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Aprendendo com Paulo Freire....

                   [...] não existe ensinar sem aprender 
[...]

         

        Via de mão dupla

 Ato prenhe de aprendizados 

     Ato exigente - escuta 
sensível, olhar indagador 

sobre o mundo, uma 
atitude contínua de 

inquietação, de 
curiosidade, de 
incompletude 



O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à 
medida em que o ensinante, humilde, aberto, se 
ache permanentemente disponível a repensar o 
pensado, rever-se em suas posições; em que 

procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e 
dos diferentes caminhos e veredas, que ela os faz 

percorrer. 

Alguns desses caminhos e algumas dessas veredas, 
que a curiosidade às vezes quase virgem dos alunos 
percorre, estão grávidas de sugestões, de perguntas 
que não foram percebidas antes pelo ensinante. Mas 
agora, ao ensinar, não como um burocrata da mente, 

mas reconstruindo os caminhos de sua curiosidade 
— razão por que seu corpo consciente, sensível, 

emocionado, se abre às adivinhações dos alunos, à 
sua ingenuidade e à sua criatividade — o ensinante 

que assim atua tem, no seu ensinar, um 
momento rico de seu aprender. O ensinante 

aprende primeiro a ensinar mas aprende a ensinar 
ao ensinar algo que é reaprendido por estar sendo 

ensinado. (PAULO FREIRE, 2001)



Somos todos “ensinantes”

Ensinar e aprender –vital a nossa condição 
profissional.

Como profissionais, precisamente como 
gestores, aprender faz parte do nosso 

trabalho. Aprender para saber; saber para 
ensinar.

Assim procede o professor ao indagar sobre o 
conteúdo da aula, a melhor forma de abordá-lo; ao 

se preocupar em articular o saber curricular com 
os conhecimentos prévios do aluno; ao gerir 
conflitos de interesses e comportamentais.

Assim procede o gestor educacional, 
responsável pela escola, por uma secretaria de 
educação ou por um determinado setor desse 

organismo. Estes gestores precisam decidir, 
deliberar. E isso não se faz no vazio; requer saber, 

por conseguinte, implica aprendizado, o qual é 
perpassado por trocas experienciais as mais 
diversas. Neste movimento se aprende e se 

ensina, e vice versa.   



IV Colóquio nos convoca a 

DISCUTIR SOBRE A TEORIA E A 
PRÁTICA DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO, TENDO COMO 
REFERENCIAL O DESAFIO DA 

INTERAÇÃO DIALÓGICA ENTRE A 
ESCOLA E A VIDA. 

Achados preliminares de 
estudo exploratório sobre 
o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) no Ceará 



O PIBID no cenário 
nacional



O PIBID no cenário 
nacional



O PIBID no cenário nacional
Outros números:
 estão sendo 

desenvolvidos 1.442 
subprojetos de 
diferentes 
licenciaturas;

 3.198 professores de 
escolas públicas estão 
atuando como 
supervisores;

 Atualmente há 
21.598 alunos de 
licenciatura bolsistas 
do Pibid.



Cenário da pesquisa sobre o PIBID 
no Ceará

 IES contempladas com o PIBID: IFCE, UFC, URCA, 

UECE, UVA, UNILAB 

 IES contempladas com diferentes editais:
- IFCE e UFC: desde 2007

- UECE, URCA e UVA: desde 2009
- UNLAB: a partir de 2011

 Universo da pesquisa: escolas contempladas por editais 

2007 e 2009

- Total de escolas estaduais: 76 escolas

 Amostra da pesquisa: 25 escolas estaduais de EM



Abrangência 
da 

 pesquisa

Fortaleza: 8 escolas

Sobral: 3 escolas

Quixadá: 2 escolas

Itapipoca: 2 escolas

Juazeiro do Norte: 3 escolas

Barbalha: 1 escola

Crato: 1 escola

Iguatu: 1 escola

Icó: 1 escola

Várzea Alegre: 1 escola

Maracanaú: 2 escolas 



Primeiras aproximações as 
contribuições do PIBID 

  Uma formação docente centrada no que 
acontece na escola (licenciando)

 
  Práticas diversificadas impactam na 

aprendizagem na escola EM
 



Motivações e percepções sobre 
o aprendizado da docência no PIBID

Entre os elementos subjetivos Sacristán (1999) observa 
que “a intencionalidade é condição necessária para a ação, 

compreender esse elemento dinâmico e motor é 
fundamental para qualquer educador, especialmente em 

um contexto de valores imprecisos e de rotinas 
estabelecidas diante de desafios importantes que exigem 

respostas comprometidas” (SACRISTÁN, 1999, p.33). A 
intencionalidade também é evidenciada nas articulações 

entre os saberes que transcorrem e validam a práxis 
educacional (THERRIEN, 2006).



              Motivações recorrentes

Eu fui pela própria vontade de me inserir na pesquisa [...] Eu fui pela própria vontade de me inserir na pesquisa [...] 

o PIBID foi essa oportunidade de integrar a teoria que a gente o PIBID foi essa oportunidade de integrar a teoria que a gente 

desenvolve aqui na Universidade e aplicar isso na prática desenvolve aqui na Universidade e aplicar isso na prática 
(LICENCIANDO 1)(LICENCIANDO 1)

[...] o que me deu mais vontade[...] o que me deu mais vontade [...] essa vontade de chegar mais 
próximo às escolas e ter essa oportunidade de está sendo 

acompanhada por professores [...] (LICENCIANDO 2)(LICENCIANDO 2)

Bom, no meu caso foi vontade mesmo de trabalhar na escola [...] a 
experiência de colocar teoria na prática e aproveitar a experiência da 

vivência da escola para me ajudar a me definir se realmente eu 
gostaria de ir para a escola (LICENCIANDO 3)(LICENCIANDO 3) 

   
Busca de saberes experienciais



         Contribuição: relevância da 

prática 
Eu acho que foram os momentos de prática mesmo em que nós 

tivemos em sala de aula com os alunos ou ministrando as 
oficinas ou ajudando os professores na sala de aula com as 

atividades (Licenciando 2)

O que mudou foi à prática docente de que quando você chega à 
escola [...] quando a gente começou a aplicar e no decorrer do 

trabalho a gente viu que é difícil é, mas que é possível 
despertar esse gosto nos alunos, e eles próprios vão 

começando a nos fazer mudar a nossa prática, a nossa visão, 
a nossa concepção sobre a própria escola pública. (Licenciando 4)

Acho que programa me proporcionou, acho que a oportunidade 
que eu não teria como acadêmico, né? Tive oportunidade 

participar de muitos congressos, participei já de cinco 
congressos científicos, mediante ações que eu desenvolvi no 

projeto. isso contribuiu muito para a minha formação. Eu pude 
adquirir experiência e práticas pedagógicas que deram certo 

[...] (Licenciando 5) 



Que protagonismo docente? 

Os cursos, as oficinas que o coordenador de área organiza para a gente, no caso, para 
a galera da Matemática organizou uma oficina aí de produção de material didático. 
Então, já dá um embasamento para a gente quando estiver na área lá atuar. Então, 

eu, para mim está sendo grande a contribuição. No caso, estou me sentindo mais 
preparado a partir de que eu entrei no PIBID. Eu me sinto mais preparado, tanto a 

parte conteúdo como emocional, também ter o controle de turma e tudo, tudo isso já 
sinto um pouco como é que é. (Licenciando 6)

Acho que antes eu não tinha muito aquela noção do que é uma sala de aula 
[...] eu acho que o PIBID comigo ele fez isso, ele me deu a clareza do que eu 

estava fazendo era à coisa que eu deveria estar fazendo, a coisa que eu 
gosto mesmo de fazer e por isso eu devo continuar porque é onde eu quero, 

digamos assim, tirar a minha vida, tirar meu sustento. (Licenciando 7)

Antes de entrar no PIBID, no meu caso, era apenas um acadêmico que chegava em 
qualquer escola para fazer uma disciplina de estágio ou então para trabalhar mesmo 

dando aula. E a gente vai trabalhar mais pela intuição [...] no PIBID a gente passa a 
ter uma nova concepção, você tem a base teórica [...] lá dentro da própria escola 

você vai vendo o que é que dá certo, o que é que não da certo [...] Você não vai só 
pela intuição como trabalhava antes. (Licenciando 8)    



Os relatos evidenciam processo que identifica o 
início de um rito ao adentrar na sala de 

aula, agora não mais como discente apenas, 
mas como um discente que se emancipa 

ante a profissão docente; como um 
profissional que, embora esteja ainda se 

constituindo, vem atravessando pontes entre 
as duas condições (discente/docente).

 Também evidenciam rupturas com a 
dependência do professor formador 

quando declara autonomia.



Percepção dos licenciandos acerca da 
aprendizagem da profissão antes e 

depois do PIBID 
 Despertar da preocupação com o aluno:
Eu acho que levou a gente a pensar um pouco mais no cotidiano do aluno. 
Porque assim, muitos alunos faltam aula, por exemplo, faltaram o encontro e 
tinham um motivo sério por trás disso. (Licenciando 9)

  Importância do domínio do saber e do saber ensinar
[...] é a questão de saber, de ver que a gente está ensinando não uma máquina, 
mas que está ensinando gente, tem que saber o que estamos passando, porque 

a você está transmitindo conhecimento, e esse conhecimento está também 
influenciando na sua formação pessoal. (Licenciando 10)

 Fortalecimento do processo de identificação como professor
E também no meu caso ajudou mais a entender a profissão de professor. É muito 
complicado um professor que ganha hoje seiscentos reais para dar cem horas de 

aula, é muito pouco. É muito pouco. (Licenciando 11)



Os posicionamentos indicam modificações na formação dos 
licenciandos. O conjunto de relatos permite perceber a 

emergência da preocupação com o aprendente (o aluno), a 
importância do domínio do campo disciplinar e da transposição 

didática, bem como o fortalecimento do processo de identificação 
como professor. 

A perspectiva dos licenciandos quanto ao aprendizado da
 docência é bastante expressiva e otimista. 
Ela se explicita em posturas de envolvimento apaixonado e 
jovialidade de interesse.   

O PIBID dá forma à ideia das escolas tornarem-se lugares
 de formação, de inovação, de experimentação e de 

desenvolvimento profissional, mas também, lugares de 
pesquisa e de reflexão crítica.



É nos ensaios do magistério, enquanto bolsistas do PIBID, que 
diversamente de outros licenciandos que não tiveram a oportunidade 

das experiências oportunizadas pelo Programa, que vislumbramos 
um aprendizado diferenciado. Os “pibidianos” iniciaram primeiro 

uma trajetória no magistério que possivelmente fará a diferença na 
qualidade do ensino na Educação Básica. 

Tardif (2010) argumenta que...
...é no inicio da carreia (de 1 a 5 anos) que os professores acumulam, ao 
que parece, sua experiência fundamental. A aprendizagem rápida tem 

valor de confirmação: mergulhados na prática, tendo que aprender 
fazendo, os professores devem provar a si próprios e aos outros que são 
capazes de ensinar. A experiência fundamental tende a se transformar, 

em seguida, numa maneira pessoal de ensinar, em macetes da profissão, 
em habitus, em traços da personalidade profissional (TARDIF, 2010, p.51).

Acreditamos que, guardada as devidas proporções, esse raciocínio se 
aplica aos licenciandos do PIBID, pois são dois anos (tempo de 

vigência de cada projeto institucional) de constituição de 
experiências práticas em contato com a escola e a comunidade dela 

pertencente na criação de saberes experienciais.



Práticas desenvolvidas na 
escola

 Reforço Escolar
 Inserção dos alunos do ensino médio em eventos 

acadêmicos 
 Cursinho e Preparação para o SPAECE 
 Aprofundamento de conteúdos específicos 
 Aulas práticas de Astronomia 
 Regências com Metodologias Diversificadas 
 Oficinas (formação docente e discente) 
 Aulas práticas de laboratório (revitalização dos 

laboratórios de ciências) e o Laboratório Itinerante. 
 Confecção de materiais didáticos 
 Produção e apresentação de peças teatrais 
 Estudo sistemático de textos na área da educação com 

foco na prática docente e na formação de professores. 



Depoimentos...
“Como ele falou, o reforço mesmo, ajuda 
bastante mesmo pra desenvolver mais o 

conhecimento” (ALUNO EM – 01).

 “Eu fazia reforço de física pra melhorar, 
pra poder gostar mais da matéria, né, 

porque eu gosto só um pouquinho, tem 
que aumentar, né. (ALUNO EM – 02)

“Aulas motivadas, com mais prática, foi o 
que mais gostei. Para mim fez a 

diferença... assim, para aprender mais” 
(ALUNO EM – 02)



 A proximidade da faixa etária dos 
licenciandos com os alunos do ensino 
médio aparece nos relatos como fator 
favorável à interação em sala de aula:

Eles já parecem profissionais. Eles tratam você como 
um colega estudante. Ele é estudante e lhe trata 

como professor. É como se ele fosse o seu professor, 
é como se ele fosse, realmente, o seu professor. Ele 
tira realmente as suas dúvidas. E quando você puxa 
ela pra uma brincadeira ele brinca também, então é 

muito legal (ALUNA E.M - 05).



...eu diria que o PIBID é bastante necessário, mais atraente do 
que o estudo do dia a dia na sala de aula. O estudo do dia a dia 
é muito direcionado pra você obedecer a um currículo [...]. Já o 
PIBID ele faz um trabalho de reforço, mas também uma 
pesquisa cientifica e isso atrai mais o aluno, porque no dia a 
dia na sala de aula o professor [...] Eu tenho percebido que o 
aluno tem um interesse muito grande em participar do PIBID. 
Eu até digo para os companheiros: ‘rapaz se esse trabalho 
fosse realizado o ano inteiro desta maneira o aluno era mais 
interessado porque faz com que o aluno trabalhe, com que o 
aluno descubra’... (DIRETOR - Escola 1).

No processo de ensino–aprendizagem, nesse quesito revelou 
que os alunos têm melhorado muito com relação as 

disciplinas, a comportamento, a maneira de verem a escola 
como um todo. O ensino, melhorou de uma forma geral. 

(PROFESSOR SUPERVISOR – Escola 2).

É o esclarecimento e a importância do estudo mesmo, por que os 
professores do PIBID, os acadêmicos, não trabalham apenas o 

conteúdo em si, eles procuram trabalhar a parte da cidadania e a 
parte do esclarecimento da importância da educação. 

(COORDENADOR PEDAGÓGICO – Escola 3)
Os relatos apontam o PIBID como política bem sucedida, que tem 

provocado inovações e melhoria na aprendizagem de alunos do ensino 
médio e não menos vigorosamente aos licenciandos



Não é no silêncio que os homens se fazem, 
mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão. [...] dizer a palavra não é privilégio 
de alguns homens [...]. Precisamente por 

isto, ninguém pode dizer a palavra 
verdadeira sozinho, ou dizê-la para os 

outros, num ato de prescrição, com o qual 
rouba a palavra aos demais.

(PAULO FREIRE,1983)
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