um documento que se situa entre a declaração de princípios gerais e sua 

tradução operacional, entre a teoria educativa e a prática pedagógica, entre o 

planejamento e a ação e entre o que se prescreve e o que sucede realmente em sala de 

aula. Veiga-Neto (in Costa, 2003), por exemplo, propõe um esclarecimento muito 

pertinente ao significado da palavra currículo, utilizando a expressão – Curricologia. 

       Para o autor, o estrado currículo ainda não auferiu uma nomenclatura 

suficientemente denotativa e que possa ser largamente aceita pela comunidade de 

especialistas. A expressão curricologia, para ele, tende a imbricar a declaração "teoria 

do currículo". Silva (2004, p. 123) destaca que: "Um determinado significado é o que é 

não porque ele corresponde a um "objeto" que exista fora do campo da significação, 

mas porque ele foi socialmente assim definido". 

     As principais conseqüências do novo conceito de currículo são: existe somente ou 

principalmente na experiência; inclui mais do que os conteúdos a ser apreendido; é um 

ambiente especializado de aprendizagem, deliberadamente ordenado entre outras. Esta 

reflexão sobre currículo retomando desde a origem da palavra ao seu conceito, 

ressaltando as teorias que dão subsídios a sua elaboração e estruturação, possibilitará 

um olhar sobre a realidade do sistema educacional vigente, de modo a elucidar a 

necessidade de sua flexibilidade, a mudanças que vão desde o tempo mínimo dos cursos 

de graduação, como em Letras, sendo fundamentais para atender uma nova realidade.  

     2. O Novo perfil dos cursos de graduação em letras 

      2.1 Perspectiva histórica da institucionalização da duração dos cursos 

      A Lei nº 4.024 em 1961 fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu 

artigo 9º, alínea “e”, delegou ao Conselho Federal de Educação a capacidade legal de 

apreciar e indicar as disciplinas obrigatórias para o sistema de ensino médio (art. 35, 
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parágrafo 1º), especificando também a durabilidade e o currículo mínimo para os cursos 

de ensino superior, consoante o artigo 70º. Consequentemente esta determinação 

fomentaram as discussões e análises sobre a duração dos cursos superiores, realizados 

pelo então conselheiro Valnir Chagas e oficializado no Parecer n 52 do CFE, em 1965. 

Opinava que a duração dos cursos superiores deveria levar em conta as especificidades 

do contexto no qual o curso está inserido (diferenças econômicas, socioculturais das 

regiões); a infra-estrutura das instituições de ensino, a sua qualidade, as oportunidades 

de experiências e aptidões e interesses dos estudantes. Chagas afirmava que era 

inadequada a fixação de duração única dos cursos, ou seja, incoerente as características 

e particularidades das variadas graduações. Ele defendia a duração de uma graduação 

como “o tempo útil, obrigatório em todo o país, para a execução do currículo com o 

necessário aproveitamento”, aceitando possíveis variações no tempo total, anos de 

estudo, para a conclusão do curso. 

     A Portaria MEC nº 159/1965 homologado em 1965 regulamentou o tempo de cursos 

de graduação no Brasil, determinando o tempo útil, isto é, mínimo indispensável para 

execução do currículo estabelecido para curso; o período total desde a matrícula do 

curso e a sua conclusão. A portaria ainda refere-se ao enquadramento da duração dos 

cursos de graduação em anos.  

.o tempo total é variável e resultará, em cada caso, do ritmo com que 
seja feita a integralização anual do tempo útil (art. 3º, § 1º); 
· a partir do termo médio e até os limites mínimo e máximo de 
integralização anual do tempo útil, a ampliação do tempo total se 
obterá pela diminuição das horas semanais de trabalho e a sua 
redução, quando permitida, resultará do aumento da carga horária por 
semana ou dos dias letivos do ano letivo, ou de ambos (art. 4º); 
· a diminuição e o aumento do trabalho escolar (...) se farão: como 
norma geral do estabelecimento; como possibilidade de variação entre 
alunos (art. 4º, § 2º); 
· vários ritmos de integralização anual do tempo útil poderão coexistir 
no mesmo estabelecimento (art. 4º, § 3º); 
· os regimentos escolares indicarão, por períodos letivos ou por 
semanas, as horas-aula correspondentes a cada disciplina, série, 
grupo de disciplinas ou ciclo de estudos. (Portaria MEC nº 
159/1965) 

 

      A Lei nº 5.540/68 o Conselho Federal de Educação (CFE), complementou por meio de seu 

art. 26, a determinação do currículo mínimo e o tempo que deverão ter os cursos superiores 

relacionados a profissões reguladas em lei e de outros indispensáveis ao desenvolvimento do 
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país. Já em 1969, por sua vez, o Decreto-Lei nº 464 de 11 de fevereiro, revoga de forma parcial 

a Lei de 4.0244/61, especificando através do art. 14, que “de homologação do ministro da 

Educação e Cultura os pronunciamentos do Conselho Federal e de Educação", intrínsecos na 

Lei 5.540 e na mesma Lei. Dando continuidade a essa transformação necessária as graduações 

em relação ao currículo mínimo e a carga horária, surgiram a Indicação nº 8, de 4 de julho de 

1968, que auferiu ao CFE estabelecer diretrizes para reexaminar os conteúdos e a duração 

mínima dos cursos superiores.  

      O Parecer 85/70 determina normas para a aplicabilidade de currículos mínimos. Em seu 

artigo 18 a citada Lei especificava os cursos correspondentes a ocupações reguladas em lei, 

delegando aos estabelecimentos de ensino como universidades e faculdades o poder de 

organizar outros cursos para atender as exigências do mercado de trabalho local e também para 

atender a sua programação particular. O art. 23 da mesma Lei institui que os cursos 

profissionais possam apresentar modos diferentes quanto à duração e número com a finalidade 

de atender ao mercado de trabalho e de acordo com a sua área de atuação. Ainda fundamenta em 

seu parágrafo 1º a legalidade para a criação de outros cursos profissionalizantes de curta 

duração com o objetivo de possibilitar habilitações intermediárias de nível superior. A edição 

posterior do Decreto-Lei nº 547, de 18 de abril 1969, permitiu a estruturação e funcionamento 

dos cursos de curta duração profissionalizante de nível superior. 

       

      2.2 Currículo mínimo para o curso de letras e as novas diretrizes 

     A primeira proposta do currículo mínimo para o curso de letras foi aprovada em 

1962 pelo Conselho Federal de Educação, por meio do Parecer nº 283 de Valnir Chagas. 

Anteriormente existiam currículos densos, que compreendiam grupos das Línguas 

Neolatinas e o conjunto de Línguas. O novo currículo estabelecia apenas uma Língua 

Estrangeira na modalidade de licenciatura dupla, sendo permitido apenas a licenciatura 

única pra Língua Portuguesa. Especifica o texto legal: 

Art. 1º. - O currículo mínimo dos cursos que habilitam à licenciatura 
em Letras compreende 8 (oito) matérias escolhidas na forma abaixo 
indicada, além das matérias pedagógicas fixadas em Resolução 
Especial: 1.    Língua Portuguesa 2.    Literatura Portuguesa 3.    
Literatura Brasileira 4.    Língua Latina 5.    Lingüística 6.    8. Três 
matérias escolhidas dentre as seguintes a)    Cultura Brasileira b)   
Teoria da Literatura c)    Uma língua estrangeira moderna d)   
Literatura correspondente à língua escolhida na forma da letra anterior 
e)    Literatura Latina f)     Filologia Românica g)    Língua Grega h)    
Literatura Grega; A escolha dos itens c e g importa em 
obrigatoriedade das matérias constantes das letras d e h. (Parecer nº 
283/1962) 
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     O texto expressa claramente que a língua estrangeira tinha o status de uma disciplina 

com menor importância, sendo optativa. Em 1969 a Resolução nº 9, de 10 de outubro 

legitima em seu Art. 1º os currículos mínimos das graduações que capacitam na 

formação para o exercício do magistério em escolas de ensino médio (antigo 2º grau), 

contemplem disciplinas de conteúdos assentadas em cada caso específico às matérias 

pedagógicas como: Psicologia da Educação, Didática, Estrutura e Funcionamento de 

Ensino.  O 2º Art. determina a Prática de Ensino como uma das disciplinas que cuidam 

da habilitação profissional, através do estágio supervisionado. O Art. 3º trata a cerca da 

formação pedagógica que deve corresponder pelo menos a 1/8 das horas de estudo 

determinadas com duração mínima para cada um dos cursos de licenciatura. O Art. 4º 

da citada Resolução estava vigente no ano letivo de 1970. Este currículo mínimo que 

tratou a língua estrangeira de modo inferior durou 34 anos.  

     Os cursos de letras passaram por grandes mudanças, a LDB de 1996 acabou com a 

obrigatoriedade de currículos mínimos e, em seu lugar, passou a existir as diretrizes 

curriculares. Estas diretrizes foram elaboradas levando em consideração alguns 

objetivos e metas como: garantir as instituições de ensino de nível superior liberdade na 

composição de sua carga horária que deverá ser cumprida para a integralização dos 

currículos; indicação de campos de experiências de ensino aprendizagem e de estudo 

que constituirão os currículos; busca de meios para evitar o prolongamento da duração 

das graduações de forma desnecessária; proporcionar eficazmente a formação geral, 

indispensável ao estudante para que possa vencer os desafios de sua profissão; 

estimulando a produção de novos conhecimentos, consentindo diferentes tipos de 

habilitações e formações diversificadas em um mesmo programa. 

      As novas diretrizes para o curso de letras propõem uma educação superior que 

prepare o indivíduo para o mercado de trabalho de forma eficaz e plena, tendo em vista 

as transformações, econômicas, políticas e tecnológicas em que vive constantemente a 

sociedade. Declarando ser as instituições de ensino superior o lócus “instância voltada 

para atender às necessidades educativas e tecnológicas da sociedade”. (Parecer 

CNE/CES 492/2001) Todavia ressalta entre outros aspectos que as universidades não 

podem e não devem ser apenas um espelho do contexto social, econômico e do trabalho, 

mas, sobretudo deve ser o lugar da proliferação da criatividade e de cultura, sendo 
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instrumento de transformação da sociedade em termos éticos, cultivando valores 

humanos.  

    

     3. Os objetivos da licenciatura em Letras 

 

     O Título VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 Art. 61 

estabelece que a formação de profissionais de educação deva atender aos objetivos dos 

variados níveis de ensino. Ressalva em seus incisos I e II que a formação deve 

relacionar a prática à teoria; ser fundamental o aproveitamento das experiências 

anteriores dos estudantes e sua capacitação em atividades extras e em demais 

instituições de ensino. Observa-se neste artigo como objetivos a formação dos 

estudantes que podem atender as diferentes modalidades e níveis de ensino e as 

especificidades de cada fase do desenvolvimento dos alunos, outro é a valorização das 

experiências anteriores. Tudo isso está intrínseco aos objetos da nova das novas 

diretrizes.  

       Os princípios que norteiam as diretrizes são as flexibilidades na estruturação do 

curso de Letras e “a consciência da diversidade / heterogeneidade do conhecimento do 

aluno” (Parecer nº 283/1962), não somente em relação à sua formação precedente 

quanto às expectativas em relação ao curso dos alunos e ao futuro exercício da sua 

carreira profissional. A variabilidade curricular deve atender ao novo contexto 

sociocultural, imprimindo de forma mais eficiente os meios de capacitação dentro das 

próprias universidades, extinguindo a rigidez na organização da própria graduação; 

 uma carga horária mínima em horas que permita um tempo de duração do curso de 

acordo com a disponibilidade e esforço do aluno para responder às novas demandas 

sociais. A flexibilidade do currículo prevê nova legitimação dos trabalhos acadêmicos, 

implicando, sobretudo no desdobramento dos educadores que deverão não somente 

responder pelo ensino, conteúdos programáticos, mas também, diante da qualidade da 

formação dos acadêmicos.   

      Os conteúdos curriculares básicos devem estar vinculados à área dos estudos 

literários e lingüísticos, que deverão orientar na literatura e estudo da língua como 

socioculturais. Articulando constantemente prática e teoria, estimulando o espírito 

crítico. Os assuntos caracterizadores de formação profissional em Letras devem ser 

compreendidos como exercícios acadêmicos que constituem o processo de aquisição de 

habilidades e competências indispensáveis ao exercício da profissão, e incluem os 
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estudos complementares, estágios, as experiências profissionais, congressos, 

seminários, projetos de pesquisa e, principalmente os estudos literários e lingüísticos. 

Além disso, os cursos seqüenciais, de extensão e de docência, devem estar conforme as 

diversificadas propostas dos colegiados de cada uma das instituições de ensino superior.  

      Os cursos de letras devem incluir no seu programa pedagógico os critérios para a 

legitimação das disciplinas opcionais e obrigatórias das atividades acadêmicas da 

licenciatura e também do bacharelado. Estabelecendo a sua forma de estruturação 

modular, por crédito ou seriado. Em relação às avaliações poderão ser complementadas 

por seus colegiados com o objetivo de instituir um sistema de qualificação coerente com 

a ordem atual. A avaliação a ser implementada pelo colegiado do curso de Letras deve 

constituir processo de aperfeiçoamento contínuo e de crescimento. As novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais por fim estabelece ser:  

O objetivo do Curso de Letras é formar profissionais 
interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, 
com as linguagens, especialmente a verbal, nos contextos oral e 
escrito, e conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com 
o outro. Independentemente da modalidade escolhida, o profissional 
em Letras deve ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam 
objeto de seus estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e 
manifestações culturais, além de ter consciência das variedades 
lingüísticas e culturais. Deve ser capaz de refletir teoricamente sobre a 
linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e de compreender sua 
formação profissional como processo contínuo, autônomo e 
permanente. A pesquisa e a extensão, além do ensino, devem 
articular-se neste processo. O profissional deve, ainda, ter capacidade 
de reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos 
lingüísticos e literários. (Parecer CNE/CES 492/2001)  
 

      Portanto a licenciatura em Letras tem como seus objetivos a formação linguísticas, 

literária e pedagógica dos seus graduandos, por meio de conhecimentos práticos e 

teóricos em relação ao ensino das respectivas modalidades características de cada curso 

de graduação em Letras. Formando assim com conteúdos específicos e aprofundados 

em seus cursos, profissionais especialistas em Língua Portuguesa e em Línguas 

Estrangeiras. Assim as universidades e faculdades deverão através de seus 

planejamentos de curso promover aos acadêmicos a capacidade de produzir novos 

conhecimentos por meio de investigações sobre linguagem, literatura, conscientes de 

seu papel de cidadão. 
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4. O perfil e o campo de atuação do profissional em Letras 

 

     As demandas sociais vigentes que são resultados dos avanços tecnológicos, 

científicos, econômicos e políticos, exigem profissionais criativos e atuantes, capazes de 

fazer uso de modo competente e eficaz da tecnologia, corroborando para uma sociedade 

justa. Tendo em vista o novo processo sociocultural, a função docente requer uma eficaz 

competência, domínio teórico e prático indispensáveis ao exercício da docência nos 

Ensinos Fundamentais e o Médio. As competências e habilidades são especificadas 

abaixo: 

O graduado em Letras, tanto em língua materna quanto em língua 
estrangeira clássica ou moderna, nas modalidades de bacharelado e de 
licenciatura, deverá ser identificado por múltiplas competências e 
habilidades adquiridas durante sua formação acadêmica convencional, 
teórica e prática, ou fora dela. (Parecer CNE/CES 492/2001) 
 

      O perfil do profissional em Letras desse modo será especialista nos aspectos 

literários e os lingüísticos das licenciaturas cursadas. Além de desenvolver amplamente 

na graduação suas habilidades necessárias ao domínio das línguas estrangeiras: auditiva, 

oral, escrita e de leitura. 

      O profissional em Letras tem um amplo campo de atuação que vai desde lecionar, 

como orientar, assessorar ou consultoria. A docência no ensino fundamental e médio 

das redes públicas e particulares de ensino são uma das atuações. Assessoria a empresas 

nas áreas de comunicação, revisão; atividades ligadas a Organizações não 

governamentais, pesquisas nas áreas de Língua Portuguesa, Literatura e Lingüística ou 

Línguas Estrangeiras de acordo com a especificidade de cada graduação. Além de 

ministrar cursos de Língua Portuguesa e Estrangeira e suas respectivas literaturas. 

 

     Considerações finais  

     A graduação em Letras nos últimos sofreu importantes mudanças estruturais. A 

seção de leis como: a constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, 

resoluções e pareceres instituíram ao longo dos anos uma flexibilidade curricular, 

principalmente o Parecer CNE/CES 4921/2201(Diretrizes Curriculares Nacionais) 

homologado e publicado no diário oficial em 09 de julho de 2001. Este Parecer facilita 

na estruturação e funcionalidade da licenciatura em Letras. Primeiro observa os novos 

desafios da educação superior diante das constantes transformações socioculturais, 

econômicas e políticas. Reflete a cerca da concepção de currículo como todo o tipo de 
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atividades acadêmicas que integralizam um curso que introduz a definição de atividade 

acadêmica curricular, observando ser importante aos alunos obterem habilidades e 

competência cognitivas intrínsecas a sua formação.  

 

       O reconhecimento da diversidade e heterogeneidade cognitivas do aluno, não 

apenas em sua instrução anterior, mas também em relação aos interesses e expectativas 

em relação ao curso, ao seu futuro da profissão e a flexibilidade na estruturação 

contribuem na  extinção da rigidez estrutural do curso de Letras. Imprimindo assim um 

ritmo dinâmico. Para isso faz-se necessário a utilização de forma mais eficaz, dos 

recursos de formação já existentes nas instituições de ensino superior. As diretrizes 

curriculares destacam ainda o perfil dos formandos, suas competências e habilidades 

como o domínio de conteúdos disciplinares teóricos e práticos de língua e literatura e 

suas especificidades a serem adquiridos. Enfatizam ainda a cerca da avaliação e os 

conteúdos. 

 

       Percebe-se ao final das reflexões que destaca currículo e a ampliação de seu 

conceito, a importância de sua flexibilidade para atender a nova conjuntura 

sociocultural, econômica e política. Além do novo perfil dos cursos de graduação em 

letras, da duração dos cursos de letras, os objetivos da licenciatura. Todos os aspectos 

estudados corroboram, sobretudo para atender ao novo mercado de trabalho, uma vez 

que o mesmo requer profissionais críticos, atuantes no processo de transformação 

social. 
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