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RESUMO: O presente artigo tem como propósito investigar as possíveis lacunas na formação 

acadêmica do professor nos cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa e suas dificuldades 

ao ingressar no mercado de trabalho. O interesse pelo tema surgiu a partir de questionamentos 

sobre a qualidade da formação acadêmica de língua portuguesa, nos cursos de graduação, das 

universidades públicas federais. Observa-se na prática e na leitura muitas falhas dos cursos de 

licenciatura, no sentido de preparar o futuro profissional para ingressar no mercado de trabalho. 

Tanto o estágio supervisionado quanto a prática em sala de aula parecem ser insuficientes para 

dar um suporte ao recém-formado. Este artigo investiga alguns problemas e dificuldades na 

formação acadêmica do professor de língua portuguesa. Na tentativa para solucionar essa 

problemática foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, visando alcançar uma melhor 

compreensão do problema, bem como traçar algumas contribuições para minimizá-lo.  Os 

resultados alcançados foram as possibilidades que existem para melhorar a qualidade do ensino 

e o contato do graduando com as escolas desde o seu ingresso no curso de licenciatura, evitando 

que lá no final do curso, o futuro profissional se depare com uma realidade diferente daquela 

apreendida na teoria e assim aglutinar a teoria e a prática.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação acadêmica de língua portuguesa é, sem dúvida, uma questão de grande 

importância no cenário nacional, pois, uma boa formação representa um benefício para os 

futuros alunos e aos professores, principalmente porque a língua materna permeia o ensino das 

outras áreas do conhecimento. Há problemas matemáticos, por exemplo, que exigem uma boa 

compreensão da língua vernácula, por isso é  fundamental a todos os alunos conhecerem e terem 

domínio da língua em diversos contextos, dentro e forma da sala de aula. Portanto, o ensino da 

língua oficial do Brasil deve ser tratado como prioridade pelas políticas educacionais visando 

                                                           
1 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Curso de Letras – Português da UAELL da 

UFG, Regional Catalão, como requisito parcial para a conclusão do Curso, desenvolvido sob 

orientação da profª. Dra. Luciane Guimarães de Paula. 
2 Graduando do 8º período do curso de Letras – Português. 
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ao desenvolvimento contínuo dos profissionais que já atuam na sala de aula e aperfeiçoamento 

dos cursos de licenciatura no país. 

Com vista na importância da língua portuguesa na vida acadêmica dos alunos e 

professores, a presente pesquisa almeja investigar algumas lacunas e dificuldades na formação 

do professor de língua portuguesa, de modo específico pretende responder as seguintes 

perguntas: 1) se os cursos de Letras Português no cenário nacional preparam profissionais com 

qualidade para ingressar no mercado de trabalho, 2) se a formação dos cursos atende as 

necessidades dos alunos em se sentirem preparados para assumir a sala de aula e da comunidade 

em ter um bom profissional na escola. Enfim, pretende, verificar se os objetivos presentes no 

projeto pedagógico do curso são plenamente cumpridos. Para investigar essa problemática 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, visando alcançar uma melhor compreensão 

do problema, e contribuir para os estudos da área de formação docente, bem como traçar algumas 

sugestões para minimizar o problema apontado. 

O interesse por este tema surgiu a partir de questionamentos sobre a qualidade da 

formação acadêmica do professor de língua portuguesa nos cursos de graduação das 

universidades públicas federais. Os questionamentos iniciaram com a observação na prática e 

na leitura de muitas falhas dos cursos de licenciatura, no sentido de preparar o futuro 

profissional para ingressar no mercado de trabalho.  

Evidencia-se de maneira relevante a questão social, uma vez que visa investigar e 

compreender melhor as dificuldades dos cursos de graduações para conseguir formar 

professores que se sintam confiantes e bem preparados para assumir a sala de aula, uma vez 

graduados. Assim, a contribuição principal para área de formação docente decorre da 

possibilidade de verticalizar o debate sobre os problemas recorrentes dos cursos de formação, 

bem como propor algumas medidas que possam minimizar tais óbices ao bom desempenho 

profissional.  

Na busca por uma melhor compreensão da realidade estudada, principalmente para 

entender melhor por que os egressos passam por situações desconfortáveis e traumatizantes nas 

aulas de língua portuguesa, que podem fazê-los desistir da profissão, intentou-se realizar o 

presente trabalho. Espera-se que a presente pesquisa possa contribuir para os estudos que visam 

repensar a formação profissional do docente e o papel da educação e que isso seja refletido, na 

prática, na melhora da qualidade da formação do educador e de seu desempenho em sala de 

aula.  

O tema foi escolhido devido ao interesse pela qualidade da formação acadêmica de 

língua portuguesa, nos cursos de graduação das universidades federais públicas. Parece que 



3 

 

muitos saem dos cursos sem se sentirem preparados para assumir a sala de aula. Diante dessa 

realidade evidenciamos problemas na formação acadêmica do aluno, que impedem o seu bom 

desempenho no mercado de trabalho. Desse modo, ao investigar essa questão será possível 

apontar alguns dos principais problemas verificados na formação acadêmica dos alunos nos 

cursos de licenciatura em Letras, habilitação em Língua Portuguesa; analisar quais são as 

dificuldades dos recém-formados ao ingressar no mercado de trabalho; destacar algumas 

possíveis contribuições para minimizar os problemas detectados nos cursos de licenciatura em 

língua portuguesa a fim preparar melhor o futuro professor para ingressar na carreira docente. 

Tendo estes objetivos em mente, o presente trabalho foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, conforme Gil (1999), esta metodologia de pesquisa é realizada por meio 

de um material já elaborado como, por exemplo, livros, artigos científicos, dentre outros. O 

autor destaca uma das vantagens desta abordagem que é o fato de se poder abranger um vasto 

repertório de fenômenos, especialmente quando esses dados encontram-se muito dispersos pelo 

espaço 

O artigo está dividido em quatro partes excetuando esta breve introdução e as 

considerações finais. Trata-se o arcabouço teórico que está subdividido respectivamente na 

parte teórica introdutória, seguida do perfil do curso, discussão a respeito de alguns problemas 

encontrados nos cursos de formação e finalizando com algumas considerações para amenizar 

os problemas apontados. As considerações finais fazem um apanhado geral sobre os aspectos 

discutidos ao longo do trabalho bem como apontam algumas sugestões para futuros estudos. 

 

2. Pressupostos Teóricos 

 

A formação do professor é fundamental para seu crescimento profissional. Cerca de 

50 anos atrás não havia uma lei ou política pública que cobrasse o desenvolvimento 

profissional da educação e por isso, era comum observar que quem tinha a 4ª ou 5ª série já 

era chamado para dar aulas, o que não é mais possível hoje por força da Lei 9394/96 que 

exige a formação superior como requisito básico para o ingresso no ensino básico e 

fundamental. Assim entende-se que a formação inicial é suficiente para garantir uma boa 

formação e o sucesso no mercado de trabalho, em pleno século XXI. 

Vale acrescentar que professores mal estruturados para o ensino não conseguem obter 

oportunidades na área que foram formados por causa das frustrações de sua formação e 

acabam abandonando a profissão. Há outros que se limitam apenas a reproduzir um modelo 

de ensinar somente o que aprenderam na graduação ao invés de buscar aplicar os princípios 
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do ensino para criar novas práticas educacionais, como pondera Perrenoud (2002). Ele tem 

pouco comprometimento com sua prática e com o seu desenvolvimento profissional, 

restringindo sua atividade docente minimamente a cumprir sua carga horária e se limita a 

repetir o modelo de ensino que aprendeu na graduação.  

Já o professor concursado é um servidor público que não pode perder sua vaga, a não 

ser que ele cometa algum crime. Nem mesmo se for um que tenha baixa dedicação e que todos 

saibam disso, ele não perde a sua vaga e isto representa um sério problema para a qualidade da 

educação. Assim, no contexto acadêmico o papel da educação deve ser rigorosamente 

cumprido, tanto na formação inicial quanto na continuada (CHARLOT, 2008, p. 101). 

 Existem pesquisas que mostram como a formação docente se limita a desenvolver o 

raciocínio técnico nos professores em formação, como deixa a entender Zeichner (2008). 

Esses formandos não aprendem a pensar e a sua atividade profissional crítica e outras 

questões mais amplas como a dimensão social e política do contexto onde desempenha sua 

atividade docente, permanecem restritas.  

Ao enfrentar problemas e contratempos, segundo Charlot (2008), em seu métier, 

aponta que o professor desenvolve uma habilidade chamada por Schön (apud ZEICHNER, 

2008) de reflexão da prática e ao pensar questões de ordem política e social com objetivo de 

contribuir para melhorar a condição dos indivíduos na sociedade. Ele desenvolve a habilidade 

de reflexão crítica sem a qual não consegue desempenhar um bom papel em sala de aula, nem 

resolver questões do seu cotidiano profissional.  

Existem outros fatores como o papel e a responsabilidade do aluno durante a vida 

acadêmica, pois há alunos que não têm o interesse pelas aulas, não tem a intenção de trabalhar 

em outras áreas nem dar continuidade aos estudos. A consequência disso é evidenciada pelos 

maus profissionais, que estão na sala de aula ocupando lugar de outros e prejudicando a 

qualidade do ensino, além de denegrir a imagem da classe trabalhadora das redes de ensino.  

A origem do problema não está só na formação acadêmica, mas também depende da 

postura do aluno e o mérito do sucesso da formação docente que é tanto do professor 

formador quanto do aluno ou do recém-formado. Assim, o fracasso da formação é 

responsabilidade de ambos, mas o profissional pode pensar o seguinte: “o aluno está 

dependendo de mim, na verdade, é ele quem deve fazer o trabalho intelectual. Se o aluno não 

fizer o trabalho intelectual, não vai aprender, vai fracassar. Mas, também eu, como professor, 

vou fracassar” (CHARLOT, 2008, p. 96). 

Apesar de tantos óbices, observa-se, no entanto, que alguns pesquisadores sustentam 

uma esperança em relação ao futuro a despeito do grande número de pesquisas que apontam 
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para uma crise ainda maior na educação, como afirma Saviani (2011) que a valorização da 

educação precisa ter o professor na sala de aula como o autor principal e responsável pelo 

desenvolvimento pessoal de seus alunos e não somente pela aquisição de conhecimento. 

Todavia, para isso acontecer, faz-se necessário o comprometimento de várias partes 

coautoras, tanto do próprio profissional do estado, da escola, da comunidade e dos próprios 

alunos assumirem as responsabilidades que lhes são cabíveis. Essas relações têm uma grande 

importância para que as dificuldades que alguns docentes têm, ao ingressar no mercado de 

trabalho sejam sanadas. Os beneficiados nesta nova relação são que seremos todos nós como 

uma nação. 

 

3. Perfil do Curso de Letras-habilitação em Português conforme o PPC da UFG 

 

Ao analisar os objetivos do Curso de Letras Português apresentados no Projeto 

Pedagógico do Curso – PPC3 e divulgado no site da Unidade Especial de Letras e Linguística 

– UAEL da Regional Catalão, observa-se objetivos ambiciosos como, por exemplo, buscar a 

reflexão acadêmica para os problemas sociais no país e no mundo.  Dentre outros aspectos, o 

texto aponta a universidade não só como instituição responsável pela produção de 

conhecimento, mas principalmente como ente co-responsável pela busca de soluções para as 

questões sociais do País. 

Conforme os objetivos contidos no PPC do curso, destacam-se o desenvolvimento da 

capacidade intelectiva, através da linguagem que são preparar o futuro profissional para uma 

atuação consciente na escola, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, bem como 

estimular atitudes para desenvolver pesquisas pela análise crítica das teorias vistas na relação. 

(PPC, p.10). O curso alega promover uma maior compreensão da natureza humana e também 

o desenvolvimento da capacidade intelectiva e criativa do aprendiz, bem como seu o 

desenvolvimento social. 

A razão pela qual o fluxo de conteúdo do curso de Letras Português oferece como 

disciplinas obrigatórias ou optativas a prática da produção escrita e da leitura na língua 

portuguesa visa aprofundamento desses estudos. E de acordo com o referido documento o 

colegiado tem consciência que muitos alunos chegam ao ensino superior sem o pleno domínio 

da norma culta da língua portuguesa, em sua modalidade escrita, como aponta o PPC (2001). 

                                                           
3 No decorrer do texto utilizaremos apenas a sigla PPC.  
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Todavia, o curso nem sempre consegue atingir essas metas que foram estabelecidas, 

como se pode apontado pelos autores como Charlot (2008) e Perrenoud (2002) e Saviani (2011), 

como por exemplo, o fato de no momento do estágio o aluno passar por algumas dificuldades 

nas suas regências, por não se sentirem à vontade com a sala de aula, local esse que será o seu 

futuro ambiente de trabalho. Além disso, segundo a proposta do PPC os alunos já deveriam 

estar preparados porque, há uma eficaz conexão entre teoria e prática desde o início do curso. 

Portanto, esse ambiente de sala de aula deveria ser familiar para os egressos, demonstrando que 

durante o curso foram preparados para a realidade que os futuros professores irão enfrentar 

durante toda sua vida.  

Essas dificuldades são oriundas de alguma das lacunas dos cursos de formação. A 

universidade, apesar de alegar ampla oportunidade de prática aos futuros docentes, na realidade 

não proporciona horas práticas suficientes para que esses indivíduos tenham mais 

oportunidades de domínio de sala/conteúdo e, portanto, possuam mais chances de ter sucesso 

em suas regências. Essa oportunidade permitirá que ao se formar e ingressar no mercado de 

trabalho, os egressos tenham lembranças de práticas bem sucedidas em sala de aula ao invés de 

lembranças negativas e até mesmo traumáticas de experiências mal sucedidas.  

No caso de problemas ou dificuldades em sala de aula, o fato deve ser discutido com os 

supervisores da educação, para que este momento seja mais uma oportunidade de aprendizado 

para o futuro profissional, mesmo porque, terão que enfrentar problemas cotidianos no contexto 

de ensino, conforme Dewey (1959); Schon (1994). Ao aprender a lidar e a enfrentar com tais 

experiências negativas, o futuro profissional pode minimizar suas dificuldades em dar aula, 

especialmente quando trabalhadas em momentos reflexivos sobre a prática do aluno em sala de 

aula.  

Quanto à prática profissional, o documento (PPC) destaca a formação do curso 

suficiente de profissional preparado não só para enfrentar um contexto sócio-histórico-

econômico e cultural dinâmico e competitivo, mas, sobretudo, para atuar como leitor crítico e 

como agente eficaz na construção da cidadania. 

Dentre os documentos que fundamentam a formação acadêmica, ética e social do 

profissional de Letras destacam-se as Diretrizes curriculares para os cursos de Letras 

(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001). Segundo consta no documento o 

profissional de Letras deve ter sua prática respaldada na ética e estar compromissada com a 

responsabilidade social e educacional. Segundo o documento, o Curso de Letras da Regional 

Catalão propõe,   
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a superação da fragmentação entre teoria e prática a partir do conceito 

de práxis, o que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma 

atitude investigativa que envolve reflexão e intervenção na vida da 

escola, dos professores, dos alunos e da sociedade” (PPC, p. 14). 

 

Sendo assim, conforme atesta a legislação do próprio curso a formação do docente de 

língua portuguesa é bem mais ampla e visa não somente a produção do conhecimento, mas 

também a transformação da realidade social. Em outras palavras, como se pode inferir pela 

leitura do documento, a orientação pedagógica do Curso de Letras busca uma intervenção na 

vida da escola, contextualizando com a realidade do aluno, dos professores e da sociedade.  

 

4. Alguns problemas evidenciados nos Cursos de Letras Português 

 

Dentre os aspectos observados destaca-se a falta de comprometimento do aluno com o 

curso escolhido o que leva a um distanciamento e a falta da responsabilidade necessária, para 

garantir uma boa formação, o que deveria ser primordial na vida acadêmica. Esse aspecto, com 

certeza, tem se tornado um problema na vida do futuro docente que iniciará os seus dias como 

profissional da educação, com profundos problemas de formação e consequentemente, 

prejudicando a qualidade da sua atuação na sala de aula.  

A falta de comprometimento do aluno que enfrentamos hoje, apesar do aumento das 

instituições de ensino e do número expressivo de alunos nos cursos de licenciatura, uma 

realidade pouco propícia ao desenvolvimento profissional docente, pois as políticas 

educacionais priorizam a formação do profissional técnico ao invés do profissional culto, 

devido ao pouco investimento na educação, como pondera Saviani (2011, p. 7). 

Os cursos de formação de professores devem incentivar os discentes a pensarem sobre 

questões sociais e políticas, de modo específico, sobre o contexto dentro do qual, o ensino 

está inserido. Deve-se discutir questões de equidade e justiça social e principalmente estar 

voltado para a transformação social do aluno, comenta Zeichner (2008), 

embora aceite a noção geral de que devemos esperar que professores 

iniciantes sejam capazes de fazer as mesmas coisas que professores 

experientes, penso que é um erro tentar separar questões de valores, ética e 

política do ensino de questões de competência técnica e adiar o 

desenvolvimento da competência ética e moral até que alguma forma de 

competência técnica seja atingida (ZEICHNER, 2008, p. 70). 

 

Todavia, a formação acadêmica deve proporcionar muito mais do que a competência 

técnica, ou seja, fazer da experiência em sala de aula um palco para discussões mais amplas 
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que contemplem o contexto macro da sociedade, seus problemas sociais e políticos. Outro 

possível problema relacionado à formação de professores é a separação da teoria da prática. 

Os cursos de licenciatura estão ainda muito restritos ao modelo de formação baseado na 

transmissão de conhecimento e no treinamento docente como observou Pereira, 2008.  

O Estágio ao final do curso evidencia outro aspecto negativo que também é bastante 

criticado por autores como Zeichner (2008) que é a separação da teoria e prática. O Estágio 

supervisionado na etapa final do curso representa a visão tão criticada dessa disciplina como 

momento de aplicação da teoria, ou seja, representa a oportunidade principal que o aluno-

professor tem de “por em prática” a teoria ou conhecimento adquirido desde o início do curso.  

Conceber a teoria e a prática como fases estanques, afirma Pereira (2008) consiste em 

constituir um espaço que abarque o prazo em que ocorre o curso e o seu caráter artificial ou 

irreal.  Somente no período do estágio, os regentes assumem o lugar do titular durante algumas 

poucas aulas e esse breve momento não é suficiente para garantir uma experiência prática 

efetiva para o alunos. A falta de experiência com a realidade na sala de aula causa um mal 

estar nos recém-formados a ponto de se sentirem despreparados para ingressar no mercado de 

trabalho. Muitos chegam muito inseguros e alguns acabam por desistir do sonho que 

construíram desde a infância. A oportunidade de prática limitada pela breve duração dos 

estágios nos semestres finais do curso vem sendo repensada e em alguns Cursos as atividades 

de prática docente forem diluídas ao logo do curso. 

As pesquisas sobre formação docente têm destacado a importância de se analisar a 

questão da prática pedagógica como algo relevante, como também, sua formação acadêmica, 

opondo-se assim às abordagens que procuravam separar a formação da prática cotidiana. Essa 

separação pode acarretar num ensino em que a teoria fica desvinculada da prática.   

A realidade brasileira, embora ainda de uma forma “tímida”, busca novos enfoques e 

paradigmas para compreender a prática docente e os saberes dentro da sala de aula e o conteúdo 

escolar a ser ensinado/aprendido. O desenvolvimento de pesquisas que, consideram a 

complexidade da prática do professor e dos saberes articulando teoria e prática, buscam resgatar 

o papel dele, destacando a importância de se pensar a formação numa abordagem que vá além 

da acadêmica, envolvendo o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da 

profissão docente. 

 

 A inexperiência que muitos alunos alegam sentir ao terminar a graduação do curso de 

Letras Português é a dificuldade à inserção no mercado de trabalho, a qual poderia ser 

minimizada caso essa experiência fosse proporcionada desde os primeiros anos de formação. 
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Além disso, ao incorporar a prática no início do curso o aluno teria um formação baseada na 

integração da teoria e da prática e não a prática somente ao final como geralmente ocorre nos 

cursos de graduação.  

Além do fato do estágio ser somente no final do curso de licenciatura, há outro aspecto 

que corrobora a precariedade da atuação do profissional da educação na sociedade, a saber a 

desvalorização social e financeira da profissão. Lamentavelmente, ainda no século XXI, 

sofremos com a falta de reconhecimento e descaso das políticas públicas em relação ao 

profissional da educação. É comum no cotidiano ver uma relação de depreciação em relação 

à imagem e profissão do docente na sociedade de maneira geral. Essa desvalorização se 

manifesta diante da falta de políticas educacionais que valorizem o profissional dando o 

suporte necessário para o bom exercício da profissão e também, diante da ausência de uma 

política econômica e orçamentária que garanta ao profissional, um salário digno condizente 

com sua importância na formação dos cidadãos e de escolas que tenham condições de receber, 

com um mínimo de conforto, tanto seus alunos, quanto seus professores. 

Nesse sentido Celani (2001) nos alerta para um fato, embora comum, muito 

preocupante que é a concepção da profissão docente como apenas uma ocupação. Segundo a 

autora infelizmente além de todas as dificuldades que o professor enfrenta no seu dia a dia 

“ainda temos que enfrentar uma situação em que essa atividade, o ensino, ainda é encarada, 

até pelo poder governamental, como simples ocupação, ou ainda, como bico, isto é, um 

emprego subsidiário” (CELANI, 2001, p.32-33). 

Outro aspecto que também corrobora a visão do ensino como “bico”, como afirma 

Celani, (2001), é a falta de uma formação adequada por parte de grande parte dos professores, 

principalmente de português e inglês. Geralmente, os professores de português, para 

preencher a carga horária, assumem também as aulas de inglês, mesmo sem ter habilitação, 

o que faz o ensino ficar precário.   

Paiva (1997, p.9) afirma que os profissionais habilitados ou concursados para 

ministrarem aulas de português acabam por completar sua carga horária com as “aulinhas de 

inglês” apesar de sua falta de proficiência no idioma. Esses e outros aspectos prejudicam a 

imagem da profissão na sociedade e o que é pior compromete a autoestima do próprio docente 

em relação a sua profissão. Infelizmente o que se observa hoje é que a educação se 

transformou em uma indústria literária onde o lucro com a venda de materiais didáticos 

suplanta a preocupação com a qualidade do ensino e a valorização da profissão.  

 

5. Contribuições para minimizar os problemas apontados 
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Os problemas apontados anteriormente são pontuais, mas, apesar de tantas dificuldades 

encontradas na formação docente, como já foi discutido é possível traçar algumas sugestões 

para tentar minimizar algumas lacunas em sala de aula. Dentre elas, ao invés de priorizarmos o 

grande número de alunos nos cursos de licenciatura, como se isso indicasse que o Estado está 

cumprindo com seu papel de garantir uma educação de qualidade para todos, seria interessante 

priorizarmos uma formação aprofundada, marcada pela verticalização das discussões em sala 

de aula.  

Para trabalhar com o contexto educacional é necessário mudar também, em aspectos 

estruturais, como por exemplo, disponibilizar um número maior de professores qualificados, de 

maneira que a razão/proporção do número de alunos e que este seja menor e capaz de garantir 

um contato mais próximo necessário para a troca de conhecimento entre ambos.  

 Outro obstáculo que pode comprometer a boa aprendizagem, segundo Charlot (2008) é 

a estrutura física da escola, um ambiente desproporcional para acomodar pessoas que, estarão 

ali algumas horas, tanto para ensinar, como também para aprender. O local não possui uma 

ventilação adequada, paredes sujas, cadeiras e mesas ergonomicamente fora dos padrões etc. A 

escola que é composta de uma boa administração, alcança a admiração de patrocinadores para 

que venham fazer investimentos na aprendizagem daquela localidade, o que favorece uma 

educação com qualidade aos alunos e um conforto melhor para os educadores em seu ambiente 

de trabalho e contribui para um ensino de qualidade e com interesse de ambos. Essa parceria 

seja com setores da administração pública seja com entidades de natureza privada pode ser uma 

saída para sanar problemas pontuais que persistem na realidade escolar diante da ausência e 

ineficácia do Estado que não cumpre o seu papel constitucional, isto é, o de garantir educação 

gratuita e de qualidade a todos. 

Outro fator importante na educação é o desenvolvimento da pesquisa em sala de aula e 

também, fora dela, com o intuito de estimular a tradição da investigação e ao mesmo tempo 

para melhorar a prática docente, além de ampliar os conhecimentos e interesses de 

aprendizagens dos alunos, como aponta Perrenoud (2002).  

Autores como Pereira e Zeichner (2008) sustentam que o incentivo da investigação 

científica nos cursos de formação são estratégias que servem para estimular o espírito crítico e 

a formação emancipatória do futuro profissional. Ao investigar um assunto, o futuro professor 

está conhecendo mais sobre este e também, contribuindo para outras pesquisas futuras.   

A pesquisa em sala de aula e fora dela, de acordo com Pereira (2008) não é um 

movimento recente, ao contrário teve origem no final do século XIX  e essa proposta de 
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pesquisa na sala de aula tem como objetivo ajudar no comportamento dos professores e alunos 

em seu dia a dia, somados a uma aprendizagem com mais conhecimentos, com mais qualidade. 

Ao investigar e compreender melhor as dinâmicas do comportamento docente e discente 

será possível desenvolver novas propostas para melhorar a qualidade do ensino local e 

futuramente servir como inspiração para mudanças mais amplas, quem sabe em nível regional 

ou nacional. Esse tipo de pesquisa é de grande valia para o crescimento educativo de ambas as 

partes, tanto do aluno como do professor (PEREIRA, 2008).  

Outro aspecto que vale ser mencionado é a necessidade de se resgatar o prazer pela 

profissão. Para Charlot (2008, p. 98), a satisfação de ensinar deve ser um dos motivos 

inspiradores para o professor e que a escola tem que proporcionar na vida do aluno. O professor 

deve entender que precisa conhecer os seus alunos, que precisa conquistá-los, com suas aulas, 

com seus ensinamentos, com prazer de um profissional exemplar que tem prazer no que faz em 

sala de aula. 

O curso de Letras deve proporcionar ao futuro profissional da educação a chance de 

adquirir conhecimento advindo da teoria e colocá-lo em prática no decorrer do curso, indo para 

as escolas e conhecendo a realidade. Esperar para que a teoria e a prática estejam unidas 

somente no estágio é pouco, além de assustar o estagiário ao deparar-se com a realidade que é 

bem distinta da teoria.  

 

 

 

 

 

6. Considerações finais 

 

As pesquisas sobre formação acadêmica do professor apontaram para uma revisão e 

compreensão da prática pedagógica, tanto do curso de licenciatura em Letras português, como 

da vontade e do interesse pela aprendizagem do aluno. O que mobiliza os saberes profissionais 

são seus desejos e dedicações a aprendizagem e o seu desempenho em sala de aula. Sua 

trajetória constrói e reconstrói seus conhecimentos conforme a necessidade de utilização destes 

e de suas experiências, seus percursos formativos e profissionais para sua prática em sala de 

aula. 

A formação do professor é fundamental para seu crescimento e desenvolvimento 

profissional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96 exige que o professor 
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atualmente, esteja preparado para o mercado de trabalho, uma vez que a sua formação 

superior é um requisito básico para o seu ingresso no ensino básico e fundamental. A sua 

formação acadêmica deve ser suficiente para garantir o seu sucesso no mercado de trabalho. 

Entretanto, o professor mal estruturado não consegue ensinar de maneira adequada e 

obter oportunidade na área em que foi formado, devido a sua pouca vontade e desinteresse, 

o que pode lhe causar frustrações e ele pode até mesmo, abandonar a profissão, por deparar-

se com outra realidade, diferente daquela aprendida nas leituras.  

Há também, aquele professor que apenas reproduz o ensino tradicional, transmite o 

que está no livro didático, sem contextualizar a aula, ou seja, não busca mais conhecimentos, 

se aperfeiçoar mais. Além de não se comprometer em buscar seu desenvolvimento 

profissional e o pior, se limita apenas às atividades de cumprir sua carga horária.  

O que o PPC busca apresentar nos objetivos do curso de Letras Português é destacar o 

desenvolvimento da capacidade intelectual do aluno, utilizando a linguagem para que o futuro 

profissional tenha uma atuação consciente na escola, tanto no ensino fundamental, quanto no 

ensino médio. Somando ao estimulo de atitudes para desenvolver pesquisas de análises críticas 

das teorias e promover a compreensão da natureza humana e do desenvolvimento da 

capacidade intelectual, criativa e social do aprendiz. 

Os conteúdos que o curso de Letras Português oferece, são as disciplinas obrigatórias e 

optativas à prática da produção da escrita e da leitura na língua portuguesa, porque acreditam 

que muitos alunos chegam ao curso superior sem o pleno domínio da norma culta da língua 

portuguesa, em sua modalidade escrita. Entretanto, na prática, o curso nem sempre consegue 

atingir suas metas de desenvolver a capacidade intelectual e social do aluno garantido seu 

preparo para assumir uma sala de aula. O contato inicial com a educação básica somente no 

período do estágio, que ocorre no final do curso, causa o estranhamento durante as regências e 

algumas dificuldades em estar à frente da turma para ministrar aulas.  

A despeito dessas dificuldades, o PPC destaca que os alunos devem terminar o curso de 

licenciatura preparados para reger a sala de aula porque, há uma eficaz conexão entre teoria e 

prática desde o início da graduação. Portanto, esse ambiente de sala de aula deveria ser familiar 

para os egressos, demonstrando que durante o curso foram preparados para a realidade que os 

futuros professores irão enfrentar durante toda sua vida profissional.  

Para trabalhar com o contexto educacional é necessário mudar também, em aspectos 

estruturais, como por exemplo, disponibilizar um número maior de professores qualificados, de 

maneira que a razão/proporção do número de alunos que seja menor e capaz de garantir um 

contato mais próximo necessário para a troca de conhecimento entre ambos. E que os 
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professores atuam cada um em sua área de formação e tenham o compromisso de buscar mais 

conhecimentos, mesmo quando já estiverem atuando em sala de aula.  

 Somados a esses problemas de professores assumirem outras disciplinas para cumprir 

carga horária e a falta o desinteresse em buscar novos conhecimentos, há também, outra questão 

que pode comprometer a boa aprendizagem do aluno que é a estrutura física da escola, um 

ambiente desproporcional para acomodar pessoas que, estarão ali algumas horas, tanto para 

ensinar, como também para aprender. O espaço físico da escola geralmente não possui uma 

ventilação adequada, as paredes estão sujas, as cadeiras e mesas ergonomicamente fora dos 

padrões, dentre outros.  

 Sem esquecer que o professor concursado, mesmo que não se dedique como o previsto 

para o trabalho, ele não pode ser mandado embora, acontece que este, pega mais aulas fora de 

sua área para completar sua carga horária e o ensino fica prejudicado com essa prática, pois, ele 

não terá tempo de se preparar e nem disposição. Essa indisposição vem de sua má formação 

durante a vida acadêmica.  

O curso de Letras Português prioriza objetivos ambiciosos, porém, de não consegue 

abarcar o objetivo que é melhorar a educação do Brasil e do mundo, mas seria muito proveitoso 

se houvesse mais interesse por parte dos alunos, se as escolas possuíssem uma estrutura física 

mais adequada e favorável e se o professor tivesse contato com a teoria a com a prática desde 

o início de sua vida acadêmica.   

A investigação sobre a formação acadêmica do docente de língua portuguesa é uma área 

ainda pouco explorada. Há muito ainda a ser investigado e os poucos estudos que se encontram 

acerca desse assunto podem ser mais aprofundados. Estudos futuros somarão nas buscas por 

soluções que venham aprimorar os cursos de formação docente e, principalmente, para pensar 

o melhor momento e maneira de se propor a fusão da prática e teoria ao longo do curso.  
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