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A comunicação que se propõe tem como objetivo discutir alternativas propulsoras de reflexão e

transformação das práticas de professores e coordenadoras pedagógicas atuantes no Ensino

Fndamental. Para isto, tomamos como referência o projeto de formação continuada através da

pesquisa-ação. Tal projeto é parte de uma pesquisa de Doutorado desenvolvida numa escola

pública de Natal/RN, Brasil, envolvendo o autor como coordenador geral, 04 coordenadoras

pedagógicas e 15 professores(as), todos do Ensino Fundamental, anos iniciais. O estudo

enquadra-se numa abordagem qualitativa, especificamente um estudo de caso, que utilizou os

seguintes procedimentos de recolha de análise e evidência: observação participante, análise

documental, entrevista semi-estruturada, diários de bordo de formação e questionário. As

reflexões desenvolvidas a partir das evidências recolhidas permitiram constatarmos que os

professores e as coordenadoras pedagógicas reconhecem a estratégia de formação continuada

através da investigação-ação como uma proposta válida para o desenvolvimento de uma prática

pedagógica reflexivo-crítica, principalmente pelo formato espiralado proposto por esta estratégia

formativa. Também foi possível constatarmos que as coordenadoras melhoraram suas práticas na

questão da sistematização, observação e reflexão, algo que consideramos como um caminho para

o desenvolvimento de uma pratica supervisiva reflexiva e crítica. Palavras-chave: Coordenação

pedagógica. Pesquisa Ação. Formação Continuada. Prática Reflexiva.

The communication proposes aims to discuss alternative propulsion reflection and
transformation of practices of teaching teachers and coordinators working in Fndamental
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Education. For this, we refer the project of continuing education through action research . This
project is part of a PhD research developed at a public school in Natal / RN , Brazil , involving the
author as general coordinator, 04 pedagogical coordinators and 15 teachers (as), all of elementary
school, early years .The study is part of a qualitative approach , specifically a case study , which used
the following collection of analysis and evidence : participant observation , document analysis , semi
-structured interviews , logbooks training and questionnaire.The reflections developed from the
evidence gathered allowed we find that teachers and pedagogical coordinators recognize the continuing
education strategy through research - action as a valid proposal for the development of a reflective -
critical pedagogical practice , especially the spiral format proposed by this training strategy. It was also
possible verify that the coordinators improved their practices on the issue of systematization ,
observation and reflection , which we consider as a way to develop a reflective supervisiva practice and
criticism. Keywords : Pedagogical Coordination . Action Research . Continuing Education .
Reflective practice. The communication proposes aims to discuss alternative propulsion
reflection and transformation of practices of teaching teachers and coordinators working in
Fndamental Education. For this, we refer the project of continuing education through action
research .
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