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Esta comunicação tem como objetivo apresentar os primeiros resultados de 
pesquisas que estão sendo realizadas com licenciandos em Letras da UFMG – 
principalmente através de entrevistas, questionários e observações – e que expõem 
um paradoxo na formação de grande parte desses estudantes: eles são 
licenciandos, mas direcionam (ou são direcionados) seus estudos mais 
especificamente para as áreas do bacharelado.  
Essa incoerência parece ter sua origem na desvalorização social do professor do 
Ensino Básico e nos remete, também, à fundação da Faculdade de Letras da UFMG, 
quando se acendeu o debate se a instituição deveria se direcionar à formação 
profissional ou à formação cultural “desinteressada“. Com a Reforma Universitária 
de 1968, toda a universidade parece ter escolhido sua direção ao dar à pesquisa 
lugar de prestígio em detrimento ao ensino.  
Tudo indica que essa tensão entre licenciatura e bacharelado, que parece ser 
constitutiva do próprio curso de Letras, se reflete em seus alunos que, 
vislumbrando uma dupla possibilidade de trajetória, tenderiam a se direcionar, na 
medida de suas possibilidades subjetivas, aos ramos mais prestigiados do curso e 
que levam às profissões menos desvalorizadas socialmente.  
A relevância deste estudo e a importância de reacender esse debate se dão à 
medida que a educação brasileira vem passando por problemas como a falta de 
professores no Ensino Básico e o pouco preparo dos profissionais para a atividade 
docente, o que parece ter estreita relação com a questão aqui suscitada. 
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Este trabalho tem como objetivo apresentar os primeiros resultados de uma 
pesquisa de mestrado que está sendo realizada com licenciandos em Letras, com 
habilitação em português da UFMG. Os dados indicam a existência de um paradoxo 
na formação de grande parte desses estudantes: eles são licenciandos, mas 
direcionam (ou são direcionados) seus estudos mais especificamente para as áreas 
do bacharelado. 

Apresentação  

Para a pesquisa, foram analisados o site da Faculdade de Letras da UFMG e a 
matriz curricular do curso, assim como dados de um estudo exploratório feito para 
a elaboração do projeto de pesquisa, no qual foram feitas observações em duas 
turmas da disciplina de Prática de Ensino do Português, ministradas na Faculdade 
de Educação da UFMG, e aplicados questionários a 30 licenciandos em português 
que cursavam essas disciplinas, assim como entrevistas com cinco estudantes. 

O paradoxo na formação dos licenciandos parece ser um elemento constitutivo dos 
cursos de Letras pelo fato de trabalharem simultaneamente com a formação 
profissional e os chamados estudos "desinteressados". No caso da Faculdade de 
Letras da UFMG, essa contradição aparece desde a sua fundação e como um 
elemento central na construção das características do curso, pois foi nessa época 
que se ascendeu o debate se a instituição deveria se direcionar à formação 
profissional ou à formação cultural "desinteressada". Com a Reforma Universitária 



de 1968, iniciou-se o processo que com o tempo deu à pesquisa lugar de prestígio 
em detrimento ao ensino

Tudo indica que essa tensão entre licenciatura e bacharelado no curso de Letras se 
reflete em seus alunos que, vislumbrando uma dupla possibilidade de trajetória, 
tenderiam a se direcionar, na medida de suas possibilidades subjetivas e objetivas, 
para aquela relacionada aos ramos mais prestigiados do curso e que levam às 
profissões menos desvalorizadas socialmente. 

. 

  

O valor e o prestígio do diploma de licenciatura 

Com a democratização do ensino básico no Brasil, ocorrida principalmente a partir 
da década de 1970, o recrutamento docente se tornou mais amplo e menos 
seletivo, havendo queda do prestígio da ocupação, diminuição dos salários e 
precarização das condições de trabalho (BATISTA, 2009). A multiplicação desse 
diploma trouxe como conseqüência sua desvalorização simbólica - ao se perder a 
raridade, perde-se também o efeito distintivo - e econômica, da qual os próprios 
detentores seriam as primeiras vítimas (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2007, p.221). 

   

Diversos fatores ajudam a corroborar a afirmação de que a formação para professor 
possui um baixo prestígio e o diploma de licenciatura é um diploma pouco 
valorizado e prestigiado: dados do ENADE 2005 revelaram que os estudantes de 
licenciatura no Brasil concentram-se em cursos noturnos de instituições privadas de 
ensino superior e são oriundos predominantemente do ensino médio público 
(BRITO, 2007, p.440), o que demonstra que sujeitos com maior posse de capitais, 
os quais frequentam predominantemente o ensino médio privado, não investem 
nesses cursos, possivelmente em função de seu baixo rendimento. O Censo da 
Educação Superior de 2007 mostrou que pelo segundo ano consecutivo houve 
queda no número de universitários formados em cursos voltados a disciplinas 
específicas do magistério - 9,3 pontos percentuais a menos que em 2005 
(TAKAHASHI; PINHO, 2009). Tomando como exemplo a UFMG e comparando a 
média da relação candidato/vaga dos setenta e oito cursos oferecidos em 2009 com 
a média dos cursos que formam professores para disciplinas do ensino básico 
(Letras, Matemática, História, Geografia, Ciências Biológicas, Física, Química, 
Educação Física e, também, Pedagogia), vemos que os cursos que formam 
professores são menos seletivos, pois, enquanto a média na relação candidato/vaga 
da UFMG foi de 10,23, para estes cursos ela foi de 6,17, e poderia ser ainda menor 
se fossem excluídos os estudantes que se matriculam apenas na área de 
bacharelado destes cursos. Além disso, os graduados nesses cursos, atuando na 
área de formação, recebem um salário médio de R$2.362,11, bem abaixo da média 
salarial de todas as carreiras de formação universitária (sem mestrado ou 
doutorado), que é de R$3.399,95 para a população em idade ativa (FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS, 2007). Em relação a isso, pode-se ainda mencionar que o valor 
do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica, com jornada de 40 horas semanais, foi fixado pela Lei em R$950,00 (MEC, 
2009) e mais de 80% dos professores da educação básica atuam apenas na rede 
pública (INEP, 2009). Finalmente, cabe aqui citar o estudo de Batista (2007), que 
ao investigar o caso de 300 professores de português que atuavam na rede 
estadual de ensino de Minas Gerais e se formaram, em sua maioria, em instituições 
de ensino superior privadas, concluiu que a aquisição do diploma por esses sujeitos 
parece não ter apresentado "os benefícios culturais, sociais e econômicos 



associados a um efetivo processo de formação universitária" (BATISTA, 2007, 
p.87).  

Na UFMG, o prestígio do diploma de licenciatura pode ser visto através dos dados 
do Censo Socioeconômico e Étnico dos Estudantes de Graduação da UFMG 
(CensoSE) de 2003 a 2005, que revelam que:            

"Cursos de elevado prestígio social, como Medicina, Direito, Odontologia, Economia, 
Veterinária e alguns ramos da Engenharia, quando ofertados no turno diurno, 
recebem um alunado que pode ser classificado como de classe média alta, com 
famílias cuja renda média é próxima de 20 SM [salários mínimos], e para os quais a 
proporção de egressos da rede pública e de negros situa-se em torno de 20% e a 
proporção dos que trabalham é da ordem de 10%." (BRAGA; PEIXOTO, 2006, 
p.70). 

  

Já em "cursos de baixo prestígio social, como os de licenciatura e a grande maioria 
dos noturnos" (BRAGA; PEIXOTO, 2006, p.70), a situação é bem diferente. O 
alunado desses cursos 

  

"...pode ser classificado como de classe média baixa, com renda familiar média 
inferior a 10 SM, sendo mais de 2/3 egressos da rede pública do ensino médio, 
mais de 1/3 se declara negro e cerca da metade trabalha." 

  

É importante ainda ressaltar que os cursos noturnos que não são de licenciatura 
são recentes na UFMG. 

Todavia, um diploma de uma instituição de prestígio possui sua distinção, seja em 
qual área for, porém ele acaba criando naqueles que o obtêm maiores expectativas. 
As expectativas quanto ao diploma da UFMG podem ser vistas na fala de um 
estudante entrevistado por Batista (2009) relembrando sua trajetória: 

  

[...] incrivelmente no final desse ano eu passei na UFMG... quase que ninguém 
esperava [...]. É... no curso de Letras... uma coisa que foi até incrível, assim... todo 
mundo ficou meio que admirado [...] eu tinha que estudar na UFMG... aqui que eu 
ia estudar [...] [Aluno 2] 

  

A grande expectativa por entrar numa instituição de grande prestígio pode acabar 
se chocando com o campo profissional relativamente pouco prestigiado ao qual ela 
dá acesso. Dessa forma, buscando amenizar a frustração, agregar prestígio à 
formação e rentabilizar o diploma, instituições e/ou estudantes procurariam 
desvincular-se das causas do desprestígio, como parece ocorrer no caso da UFMG. 

  



O curso de Letras da UFMG e a formação do professor 

O curso de Letras da UFMG, ao mesmo tempo em que oferece uma formação 
relativamente pouco prestigiada, que é a formação para o magistério, oferece 
também uma formação associada à "alta cultura", relativa principalmente à 
literatura e às artes canônicas ou em vias de canonização e também ao domínio de 
línguas estrangeiras. Parece haver uma divisão entre aqueles que desejam se 
tornar professores do ensino básico e aqueles que desejam seguir outras carreiras 
ou continuar os estudos na pós-graduação. Tudo indica, porém, que essa divisão 
ocorre de forma simbolicamente violenta, conforme pode ser visto na fala de um 
aluno que diz haver na Faculdade de Letras (FALE) um pequeno grupo de alunas 
que 

   

  

[...] fazem língua portuguesa e querem ser as professorinhas... assim... e virar as 
amélias de escola de ensino público...[...] [Aluno 3] (BATISTA, 2009). 

O tom pejorativo na fala do aluno contrasta com o tom elogioso ao se remeter a 
alguns de seus colegas que segundo ele não faziam 

  

[...] o curso de Letras só para ser professor de português... não... tinha uma 
intenção a mais... de passar num projeto de pesquisa... do CNPq... entendeu? De 
fazer mestrado... [Aluno 3] (BATISTA, 2009) 

  

Ou seja, cursar Letras para ser professor não é algo bem visto por alguns alunos. 
Contudo, o número de licenciandos na FALE é muito maior do que o número de 
bacharelandos, conforme pode ser visto, por exemplo, pelo número de formandos 
do 1º semestre de 2008, que foi de 35 x 11 a favor dos licenciandos. 

A explicação para este fato pode estar na fala de outro aluno, que dizia ter se 
interessado mais pelo bacharelado, mas foi repreendido pela mãe: 

  

[...] Aí a gente conversou, eu falei que eu queria fazer o bacharelado e ela falou... 
falou/ na verdade a gente brigou, né... "você não vai fazer o bacharelado, você vai 
fazer a licenciatura, porque depois você não arruma emprego [...] e isso e aquilo 
outro".[...][Aluno 6] (BATISTA, 2009) 

  

Este mesmo aluno explica de onde veio sua vontade em cursar o bacharelado: 

  

[...] aquela descrição da revistinha de... do curso tem tanta... fala tão bem do 
bacha/ "o aluno como bacharel pode trabalhar em tá, tá, tá..." aí em licenciatura 



está assim: "o licenciado pode trabalhar em escolas de primeiro e segundo graus". 
Não é tão legal... eu achei: "acho que eu vou fazer bacharelado".[...] [Aluno 6] 
(BATISTA, 2009) 

  

Esta fala demonstra que o discurso da Faculdade de Letras influencia na postura 
dos seus estudantes. Até meados do ano de 2008, era assim que o site da 
instituição apresentava resumidamente o profissional de Letras: 

  

"O PROFISSIONAL - considerando-se a flexibilização curricular implementada na 
Faculdade de Letras a partir do 2º Semestre de 2001, o profissional formado em 
Letras tem à sua disposição recursos que lhe permitem atuar no mercado de 
trabalho de maneiras diversas, dependendo da forma como irá compor sua 
trajetória acadêmica. Assim, o profissional poderá encontrar no curso de Letras 
instrumentos que subsidiem sua atuação como redator, revisor, editor, tradutor, 
crítico literário, profissional de áreas diversas no âmbito da cultura, pesquisador de 
aspectos diversos de língua e literatura e interfaces destas, entre outros." 
(FACULDADE DE LETRAS DA UFMG, 2008) 

  

Como se percebe, não era sequer citada a profissão de professor. Apenas mais 
adiante, quando cada profissão era retomada, a atividade aparecia. Contudo, a 
palavra "professor" era usada somente para designar a docência no ensino 
superior. Para o ensino básico usava-se a expressão "exercício do magistério". E 
não era deixado de lembrar, quase como uma forma de compensação, que o 
profissional poderia ainda cursar uma Pós-Graduação. Transcrevo: 

  

"O Licenciado em Letras está habilitado ao exercício do magistério no Ensino 
Fundamental e Médio em uma das línguas e sua(s) literatura(s) ofertadas pelo 
curso. A sua formação permite-lhe, ainda, ser professor de Ensino Superior, assim 
como prosseguir estudos em programa de Pós-Graduação." (FACULDADE DE 
LETRAS DA UFMG, 2008) 

  

Percebe-se, com isso, que o campo acadêmico, ou campo científico, é um "lugar de 
lutas", "o espaço de jogo de uma luta concorrencial" (Bourdieu, 1976, p.88), onde 
se opõem interesses de ordem simbólica - o que pode ser visto pelo fato de 
atualmente um novo site estar no ar, dando mais ênfase à formação docente - pois, 
com base no site antigo, cujo trecho foi transcrito, poder-se-ia dizer que a 
Faculdade de Letras estaria então tentando desvincular de sua imagem uma 
formação socialmente pouco valorizada. 

Quando perguntados, através de um questionário, em um estudo exploratório para 
elaboração da pesquisa, sobre em qual área mais haviam cursado disciplinas 
("áreas voltadas ao ensino", "área de línguas estrangeiras", "área de lingüística", 
"área de literatura" ou "outra área"), dos 29 licenciandos em português que 
responderam à questão, apenas 03 disseram ter cursado mais disciplinas nas 
"áreas voltadas ao ensino", sendo que 20 cursaram mais disciplinas nas áreas de 



linguística e literatura. É claro, todas as áreas têm sua importância para a formação 
do professor, contudo, como foi observado numa aula da disciplina de Prática de 
Ensino do Português, foi com muito esforço que os alunos conseguiram dizer, 
quando questionados pela professora, algumas utilidades para a formação docente 
das disciplinas de linguística e literatura que haviam cursado. A primeira reação, 
quando questionados, era de que não serviam para esta formação. Ou seja, apenas 
com um grande esforço apreende-se a relação de grande parte das disciplinas com 
a formação docente, pois essa relação é pouco objetiva e as disciplinas seriam 
pouco orientadas ao ensino, sendo, dessa forma, cursadas pelos alunos sem que 
estes as relacionem com a futura ocupação. 

Mas o fato de apenas 03 alunos terem se dedicado mais às áreas voltadas ao 
ensino é de se esperar, já que, analisando a nova matriz curricular da Licenciatura 
em Português em comparação com a do Bacharelado, vê-se que, dos 190 créditos 
exigidos dos licenciandos, 122 correspondem às mesmas disciplinas cursadas pelos 
bacharelandos e apenas 56 créditos correspondem a disciplinas que tratam mais 
especificamente de Educação e formação de professores. E essa similaridade só não 
é maior porque esses dados referem-se ao novo currículo da FALE/UFMG, que 
busca dar à formação do professor uma ênfase maior do que a que era dada 
anteriormente. 

Essa pouca ênfase na formação docente não passa despercebida pelos estudantes. 
Quando perguntados a que o curso de Letras dá mais ênfase, dos 28 respondentes, 
23 responderam que é ou à "pesquisa", ou aos "estudos lingüísticos" ou aos 
"estudos literários". Nenhum citou a "formação do professor". E ainda que a "área 
voltada ao ensino" seja a preferida de apenas 04 entre 26 licenciandos, uma 
pequena maioria - 10 em 27 - diz que o curso deveria dar mais ênfase à "formação 
do professor". 

É importante ainda verificar como essa questão retoma discussões travadas quando 
ainda se pensava na criação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras da UFMG, 
então UMG, em Belo Horizonte, no início da década de 1930. Em dissertação de 
mestrado, Maria de Lourdes Amaral Haddad (1988) cita a polêmica em torno dos 
objetivos da criação desta faculdade. Muitos defendiam que a instituição deveria ter 
um caráter não-profissionalizante, mas com funções culturais, fundamentando-se 
principalmente sobre a pesquisa científica. Contudo, chegou-se a um consenso de 
que a instituição deveria ter um caráter misto, e decretos foram publicados para 
fazer valer a resolução. Transcrevo trecho de Haddad (1988, p.18), para que 
percebamos como a discussão continua atual: 

  

"[...] a criação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras deverá levar em conta 
"os pontos fracos e as lacunas de nossa cultura", identificando "os vícios de nosso 
ensino" em relação aos quais deverá atuar. [...] Tendo em vista "as imperiosas 
necessidades do presente", era urgente que este papel pragmático fosse 
imediatamente assumido pela nova instituição universitária e, "ao lado de órgão de 
alta cultura e de ciência pura e desinteressada", ela se tornasse "antes de tudo e 
eminentemente um Instituto de Educação para formação e o recrutamento de 
professores para o ensino secundário e normal". Daí, "o caráter especial e misto" 
que é conferido à nova Faculdade, "atribuindo-lhe, ao mesmo tempo, funções de 
cultura e papel utilitário e prático".(HADDAD,1998:18) 

  



Apesar do primeiro interesse daqueles que lutaram pela implantação da faculdade 
ter sido o de não criar uma instituição que se limitasse à formação de profissionais 
liberais, ocorreu que, devido à baixa demanda de seus cursos, que poderia 
comprometer seu funcionamento, a faculdade acabou cedendo aos interesses 
utilitários logo após sua criação e trabalhou, principalmente, pela formação do 
professor secundário, tornando-se assim a pesquisa, apesar de desejada, uma 
atividade bastante incipiente (PEREIRA, 2000, p.186-187). 

Contudo, a Reforma Universitária de 1968 criou as bases para que esse quadro 
começasse a mudar, pois, ao responder "aos interesses de ordem acadêmica do 
grupo específico ligado à pesquisa", ao qual se opunha o grupo "que se identificava 
com a formação profissional e, conseqüentemente, com o ensino da graduação", a 
Reforma fez da pesquisa a principal atividade acadêmica, "e os méritos dela 
advindos são acumulados na forma de capital científico", enquanto o ensino (de 
graduação) se tornou pouco valorizado e passou a pouco ou nada contribuir "para a 
acumulação de capital científico" (PEREIRA, 2000, p.194-195). 

Esse quadro com o tempo se consolidou - impulsionado pela criação dos cursos de 
mestrado (e, posteriormente, dos cursos de doutorado) - e fortaleceu-se com a 
implantação dos sistemas de avaliação na Universidade e no campo científico. 
Contudo, as relações de força ainda persistem: alguns estudiosos, como o 
Presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Edson Nunes, defendem, em 
nome de uma formação de qualidade, um maior distanciamento entre a formação 
universitária e a formação profissional por acreditarem que 

  

"uma educação universitária ao nível da graduação deveria estar associada à 
diversidade de campus, pesquisa e pós-graduação em nível de doutorado, fazendo 
das 'universidades' instituições basicamente de orientação científica, humanista e 
de estudos clássicos." (NUNES; CARVALHO, 2007, p.195-196). 

  

Já outros estudiosos, como o linguista Marcos Bagno (2008), defendem que se deve 
melhorar a formação profissional, pois, como ocorre no caso do magistério, sem os 
saberes técnicos básicos, os professores 

  

"[...] não poderão desempenhar sua principal tarefa: ensinar a ler e a escrever 
adequadamente! [As salas de aula] já estão ocupadas, neste momento, por essas 
pessoas, de quem se cobra tanto e a quem não se oferece uma formação docente 
que também seja, minimamente, decente." (BAGNO,2008) 

  

Como se percebe, o paradoxo aqui apresentado faz parte de uma discussão maior 
que se refere a como deve ser uma formação de nível superior. O posicionamento 
dos sujeitos implicados nessa discussão varia muito, estabelecendo dentro na 
Universidade uma relação de forças e fazendo dela um campo de luta onde ora 
predomina os interesses de um grupo, ora de outro. Enquanto alguns questionam a 
"relevância econômica, social e política" da universidade e criticam seu suposto 
isolamento em uma "torre de marfim insensível aos problemas do mundo 
contemporâneo", outros consideram que o "valor da educação geral e mesmo da 



formação cultural de tipo humanista" é recuperado diante da "mutação constante 
dos perfis profissionais" (SANTOS, 1996, p.198-200). Para estes, 

  

Em face das incertezas do mercado de trabalho e da volatilidade das formações 
profissionais que ele reclama, considera-se que é cada vez mais importante 
fornecer aos estudantes uma formação cultural sólida e ampla, quadros teóricos e 
analíticos gerais, uma visão global do mundo e de suas transformações de modo a 
desenvolver neles o espírito crítico, a criatividade, a disponibilidade para inovação, 
a ambição pessoal, a atitude positiva perante o trabalho árduo e em equipe, e a 
capacidade de negociação que os preparem para enfrentar com êxito as exigências 
cada vez mais sofisticadas do processo produtivo. (SANTOS, 1996, p.198) 

   

  

Conclusão 

A dicotomia formação cultural "desinteressada" e formação profissional é algo que 
remete à formação das universidades no Brasil. Os instrumentos que avaliam 
atualmente a qualidade das Instituições de Ensino Superior do país privilegiam a 
pesquisa ao ensino, e para alguns isso acaba causando uma defasagem na 
formação profissional de muitos estudantes, enquanto para outros o papel da 
universidade é justamente oferecer essa formação não-profissional, sendo que isso 
seria o que melhor prepararia, valorizaria e prestigiaria o profissional diplomado. 

No caso da formação docente, ocorre que, somado ao relativo desprestígio social do 
professor do ensino básico, o atual funcionamento das universidades de prestígio 
leva a certa orientação dos estudantes e dos cursos para as áreas mais valorizadas 
e prestigiadas socialmente. Dessa forma, grande parte dos estudantes se matricula 
na licenciatura, que possui um campo de trabalho de melhor acesso, mas 
paradoxalmente se dedica ou é levada a se dedicar mais às áreas do bacharelado, 
que são mais prestigiadas, o que põe em questão o papel das licenciaturas e a 
qualidade dos profissionais que elas formam. 
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