
 Clichê ou sabedoria popular, frequentemente 
escutamos, lemos ou até mesmo repetimos a expressão 
“a vida começa aos 40”. Algumas inferências podem ser 
feitas a partir desse ditado: que uma pessoa já conseguiu 
algumas coisas em sua vida, que possivelmente já se 
casou, já teve filho(s), concluiu uma graduação, decidiu 
sua carreira, plantou uma árvore... Enfim, tantas podem 
ser as experiências em 40 anos que se afirmaria haver 
uma relação desse tempo com a maturidade.

 E quanto a uma instituição? Também atinge a 
maturidade aos 40 anos? Nós diríamos que talvez até 
antes, mas, de fato, 40 anos são uma marca emblemática 
de atuação. Esse é o caso do curso de Letras da Unesc, 
que nasceu em 1974 e chega aos 40 anos agora em 
2014. Como essa maturidade foi conquistada?

 Muitos são os motivos os quais nos levam a crer 
que alcançamos uma maturidade semelhante àquela 
das pessoas que completam 40 anos. Listaremos alguns 
deles, estabelecendo relação com os elementos do tripé 
universitário: pesquisa, extensão e ensino.

 Somos um curso que atualmente tem uma 
inserção considerável na pesquisa acadêmica. Exemplo 
disso é o grupo de pesquisa Littera, cujos alunos bolsistas 
e professores pesquisadores, por meio da participação 
em eventos nacionais e de produções científicas 
qualificadas, ajudam a compor o quadro positivo da 
pesquisa na Unesc. Poderíamos dizer nostalgicamente 
(já que a pauta são os 40 anos) que herdamos nossa 
vocação de pesquisadores de alguns desbravadores da 
pesquisa em Letras – entre eles o professor Eurico Back, 
que por anos desenvolveu estudos sobre a estrutura e o 
ensino da língua portuguesa. Foi professor na Unesc até 
o final da década de 1990.

 No que diz respeito à extensão, asseguramos 
que nosso contato com a comunidade local e regional 
tem sido profícua ao longo dos anos. Vários foram, 
e ainda são, os momentos em que o curso de Letras 
participou da formação continuada de professores 
de Educação Básica, de projetos de leitura e língua 
estrangeira em escolas, etc. Agora o curso abraça o 
projeto de envergadura da instituição junto ao Território 
Paulo Freire.

 O terceiro esteio que apresentamos para o 
curso de Letras (talvez o mais óbvio) é o ensino. Durante 
40 anos mais de mil professores de língua portuguesa, 
inglesa e espanhola tiveram sua graduação concluída 
no curso de Letras da Unesc. Atualmente, em Santa 
Catarina, somos um dos últimos cursos de licenciatura 
em Letras 100% presencial. Nossos egressos compõem 
com destaque as redes de ensino particular, municipal 
e estadual de ensino de Criciúma e região. Citamos 
também, com orgulho, diversos professores de Letras 
formados na Unesc e que agora fazem parte de 
instituições de ensino superior pelo Brasil (Federal do 
Ceará, Federal de Santa Catarina, IFSC, IFC, entre outras).

 O curso está comemorando suas bodas de 
esmeralda. Chega com maturidade aos 40 anos. Todavia, 
da mesma forma que uma pessoa que chega aos 40 tem 
muito a fazer (ainda bem, pois maturidade não significa 
estagnação), muito ainda também pode ser conquistado 
e realizado por Letras, em especial na promoção “da 
qualidade e da sustentabilidade do ambiente de vida”, 
pois a linguagem também figura nesse contexto de 
cidadania plena.

 Parabéns a todos aqueles (alunos, professores 
– alguns in memoriam –, familiares e funcionários) que 
de alguma forma fazem ou já fizeram parte do curso de 
Letras da Unesc.
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