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                               A Universidade de São Paulo vem consolidando-se como uma 
instituição de excelência acadêmica, com dados e estatísticas que a colocam entre 
os primeiros lugares nos principais rankings. Contudo, paralelo ao que alardeiam 
as publicações acerca de sua referência enquanto polo intelectual e tecnológico, 
paira o espectro da falta de democracia, do elitismo, da inexistência das cotas, da 
ausência de um real tripé universitário – capaz de articular ensino, pesquisa e 
extensão –, de uma péssima distribuição de verbas por unidade, falta de políticas 
de permanência, dentre outros problemas. 
 
            Exemplo escancarado dessas contradições é nosso curso de Letras. 
Contando com 4.772 estudantes (de acordo com o anuário USP),  é o maior da 
América Latina, mas ao mesmo tempo é o 2º curso com menor execução 
orçamentária, além de estar alocado em um prédio provisório há mais de 30 anos, 
sofrer com salas de aula pequenas, falta de docentes, de bolsas de iniciação 
científica e problemas no oferta de matérias capazes de garantir um currículo 
amplo aos seus ingressantes. 

 
            Uma das questões que se colocam ao corpo discente é como, frente a isso, 
realizar uma graduação que valorize as humanidades, a pesquisa, que seja 
referencial para o conjunto da sociedade e que garanta as condições básicas para 
o desenvolvimento de suas expectativas e anseios frente ao curso. Inúmeros são 
os relatos da carência de possibilidades para a produção literária e realmente 
crítica em uma grade curricular que possui poucas matérias que dizem respeito a 
isso, e de espaços capazes de abarcar a experimentação, a criatividade, a fuga do 
cânone e das correntes teóricas dominantes. 

 
            A forma como agimos e o que pensamos depende de quem somos, mas 
também do que pensamos ser.  Atualmente, ser sujeito é uma questão central, e 
talvez uma das chaves para isso encontre-se justamente na linguagem. A 
linguagem se coloca necessariamente entre a subjetividade e a objetividade. 
Diante da massificação e troca (quase frenética) de informações que encontramos 
na “sociedade moderna”, pensar criticamente sobre si mesmo e a partir de uma 
visão “de dentro pra fora” é cada vez mais raro - entendendo que este é um 
exercício necessário na tentativa de ir além dos discursos prontos. A ideia desta 
tese é pensar, ao mesmo tempo, o curso de Letras e sua relação com ‘os outros’ e 
a ‘realidade objetiva’. 
 
            A atual organização do curso não parece favorecer nem se ocupar da 
formação de pessoas íntegras, no sentido de alguém que tem consciência de si, 
de cada aspecto de suas atividades, das opções que fez ou deixou de fazer. Por 
exemplo, no senso comum, aqueles que prestam letras o fazem porque desejam 
ser professores. Não é bem assim que acontece. Na verdade, há uma grande 
resistência, mesmo por parte dos alunos de Letras, por se discutir questões de 
educação. Talvez porque a educação no país esteja um caos, talvez por ser uma 
profissão que não é socialmente valorizada, mas também porque o que se 
encontra é uma universidade desvinculada do ensino de base. 

 



            Outra questão é o processo de ranqueamento pelo qual todos precisamos 
passar para escolher a habilitação. A argumentação que garante a permanência 
dessa estrutura parte da premissa de que é importante que haja um ciclo básico 
antes da escolha da habilitação pretendida, para que o estudante possa conhecer 
as muitas opções que a universidade lhe proporciona. No entanto, habilitações 
como árabe ou armênio raras vezes são comentadas e estudadas nas disciplinas 
do ciclo básico. A partir deste argumento, afirma-se que, sem o ranqueamento, 
todos iriam para o Inglês, superlotando-o e esvaziando outras habilitações. Em 
primeiro lugar, esse argumento desconsidera as vontades e escolhas dos 
estudantes, que não são todos iguais.  Abrir mais vagas para o inglês não significa 
excluir outra língua, mas sim abrir acesso para aqueles que desejam aprendê-la. 
Esse pensamento ainda dá o direito de afirmar que se houvesse muito mais vagas 
no curso de Medicina, ninguém mais prestaria Letras. E sabemos que não é 
verdade! Abrir mais vagas significa ampliar o acesso ao curso, para que seja 
capaz de abranger as necessidades da sociedade. Além disso, o ranqueamento 
cria um clima de disputa em nosso curso, que amplia a sensação de competição 
entre os estudantes. Disputamos vagas nas habilitações para depois disputarmos 
vagas nas disciplinas pretendidas, na iniciação científica desejada, etc, etc. 
 

É preciso dar atenção especial a um dos pontos levantados: algumas 
habilitações não são devidamente tratadas no Ciclo Básico, ou seja, muitas 
pessoas simplesmente não conhecem devidamente todas as opções oferecidas no 
curso, o que limita sua possibilidade de escolha. Além disso, idiomas como o 
Inglês são supervalorizados inclusive na Escola. Basta ver que essa é a única 
Língua Estrangeira que é de fato obrigatoriamente oferecida no Ensino Básico. 
Isso influencia diretamente na escolha de muitos estudantes de Letras, já que é 
uma área que, junto com o Português, oferece maior oportunidade de trabalho do 
que outras. 
 
            A questão da democracia, colocada como eixo central nesse Congresso, é 
importante no pensar nosso curso de Letras em inúmeros aspectos: ausência de 
investimentos que garantam infraestrutura adequada – física e intelectual –; um 
cânone rígido que domina as bibliografias de curso, deixando poucas 
possibilidades de estudo; existência de um processo de ranqueamento para 
escolha das habilitações, que segrega escolhas a partir da média ponderada; 
existência de estudantes e professores que são processados e advertidos pela 
Reitoria por suas posições políticas (através de um Regimento Disciplinar da 
Ditadura); ausência de políticas de permanência e assistencial social eficazes e 
suficientes – o que acirra, por sua vez, o elitismo e a evasão acadêmica daqueles 
que não possuem condições financeiras de sustentarem seus estudos. 
 
            A democratização da literatura e dos estudos linguísticos – entendendo 
esse conceito como a possibilidade de pleno acesso, usufruto, construção e 
debate sobre os dois sistemas –  coloca-se distante de sua efetivação no conjunto 
da sociedade brasileira, o que se reflete no interior de nossa graduação, e, por sua 
vez, retroalimenta essa realidade.Um dos exemplos foi, no ano passado, a 
polêmica amplamente divulgada pela mídia, sobre o livro didático que “ensinava a 
falar errado” e que escancarava, também, a distância dos debates que são 
realizados no interior do curso e a sociedade. Uma das primeiras coisas que se 
discute em IELP I (Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa), uma das 
matérias do ciclo básico, é a inadequação de uma gramática estritamente 
normativa. É de se questionar o valor de uma gramática que se limita a regras que 



não condizem com a realidade e o uso dos falantes de uma língua e que não 
coloca explicitamente seus objetivos e alcance. No entanto, esse debate, em geral, 
não chega às salas de aula das escolas do Brasil, e muito menos na mídia. 
 
            Talvez isso ocorra porque esse tipo de estranhamento, aqui notado entre 
falantes e regras da “língua culta”, se reproduza em vários níveis de nossa vida 
cotidiana. É mais ou menos a mesma questão quanto ao currículo que não 
satisfaz, quanto a imposições da “ordem” e quanto a estereótipos e informações 
ecoadas de forma superficial, quase automatizada. A própria noção de informação 
enquanto algo externo, que deveria ser processado por todos segundo uma forma 
lógica considerada como correta e universalmente válida, independente do 
indivíduo que a recebe, é questionável. 
 
            Quando pensamos também na literatura à qual temos acesso dentro dos 
bancos acadêmicos, observamos que ela não abrange a diversidade da produção 
textual e as inúmeras possibilidades e expressões, que, por sua vez, são frutos da 
sociedade e dos momentos históricos. Podemos levantar alguns exemplos 
pontuais, como a questão da literatura produzida nas periferias, por escritoras e 
escritores negros, ou a produzida por mulheres. 
 
            O debate acerca da crítica literária que estuda esses setores se restringe, 
na maioria das vezes, a pequenos grupos seletos e marginais, e seus objetos de 
estudos simplesmente são catalogados como “literatura de mulher”, “literatura 
negra”, expressando uma falsa ideia de que a literatura universal é aquela 
produzida por homens, brancos e advindo das camadas altas da sociedade – e, 
por isso, são objetos centrais de análise. 
 
             Na USP, por exemplo, não existe um pólo de estudos forte acerca de 
literatura e mulher, capaz de atender às demandas das/os possíveis 
interessadas/os; o que acontece é a existência pontual de docentes que abordam 
o tema em sala de aula e orientam alguns poucos em seus projetos de pesquisa. A 
literatura negra, também, restringe-se às matérias de Literaturas Africanas de 
língua portuguesa e às de Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
Portuguesa (as primeiras são obrigatórias apenas para os/as que realizam 
habilitação única em Língua Portuguesa, e optativas para os demais; as segundas 
são todas optativas)  ou à boa vontade de docentes que incluem algumas obras 
em suas bibliografias básicas. Ou seja,a USP permanece indiferente ao fato de 
que vivemos em um país cuja maioria da população é negra; segundo, e ignora a 
aprovação da lei que versa sobre a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira nas Escolas, indo na contramão de muitas outras Universidades 
que já ampliaram seu leque de estudos. 
 
            Se por um lado é esse cenário que se coloca em nossa própria formação e 
academia, por outro as Diretrizes Curriculares do MEC para o Ensino médio e 
básico versam pouco, ou quase nada sobre o ensino da literatura, com orientações 
problemáticas como a necessidade de substituir uma “literatura difícil por uma 
literatura considerada mais digerível”, “simplificação da aprendizagem literária a 
um conjunto de informações externas às obras e aos textos” e sugerindo a 
“substituição dos textos originais por simulacros” e conceitos diluídos em 
“Linguagens, tecnologias e seus códigos”. O que mostra um debate alheio aquilo 
que é utilizado majoritariamente no que diz respeito a literatura e sociedade e ao 
ensino da literatura nas escolas em nosso curso. 



 
            A defesa que Antonio Candido faz em um dos ensaios mais famosos das 
leituras sugeridas por professores, o “Direito a Literatura”, cai por terra ao se 
chocar com essas diretrizes. Contudo, elas não são debatidas em nosso curso, 
sequer questionadas, e tratamos como se fosse um problema à parte, que não nos 
diz respeito. Formar estudantes capazes de intervir criticamente na sociedade é 
uma das tarefas de um ensino democrático, que vise formar sujeitos ativos 
socialmente. 
 
            Se 75% dos brasileiros nunca entraram numa biblioteca, muitos lêem em 
média só 2,1 livros por ano,  ao mesmo tempo em que somos o 8º maior país a 
produzir livros (com preços exorbitantes, que dificultam ainda mais o acesso à 
leitura), é preciso conseguir pensar a cultura de maneira democrática, não como 
um artigo de luxo, reservado a intelectuais de uma elite acadêmica. 
 

Com relação à Educação, os problemas não estão só na Literatura. Não é 
novo o sucateamento do Ensino em SP, submetendo alunos, professores e 
funcionários à precriedade de trabalho, ensino e aprendizado, além das políticas 
educacionais seguirem uma linha mercadológica, que trata a educação como 
mercadoria, e não como um direito. 
 

Nesse cenário, não haveria motivo para a situação ser outra com relação às 
Políticas Linguísticas, principalmente sobre o Ensino de Línguas Estrangeiras (LE). 
Essa é uma discussão que nos atinge diretamente, já que a Universidade deveria 
ser responsável pela formação de professores e de pesquisas em Educação. Nós, 
estudantes de Letras, talvez professores (da educação básica ou universitários) ou 
interessados em Educação, devemos estar atentos às políticas educacionais do 
Estado. 
 
            Em 1º lugar vale lembrar que o Estado de SP tem uma política 
monolinguísta, valorizando só o Inglês como LE (que nos leva, novamente, ao 
porquê da habilitação ser tão procurada no curso de Letras). A inclusão do 
Espanhol como matéria obrigatória no currículo do Ensino Médio (EM), por 
exemplo, foi realizada sem nenhuma força de vontade por parte do Governo. 
Somente a data da implementação em SP já indica: a lei foi sancionada em 2005, 
e aplicada aqui só em 2010, um ano antes de expirar o prazo previsto para 
efetivação. Além disso, não seguiu as exigências da lei, de oferecer o Espanhol no 
currículo do EM, inserindo-a no do primeiro ano e deixando as demais séries a 
cargo dos Centros de Ensino de Línguas. Sabendo da limitação numérica dos 
Centros, o Governo admitiu que os alunos que não conseguissem vagas 
recebessem bolsa (pagas pelo Estado) em escolas particulares de idiomas. 

 
Essa medida é grave por vários motivos. O primeiro diz respeito ao que é 

ensinado nos cursos particulares. Eles não exigem formação superior dos 
professores, ou seja, não exigem nem o bacharel (que nos proporciona a formação 
a respeito da Língua, sobre a cultura que a cerca), nem a licenciatura, que fornece 
formação pedagógica para exercer a profissão. Como se não bastasse, relegar o 
ensino a escolas privadas significa a privatização do que é público.  
 

Dessa maneira, é importante que nós, da Letras, tenhamos atenção a essas 
questões. Essas políticas de precarização dizem respeito, primeiro, ao nosso 



futuro profissional; dizem respeito, também, a uma determinada política de 
educação que deve ser combatida, por seguir uma linha mercadológica, que não 
abarca a diversidade presente no ensino de línguas. Além do mais, é preciso 
lembrar que as políticas educacionais dos sucessivos governos de SP não dizem 
respeito só à educação básica, mas acabam por refletir-se em todo o sistema de 
ensino, o que inclui nossa Universidade e, certamente, nosso curso. 
 
Qual o nosso papel frente a isso? 
            Por esses motivos, a luta pela democracia na USP é necessária e é 
fundamental que consigamos relacioná-la à toda sociedade. Precisamos avançar 
mais na construção de um movimento que consiga aglutinar cada vez mais 
pessoas, que possa gerar debates e questionamentos que visem mudanças reais. 
            O ME, assim, coloca-se como importante e atual. É o conjunto dos 
estudantes, pensando seus cursos, a relação que a universidade estabelece com a 
sociedade e questionando seu papel. Precisamos pautar demandas específicas e 
relacioná-las a pautas gerais, pois isso significa compreender a Universidade e seu 
papel histórico em seu todo. A disputa que se coloca pela formulação de ideologia 
na USP não é insignificante, pois coloca luz em opções – feitas por aqueles que 
administram a USP - que até hoje contribuem para um distanciamento da USP do 
conjunto da sociedade. 
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