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Resumo: 
Sendo a docência uma atividade social concreta e ativa que sofre influências de diferentes aspectos, o
educador necessita manter-se em constante aprendizado e transformação. Diante desta realidade torna-se
notável a urgência na oferta de formação continuada. O presente trabalho constitui-se como um recorte de
uma pesquisa-ação que objetiva verificar de que forma um trabalho de formação continuada pode
oportunizar que o professor de escola pública possa atuar como um engenheiro didático em suas práticas
de sala de aula e como designer do próprio currículo. Para isso, ouvir a própria voz do docente é essencial
para que se possa construir coletivamente uma proposta de material didático mais eficiente. Neste
trabalho, apresentamos um recorte das questões metodológicas que permearam o desenvolvimento do
projeto e ocasionaram mudanças em sua realização. Inicialmente, propusemos em uma escola estadual de
ensino médio parceira a realização de encontros quinzenais com os docentes durante 6 meses, nos quais
seriam realizadas discussões e reflexões sobre teorias e práticas de ensino de línguas e trocas de
experiências, sugeridas pelos próprios professores. A partir dos relatos dos participantes, seria possível
planejar atividades para suas aulas, permitindo construir metodologias de formação e consequentemente
melhorias nas práticas de sala de aula, refletindo no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, houve
uma baixa adesão dos docentes a essa proposta, e, por se tratar de uma pesquisa-ação, constituída de forma
participativa e colaborativa, visando ao aprimoramento das práticas educacionais, optamos por modificar
nosso processo de geração de dados. Assim, os dados foram gerados através das respostas dos docentes a
um questionário, no qual foi possível analisar quais mudanças gostariam de realizar em suas aulas e as
habilidades que desejam melhor desenvolver com seus alunos. Essas respostas, analisadas de forma mista,
estão norteando a produção de um material didático que possibilite auxiliar os docentes a serem
engenheiros didáticos em suas práticas. Futuramente, se espera que o material seja utilizado pelos
professores em uma próxima fase do projeto.
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