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O trabalho aqui apresentado é parte de nossa 
pesquisa sobre a parceria universidade – escola, 
iniciada no ano de 2010 no âmbito do Projeto 
“Iniciação à docência: qualidade e valorização 
das práticas escolares - Ensino Médio - Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID-UNIRIO) financiado pela CAPES. Ana-
lisamos aspectos relacionados ao lugar social da 
instituição escolar que forma para o magistério 
(Curso Normal), as idiossincrasias da universidade 
que forma o grupo de alunos de Pedagogia inseridos 
no projeto, as concepções a respeito do campo de 
trabalho e da formação docente - agora incluindo o 
espaço da escola pública -, as mediações didáticas, 
os desafios a serem enfrentados pelos graduandos e 
pelos alunos do Curso Normal, os dilemas da gestão 
entre outros traços que receberam destaque neste 
período (2010-2012) de nossas reflexões teóricas. 
Como escopo, pensamos com Alves e Oliveira 
(2012) “as ações cotidianas chamadas práticas que 
se desenvolvem sempre por meio de diálogos entre 
aquilo que advém dos textos e discursos teóricos e 
as expectativas, desejos e possibilidades concretas 
dos sujeitos teoricopraticantes da vida cotidiana” 
(ALVES & OLIVEIRA, 2012, p.63). Reconhecemos, 
neste caminho, os impactos de uma iniciativa que 
tem contribuído de forma incisiva para a formação 
inicial e continuada dos alunos e professores en-
volvidos no projeto e para o reconhecimento daquilo 
que as autoras apontam como diálogos práticateo-
riaspráticas (Ibidem).

Por atender a subprojetos em diferentes áreas do 
conhecimento, analisamos que o objetivo central 
do programa é contribuir para a melhoria da 
qualidade da formação docente bem como auxiliar 
nos processos de ensino-aprendizagem, na ação e 
reflexão de forma conjunta com as professoras 
supervisoras que atuam na escola campo e com os 
coordenadores inseridos nas universidades. Par-
ticipam deste projeto doze bolsistas (graduandos 
do curso de Pedagogia), duas professoras supervi-
soras (oriundas da escola campo) e uma professora 

coordenadora do projeto (que atua no curso de 
Pedagogia da UNIRIO) além dos diversos alunos 
da própria escola. Nossa parceria está carregado 
de sentido quando agregamos o conceito de pluri-
versidade de Boaventura Souza Santos (2004) pela 
confrontação necessária do conhecimento científi-
co com outros conhecimentos, como é o caso do 
conhecimento produzido no cotidiano escolar. Uma 
configuração que demandaria um conjunto de 
práticas, visando promover uma nova convivência 
ativa entre esses saberes para o enriquecimento 
da formação. Por isso, as relações unilaterais que 
marcam a fundação da universidade devem se 
reconfigurar dando lugar a uma interatividade 
potencializada pelas novas entradas oferecidas 
hoje como é o caso da instituição do Programa como 
um todo. Neste caminho, as ações têm contemp-
lado momentos de reflexão teórica acerca de 
questões pertinentes à prática pedagógica, ao en-
sino e aprendizagem, construção da identidade 
docente, elaboração de atividades de mídias edu-
cacionais e um terceiro momento, no qual as ações 
planejadas são desenvolvidas com o auxílio das 
supervisoras (professoras da escola). A complexi-
dade do processo de construção de saberes e de 
fazeres tem sido a marca do desafio das ações 
advindas desta parceria. Para de desenvolver é 
fundamental o apoio estrutural e material da es-
cola público bem como da universidade, locais onde 
a equipe de forma alternada, realiza seus encon-
tros, planeja suas atividades e constrói os materi-
ais necessários à implantação das ações elaboradas 
pelo coletivo. Os encontros contemplam um plane-
jamento das ações que seriam desenvolvidas na 
escola onde toda equipe atua como partícipe obser-
vando, debatendo, ouvindo em um ambiente cria-
do para a efetivação de distintas atividades como 
as rodas de conversa, as oficinas temáticas, vídeo 
debate, entre outras. Em outro lugar ressaltamos 
que ao examinarmos aspectos sobre o espaço e o 
tempo no cotidiano de uma escola de formação de 
professores privilegiamos o conceito de práxis 
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educativa conforme admite as análises de Paulo 
Freire (2003). Como a união que se deve esta-
belecer entre o que se faz (prática) e o que se 
pensa acerca do que se faz (teoria), o conceito 
designa a reação do homem às suas condições reais 
de existência e às transformações da sociedade 
(MIRANDA & CAVALCANTI, 2012, p.2). Sob esta 
perspectiva, temos examinado nossa práxis edu-
cativa juntamente com os bolsistas e estudantes 
da escola tendo como subsídio as leituras compar-
tilhadas e ainda o acompanhamento das ações dos 
diferentes projetos do programa. Discutimos 
propostas e perspectivas pedagógicas que consid-
eramos significativas e alinhadas aos objetivos 
traçados pelo grupo e que tendem a proporcionar 
uma efetiva aproximação dos atores em questão 
(normalistas e graduandos). Assim, as ações do 
projeto são desenvolvidas a partir da reflexão do 
processo de ensino aprendizagem pautadas numa 
perspectiva de valorização dos educandos e, dos 
meios pelos quais se da à construção do conheci-
mento. Destacamos aqui a constituição do sub-
projeto “Identidade Docente” que tem como cerne 
o percurso das experiências compartilhadas entre 
os sujeitos envolvidos e experiências embasadas 
pelas leituras. O início das atividades dessa oficina 
se deu em meio a alguns contratempos, especial-
mente em virtude da definição e organização do 
grupo de trabalho. Assim que estas questões foram 
resolvidas nossos primeiros encontros começaram 
a ser realizados e, com eles, os diálogos e reflexões 
ganhavam espaço em nossas atividades. Estes, por 
sua vez, têm enriquecido e colaborado para o aper-
feiçoamento de nossos planejamentos. Tanto os 
diálogos quanto as interações dos atores que com-
põem o subprojeto têm contribuído para que o 
trabalho realizado esteja voltado para a coletivi-
dade e, sobretudo, para a cooperatividade gar-
antindo, assim, a construção mútua de saberes e 
identidades docentes. Segundo Carvalho (2009), 
interagir [...] pressupõe que se trabalhe em con-
junto com outro, e quando se trabalha colaborati-
vamente espera-se que ocorram certas formas de 
interações responsáveis pelo ativar de mecanismos 
cognitivos de aprendizagens, como a mobilização 
de conhecimentos (Carvalho, 2009, p.15). As ideias 
e as decisões sobre as futuras atividades desta 
oficina são discutidas e definidas nas reuniões do 
grupo, que ocorrem quinzenalmente. Estas sug-
estões e escolhas sempre ocorrem depois de re-
flexões teóricas, que têm como objetivo principal 
ampliar nosso leque de possibilidades políticas e 
pedagógicas no âmbito da escola. Deste modo, 
qualquer decisão ou ação prática realizada pelo 
grupo sempre está teoricamente sustentada, o que 
tem contribuído significativamente tanto para o 

desenvolvimento e melhoria do subprojeto quanto 
para o crescimento intelectual e para a formação, 
inicial e continuada, de seus integrantes. Nesta 
dinâmica, nossos bolsistas puderam perceber, por 
intermédio das observações realizadas, o perfil das 
turmas da escola de campo, revelando e, conse-
quentemente, criando condições para que o sub-
projeto pudesse agregar práticas significativas que 
realmente fossem canalizadas por concepções de 
caráter investigativo e, sobretudo transformador 
a partir da compreensão da identidade destes 
alunos. Os integrantes da oficina “Identidade Do-
cente” realizaram observações que proporcionaram 
uma maior compreensão de aspectos intelectuais, 
culturais e sociais dos alunos, bem como o interesse 
destes pela profissão docente. Os registros susten-
taram os alicerces da proposta, pois a partir delas 
pode-se compreender a realidade, o contexto onde 
os mesmos estão inseridos. Contudo, a etapa inicial 
que se deu por meio da observação, não se limitou 
somente nesta, mas antes, buscou também com-
preender as vivências destes alunos, e como os 
mesmos se expressavam acerca do conteúdo 
proposto. De acordo com Lorenzato (2006, p. 24) 
“[…] para aproveitar a vivência do aluno, é preciso 
conhecê-lo. Isto significa saber se ele está em con-
dições de aprender, isto é, conhecer seu estágio de 
desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico e 
social”.Para nossa análise confrontamo-nos, per-
manentemente, com inúmeras incertezas observa-
das na prática educativa, e que, invariavelmente, 
também influem nas reflexões e planejamento na 
medida em que essas norteiam a escolha de novos 
atalhos que levem a um processo de reflexão cole-
tiva. A proposta de trabalho e suas temáticas têm 
promovido maior envolvimento dos alunos da es-
cola e da universidade em questão. Reconhecemos, 
portanto, que, nas tarefas pedagógicas, “muitas 
vezes, ao fazermos as necessárias escolhas teóricas 
e metodológicas, tornamo-nos “cegos” para a com-
plexidade e multidimensionalidade do que estamos 
pesquisando, o que pode nos induzir a equívocos 
na compreensão dos processos que acompanhamos 
e que buscamos estudar” (ALVES & OLIVEIRA, 
2012, p.65). Os acontecimentos tendem a orientar 
novos passos em um movimento de retomada e 
avaliação permanente do caminhar coletivo. A 
parceria universidade – escola nos coloca diante 
de uma utopia que nos movimenta no sentido de 
reinventar a formação básica e os espaços de con-
strução de saberes. Neste processo, parece pos-
sível assumirmos a escola pública como parte dos 
desafios também de uma agenda universitária. Ao 
que tudo indica, podemos esboçar um modelo de 
educação dialógica para a formação docente mu-
dando seu status no âmbito da cooperação escola-
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universidade. O rompimento de uma visão essen-
cialista neste contexto de formação universitária 
passa pela oportunidade de considerarmos a 
“pluriversidade” (SANTOS, 2004) como um ideário, 
um mosaico capaz de absorver o espaço e o tempo 
escolares na formação dos novos educadores. Ao 
examinarmos as questões que emergem de reflexão 
e de nossa ação educativa aprendemos a reinterp-
retar a escola observando, juntamente com seus 
atores, as suas especificidades. Viver a escola tem 
sido oportuno para reinventá-la agora mais como 
parte da nossa formação docente contínua e menos 
como um lugar onde apenas chegamos para cum-
prir uma carga horária. Somos, neste processo, 
partícipes de uma reinvenção possível da escola 
pública. O Projeto “Iniciação à docência: qualidade 
e valorização das práticas escolares – Ensino Mé-
dio é um esforço, também, de garantir uma maior 
qualidade da formação acadêmica com vistas a 
uma maior aproximação com o campo de atuação 
dos jovens graduandos do curso de Pedagogia. 
Apostando em uma experiência híbrida e mutante, 
avaliamos que a parceria universidade – escola 
tem apresentado resultados significativos e a 
emergência de propostas de constante retomada 
de nossas ações em uma perspectiva docente re-
flexiva e, sobretudo, emancipatória.
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