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INTRODUÇÃO:

A pesquisa em tela propõe um estudo sobre a importância da participação e de experiências no

Programa de Apoio Didático – Unicamp - para a iniciação da aprendizagem à docência. A partir da

análise conceitual de narrativas autobiográficas do próprio pesquisador de iniciação científica, esta

pesquisa tem como objetivo produzir um registro sobre as possíveis contribuições do Programa em

questão no que diz respeito à formação de um professor iniciante. O recorte temporal das narrativas

leva em consideração os semestres em que o pesquisador participou ativamente do Programa, entre o

primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021, totalizando, assim, três períodos como

PAD, onde teve relação direta com o processo de ensinar e de aprender juntamente com a professora

e outros auxiliares.

Utilizando a abordagem do Paradigma Indiciário proposto por Ginzburg, buscamos indícios que

nos ajudem a formular proposições sobre as contribuições que um Programa oferecido pela

Universidade pode ter para um estudante iniciante na aprendizagem docente. Acreditamos, assim, que

essa pesquisa pode contribuir para o conhecimento do processo de formação de professores dentro da

Universidade por meio de programas oferecidos na graduação, bem como evidenciar as contribuições

e as limitações deste programa para a iniciação à docência.

METODOLOGIA:

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS: Para compor a base de dados do projeto, utilizei

narrativas autobiográficas em que relato experiências que vivi durante a participação no Programa de

Apoio Didático da Unicamp. A pesquisa narrativa dá, ao pesquisador e aos leitores, a possibilidade de

conhecermos o social a partir do individual (AGUIAR; FERREIRA, 2021) e, desse modo, indaga o

pesquisador a pensar narrativamente (CLANDININ; CONNELLY, 2011) sobre o seu objeto de estudo.
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O recorte temporal das narrativas analisadas se inicia no primeiro semestre de 2020 e termina

ao final do primeiro semestre de 2021, totalizando assim três participações do pesquisador no

Programa. O material foi produzido durante os períodos de vigência do Programa nos semestres em

questão, por meio de anotações e relatos do pesquisador, além da análise de atividades que tiveram a

participação e colaboração do mesmo.

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS: Após reunir e catalogar o material narrativo, o

pesquisador de iniciação científica está organizando e analisando os dados apoiado no Paradigma

Indiciário (GINZBURG, 2009). O método proposto por Carlo Ginzburg fundamenta-se em uma proposta

da linguagem como um elemento vivo que permite analisar o real levando em consideração a

pluralidade de sentidos possíveis para este real e a possibilidade de ir além daquilo que está exposto.

Ao unir narrativas autobiográficas com as raízes do Paradigma Indiciário, o pesquisador dá

sentido àquilo que foi capturado (imagens, textos, memórias, ideias) ao mesmo tempo em que se

debruça nas próprias certezas, dúvidas ou intuições (AGUIAR; FERREIRA, 2021).

Além disso, esta pesquisa, à luz da literatura sobre formação de professores e das discussões

e reuniões periodicamente realizadas com o grupo de pesquisa e docentes, analisa os dados

buscando as contribuições das experiências do Programa de Apoio Didático na aprendizagem da

docência de um professor iniciante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Durante o recorte temporal no qual as narrativas autobiográficas foram produzidas, a partir da

experiência PAD do próprio pesquisador (início do primeiro semestre de 2020 até o final do primeiro

semestre de 2021), as instituições escolares se viam obrigadas a seguir os parâmetros do ensino

remoto que se tornaram necessários para que fosse possível respeitar as recomendações de

isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Neste período, as escolas e as Universidades se

esvaziaram e a utilização de aparelhos tecnológicos por docentes e discentes se tornou fundamental

para que fosse possível um ensino feito à distância. Em decorrência disso, toda a experiência

produzida em narrativas do pesquisador no Programa de Apoio Didático a ser analisada neste projeto

foi realizada de modo remoto, seja nas reuniões com a equipe docente ou nas aulas propriamente

ditas, que foram realizadas por meio de plataformas como o Google Meet e o Zoom.

O contexto do ensino remoto fez com que o pesquisador e iniciante à docência aprendesse a

utilizar plataformas online que auxiliaram a equipe docente durante todo o processo de ensino e de

aprendizagem. Durante os três semestres em que o pesquisador esteve como PAD foi de sua

responsabilidade manter os alunos informados por meio do envio de recados, indicação de materiais

de estudo, postagem de gravações das aulas e a entrega de atividades. A plataforma Google

Classroom (Sala de Aula) foi de extrema importância para o trabalho do PAD frente às disciplinas, e foi

necessária a realização de um estudo aprofundado da plataforma para que fosse possível utilizá-la da
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melhor maneira possível, sempre se certificando de que o material enviado chegasse a todos os

estudantes matriculados na disciplina.

Durante os três semestres analisados, o pesquisador teve a possibilidade de acompanhar três

turmas da disciplina EL511 - Psicologia e Educação -, e uma turma da disciplina EP107 - Introdução à

Pedagogia e Orientação ao Trabalho Docente. A interação com as equipes docentes de cada disciplina

foi de extrema importância para o processo de iniciação à docência do pesquisador, principalmente a

partir da relação com a professora Ana Maria Falcão de Aragão e com os estudantes que atuavam

como PED (Programa de Estágio Docente), que não foram os mesmos ao longo das 4 matérias,

tornando a experiência da construção coletiva do processo de ensino ainda mais enriquecedora. Os

estagiários PED são, necessariamente, alunos de pós-graduação, e o fato de produzirem estudos em

diferentes áreas fez com que as atividades e as aulas tomassem rumos interessantes e gerassem

ótimos resultados para aquilo que foi proposto conjuntamente pela equipe. A utilização das

experiências dos PEDs e PADs para a realização de atividades ou de aulas sempre foi uma exigência

interessante da professora Ana Maria Falcão de Aragão, que durante o recorte temporal deste projeto,

teve ao seu lado estudantes de Pedagogia, Geografia e Ciências Sociais. A multidisciplinaridade das

práticas pedagógicas nas disciplinas sempre foi bastante exaltada, inclusive para a realização de

trabalhos, já que foram pensadas atividades feitas em grupos organizados por estudantes de

diferentes cursos, especialmente nas aulas da disciplina EL511, que sempre possui uma mescla

interessante dos cursos de licenciatura. Além disso, na disciplina EL511 do primeiro semestre de 2021,

tive o prazer de auxiliar a professora Soely Polydoro, que dividiu as temáticas da disciplina com a

professora Ana Maria Falcão de Aragão, trazendo o debate sobre as teorias de Albert Bandura. A

primeira aula da professora Soely foi realizada no dia 11/05/2021, e essa primeira experiência para

auxiliar uma professora diferente da minha orientadora Ana Aragão me trouxe um pouco de ansiedade

e receio:

“Sinto um pouco de ansiedade mas curiosidade para ver como me sairei
trabalhando com uma nova professora, tenho a companhia da Simone, desde o começo
do semestre que sempre foi uma querida, me ajudando muito com as atividades e o
controle da sala.” (João Miguel, 11/05/2021)

Ao me deparar com a experiência de trabalhar com uma nova professora dentro do PAD, me

questiono: esse fato é desafiador? O que eu posso aprender trabalhando com uma professora que eu

não estou habituado a trabalhar? Minhas práticas se alteraram? O modo de auxiliar nas aulas se

alterou? Durante a experiência na disciplina EL 511 no primeiro semestre de 2021, o fato da matéria

ser dividida entre duas professoras experientes, com vivências distintas e estratégias de ensino

diferentes, fez com que minhas próprias práticas fossem alteradas de maneira positiva, para que o

auxílio a cada uma das discentes fosse feito da melhor maneira possível. Analisando a passagem da

narrativa, também é interessante analisar a importância da presença da PED da disciplina, Simone,
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que naquele momento, já havia construído uma ótima relação comigo, e me passava segurança de

tranquilidade para uma nova experiência docente.

A disciplina EP107 - Introdução à Pedagogia e Orientação ao Trabalho Pedagógico -, realizada

no primeiro semestre de 2021, foi extremamente encantadora e transformadora. Esta disciplina é

oferecida para os ingressantes do curso de Pedagogia da Unicamp e, neste momento, teve de ser

realizada de modo remoto. A partir do fato de que a turma era composta por estudantes ingressantes

que entraram na universidade durante a pandemia de Covid-19, a equipe se propôs a pensar

estratégias de acolhimento e encantamento para com os alunos. Dentre todas as disciplinas

acompanhadas, esta foi a que mais teve câmeras abertas pelos alunos durante as aulas, participações

ativas dos estudantes e o tratamento de temáticas importantes que, algumas vezes, eram tangentes à

disciplina. O trabalho que foi realizado pelos estudantes nessa matéria também foi extremamente

encantador: a leitura de livros infantis para toda a turma: em cada aula da disciplina, pelo menos 3

estudantes apresentavam os livros que tinham escolhido, encenando, fazendo vozes e experienciando

a prática didática-pedagógica. Em uma das aulas, no dia 12/05/2021, após uma situação em que fiz

um comentário infeliz para o momento, refleti:
“Percebi também que preciso ter mais filtros com meus comentários, entender

se minhas falas se encaixam num determinado momento, se aquilo fará sentido ou se
causará desconforto ou tristeza. Como saber o que falar e fazer? É preciso tomar
cuidado com as vozes que gritam do fundo do nosso coração, os sentimentos que
temos quando nos deparamos com algo que nos emociona. Preciso respirar, mastigar,
digerir e preparar minha fala. Na docência qualquer passo em falso ou comentário mal
colocado, pode se tornar uma bola de neve que devasta alguém ou uma máquina do
tempo que traz à tona lembranças que podem não ser tão gostosas como a lembrança
do cheiro da pessoa amada. Quando deixamos o sentimento gritar sem antes
conhecê-lo, corremos o risco de torná-lo uma verdade absoluta ou um gatilho,
dependendo de como a informação chega ao ouvinte, no caso, ao aluno.” (João Miguel,
12/05/2021)

Refletindo sobre essa passagem de uma das narrativas autobiográficas, de que formas

podemos avaliar se um comentário é pertinente ou não? Quais ensinamentos essa situação me

ensinou? A turma fez alguma crítica ao comentário? A professora responsável pela disciplina fez

alguma orientação? O que foi aprendido com isso?

O Paradigma Indiciário de Ginzburg valoriza a aproximação emocional do observador com seu

objeto, no caso, do iniciante na aprendizagem à docência com as situações que ocorrem dentro da

sala de aula. A construção de perguntas dentro da narrativa como “como saber o que falar e fazer?”

possibilita ao pesquisador a tentativa de decifrar a realidade com um rigor flexível, buscando entender

o macro a partir do micro, ou seja, tornando uma situação individual em um caminho para que se

entenda o todo.

CONCLUSÕES:

A análise conceitual das narrativas autobiográficas do pesquisador de iniciação científica

permite, de um modo geral, a produção de um importante registro sobre o processo de iniciação à
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docência dentro da universidade e sobre as contribuições do Programa de Apoio Didático da

UNICAMP para a formação de um professor iniciante. O fato de o pesquisador desenvolver suas

narrativas durante um ensino 100% remoto trouxe componentes interessantes para este estudo, tendo

em vista que seria totalmente diferente se a pesquisa tivesse sido realizada durante o ensino

presencial. Mesmo assim, as contribuições foram variadas para a experiência do pesquisador,

graduando em Geografia e no processo de aprendizagem à docência.

À luz da abordagem do Paradigma Indiciário de Ginzburg a análise das narrativas das

experiências do pesquisador de iniciação científica permitiu a formulação de proposições que ainda

estão sendo formuladas, a partir dos indícios encontrados, sobre as contribuições que o Programa de

Apoio Didático (PAD), oferecido pela UNICAMP, pode ter para um estudante iniciante na aprendizagem

docente. A formação dos professores passa por experiências, encontros, dificuldades e descobertas

que são transformadoras e constituidoras do profissional docente.
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