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Capítulo 5 

 

Práticas curriculares do curso de Letras: vigência da 
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paradigma monolíngue 

Fernando Zolin-Vesz 
Danie Marcelo de Jesus 

 

 

 

Na urdidura das políticas educacionais recentes, em que se 

discutiram desde referências à identidade de gênero, diversidade e 

orientação sexual nos planos estaduais e municipais de educação até a 

atual base curricular comum nacional para a educação básica, ambas alvo 

de caloroso debate sobre o que deveria ser incluído (ou não) como (único) 

conhecimento legítimo a ser ensinado na escola, parece-nos ser muito 

oportuno trazer à baila essa análise para as práticas curriculares do curso 

de Letras. Que pressupostos teórico-conceituais parecem conceber, de 

modo geral, as práticas curriculares desse curso no país? Uma cabível 

réplica a essa indagação apontaria, a nosso ver, para a seguinte 

constatação: engendrados no paradigma monolíngue, continuamos a não 

problematizar suas rígidas e hierárquicas normas, em especial sua 

concepção de língua como um conceito monocêntrico, tampouco os 

interesses a que serve. E, assim, mantemos, virtuosamente estremes, tanto 

seu privilégio quanto a racionalidade instrumental nas práticas 

curriculares do curso de Letras. 

Esse é o argumento que buscamos desenvolver neste capítulo. Para 

tanto, tomamos como ponto de partida o Decreto-Lei 1.190, de 19391, 

documento fundador do padrão de funcionamento para o então recém-

criado curso de Letras no país, cujo modelo predomina ainda hoje em suas 

práticas curriculares, conforme destaca Freitas (2012, 2014). De igual 

                                                 

1  Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/ 

Del1190.htm. Acesso em: 6 fev. 2016. 
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parte, foi isso observado na análise, aqui empreendida, da estrutura 

curricular atual de um curso de Letras de uma universidade pública 

brasileira. Assim, além do formato 3+1, na formação do professor, e da 

endogenia da matriz curricular, ambos sobrelevados pela autora, 

constatamos que a estanque concepção de língua, que funda o paradigma 

monolíngue, permanece incólume desde, pelo menos, o aludido decreto-

lei, referendando, igualmente, a manutenção da racionalidade 

instrumental nas práticas curriculares do curso de Letras no Brasil. 

Antes, porém, de iniciarmos a discussão proposta neste capítulo, 

faz-se necessário explicitar nossa compreensão da expressão práticas 

curriculares. De acordo com Saul e Silva (2014a), na acepção freiriana, o 

currículo é a política, a teoria e a prática do que-fazer no espaço escolar. 

Vale dizer: trata-se de “um conjunto de práticas socioculturais que se 

inter-relacionam nas diferentes instâncias e momentos do espaço-tempo 

escolar” (Saul; Silva, 2014a, p. 13). Como prática, portanto, produz uma 

pluralidade de assimetrias, poderes, saberes, posições, descrições e 

classificações do mundo social. Daí a importância, em nosso sentir, de 

discussões dessa envergadura, em especial das práticas curriculares do 

curso de Letras. 

 

1. Práticas curriculares e vigência da racionalidade instrumental 

 

Para a compreensão da acepção de currículo que parece imperar 

ainda nos dias atuais, no curso de Letras, trazemos à tona, primeiramente, 

a discussão sobre a vigência da racionalidade instrumental nas práticas 

curriculares, amparando-nos no pensamento freiriano, no rumo do 

apresentado por Saul e Silva (2014b). 

Segundo os autores, as práticas curriculares, centradas em 

disciplinas e na crença da neutralidade e objetividade da ciência, fundam-

se em uma pedagogia balizadora da tradição eurocêntrica, que concebe o 

“não europeu” como “não ser”, ou, como querem os autores, “um ‘não eu’ 

que necessita de ‘adestramento’ pedagógico” (Saul; Silva, 2014b, p. 2.068). 

Assim, ao professor cabe “transmitir” ao aluno os conhecimentos (neutros 

e objetivos) sistematizados na forma de disciplinas, e a este. Já ao aluno, 

“receber” esses conhecimentos passivamente, ou, como observa Freire, em 
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seu livro Educação e mudança, “tornar-se um depósito do educador”, ou 

seja, “educa-se para arquivar o que se deposita” (Freire, 2014, p. 49-50). É 

a “consciência bancária da educação”, nas palavras de Paulo Freire: o aluno 

passivamente coisifica-se (Saul; Silva, 2014b) com os conhecimentos 

selecionados.  

Essa suposta neutralidade e objetividade do conhecimento 

caracteriza a racionalidade instrumental: livre de valores, a-histórica e que 

proclama a ciência da tradição eurocêntrica como único conhecimento 

válido. Desse modo, alertam os autores, 

não há ponto de fuga, outra perspectiva possível para o conhecer; há 

apenas o conhecimento linear a ser transmitido e assimilado, absoluto em 

seus axiomas e imperscrutável em sua validade e legitimidade social. Cria-

se a ilusão do acúmulo de um conhecimento que, em seu processo de 

‘descoberta’, sempre parte de um observador ‘neutro’, como se não 

houvesse relação entre observador e objeto observado. (Saul; Silva, 2014b, 

p. 2.069) 

Dificilmente, na educação escolar, ainda palmilhando o pensamento 

freiriano, problematizamos como determinado recorte epistemológico 

adquiriu o status de conteúdo curricular, nem sequer suas condições de 

produção e os interesses a que serve. Como observam Saul e Silva (2014b, 

p. 2.074), “simplesmente, aceita-se o fato de que os conteúdos são 

anteriores aos sujeitos, aos contextos e aos processos de ensino-

aprendizagem”. Em outras palavras: simplesmente os reproduzimos, sem 

abrir mão de um estado de coisas que, como nos alerta Paulo Freire, 

contribui para a manutenção do privilégio epistemológico da 

racionalidade instrumental nas práticas curriculares. 

É, portanto, em uma concepção de não neutralidade da ciência, que 

a concebe como prática sociocultural intencional e sujeita a interesses de 

acordo com determinados momentos sócio-históricos, que se centra a 

discussão proposta neste capítulo. Em virtude disso, passamos a abordar a 

constituição do paradigma monolíngue e seu fixo e rígido conceito de 

língua. 
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2. O paradigma monolíngue e a concepção de língua 

 

As concepções que fundam o paradigma monolíngue começaram a 

se solidificar no decorrer do século XVIII, na Europa Ocidental. 

Canagarajah (2013) tem como, um importante ponto de partida para sua 

compreensão a chamada tríade herderiana, alçada pelo filósofo alemão 

Johannes Gottfried Herder e por outros pensadores da época, e que 

demarca a equivalência entre língua, comunidade e território.  

Dessa forma, cada língua seria timbrada como a essência, o espírito 

de uma comunidade particular com a qual está associada, sendo hábil a 

expressar naturalmente apenas os valores e pensamentos que pertence 

àquela comunidade. Essa concepção tanto fez da comunidade a verdadeira 

dona da língua quanto territorializou as línguas: “a language that moves to 

another place in alien territory. It cannot express the spirit of the other 

community or become part of that place” (Canagarajah, 2013, p. 21). Além 

disso, limitou o círculo de línguas que poderiam ser usadas nas interações 

sociais de determinado território e justificou a imposição da língua de 

comunidades dominantes sobre línguas e comunidades minoritárias, que 

dividiam um mesmo território, em um processo colonizador. 

A equivalência entre língua, comunidade e território apresenta 

decorrência também para a discussão sobre identidade. Para a tríade 

herderiana, há uma língua, pertencente exclusivamente a uma 

comunidade, que define uma identidade. Portanto, uma identidade é 

indissociável de uma língua, de um território e de uma comunidade. Isso 

conduz à compreensão de que nosso nascimento pressupõe determinada 

identidade, atrelada à língua, à comunidade e ao território que o situa. De 

igual modo, também nos proporciona a habilidade de falar nossa “língua 

nativa” intuitivamente, além de gozar de autoridade sobre ela.  

Assim, remetendo-nos a Canagarajah, se, por um lado, são dadas 

tanto legitimidade quanto autoridade ao falante nativo para definir como a 

língua deve ser usada, por outro, há o pressuposto de que a habilidade de 

uso das línguas de outras comunidades não nos é intrínseca, tornando-nos 

não competentes – na definição tradicional de competência, ou seja, o 

conhecimento espontâneo e intuitivo do falante nativo sobre os traços 
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sociais, funcionais, afetivos e contextuais da língua, como destaca 

Figueredo (2011). 

Sendo assim, para a tríade herderiana, a imprescindibilidade da 

natividade contribui para a glorificação do falante nativo como superior 

em relação ao falante não nativo. Entretanto, conforme observa Figueredo 

(2011), essa definição de falante nativo parece revelar que se cuida de 

questão muito mais social do que propriamente linguística. No entender 

da autora, no proporcionar, ao falante nativo, poder para atestar sobre o 

uso da língua, “esse poder leva muitos a crer que a língua pertence a eles 

[aos falantes nativos] e está sendo ‘disponibilizada’ aos demais [aos 

falantes não nativos]” (Figueredo, 2011, p. 71). Assim, continua a autora, 

constrói-se uma dicotomia entre falante nativo e falante não nativo, que 

contribui para dividir os grupos de falantes entre os que “possuem” e os 

que “não possuem” a língua. 

Retomando a discussão em torno da tríade herderiana, esta 

possibilitou o desenvolvimento posterior de outras concepções que 

ancoram o paradigma monolíngue. A noção de que uma língua caracteriza 

a identidade de uma pessoa ganhou dimensão cognitiva durante o 

Iluminismo. A língua está ligada ao pensamento e expressa, portanto, o 

veículo da razão humana, elevando-nos e diferenciando-nos dos outros 

animais. Isso conduziu à perspectiva de que o âmbito cognitivo da língua é 

superior; e suas manifestações sociais, secundárias. Ela passa a ser 

entendida como um sistema abstrato e autônomo, inserida em um sistema 

cognitivo, também abstrato e autônomo.  

O desenvolvimento da dimensão cognitiva da língua, como um 

sistema abstrato e autônomo, expandiu-se com sua sistematização, 

desenvolvida pelo estruturalismo. Conforme Canagarajah, essa teoria 

linguística tornou a língua um produto analisável objetivamente, que 

precisava ser isolado de outros domínios, como a sociedade, a cultura, as 

pessoas e mesmo o pesquisador, para ser adequadamente compreendida. 

Essa perspectiva, consequentemente, reduziu a noção de língua a um 

produto abstrato, passivo, estático e desatrelado de outros domínios, ou 

seja, um sistema transparente, que provê acesso e serve como condutor à 

realidade e à verdade. 

Como principal decorrência desse conjunto de concepções que rege 

o paradigma monolíngue, o termo língua passa a ser descrito como uma 
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entidade singular, um sistema essencialmente fechado, autônomo e 

diferente de outras línguas, atrelado a um território geográfico específico, 

que possui uma língua comum, uma língua-padrão. Este parece ser o 

conceito que ainda impera nas práticas curriculares do curso de Letras, a 

um só tempo reproduzindo um estado de coisas que, como observa Freitas 

(2012, 2014), se inicia com o Decreto-Lei n. 1.190, contribuindo para a 

manutenção do privilégio do paradigma monolíngue nas práticas 

curriculares – e, dessa forma, sobressaindo a vigência da racionalidade 

instrumental.  

 

3. As práticas curriculares do curso de Letras 

 

Na trilha de Freitas (2012, 2014), o gesto fundador das práticas 

curriculares do curso de Letras no Brasil foi o Decreto-Lei n. 1.190, de 4 de 

abril de 1939, que dava organização à Faculdade Nacional de Filosofia. 

Vejamos alguns de seus artigos, que contribuem para a discussão proposta 

neste capítulo: 

 

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO DA FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA 

Art. 2º A Faculdade Nacional de Filosofia compreenderá quatro secções 

fundamentais, a saber: 

a) secção de filosofia; 

b) secção de ciências; 

c) secção de letras; 

d) secção de pedagogia. 

[…] 

 

Art. 6º A secção de letras compreenderá três cursos ordinários: 

a) curso de letras clássicas; 

b) curso de letras neolatinas; 

c) curso de letras anglo-germânicas. 

 

[…] 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS ORDINÁRIOS 
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[…] 

SECÇÃO VIII 

Do curso de letras clássicas 

Art. 16. O curso de letras clássicas será de três anos e terá a seguinte 

seriação de disciplinas: 

Primeira série 

1. Língua latina. 

2. Língua grega. 

3. Língua portuguesa. 

4. Literatura portuguesa. 

5. Literatura brasileira. 

Segunda série 

1. Língua latina. 

2. Língua grega. 

3. Língua portuguesa. 

4. Literatura grega. 

5. Literatura latina. 

Terceira série 

1. Língua latina. 

2. Língua grega. 

3. Língua portuguesa. 

4. Literatura grega. 

5. Literatura latina. 

6. Filologia românica. 

 

Ao mesmo tempo em que definia o padrão de funcionamento para o 

então recém-criado curso de Letras no país, o decreto-lei também 

estabelecia determinadas disciplinas que comporiam o referido curso – 

em particular, neste capítulo, o curso de Letras Clássicas, embrião do que 

hoje é o curso de licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Literaturas, 

e que, pela tradição das habilitações duplas, intersecciona com os cursos 

de Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literaturas 

afins; Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa, Língua Francesa e 

Literaturas afins; e Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa, Língua 

Espanhola e Literaturas afins. 

Embora centralize sua análise na formação do professor de 

espanhol, Freitas (2012, 2014) carreia consideráveis contribuições para a 

compreensão das práticas curriculares estabelecidas pelo decreto-lei. A 
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primeira delas se refere ao estabelecimento do formato 3+1, ou seja, a 

formação do professor constituída por três anos de bacharelado acrescido 

de um ano de disciplinas pedagógicas para a obtenção do diploma de 

licenciatura. Segundo a autora, o que subjaz ao 3+1 é uma concepção de 

que teoria e prática são estanques e que cada uma tem seu locus 

específico: ao bacharelado, responsável pelos três primeiros anos, caberia, 

por meio das disciplinas de língua e literatura, a formação teórica; às 

disciplinas pedagógicas, caberia a preparação para o magistério. Mesmo 

após a recente reformulação das licenciaturas, em 2002, esclarece Freitas, 

o modelo 3+1 sobrevive em muitas práticas curriculares, em especial na 

sobrevalorização das disciplinas de língua e literatura, historicamente 

associadas à formação do bacharel, e na desvalorização daquelas que se 

centram na reflexão sobre o ensino. 

Já a segunda contribuição apontada pela autora em relação ao 

decreto-lei, alude à endogenia das matrizes curriculares dos cursos de 

Letras. Observando a seriação de disciplinas do curso de Letras Clássicas, 

no excerto acima, constata-se que nenhum deles agrupa disciplinas de 

outras áreas do conhecimento. À luz da conclusão de Freitas, os três 

cursos estabelecidos pelo decreto-lei – Letras Clássicas, Letras Neolatinas 

e Letras Anglo-Germânicas – são integralmente formados por disciplinas 

da área de Letras. 

Para além de ambas as constatações da autora, e perseguindo o 

propósito deste capítulo, ressaltamos ainda, na composição do elenco de 

disciplinas que integram o curso de Letras Clássicas, a vigência da 

racionalidade instrumental, já apresentada em outro passo, que se foi 

manifestada por meio da manutenção do privilégio do paradigma 

monolíngue e de uma concepção de língua entendida como um sistema 

singular e essencialmente fechado – diferente, portanto, de outras línguas. 

Vejamos o rol de disciplinas de língua que, conforme o decreto-lei, compõe 

o curso de Letras Clássicas: Língua Latina, Língua Grega e Língua 

Portuguesa. Ao separá-las nominativamente, na forma de três disciplinas 

distintas, o decreto-lei figura contribuir para a supremacia do paradigma 

monolíngue, conferindo à concepção de língua um conceito monocêntrico, 

estanque: trata-se, isto sim, de três línguas singulares, inerentemente 

diferentes umas das outras. Portanto, traduzem três disciplinas diversas. 
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Assim, o formato 3+1, na formação do professor, e a endogenia da 

matriz curricular, parecem ser a concepção de língua que ainda impera 

nas práticas curriculares dos cursos de Letras nos dias de hoje. Para 

ambientar essa constatação, trazemos a lume, como parâmetro de 

comparação, a estrutura curricular atual de um curso de licenciatura em 

Letras: Língua Portuguesa e Literaturas, de uma universidade pública 

brasileira. 

 
Matriz curricular de um curso de Licenciatura em Letras:  

Língua Portuguesa e Literaturas Afins 

1º ANO Disciplina 

CONTEÚDO CURRICULAR DE NATUREZA CIENTÍFICO-CULTURAL 

 PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS (COESÃO E COERÊNCIA) 

 FONÉTICA E FONOLOGIA 

 LINGUÍSTICA I 

 LÍNGUA LATINA 

 TEORIA DA LITERATURA 

 INGLÊS INSTRUMENTAL 

 FRANCÊS INSTRUMENTAL 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

2º ANO Disciplina 

CONTEÚDO CURRICULAR DE NATUREZA CIENTÍFICO-CULTURAL 

 MORFOSSINTAXE 

 LINGUÍSTICA II 

 LITERATURA BRASILEIRA I 

 LITERATURA PORTUGUESA I 

 FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA 

 LIBRAS 

CONTEÚDO PEDAGÓGICO 

 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
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3º ANO Disciplina 

CONTEÚDO CURRICULAR DE NATUREZA CIENTÍFICO-CULTURAL 

 SINTAXE DO TEXTO 

 FILOLOGIA ROMÂNICA 

 LITERATURA BRASILEIRA II 

 LITERATURA PORTUGUESA II 

 LITERATURA INFANTOJUVENIL 

 OPTATIVA 

 

4º ANO Disciplina 

CONTEÚDO CURRICULAR DE NATUREZA CIENTÍFICO-CULTURAL 

 TEORIAS DO DISCURSO 

 LINGUÍSTICA III 

 LITERATURA BRASILEIRA III 

 CRÍTICA LITERÁRIA 

CONTEÚDO PEDAGÓGICO 

 ORGANIZAÇÃO E FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: LITERATURA 

 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Disciplina 

Psicolinguística 

Introdução à Filosofia 

Introdução à Antropologia 

Introdução à Sociologia 

Inglês Instrumental I 

 

Se compararmos essa estruturação curricular com as disciplinas 

instituídas pelo decreto-lei, observamos, retomando Freitas (2012, 2014), 

que tanto o formato 3+1, na formação do professor, quanto a endogenia da 
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matriz curricular se mantêm. O primeiro, na explícita divisão apresentada 

entre “conteúdo curricular de natureza científico-cultural” e “conteúdo 

pedagógico”, mantendo e reproduzindo, a um só tempo, a concepção de 

que teoria e prática possuem, cada uma, seu locus específico na formação 

do professor de línguas e a conseguinte secundarização da formação para 

o ensino.  

Já em relação à endogenia da matriz curricular, uma vez mais se 

depreende, conforme antecipou Freitas em sua análise sobre o decreto-lei, 

que o curso de licenciatura em Letras, aqui perscrutado, é constituído 

quase que totalmente por disciplinas da área de letras. As únicas 

disciplinas exógenas são as optativas “Introdução à Filosofia”, “Introdução 

à Antropologia” e “Introdução à Sociologia”. Entretanto, o aluno precisa 

cursar apenas uma delas, no terceiro ano. Esse ponto sobre a endogenia da 

matriz curricular sobressai devido às diretrizes curriculares nacionais 

para a formação de professores em cursos de licenciatura, vigentes desde 

2002, que, como destaca Freitas, pendem verticalmente para a 

interdisciplinaridade. 

Embora a discussão encartada nos dois parágrafos anteriores não 

reflita o foco deste capítulo, parece ela complementar o propósito de 

analisar a vigência da racionalidade instrumental nas práticas 

curriculares, traduzida pela manutenção do privilégio do paradigma 

monolíngue, amarrado à sua fixa e rígida concepção de língua. Assim, 

inseridas no formato 3+1 de formação de professor e na endogenia, 

denota-se a conservação de uma matriz curricular, em particular no que se 

denomina “conteúdo curricular de natureza científico-cultural”. Muito se 

assemelha essa matriz àquela das Letras Clássicas, determinada pelo 

decreto-lei, uma vez que a maior parte das disciplinas, em seu cerne, ainda 

é a mesma: Língua Portuguesa (sob diversas designações, tais como 

Prática de Leitura e Produção de Textos: Coesão e Coerência;, Fonética e 

Fonologia;, Morfossintaxe; e Sintaxe do Texto), Língua Latina (substituída 

no 3º ano por Filologia Românica) e Literatura Brasileira e Portuguesa 

(acrescidas, agora, de Teoria da Literatura; de Literatura Infantojuvenil; e 

de Crítica Literária). 

Nesse caminhar, mantém-se o paradigma monolíngue regendo a 

constituição das práticas curriculares. Tomemos as disciplinas do eixo de 

Língua Portuguesa. Embora as disciplinas não estejam nominativamente 
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designadas como Língua Portuguesa, tal qual se apresenta no decreto-lei, 

mas distribuídas na forma de Prática de Leitura e Produção de Textos 

(coesão e coerência), Morfossintaxe e Sintaxe do Texto, a supremacia do 

paradigma monolíngue se evidencia na ênfase atribuída ao papel do texto 

(monolíngue) na composição de tais disciplinas.  

Ao requerer a equivalência entre língua, comunidade e território, 

limitando o círculo de línguas que poderiam ser usadas nas interações 

sociais de determinado território e, portanto, dando à concepção de língua 

um conceito monocêntrico, o paradigma monolíngue instituiu a conjectura 

de que um texto deve ser escrito em apenas uma língua e que seu 

significado deve ser transparente. Essa expectativa está relacionada com a 

acepção de comunicação desenvolvida a partir de então: para que a 

comunicação seja eficiente e bem-sucedida, uma língua comum, com 

normas compartilhadas, deve ser empregada. Línguas, portanto, possuem 

seus sistemas únicos e devem ser mantidas distantes da mistura com 

outras línguas, se o intuito for uma comunicação eficaz.  

Daí a necessidade de uma disciplina de Prática de Leitura e 

Produção de Textos, cuja prioridade seja conferida à coesão e à coerência 

textuais (em Língua Portuguesa). Isso explica a importância de outra 

disciplina como Sintaxe do Texto (também em Língua Portuguesa) ou a 

análise morfossintático-semântico-discursiva proposta na ementa de 

Morfossintaxe (da Língua Portuguesa). Em outras palavras: a Língua 

Portuguesa é entendida como sistema singular e essencialmente fechado, 

– portanto, diferente de outras línguas –, cujos textos devem ser 

esmiuçadamente estudados. A finalidade é que os futuros professores de 

Língua Portuguesa compreendam e, após a conclusão do curso, ensinem 

que os textos devem ser escritos em apenas uma língua – a Língua 

Portuguesa padrão –, devendo seu significado ser transparente, para que a 

comunicação seja bem-sucedida. 

Assim, diante do exposto até aqui, as práticas curriculares dos 

cursos de Letras têm contribuído para o privilégio do paradigma 

monolíngue. Bem por isso, eternizamos o projeto de fazer uma língua 

corresponder unicamente a seus limites geográficos e a determinados 

grupos, projeto iniciado na (não tão) longínqua Europa Ocidental do 

século XVIII, ao que tudo indica. Dessa forma, continuamos a não 

problematizar como determinado recorte epistemológico adquiriu o 
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status de conteúdo curricular, tampouco suas condições de produção e os 

interesses a que serve. Nesse rumo, mantemos imexível a racionalidade 

instrumental nas práticas curriculares dos cursos de Letras. Por 

conseguinte, permanecemos em nossa discussão sobre consciência 

multilíngue e tolerância à diversidade linguística apenas como apêndices, 

ao passo que o paradigma monolíngue faz ressoar seu canto de sereia, 

mantendo nossas práticas curriculares, a todo instante, nas profundezas 

da tradição monolíngue eurocêntrica. 

 

4. Ainda uma palavra, para concluir 

 

Por fim, para todos aqueles envolvidos com os cursos de Letras no 

Brasil, ressaltamos que não estamos politizando as práticas curriculares: 

elas sempre foram políticas, sempre estiveram a serviço da racionalidade 

instrumental (eurocêntrica) e da manutenção da superioridade do 

paradigma monolíngue. Este foi o princípio de que partimos para a feitura 

deste capítulo, princípio subjacente a cada parágrafo que aqui escrevemos. 
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