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Oficina de Práticas Docentes no PIBID: identidade e 
caminhos futuros

Cintia  Machado-1
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Este trabalho é parte dos resultados de minha 
inserção no Projeto “Iniciação à docência: quali-
dade e valorização das práticas escolares - Ensino 
Médio”, do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – PIBID/UNIRIO e se insere 
nos estudos sobre outras práticas pedagógicas 
e propostas de melhoria da qualidade do ensino 
e da aprendizagem. Apresento alguns aspectos 
das ações e reflexões de uma práxis construída 
no esforço efetivo de um trabalho colaborativo em 
uma “escola para normalistas” no bairro Centro 
da cidade do Rio de Janeiro que é referência na 
história da formação de professores no nível mé-
dio. No projeto PIBID - Ensino Médio (Iniciação 
à docência: qualidade e valorização das práticas 
escolares) elaboramos e executamos atividades 
de extensão curricular com a participação das (os) 
graduandos (os) do curso de Pedagogia (doze) e com 
as (os) normalistas do curso médio de formação de 
professores (Curso Normal). Uma oportunidade 
de iniciação à docência carregada de interseções e 
especificidades tendo em vista o seu público alvo 
formado por uma maioria feminina e pelo tipo de 
projeto educativo ali adotado.

A referida escola está de mãos dadas com o PIBID 
– Ensino Médio desde 2009 e minha inserção foi 
a partir do ano de 2011. Nesta oportunidade de 
aprendizagem e reconhecimento do campo de pos-
sibilidades como professora reconheço os avanços 
que pude alcançar ao longo de um ano de trabalho 
com os outros colegas formandos (normalistas e 
graduandos). Com base no esforço e na utopia de 
uma gestão mais democrática a diretora forma 
equipe com a vice-diretora (supervisora - PIBID) 
e reconhecidamente são profissionais comprometi-
das com o corpo discente. Na organização da vida 
dessa comunidade, buscam auxiliar os graduandos 
que ali chegam para cumprir seus estágios e par-
ticipar de projetos acolhidos pela escola como é o 
caso do nosso PIBID-Ensino Médio. Assim, “nos 
experimentamos democraticamente” (FREIRE 
Apud GADOTTI, 2004) quando optamos por uma 

reflexão coletiva constante em nosso planejamento 
periódico.

Desenvolvo juntamente com outros (as) bolsistas 
de iniciação à docência uma atividade denomi-
nada Oficina de Práticas Docentes que favorece a 
dinamização do espaço de compreensão de nossa 
carreira e campo de atuação - neste caso para os 
alunos do colégio em questão e sobretudo para 
nossa equipe de graduandos (as) da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro -UNIRIO. O 
objetivo é, portanto, apresentar alguns resultados 
dessa experiência pedagógica organizada com base 
na perspectiva de um currículo mais aberto e em 
movimento conforme nos ensina Alves e Oliveira 
(2012) sobre a urgência de superarmos a fórmula 
segundo a qual as teorias são pensadas em outro 
lugar fora da escola. Conforme as autoras é funda-
mental compreendermos a realidade “enfrentando 
sua complexidade, as redes de saberes, poderes 
e fazeres que nela se tecem e que a habitam, as 
articulações  entre as diferentes dimensões do real 
que dão origem à práticasteorias educacionais co-
tidianas” [...] (ALVES & OLIVEIRA, 2012, p.62). 
Ao examinarmos, juntamente, com os (as) alunos 
(as) normalistas aspectos sobre como construímos 
nossas identidades docentes, consideramos o tempo 
e o espaço no cotidiano da escola de formação de 
professores e privilegiamos o conceito de práxis 
educativa conforme admitem 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 ex-
istência e às transformações da sociedade (MIRAN-
DA & CAVALCANTI, 2012). Nossa metodologia de 
atuação tem como centralidade uma abordagem 
que considera a práxis educativa (FREIRE, 2003) 
o fio condutor do modo de se conceber a formação 
docente pelo privilégio de vivenciarmos a docência 
em ambiências colaborativas sendo partícipe de 
uma “formação escolar” (grifos nossos) em sentido 
mais amplo (Ibidem). Observo que o currículo da 
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escola tem como aspecto central a flexibilidade.

Os resultados dessa experiência pedagógica con-
sideram como fator central as tensões e os atritos 
pertinentes ao mundo da escola e que identifi-
camos para facilitar a incorporação de outras 
concepções sobre educação, diálogos possíveis e 
interculturalidade na formação de professores. 
Assim, foi possível visualizarmos - como grupo que 
deseja participar das transformações no âmbito 
da formação de professores  -   entradas e saídas 
bem como espaços de mediação cultural. Com essa 
estratégia, construímos em nós mesmos, outras 
identidades docentes que tem, também, como 
lócus de aprendizagem, a Escola Pública. Faz-se 
necessário uma introdução ao projeto para que 
tenhamos condições de uma maior compreensão da 
proposta e de seus impactos junto aos alunos e alu-
nas formandos (as) do Curso Normal. Realizamos 
por subgrupos as diferentes ações que dividimos 
entre os 12 alunos do projeto e, no caso da Oficina 
de práticas docentes, formamos uma equipe de 
duas estudantes. Partimos de um planejamento 
coletivo como um suporte para a realização de 
pesquisas, trabalhos de produção textual, ou seja: 
auxiliamos no sentido de dinamizarmos com eles 
(as) e as supervisoras do projeto (vice diretora e co-
ordenadora pedagógica)  sua produção intelectual 
incluindo sua escrita e sua performance em termos 
da oralidade. Nossa proposta de intervenção junto 
ao grupo é feita acima de tudo com o diálogo entre 
Universidade-Escola. Vimos como característica 
fundamental a parceria da “Escola para normal-
istas” com as universidades do entorno como é o 
caso da UNIRIO. Sua proposta de formação de 
professores tem indicado, nos diferentes encontros 
de planejamento coletivo, o papel das instituições 
escolares e sua missão política conforme enfatiza 
Freire (2003). Analiso a práxis adotada no âmbito 
do “PIBID-Ensino Médio” como reflexo do compro-
misso assumido pelo coletivo da escola e pelo grupo 
da Universidade. Partimos de encontros periódicos 
de planejamento que organizamos ora na univer-
sidade ora no Colégio. A ocupação espacial das 
duas esferas públicas nos remete ao pressuposto 
que defendemos no âmbito do projeto. Adotamos 
uma estratégia de análise e de intervenção focando 
as relações entre esses dois espaços – a escola e a 
universidade – e nos aproximamos da perspectiva 
de “colaboração intercultural” por ser esta uma 
orientação que visa estabelecer diálogos de colabo-
ração mútua (MATO, 2003). Analisamos a “Escola 
para normalistas”como uma instituição que se 
caracteriza pelo compromisso com a formação de 
professores para que possam combater as relações 
assimétricas de poder que afetam a escola e o seu 

cotidiano. Contamos com uma biblioteca bem equ-
ipada, laboratório de Informática, sala de artes, 
laboratório de Ciências , um setor que organiza o 
estágio para alunos internos e externos e uma área 
livre  - que chama a atenção dos visitantes bem 
como da comunidade escolar pela sua dimensão 
e amplitude.  Possui, também, uma sala de des-
canso para os educadores com sofás, mesa grande 
servindo inclusive para nossas reuniões. Neste 
espaço circulamos juntamente com os docentes 
efetivos, coordenadores e diretores  além dos es-
tagiários de diferentes universidades da cidade 
do Rio de Janeiro. A ambiência colaborativa pode 
ser um aspecto que ajuda a entender os avanços 
alcançados no PIBID –Ensino Médio. Somos difer-
entes atores da e na escola circulando e formando 
redes colaborativas. O pensamento pedagógico 
tem apontado a emergência de práticas com base 
na revisão da história da educação e o tema da 
gestão na escola e a abertura dessa tarefa para 
um processo democrático merece nossa atenção 
como pesquisadoras iniciantes. Essas tendências 
oferecem maiores oportunidades de pensarmos 
os caminhos para a superação de problemas que 
surgem no cotidianos das instituições. Essa car-
acterística de uma maior abertura na gestão da 
“Escola para normalistas” foi um dos aspectos 
facilitadores no processo de aproximação com a 
comunidade discente. Aqueles (as) que participam 
hoje do projeto “Oficina de práticas docentes” têm 
uma postura bastante favorável e de sujeitos que 
constroem seus saberesfazeres dando suas opiniões 
acerca de cada tema abordado no encontro. A cada 
semana desenvolvemos as temáticas que fazem 
parte do leque de possibilidades construído com o 
grupo de normalistas visando sobretudo contribuir 
com a formação docente mútua.As opções me-
todológicas incluíram o nosso planejamento prévio 
que contou com sua efetiva indicação dos assuntos 
na maioria das vezes debates sobre questões ainda 
não compreendidos sobre o “que é ser professor” 
na atualidade. Neste processo buscamos refletir 
sobre nossas vocações como educador no sistema 
formal e informal de educação. Formamos sub-
grupos para a produção textual como redação, 
poesia, carta, tópicos, entre outros formatos. Como 
proposta realizamos leituras de notícias bem como 
de pesquisas e estatísticas sobre o campo educa-
cional e seus profissionais. Tentando entender o 
que mudou? O que permaneceu? Neste processo 
destacamos como um exemplo de texto impactante 
entre os normalistas uma matéria sobre a falta de 
segurança e drogas nas escolas, professores des-
motivados e mal pagos, empatados em primeiro 
lugar, a baixa qualidade do ensino/os alunos não 
aprendem, e número insuficiente de professores.
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Analisarmos também a Terceira Carta de Paulo 
Freire (trecho do livro “Professora sim, tia não!”) 
bem como a leitura do jornal Folha Dirigida, (de 
15/08/2008, página 3), sobre a entrevista com 
Fernando Haddad, enquanto ministro da edu-
cação e suas ideias para o campo naquela época. 
Neste caminho incluímos ainda uma consulta ao 
Currículo Lattes do novo Ministro da Educação 
-  Aloizio Mercadantes – e a abordagem feita por 
ele em um programa para atualizar os cidadãos e 
cidadãs  - Programa “Bom Dia Ministro.” O piso 
real e o piso ideal se configurou como tema gerador 
para o debate  sobre o que é ser professor no Brasil 
de hoje. Com essa estratégia metodológica, abrimos 
espaços para discussão de temas apresentados por 
quase todos do grupo. Buscamos mediar o debate 
e explicar algo de nossa vida acadêmica focando 
as diferentes áreas da educação, planos de car-
reira e afins. Realizamos rodas de conversas e por 
último, destaco a abordagem da greve no Brasil – 
das Instituições Federais e Estaduais de ensino. 
Neste percurso no campo da docência perpas-
samos aspectos com base em uma aprendizagem 
multidimensional considerando nossas distintas 
visões. Esbarramos em questões desafiadoras. 
Partimos de questionamentos e até aqui creio que 
alcançamos uma mobilização expressiva em torno 
da identidade possível de ser construída por eles 
(as). Esta breve incursão foi no sentido de valorizar 
tão rica experiência que privilegiou um conjunto 
de leituras e debates focados em uma perspectiva 
crítica no sentido de apoiar os (as) normalistas na 
sua compreensão sobre os saberesfazeres de seu 
cotidiano como normalistas.
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