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A comunicação que se propõe tem como objetivos discutir aspectos potencializadores da investigação-ação no
processo de formação continuada de coordenadores pedagógicos e professores, de natureza reflexiva e autonomizante,
bem como analisar as estratégias supervisivas usadas pelos coordenadores pedagógicos e pelo pesquisador na
condução desta formação. É parte de uma pesquisa de Doutoramento em desenvolvimento numa escola pública de
Natal/RN, Brasil, envolvendo o autor como coordenador geral, 04 coordenadoras pedagógicas e 15 professores(as) do
Ensino Fundamental. O estudo enquadra-se numa abordagem qualitativa, especificamente um estudo de caso
aninhado, 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 reflexiva e 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.
 

Introdução
Neste texto, discutiremos a questão da potencialidade da investigação-ação no processo de formação continuada de
coordenadores(as) pedagógicos(as) e professores(as) atuantes no Ensino Fundamental, vinculada à materialização de
uma prática supervisiva reflexiva e crítica. Quando falamos de prática supervisiva reflexiva crítica, fazemos referência a
uma prática desenvolvida a partir do questionamento constante do que fazer? como fazer? por que fazer? Esta ideia
vem sendo discutida e implementada na educação de vários países do mundo, inclusive no Brasil, desde final do século
XX.
É necessário admitir, que este tipo de prática, apesar de ser validada pelos estudiosos e pesquisadores da área, tem
enfrentado dificuldades para serem implementadas nas escolas brasileiras. Quase se pode dizer que a rejeição parte
tanto dos educadores que atuam nas escolas (professores, diretores, coordenadores), como daqueles que atuam nos
órgãos mantenedores. Estes acomodam-se a uma atuação acrítica, rotineira, descontextualizada. Paradoxalmente, é
exigido dos coordenadores pedagógicos a realização de uma prática supervisiva junto aos professores pautada na
“análise da sua práxis de modo a que os problemas que vão surgindo dêem origem a hipóteses e soluções que,
experimentadas pelo próprio professor, possam contribuir para uma prática de ensino mais eficaz, mas também mais
comprometida, mais pessoal e mais autêntica (Moreira & Alarcão, 1997:124).
Apesar das dificuldades enfrentadas pelos(as) coordenadores(as) pedagógicos(as) na realização de uma prática
supervisiva reflexiva crítica no contexto da escola de Ensino Fundamental, especialmente no tocante ao processo
formação continuada que tem ficado sobre sua responsabilidade, acreditamos na sua potencialidade por permitir a
formação de um profissional que atue no contexto da sociedade globalizada e das escolas de massa, ou mesmo, numa
escola dominada pelos princípios da incerteza, instabilidade, singularidade e dos conflitos de valores. Essa crença nos
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impulsionou para a realização de um projeto de formação continuada mediante a estratégia da investigação-ação,
envolvendo coordenadores pedagógicos e professores, mesmo tendo “consciência” dos riscos a serem enfrentados.
Estruturamos nosso texto partindo das definições de formação continuada, formação reflexiva crítica e
investigação-ação, pelos motivos já explicitados. Em seguida descreveremos aspectos gerais do projeto “A formação
continuada em serviço de supervisores/coordenadores pedagógicos e professores através da investigação-ação”, com o
recorte para as sessões reflexivas realizadas durante o segundo semestre do ano de 2012, envolvendo 04
coordenadoras pedagógicas, quando da elaboração, implementação e avaliação do projeto. Por fim, daremos conta das
opiniões das coordenadoras pedagógicas que participaram e promoveram a formação, buscando identificar os efeitos
do processo formativo que os envolveu no decorrer destes seis meses no desenvolvimento de suas práticas
supervisivas.
1. Formação continuada em serviço, formação reflexiva crítica e investigação-ação
Observada de um ângulo histórico, a formação continuada de professores sempre esteve presente na escola, visto que
é na escola, no exercício profissional, que o professor desenvolve a sua profissionalidade em interação com o espaço
físico, os alunos, os pares, e até mesmo, nas reuniões pedagógicas que na maioria das vezes acontecem com a
finalidade apenas de determinar o que os educadores devem fazer. No entanto, de modo geral, este nível de formação
vem acontecendo em outros espaços, mediante cursos de especialização, seminários, congressos, fórum de debates,
treinamentos, oficinas de aperfeiçoamento, dentre outros, promovidos por uma variedade de instituições, que de modo
geral, estruturam a formação a partir de modelos da racionalidade técnica (Diniz-Pereira, 2008) ou formação clássica
(Alarcão, 2001; Candau, 2002), formação estruturante (Nóvoa, 1991), ou formação do tecnólogo de ensino (Veiga,
2002).
Estes modelos têm recebido críticas por não darem conta das necessidades reais de formação dos educadores e não
permitir aos professores o desenvolvimento de uma aprendizagem reflexiva, menos ainda, uma aprendizagem reflexiva
crítica e emancipatória. Pois, segundo Freire (1996), é na formação permanente dos professores que encontramos o
momento fundamental de reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática.
Alinhado a este pensamento, Imbernón (2004) discute que faz-se necessária a organização de um tipo de formação que
permita ao professor tornar-se um profissional crítico e investigador, um agente de mudanças que desenvolva
constantemente maneiras de agir individual e coletivamente, como também consiga compreender que embora seja
importante saber o que deve fazer e como, também é importante saber por que deve fazê-lo. O autor faz essa discussão
argumentando a existência de uma dicotomia entre a formação desejada e a realizada.
O modelo prático reflexivo de formação, citado por este autor, tem na figura de Donald Schön o representante principal
da corrente que perspectiva a prática profissional como reflexiva. O desenvolvimento deste modelo assenta nas noções
do conhecimento da reflexão na acção, da reflexão sobre a acção e da reflexão acerca da acção. A primeira apresenta
três características principais: 1) a reflexão é, pelo menos em certa medida, consciente, embora não precise de se
manifestar através de palvras; 2) a reflexão na ação tem uma função crítica ao questionar a estrutura assumida do
conhecimento na ação; 3) a reflexão dá lugar à experiência no momento, o que permite que os professores recorram a
quadros de referência existentes para resolver problemas e não para os definir. Já a segunda, estrutura-se a partir da
seguintes características: 1) pode acontecer antes ou depois da ação; 2) permite a reconstrução e a reformulação da
prática em termos futuros; 3) cria oportunidades para conversar sobre o ensino. A última constitui um meio de que os
professores dispõem para operacionalizar o conceito de responsabilidade e de prestação de contas em relação às
decisões que tomam sobre o ensino (Day, 2001:56-57).
Desse modo, a reflexão tem lugar na prática, no mundo real, permitindo a tomada de consciência a partir dos erros e
acertos, levando à construção de saberes num vaivém em que a teoria ilumina a prática e a prática questiona a teoria.
Esse questionar permite o surgimento de mais um modelo alternativo de formação, o da racionalidade crítica,  baseado
da teoria crítica da Escola de Frankfurt e na ciência sociocrítica de Jürgen Habermas (Diniz-Pereira, 2008).
O diferencial desse modelo reside na possibilidade de análise das condições éticas e políticas da própria prática,
rejeitando a reflexão pela reflexão, situando-a na linha de uma prática verdadeiramente reflexiva (Zeichner, 1993).
Sendo assim, o modelo reflexivo crítico assume uma orientação explícita na promoção de um espiríto crítico, ao incluir o
exame das implicações morais, políticas e éticas da ação do professor e de como se orienta para uma educação mais
justa, mais democrática, mais emancipatória (Moreira, 2005).
Percebemos que, no contexto brasileiro e norteriogrendense, o desenvolvimento de uma formação reflexiva, ou melhor,
reflexiva crítica, encontra muitas barreiras para se efetivar, mesmo sendo defendida entre os pesquisadores e aceite
entre alguns educadores, uma vez que os resultados das pesquisas sobre formação de professores  demonstram o
quanto ainda estamos distantes de formar professores reflexivos e até mesmo de formar minimamente nossos
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professores (Candau, 2002; Veiga, 2002). Mesmo assim, resolvemos realizar uma pesquisa que propõe o
desenvolvimento de uma formação continuada perspectivando a formação reflexiva crítica, pelos motivos já citados.
Para enfrentarmos essa empreitada, buscamos suporte nos princípios e objetivos da investigação-ação, a qual vem
sendo validada pela literatura internacional e nacional, pela sua natureza cíclica  de ação-reflexão-ação, capaz de
impulsionar os professores ao questionamento sistemático, na e sobre a ação mediante o processo de descrever,
interpretar, confrontar e reconstruir.
Sendo assim, a investigação-ação apresenta-se como uma estratégia privilegiada de formação continuada tendo em
vista o questionamento sistemático da prática através de uma dinâmica de ação-reflexão-ação. Tal acontece dadas as
suas características: a) ser realizada pelo próprio professor e b) lidar com um problema específico, numa situação
determinada e com a aplicação imediata ou a curto prazo dos seus resultados (Somekh 1991, cit. in Moreira, 2005). A
sua finalidade principal é a emancipação dos sujeitos nos contextos de trabalho (Carr & Kemmis, 1986, cit. in Moreira,
2005), através de processos de reflexividade crítica ao serviço da transformação pessoal e social (Zeichner &
Diniz-Pereira, 2005). O seu ciclo avaliativo de planificação, ação, observação e reflexão confere-lhe um potencial crítico
e emancipatório enquanto estratégia de formação de professores, aliada a um enfoque na promoção da autonomia do
aprendente (Moreira, 2005; Moreira et. al., 2010; Vieira, 2009).
A formação continuada de professores ancorada nestes pressupostos objetiva desenvolver um “maior profissionalismo
docente, melhoria da prática na sala de aula, maior controle social e emancipação do professor e maior utilidade da
investigação educacional” (Moreira & Alarcão, 1997: 122). Sendo assim, enquanto estratégia de formação de
professores, a investigação-ação tem revelado constituir uma intensificação da prática reflexiva, pois combina o
processo investigativo e a reflexão crítica com a prática de ensino, tornando esta mais informada, mais sistemática e
mais rigorosa (Moreira, 2005), o que possibilita ao professor realizar uma indagação crítica acerca do seu próprio
trabalho, lhe permitindo focalizar problemas e mobilizar estratégias para superá-los, potenciando todo o processo de
ensino-aprendizagem.
A investigação-acção associa-se a diversas concetualizações. Entretanto, apesar da diversidade de conceptualizações,
existem elementos comuns que se voltam para a sua “natureza metodológica auto-avaliativa e espiralada, integradora
de uma análise intencional, sistemática e reflexiva da/na prática, com a finalidade de a melhorar, mais ou menos
ideológica, ética ou politicamente marcada” (Moreira, 2005: 81).
Pelas razões já apontadas, , percebemos a investigação-ação crítica ou emancipatória como sendo aquela que se
apresenta como a mais adequada para o desenvolvimento do nosso projeto de formação continuada de professores.
Aqui, o processo de investigação é de total responsabilidade do grupo de participantes, emergindo um conhecimento
rigoroso e crítico do sistema de ensino e dos constrangimentos que limitam ou impedem a mudança. Existe neste
processo um intento emancipatório no sentido da transformação das organizações e das práticas educativas. O agente
externo é desnecessário, sendo que o seu papel pode ser desempenhado por um ou mais elementos do grupo (Moreira,
2001: 37). Sendo a de mais difícil de implementação (Moreira, 2001), tendo em vista a necessidade de condições
especiais para que este tipo de investigação-ação possa concretizar-se, ela exige um certo grau de liberdade para o
desenvolvimento da investigação, facto que nem sempre é possível no contexto de sua implementação (Carr & Kemmis
1986 cit. in Moreira, 2001).
Trata-se de uma proposta complexa e desafiadora de ser realizada, que exigirá do coordenador pedagógico uma
perspectiva que integra uma visão transformadora dos processos de formação, ensino e aprendizagem.  Sendo assim, a
prática supervisiva do coordenador volta-se para uma implementação de uma educação democrática, na qual a
formação deve promover a autonomia do educador e dos educandos (Alarcão, 2008, Alarcão & Tavares, 2003; Freire,
1996; Vieira, 2010).  Este pensamento nos faz compreender que a figura do supervisor, ou aquele que realiza a função
supervisora, no caso do nosso estudo, o coordenador pedagógico, deve manter uma relação com a comunidade escolar
centrada no coletivo. Seu interesse deve centrar-se na colaboração e reflexão junto aos docentes e discentes, visando
um ensino-aprendizagem relevante e emancipatório para todos os envolvidos.
Para cumprir tais finalidades, Rangel (2006) propõe que o coordenador pedagógico deva focar sua ação supervisiva no
processo de ensino e aprendizagem, o qual precisa ser compreendido em articulação com o “currículo, os programas, o
planejamento, a avaliação, os métodos de ensino, e o projeto pedagógico da escola” (Rangel, 2006). Mediante tais
pressupostos, desenha-se o supervisor/ coordenador pedagógico competente, entendendo-se que a competência é, em
si, um compromisso com o público, com o social e, portanto, com o político. E o interesse coletivo opõe-se ao interesse
individualizado, na educação e no seu serviço supervisor (idem). A autora destaca que, para se concretizar tais
princípios, é imprescindível o desenvolvimento da formação continuada dos envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem, uma vez que a “dinâmica do processo didático e do conhecimento [...] se ensina, aprende e (re)
constrói na escola” (Rangel, 2006: 58).
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No tocante à atuação da coordenação pedagógica na supervisão e no desenvolvimento da formação continuada de
professores, a literatura valida este profissional como agente promotor do processo formativo (Alarcão e Tavares, 2003;
Giglio, 2006; Moreira, 2005; Rangel, 2006), tendo em vista ser um sujeito que “está ao mesmo tempo, dentro e fora do
contexto imediato do ensino, que possui uma visão ampla do projeto pedagógico da escola, do conjunto do trabalho
realizado pelos professores” (Giglio, 2006: 116).
Observamos que a ação da coordenação pedagógica de modo geral, em particular, a voltada para a formação
continuada dos professores do ensino Fundamental, tem acontecido numa perspectiva de distanciamento do processo
de ensino-aprendizagem e está mais próxima de uma postura de supervisão-inspeção. Acreditamos que isto acontece
tendo em vista as práticas educativas ancoradas em abordagem reflexiva, crítica e emancipatória se apresentarem de
forma abstratas para aqueles que estão no contexto escolar, o que no nosso ponto de vista, dificulta seu entendimento e
consequentemente sua efetivação.
2. O projeto de formação continuada em serviço
Tomando a investigação-ação como estratégia de formação continuada, e o desenvolvimento de uma prática
supervisiva reflexiva e crítica dos supervisores/ coordenadores pedagógicos e professores, delineamos os seguintes
objetivos para o projeto de formação.
 1. Instituir ações reflexivas na prática dos coordenadores pedagógicos e dos professores de uma Escola Municipal no
Natal;
2. Estimular pela investigação-ação, processos de melhoria da atividade supervisiva da prática pedagógica dos
supervisores/coordenadores pedagógicos e professores;
3.  Desenvolver competências de observação sistemática e análise crítica das práticas pedagógicas;
4. Identificar as teorias que orientam as práticas de ensino aprendizagem da escola e dos educadores;
5. Estudar as teorias de ensino e aprendizagem capaz de formar sujeitos críticos, atuantes numa sociedade da
incerteza;
6. Partilhar as experiências dos professores desenvolvidas nas salas de aulas, suas potencialidades e limitações.
O projeto “A formação continuada em serviço de supervisores/coordenadores pedagógicos e professores através da
investigação-ação”, caso 01, desenvolveu-se no segundo semestre de 2012 e faz parte de um estudo de caso aninhado,
proposto pela pesquisa de Doutoramento do 1º autor. Incluiu a realização de 08 sessões presencias de formação, sendo
03 coletivas e 05 em pequenos grupos. A 1ª sessão coletiva reportou-se a formação dos supervisores/coordenadores
pedagógicos e professores nos temas (professor/supervisor reflexivo e investigação-ação). A 2ª e 3ª sessões coletivas
foram destinadas aos estudos das concepções de ensino e aprendizagem. As outras 05 sessões aconteceram em
pequenos grupos, com os temas (organização/sistematização das práticas de alfabetização, métodos de ensino e
ludicidade), tendo em vista as necessidades específicas apresentadas no diagnóstico de formação, que realizamos no
início do projeto.
Nele estão envolvidos o investigador, 04 coordenadores pedagógicos e 15 professores(as), cabendo ao investigador
supervisionar/acompanhar/orientar o trabalho dos supervisores/coordenadores pedagógicos no apoio ao
desenvolvimento das práticas dos professores e no seu processo de aprendizagem. Seu locus de desenvolvimento é
uma escola pública de Natal/RN, Brasil, que atende alunos do Ensino Fundamental, anos iniciais (1º ao 5º ano), situada
num bairro de população de baixa renda da Zona Norte da cidade.
O desenvolvimento deste projeto, para além de ter como ponto de partida promover uma prática pedagógica reflexiva
crítica de professores e supervisores/ coordenadores pedagógicos, implicou estes num processo de reflexão,
sistematicidade e intervenção nas e das suas teorias e práticas, mediante as espirais cíclicas da investigação-ação
(planificação, ação, observação e reflexão) que “implica o efeito recursivo em função de uma reflexão permanente sobre
a ação” (Barbier, 2002: 117). Tal permitiu propor o desenho de supervisores/coordenadores pedagógicos competentes,
entendendo-se que a competência é em si, um compromisso com o público, com o social e, portanto, com o político
(Vasconcelos, 2002). Esta intenção foi sendo efetivada a partir das discussões e reflexões implantadas no seio do grupo
de supervisores/coordenadores pedagógicos durante a realização das 08 sessões reflexivas realizadas no decorrer da
elaboração, implementação e avaliação do projeto de formação, as quais descreveremos e analisaremos a seguir, tendo
em vista sua utilização para o desenvolvimento do presente texto.
A investigação feita recaiu no estudo da relação entre a estratégia de investigação-ação na formação continuada de
professores e o desenvolvimento de práticas reflexivas e críticas dos supervisores/ coordenadores pedagógicos. Estas
foram analisadas enquanto parte de um estudo de caso(s) mais amplo, que focou a elaboração, implementação e
avaliação do projeto de formação já referido acima.
Para a recolha das informações necessárias à verificação do cumprimento dos objetivos da investigação, recorreu-se a
fontes múltiplas de evidência: combinação da observação participante, entrevista semi-estruturada e análise
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documental. A observação participante foi utilizada para observar o contexto em que a ação supervisiva dos
supervisores/ coordenadores pedagógicos acontece, participar no mundo destes profissionais, viver as situações
implementadas no processo de formação continuada, com a finalidade de descobrir significados subjacentes, tal como
se produzem. Já a entrevista foi usada com a finalidade de aprofundar as questões de pesquisa e esclarecer os
problemas observados, uma vez que ela apresenta uma dimensão social, não estando circunscrita apenas em uma
troca de perguntas e respostas pré-elaboradas, mas suscitando momentos de interlocução, enunciação, produção de
linguagem e de significados sociais (Freitas, 2000). A análise documental visa identificar nos documentos oficiais da
Prefeitura de Natal, as funções a serem desenvolvidas pela supervisão/ coordenação pedagógica, uma vez “que visa
buscar identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse” (Lüdke & André,
1986: 38).
A seguir, refletiremos sobre o projeto de formação continuada realizado em 2012, se bem que de um modo breve.
Focaremos nossa análise no discurso das coordenadoras pedagógica, a partir de quatro pontos discutidos na sessão
reflexiva final, quando da avaliação do projeto.
3. Perspectivas das coordenadoras pedagógicas sobre o projeto de formação continuada
Dentre os vários pontos refletidos nesta sessão reflexiva, selecionamos quatro para analisarmos neste texto, tendo em
vista sua relação com o título da comunicação: relevância da investigação-ação no processo de formação continuada;
articulação teoria-prática; processo de reflexão promovido pela formação e atuação das coordenadoras na elaboração e
implementação do projeto de formação.
A totalidade das coordenadoras pedagógicas reconhecem a relevância da investigação-ação no processo de formação
continuada de professores reflexivos na melhoria do trabalho do professor e do supervisor, tendo em vista sua estrutura
cíclica, o que fica evidente a seguir.
 
Uma formação nessa perspectiva, é muito interessante por que ela parte de um ponto de estudo, tem a intervenção e a
avaliação. Então, ela não fica apenas no momento de estudo, de apropriação de novos conhecimentos, mas alia à teoria
a prática. Utilizar esses conhecimentos estudados, trocados, na sua prática, refletir sobre isso, avaliar e repensar.
Então, há todo um ciclo de você estudar, atuar, avaliar, refletir e estudar... (Coordenadora 1).
 
Eu penso que a formação desenvolvida nessa perspectiva, ela auxilia mais o trabalho, tanto do professor, como do
coordenador [...] eu acho que ela é muito significativa para melhorar nosso trabalho. (Coordenadora 2).
 
Porém, nem sempre a efetivação desta estratégia formativa saiu a contento, atingiu o objetivo desejado, ou o objetivo
proposto para a formação, evidenciando a dificuldade de verificação de resultados no imediato.
 
Eu acho assim, o planejamento da estrutura tudo bem, ficou interessante, porém, a execução não foi a contento. Não
conseguimos verificar na prática, se os estudos trouxeram mudança para a prática do professor [...] (Coordenadora 3).
 
Outro aspecto focado por duas coordenadoras, diz respeito à contribuição trazida pelo projeto na articulação
teoria-prática e aprofundamento do conhecimento de conteúdo, essencial à prática competente. Mesmo em âmbitos
diferentes, cada  uma cita as contribuições advindas de sua participação.
 
Uma grande contribuição foi a abertura que aconteceu no grupo, para se discutir questões do dia-a-dia de sala de aula,
questões da prática, a luz dos pensamentos dos teóricos  (Coordenadora 1).
 
Uma das coisas que a formação contribuiu, para mim, foi o aprofundamento dos conhecimentos sobre os níveis de
escrita das crianças da alfabetização [...] agora eu tenho segurança para orientar a professor [...] tirar suas dúvidas
sobre as atividades que devem aplicadas em cada nível de escrita (Coordenadora 2).
 
Todas as coordenadoras manifestam percepções positivas face à natureza reflexividade promovida pela formação,
inclusive, conseguem visualizar uma relação muito forte entre este processo e a melhoria das atividades realizadas
pelos professores nas salas de aula.
 
Penso que a formação realizada seguiu uma perspectiva reflexiva, tendo em vista que os temas trabalhados não tiveram
o objetivo de determinar o caminho a ser trilhado pelo professor, foi mais para ele confrontar o seu fazer. Fizemos a
discussão, porém não determinamos o que eles deveriam trabalhar [...] (Coordenadora 4).
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Eu entendo que foi reflexiva, justamente por isso, por que abriu um leque para que o professor pudesse se aprimorar
naquilo que foi estudado [...] deu direcionamentos e não modelos, além de não ter sido imposta (Coordenadora 3).
 
 A perspectiva reflexiva, com certeza [...] não foi um pacote que chegou pronto para ser estudado e depois colocado em
prática. Estudamos fazendo uma ligação com o nosso fazer [...] esse teórico diz isso, estamos fazendo assim ou
seguimos outra direção? (Coordenadora 1)
 
Por fim, é analisado o trabalho das coordenadoras na organização e promoção da formação continuada numa
perspectiva reflexiva crítica. Várias foram às questões colocadas pelas profissionais, que interfere e/ou impede que elas
realizem no contexto escolar tal formação. Quatro pontos se destacam.
 
A primeira dificuldade/limitação é o tempo, o tempo pra gente se capacitar [...] nós precisamos de um tempo para
estudar. A segunda dificuldade diz repeito à junção dos professores, é muito difícil reunir a maioria dos professores,
tendo em vista as suas outras atribuições. E fazer uma formação em pequenos grupos é muito complicado
(Coordenadora 3)
 
Penso que a maior dificuldade seja a organização do tempo da coordenação, precisamos organizar um calendário, um
cronograma e priorizarmos isso [...] (Coordenadora 4)
 
Acúmulo de atividades [...] pois temos várias outras atribuições, sejam no atendimento às famílias, aos professores ou
no auxílio do trabalho da gestão, que inclusive está na lei [...]a demanda de trabalho é tão grande, que dificulta no
espaço escolar, separa um tempo para estudo [...] (Coordenadora 1).
 
Os discursos das coordenadoras nos permite visualizar os pontos positivos e os estrangulamentos da investigação
proposta, mas permite, principalmente, a tomada de consciência dos desafios imbricados na realização de um projeto
de formação desta natureza, tendo em vista desestabilizar o instituído, o que visivelmente está certo, e é considerado
suficiente. Mas não podemos esperar que a educação ou a prática pedagógica dos professores e dos coordenadores
pedagógicos seja mudada de forma mágica, temos enfrentar os desafios, as barreiras impostas e pensarmos nos
resultados que serão ou não efetivados.
4. Algumas considerações finais
O desenvolvimento deste projeto de formação continuada, assim como a análise desta sessão reflexiva, permite-nos
fazer algumas considerações, mesmo que provisórias, tendo em vista o caminho percorrido.
Uma primeira consideração prende-se com a relevância que esse tipo de projeto pode ter para formação e atuação dos
profissionais que realizam a supervisão da prática pedagógica dos professores, em nosso caso específico, os
coordenadores pedagógicos. Devido ao processo cíclico e de auto-avaliação de reflexão na e sobre a acão, que o
envolve, este processo é percecionado como de enorme valor e utilidade para a prática.
Uma segunda consideração está relacionada à sistematização, observação, análise e reflexão na e sobre a prática
pedagógica dos professores e das coordenadoras pedagógicas. Compreendemos que, para se desenvolver uma prática
reflexiva crítica, exige-se competências investigativas, pois o seu desenvolvimento permite sairmos de uma prática
rotineira para uma inteligente.
Uma terceira, mesmo a escola não desenvolvendo, ainda, uma formação continuada numa perspectiva reflexiva crítica,
estruturada e validada, os professores e os coordenadores pedagógicos a reconhecem e a legitimam como sendo
aquela que proporciona o processo de melhoria da sua prática pedagógica. Isto fica evidente nas falas das
coordenadoras, conforme citamos anteriormente, e também em várias situações presenciadas por nós quando da
realização da observação participante.
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