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Resumo 
 

Principalmente nas duas últimas décadas, a sociedade contemporânea vem 
sendo marcada por mudanças que ocasionaram transformações nos setores 
social, cultural, político, econômico  e tecnológico.  De um processo centrado na 
figura do professor, as alterações citadas passam a apontar para novas exigências 
educacionais e docentes, que, por sua vez,  impõem a compreensão do aluno 
como sujeito que participa ativamente em seu processo de formação. Ensinar 
passa a ser entendido como auxiliar os alunos a construírem relações críticas e 
interativas com a cultura sistematizada em suas várias manifestações. Assim, os 
educadores vêem-se pressionados a abandonarem um modelo de docência 
conhecido e buscarem novos caminhos que lhes possibilitem enfrentar as 
diferentes situações. A mudança não se restringe ao referencial docente, mas, 
sobretudo, à forma de conceber a educação e os papéis docente e discente no 
processo de construção do conhecimento. A formação contínua de professores 
tem sido citada por pesquisadores da área como um possível suporte para auxiliar 
os educadores a discutirem e refletirem sobre essas questões, podendo assim 
estar em constante construção. Com o propósito de aprofundar o conhecimento 
sobre essa formação, decidi investigar um projeto coletivo de formação docente 
em serviço, que vem se desenvolvendo regularmente desde 1997 até os dias 
atuais em uma escola pública da periferia de Pelotas, para conhecer suas 
repercussões nas práticas docentes. Minha escolha por este projeto, ateve-se, 
principalmente, a dois fatores: a duração prolongada, e a sua constituição em 
parceria com os professores, de acordo com os interesses deles, pretendendo, 
assim, superar o mero treinamento que, muitas vezes, caracteriza o processo de 
formação contínua.  A pesquisa foi realizada com professores do ensino 
fundamental que atuam de quinta a oitava série e desenvolveu-se de abril de 2001 
a julho de 2002. Para a operacionalização da pesquisa, utilizou-se a abordagem 
qualitativa de pesquisa com opção pelo estudo de caso do tipo etnográfico. A 
minha permanência como pesquisadora na escola em estudo durante treze 
meses, possibilitou o conhecimento do projeto, de algumas repercussões nas 
práticas docentes e o desvelamento da percepção dos professores sobre essa 
ação. Os dados levantados confirmam a relevância desse tipo de formação e 
podem auxiliar com novos aportes para a compreensão e constante 
reestruturação dessa recente modalidade de formação docente. 
 
 
 


