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O presente resumo discorre sobre o processo de desenvolvimento da nossa pesquisa, 

cujo foco em especifico é a formação docente em Letras, que tem como intuito analisar, 

desvelar e traçar o perfil do corpo discente e os discursos dos sujeitos-alunos 

ingressantes no curso, com relação às concepções de língua, linguagem, gramática e 

ensino de Língua portuguesa. Em vista disso, estabelecemos seguintes questões 

norteadoras: que concepções de língua, linguagem, gramática e ensino de Língua 

portuguesa que eles demonstram conhecer ao ingressarem na graduação? Como 

esses alunos saem do ensino médio com esses conceitos e bases? Para atingir nosso 

propósito, num primeiro momento, fizemos um levantamento bibliográfico, a leitura dos 

“parâmetros curriculares” e outras leituras relacionadas ao tema da pesquisa e 

construímos os instrumentais da pesquisa, como os questionários. Na etapa seguinte, 

aplicamos os questionários aos alunos participantes da pesquisa; logo após o 

recolhimento dos questionários, foi feito a análise dos dados coletados e a revisão 

bibliográfica. Analisada as respostas dos alunos sobre o as concepções de língua, 

linguagem, gramática e ensino de língua portuguesa, observamos que as respostas 

dadas pelos alunos são bem similares. Para os alunos o ensino de língua portuguesa 

em geral deveria ser: escrita, leitura, produção textual e interpretação de texto. Noções 

que eles trazem do ensino médio, e confrontam com as teorias aplicadas na graduação 

sobre essas concepções. Para uma análise comparativa os mesmos questionários 

serão aplicados no quarto e no sétimo semestre do curso.  
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