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Introdução
 De acordo com os resultados das avaliações realizadas pelo Governo Federal os alunos brasileiros têm apresentado dificuldades em 

relação à leitura, interpretação e produção de texto, nos remetendo a uma reflexão sobre a eficiência do ensino de Português. Sendo assim, o 
presente projeto nasceu das inquietações proporcionadas pela problemática mencionada e pela pesquisa anterior, desenvolvida no projeto 
"Concepções da Linguagem", em que pesquisamos, juntos com os alunos do curso de Letras, modalidade EaD, as concepções de linguagem de 
professores de língua portuguesa, em todo o território nacional. Desta forma, dando continuidade à pesquisa anterior, propomos realizar 
estudos que verifiquem as crenças da população em relação a alguns aspectos relacionados à disciplina de português, como: o que é aprender 
português, o que é a língua portuguesa, como se estrutura; além disso, visa verificar as crenças e concepções dos professores da educação 
básica em relação a esta disciplina.

Objetivos
 Objetivamos verificar o que a comunidade e os professores pensam a respeito do ensino e da aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Especificamente, o trabalho visa compreender como os "leigos" e os professores concebem as questões linguísticas, estabelecendo, assim, 
uma contraposição entre tais crenças e os conhecimentos teórico-científicos abordados pela academia.

Material e Métodos
 A pesquisa será realizada por meio da coleta de dados efetuada pelos alunos das licenciaturas (Letras, Pedagogia e História) 

matriculados na modalidade a distância. Em um primeiro momento, o questionário de coleta de dados está sendo aplicado a professores
-regentes da disciplina de língua portuguesa das escolas onde os alunos de Letras estão realizando estágio curricular. Na segunda fase, aplicar
-se-á questionário aos alunos das licenciaturas e, por último, aos membros da comunidade em geral.

 Ressaltamos que as questões têm como base teórica os postulados feitos pelos PCN (BRASIL, 1997) e as análises dos dados serão 
realizadas tendo como base os estudos de Aguilera; Silva-Poreli e Yida (2010), Antunes (2003), Araújo e Fraga (2010), Bagno (2005), 
Barcelos (2000; 2001), Pajares (1992), Santos (1996), Silva (2005; 2011).

Resultados e Discussão
 Nesta pesquisa, hipotetizamos que muitos docentes que ainda possuem uma abordagem gramatical, o fazem devido às experiências 

que tiveram como alunos, mesmo após serem apresentados às teorias que apontam formas diferenciadas em se trabalhar a gramática. Assim, 
por meio da coleta de dados com os professores-regentes, pretendemos ratificar tal hipótese, a partir da análise dos seguintes fatores: a 
concepção de linguagem do docente, como é realizada a abordagem dos conteúdos gramaticais, a finalidade da escola no que diz respeito ao 
ensino de língua portuguesa, quais tipos de textos são escolhidos, como é trabalhada a oralidade, a relação que o professor estabelece entre a 
classe social e o registro de fala dos alunos, o que é considerado "erro" para o professor, entre outros. Com esses dados, será possível analisar
e mensurar quais fatores são perpassados por crenças na prática do professor e quais aspectos se fundamentam nas teorias de ensino e 
aprendizagem atuais.



Conclusão
 Com a análise dos dados coletados será possível confirmarmos que os professores que passaram pelas vidas dos alunos, agora também 

professores ou graduandos do curso de Letras, acabam influenciando-os na formação de suas crenças a respeito do curso, da prática docente 
e, no caso deste estudo, da disciplina de Língua Portuguesa.
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