HUMANAS

Letras
Capacitação para o ensino ou atividade na área da linguagem
A história e a estrutura da língua
de um povo, sua literatura e seus
meios de comunicação, assim
como sua cultura e interação a partir
da linguagem, são alguns dos temas
estudados no curso de Letras. O aluno é preparado para trabalhar como
professor de língua e literatura em
escolas públicas e particulares. O
conhecimento de português e de
outro idioma também permite que
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o graduado atue como secretário,
escritor, crítico e revisor de textos
em diversas áreas.
As unidades da Unesp que oferecem o curso de Letras são as de
Araraquara, Assis e São José do Rio
Preto. Entre os professores, estão alguns dos principais especialistas da
área. Amplas bibliotecas e laboratórios de idiomas dão respaldo ao estudo de língua portuguesa, literatura

e habilitação em idioma estrangeiro.
O aluno também pode obter nova
habilitação em língua estrangeira
depois de formado, inscrevendo-se
como reingressante, ou, no caso
de Araraquara e Assis, portador de
diploma superior de outra área.
Nos três Câmpus é oferecida
a licenciatura, modalidade de graduação que capacita o estudante
para dar aulas. A única unidade

que oferece também a opção de
bacharelado – que prepara o aluno
para atividades que vão da edição
de livros à tradução e revisão de
textos – é a de Araraquara. Lá, o
aluno pode se habilitar em alemão,
espanhol, francês, inglês ou italiano
(línguas modernas), ou ainda em
grego ou latim (clássicas). A unidade
possui centros de estudos sobre a
língua portuguesa ao longo da história e sobre lexicografia, a técnica
de feitura de dicionários.
Os três departamentos do curso – Letras Modernas, Linguística
e Literatura – promovem eventos
científicos e atividades de pesquisa
em que aos alunos interagem com
estudantes de mestrado e doutorado
e especialistas de outras instituições.
Para alguns desses projetos, são fornecidas bolsas de agências públicas.
Em Assis, além da habilitação
em língua portuguesa, é possível
aprender alemão, espanhol, francês,
inglês, italiano e japonês. No primeiro semestre, são dadas noções
gerais dos idiomas e, a partir do
segundo, um deles é escolhido para
a habilitação. O estudante pode participar de projetos de iniciação científica ligados a grupos de pesquisa e
laboratórios didáticos. Há também

Com o domínio de
línguas, literatura e
cultura, graduado se
destaca em mundo
globalizado
estudos relacionados aos acervos
da Unidade. Em muitos casos, o
graduado pode obter bolsas assistenciais ou acadêmicas, além de
ter oportunidades de intercâmbios
internos, nacionais e internacionais.
Em São José do Rio Preto, o
preenchimento das vagas para
habilitação em língua estrangeira
obedece à classificação no vestibu-

lar. Os idiomas são espanhol, inglês,
francês e italiano. Um dos principais
eventos acadêmicos da unidade
é a Semana de Letras, organizada
pelos alunos e da qual participam
convidados de destaque.
A projeção internacional do Brasil
multiplicou vagas de emprego para
quem domina línguas estrangeiras.
E fez crescer o número de estrangeiros interessados em aprender
português. O aquecimento do setor
de ensino de idiomas influencia a
produção de livros didáticos, outra
área de atuação para os graduados
em Letras. Com esse cenário favorável e formação consistente, os
ex-alunos da Unesp têm seguido
carreiras bem-sucedidas.
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