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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: 

Durante a graduação, através de políticas públicas de formação inicial de professores, pude me 

envolver em projetos de iniciação à docência. Dentre esses, destaco o subprojeto Alfabetização da 

Residência Pedagógica (RP) desenvolvido na Unicamp. A RP é uma política de formação inicial da 

CAPES para diferentes licenciaturas, que tem dentre outros objetivos, promover adequação dos currículos 

à BNCC. O curso de licenciatura de pedagogia trabalha com a área prioritária de alfabetização e, segundo 

o edital, visa a implementação do Plano Nacional de Alfabetização, muito questionado em função de sua 

leitura restritiva do processo de alfabetização.  Os estudantes recebem uma bolsa e desenvolvem atividades 

junto às escolas com a orientação de professores da escola (preceptores) e da universidade (orientadores).  

Pela organização interna do subprojeto RP Alfabetização no contexto da Unicamp, 

desenvolvíamos momentos de planejamento de atividades e de atuação com as crianças, com os jovens e 

com os adultos estudantes da rede básica de ensino público. Além disso, previa reuniões entre residentes, 

professores preceptores e professores orientadores, em grandes e em pequenos grupos, para a partilha de 

experiências e a escrita de narrativas reflexivas sobre o vivido nas escolas e nos momentos de orientação. 

Ele foi desenvolvido em contexto de pandemia de COVID19.  

Nestes movimentos de planejar-atuar-compartilhar-narrar em um contexto adverso, como o do 

ensino remoto emergencial, surgem inquietações acerca dos impactos da pandemia na formação das1 

estudantes residentes que participaram subprojeto nos anos de 2020 e 2021. Ao considerar também que a 

Residência Pedagógica é um projeto assumido institucionalmente que envolve várias licenciaturas da 

Unicamp e um incremento da formação inicial de professores, inclusive, sendo utilizada, como foi o caso 

da Faculdade de Educação, para aproveitamento no cumprimento dos Estágios Supervisionados 

 
1 Utilizaremos o termo no feminino, pois as estudantes são, majoritariamente, mulheres.  
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obrigatórios durante a pandemia (CONGREGAÇÃO FE, 2021a; 2021b), entende-se que a interpretação 

dos sentidos atribuídos às experiências formativas no programa durante o contexto pandêmico são 

importantes para debater os efeitos da pandemia no ensino da graduação na Unicamp. 

Dessa forma, interessa-nos, na presente iniciação cientifica, entender quais são os sentidos 

atribuídos às experiências formativas cotidianas no subprojeto Alfabetização do Programa RP de tal forma 

que nos possibilite refletir sobre os impactos do desenvolvimento do programa, em contexto pandêmico, 

nas experiências e na formação dos estudantes envolvidos. 

UM CAMINHO PERCORRIDO: 

Trata-se de um estudo que está sendo desenvolvido a partir da realização de entrevistas abertas 

com estudantes residentes da Pedagogia envolvidas no subprojeto de Alfabetização da RP, entre os anos 

de 2020 e 2021, que foram convidadas a narrar as experiências no projeto no contexto pandêmico. As 

participantes foram contatadas a partir de convites encaminhados por e-mail e via WhatsApp. As 

entrevistas estão sendo encaminhadas de forma coletiva e/ou individuai e gravadas via Google Meet. No 

momento do encontro, as estudantes envolvidas foram orientadas a assinarem os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido concordando com a gravação, transcrição e, posterior, divulgação dos 

áudios, resguardando-se as identidades. Até o momento, dos 27 alunos participantes do subprojeto, foram 

realizados encontros com 13 residentes. 

Sobre o uso de entrevistas coletivas como estratégia metodológica, Kramer (2003) realça que ela 

confere maior autenticidade à linguagem produzida, favorecendo a dimensão pessoal ao lado da 

profissional, uma vez que os envolvidos, ao ouvirem os depoimentos de outros entrevistados e ao 

confrontarem suas vivências com esses relatos, podem aprofundar a análise de problemas complexos.  

Foi solicitado, inicialmente, que os participantes narrassem suas experiências cotidianas no 

subprojeto de Alfabetização da RP-Unicamp durante a pandemia. Ao decorrer das narrativas, por meio de 

um roteiro de apoio, construído a partir de estudos que já vêm analisando a realização de estágios no 

contexto pandêmico (GONÇALVES; AVELINO, 2020; SOUZA; FERREIRA, 2020; CZECH; SOUZA, 

2021), as entrevistadas foram convidadas a evidenciar como avaliam as experiências proporcionadas pelo 

projeto para sua formação e/ou a formação de professores na licenciatura, as principais dificuldades no 

desenvolvimento do projeto, os modos de relação com as tecnologias e a compreensão de campo de 

atuação no contexto do ensino remoto emergencial.  

Em relação à análise preliminar das entrevistas, ao compreender a natureza social do discurso 

(BAKHTIN, 2011), entende-se que a leitura dos relatos dos participantes implica um movimento de 

cotejamento (GERALDI, 2012) dessas materialidades discursivas com diferentes textos, reconhecendo e 

recuperando as articulações enunciativas, os diálogos estabelecidos com outros discursos e sujeitos, bem 
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como os modos que axiologicamente o sujeito se coloca em relação ao(s) objeto(s) do seu dizer 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014). 

Neste sentido, a partir da leitura e da análise das narrativas das entrevistadas, o presente projeto 

propõe uma avaliação de impacto2 do Programa de Residência Pedagógica da Unicamp, dentro do 

Contexto da Prática e dos Resultados/Efeitos do Ciclo de Políticas (MAINARDES, 2006), com a 

preocupação de refletir acerca da RP-Unicamp no contexto da pandemia de COVID-19 e dos impactos 

para o ensino da graduação na Unicamp. 

NARRATIVAS E REFLEXÕES INICIAIS 

 As entrevistas abertas e em grupos tinham o objetivo de construir diálogo e sentidos para as 

experiencias da RP-Unicamp, subprojeto Alfabetização, no contexto pandêmico. Durantes as entrevistas, 

para além das dificuldades enfrentadas pelo fechamento da escola e pela sobrecarga do trabalho docente, 

como a maioria das participantes relata, sugiram, nas narrativas das residentes, sentidos específicos em 

relação às vivências virtuais.. Dentre os sentidos em circulação nos relatos, estão o sentimento de 

pertencimentos à equipe escolar, a superação do medo da sala de aula, a dificuldade de desenvolvimento 

de conhecimentos pedagógicos e a importância da coletividade durante a pandemia. É importante ressaltar 

ainda que muitos desses sentidos foram elaborados, em grande parte, a partir de comparações da RP-

Unicamp com os estágios obrigatórios realizados pelas estudantes antes da pandemia de COVID-19. 

Trazemos alguns recortes de narrativas para este momento. 

Sobre o sentimento de pertencimento a instituição escolar, Julia narra que  

“O que a pandemia proporcionou para gente, que eu achei incrível, que eu não tinha tido 

no meu primeiro curso, e que faz toda a diferença, foi o fato de a gente conseguir viver a 

realidade da escola que a gente não consegue viver no estágio. Por exemplo, participar 

das reuniões de planejamento com os professores, participar das reuniões de TDC 

(Trabalho Docente Coletivo), participar mais ativamente do que é ser educadora fora da 

sala de aula e não só ali, naquele momento da aula. Isso, para mim, me marcou demais.  

O fato de poder participar ativamente das atividades extraclasse e, assim, poder entender o trabalho 

docente para além da prática em sala de aula, o que gera, em algumas estudantes do curso, o sentimento 

de pertencimento, principalmente, porque as residentes podiam participar ativamente das reuniões de 

TDC. Outra estudante pontua como:  

“O conhecer os outros e o ser conhecido faz com que você também receba esse apoio. 

Ainda mais por sermos pessoas novas naquele ambiente. Não sei vocês, mas chegar em 

 
2 Conforme Alves-Mazzotti (2007, p. 49), a avaliação de impacto “[...] se preocupa pelos efeitos do programa sobre 

o público submetido a ela e tem a intenção de estabelecer uma relação de causalidade entre a política e as alterações 

ocorridas naquele ambiente (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986), nesse sentido, a avaliação de impacto favorece 

outra leitura tendo como objeto de análise dos eventuais impactos implementados em determinado contexto e atores 

sociais.”.  
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ambientes novos é altamente estressante para mim. Isto também foi bem diferente RP, a 

recepção”. 

Outro sentido tecido pelas estudantes foi a superação do medo de estar na sala de aula. A esse 

respeito, Bianca narra:  

“eu também tinha esse medo de entrar na sala de aula meu medo. Eu sempre fui muito 

curiosa de estar dentro da sala de aula, porque eu me perguntava, e eu gostava de estudar 

história, sociologia, filosofia, ‘e se eu não gostar da sala de aula?’, porque sempre me 

falaram que é muito diferente a sala de aula da Universidade. Eu entrei na sala de aula 

pela primeira vez pelo PIBID, mas acho que eu fui perder o medo mesmo na residência 

pedagógica”.  

 

Por meio das atividades de regência realizadas, que conectaram o estudo teórico com a prática 

pedagógica, é possível estabelecer relações entre teoria e prática e, assim, desmitificar a cisão entre essas 

duas dimensões, responsável pela grande parte da insegurança no início da prática docente.  

Thais retoma um elemento importante que é a construção de saberes e conhecimentos pedagógicos 

que foram prejudicados neste processo de Ensino Remoto Emergencial. 

Algo que eu senti falta foi que, apesar de a gente ter vários encontros de Meet com as crianças, eu 

não sinto que realmente conseguia olhar para todas elas, porque, muitas vezes, nos ateliês eu 

ficava perdida. Qual criança estava me chamando? Qual criança estava dizendo “professora”? 

Às vezes, tinha coisa que eu não conseguia auxiliar a criança, porque era muito difícil. Por 

exemplo, eu fiz um ateliê de dedoche uma vez e foi muito complicado. Era só enrolar o papel no 

rolinho, o que presencialmente seria tão mais simples explicar, mas que, no online, levei muito 

tempo para que todas as crianças, uma por uma, entendessem. Então, eu também senti falta do 

contato, [o que] tem a ver contexto pandêmico e tudo mais. Senti falta dessa presença em sala... 

(Transcrição de entrevista, maio de 2022).  

Outro movimento que impactou a experiência na Residência Pedagógica foi a coletividade da 

equipe pedagógica nas escolas em que o subprojeto foi realizado. Uma entrevistada relata que: “O que 

realmente me marcou, nesses praticamente quase dois anos de residência, é, eu acho, que a gente pôde 

trabalhar coletivamente. Eu sinto muita falta disso quando eu vou, agora, para o meu estágio 

remunerado.” 

Estas são algumas questões prementes, que está sendo desenvolvidas e refletidas mais aprofundada 

mente com o desenvolver do projeto.  

ALGUNS ENCAMINHAMENTOS PROVISÓRIOS 

 Ao reunir as narrativas até o momento transcritas, podemos refletir provisoriamente sobre dois 

aspectos. O primeiro refere-se a política da Residência Pedagógica, que tem apresentado contribuições 

importantes para a formação inicial das estudantes do curso de pedagogia, principalmente, no que se refere 

aos desafios no contexto pandêmico. Isso, porque o subprojeto Alfabetização, a partir da fala das 

estudantes, demonstra ter possibilitado a elaboração de aproximações entre a universidade e a escola de 

educação básica, permitindo romper noções preconcebidas e, a partir do acolhimento delas na escola, 

vivenciar o trabalho docente coletivo, o que fomentou uma atuação pedagógica mais efetiva.  E que o 
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contexto de prática da RP redimensiona a intencionalidade política. Do ponto de vista das interferências 

da pandemia no percurso formativo, as narrativas vão nos dando a ver as contradições e conflitos vividos 

na construção dos saberes e conhecimentos pedagógicos.  

O trabalho ainda está em andamento. Terminaremos a construção das narrativas e a reflexão 

proveniente do objetivo anunciado.  
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