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Resumo: 

A presente pesquisa analisa a questão da formação inicial de professores de Língua 

Portuguesa (LP) e o recurso da transposição didática como temas principais. A 

Educação Básica (EB) brasileira tem sua qualidade questionada em função dos baixos 

índices alcançados nas diversas avaliações externas a que é submetida. Entre as 

problemáticas relacionadas à política e à administração escolar, tem-se o professor, 

que exerce papel de destaque. Parte-se, então, da premissa de que o pouco trabalho 

com a transposição didática, somado às deficiências dos cursos de licenciatura 

refletem na qualidade do ensino básico brasileiro.  

Introdução: 

Ao se discutir os cursos de licenciatura em Letras, o distanciamento existente entre o 

Ensino Superior – formador de professores – e a EB vem à tona.  

O diálogo entre esses dois níveis e entre teoria e prática não é comum no curso, 

interferindo na qualidade do processo de educação formal.  

Levar em conta os problemas arraigados nas raízes históricas da educação brasileira 

possibilita melhor entendimento a respeito da formação de professores. Docentes de 

muitos cursos de licenciatura ainda têm visões imutáveis e obsoletas quando se trata 

da prática docente. Formados de maneira impositiva e normativa, transmitem seus 

conhecimentos aos futuros professores da EB e estes chegarão às salas de aula 

tendendo a replicar esses pensamentos autoritários, pois estes foram os únicos a eles 

apresentados durante a graduação.  

O tema que será tratado com destaque nesta pesquisa será o da transposição didática 

(ação que deveria integrar as preocupações e os planos de ensino de todos os 

docentes formadores de futuros professores), ou seja, uma maneira de aproximação 

do saber científico – teórico – e do saber pedagógico, isto é, da teoria e da prática da 

sala de aula.   

Propõe-se como problema de pesquisa refletir acerca da má qualidade da EB 

brasileira e o envolvimento do professor de LP nesse contexto: até que ponto a 

formação inicial de professores de LP interfere na qualidade da EB?  

A relevância do projeto justifica-se pelo fato de que a investigação do processo de 

formação de professores de LP e o seu impacto na realidade da EB acrescentará à 



bagagem social e profissional dos alunos de Letras conhecimentos, perspectivas e 

ideias, a fim de que estes se tornem profissionais conscientes do papel social que 

desempenharão ao longo da carreira, não só como profissionais de Letras, mas como 

formadores de cidadãos.  

Objetivos: 

O objetivo geral deste projeto é demonstrar como o tradicionalismo dos cursos de 

licenciatura em Língua Portuguesa influencia a formação e a atuação de futuros 

professores em sala de aula da Educação Básica, além de discutir o impacto dessa 

realidade nesse nível básico da educação brasileira. 

Os objetivos específicos são:  

a-) Descrever, brevemente, a história da Educação Básica brasileira e os documentos 

que regem-na, bem como a licenciatura no Brasil e como se dá a formação dos 

professores de Língua Portuguesa;  

b-) Propor ações para a realização de um trabalho coerente e eficaz nas salas de aula: 

da transposição didática à elaboração de atividades.  

Metodologia: 

Partindo de uma revisão bibliográfica acerca do tema privilegiado, o método a ser 

empregado nesta pesquisa será o da pesquisa-ação, definida por Latorre (2004, p. 

24) como “[...] uma indagação prática realizada pelo professorado, de forma 

colaborativa, com a finalidade de melhorar sua prática educativa através de ciclos de 

ação e reflexão”1. Bartolomé (1986 apud Latorre, 2004) acrescenta ser a pesquisa-

ação um processo de reflexão sobre a prática, que envolve pesquisa, ação e 

formação. Tal caminho metodológico possibilitará compreender melhor as 

dificuldades apresentadas pelo professor iniciante de Língua Portuguesa ao se 

deparar com suas tarefas de ensino na Educação Básica, apontando a transposição 

didática como recurso pedagógico a ser entendido como uma forma eficaz e 

recorrente de aproximação do saber científico, acadêmico, com o saber prático da 

docência nas salas de aula.  

Desenvolvimento: 

                                                           
1 Tradução nossa. 



Após um breve resumo a respeito da educação brasileira desde seu início, volta-se a 

atenção para os documentos que regem a Educação Básica no Brasil que, 

resumidamente, são: a Lei 9.394/96, a qual estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(DCN) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

Os PCN têm por fim orientar os professores em suas atividades docentes e caminham 

no sentido de se “[...] respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes 

no país e [...] se considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns 

ao processo educativo” (SOUZA, 1998, p. 05). 

Assim, também os PCN de Língua Portuguesa preocupam-se em mostrar ao aluno 

que sua cultura, suas peculiaridades – sejam na fala ou no modo de se relacionar com 

os demais – são objetos de estudo. Busca-se, assim, valorizar “[...] a linguagem nas 

diferentes esferas sociais” (BRASIL, 2000, p. 18). A língua materna, portanto, deve 

ser discutida por meio de reflexões sobre seu uso e sua prática social.  

Resultados preliminares: 

As revisões bibliográficas realizadas, assim como a análise dos currículos e 

programas da licenciatura em Letras, já apontam para a premissa inicial desta 

pesquisa de que o pouco trabalho com a transposição didática, somado às 

deficiências dos cursos de licenciatura, refletem negativamente na qualidade da EB 

brasileira, como se pretende demonstrar quando forem analisados relatos de 

professores de LP recém formados. Pretende-se, ainda, no escopo da pesquisa-ação, 

indicar alternativas para minimizar os problemas elencados.  
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