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INTRODUÇÃO: 

 Durante cerca de dois anos, o mundo enfrentou a pandemia causada pelo vírus Covid-

19 e com o advento desta doença vieram muitos prejuízos e aprendizados. Pensando sobre 

isto, na área da educação não foi tão diferente, diversas literaturas publicadas neste período 

mostram o quanto os processos de formação tanto discente como docente foram paralisadas 

ou desenvolvidas de forma remota nessa época. (CASTRO SILVA, K. e col, 2021; OSTI A. e col, 

2021; IORIO; SILVA; FONSECA, 2020)  

 

Dado o atual contexto social frente à pandemia do Covid-19, que reduziu e 

alterou substancialmente a forma de contato entre as pessoas na universidade e 

que está exigindo uma readequação em relação às formas de ensino e às 

estratégias de aprendizagem, foi adotado o ensino remoto adotado pela 

generalidade das instituições. Nesse quadro, importa conhecer como este novo 

contexto comprometeu a capacidade de envolvimento em atividades de 

aprendizagem por parte dos estudantes universitários de forma a aumentar as 

condições de sucesso acadêmico, mormente por parte dos estudantes com 

menos recursos socioeconômicos. (OSTI A. e col, 2021,p.3) 

 

 De um modo geral, acadêmicos tiveram que se readequar à pandemia e um desses 

processos os quais discentes participam é objeto de estudos em nossa pesquisa: o PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). O PIBID do Edital 2020/2021, 

mantido com o fomento da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 

Superior), manteve suas atividades do programa e não paralisou em tempos de pandemia, 

mas sim continuou seu desenvolvimento de forma remota e até híbrida em alguns momentos. 

O foco maior são estudantes que participaram deste edital, em questão os subprojetos da 

área de ciências da natureza (química, física e biologia) da Universidade Estadual de 

Campinas, a qual programa é desenvolvido a mais de uma década.  

Como já mencionado, o projeto se desenvolveu à distância por meio de plataformas 

online e também de forma híbrida. Nesse contexto, o presente projeto de pesquisa busca 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

entender os impactos dessa experiência com o PIBID produzidos em futuros professores, 

tendo como referência a seguinte pergunta norteadora: Que histórias os participantes deste 

edital PIBID - subprojetos química/física e biologia - tem a contar? A partir dessa pergunta 

buscamos estudar a história de vida desses futuros profissionais da educação e seus 

impactos, revelando realidades e contribuições importantes para se dimensionar os efeitos no 

ensino de graduação durante o período de isolamento social, por conta da pandemia de covid-

19. 

METODOLOGIA: 

 Do ponto de vista metodológico, buscamos estudar as histórias de vida desses 

estudantes a fim de entender aspectos sociais cruciais, não de apenas coletar dados ou rever 

práticas feitas ao longo deste período estudado. Nas palavras de Petrucci Rosa: 

 

Não operamos com a narrativa como dispositivo de autorreflexão ou de revisão 
das práticas. Não consideramos uma imagem que se forma no espelho a partir 
da qual subjetividades se constituiriam. Ao contrário, não há espelho, há um 
alguém que conta uma história, e que por tê-la vivido e poder contá-la, é 
considerado um conselheiro, alguém que tem algo a dizer a um ouvinte que, por 
sua vez, aprenderá com o narrador. É essa perspectiva histórica que nos 
interessa, compreendendo que o investimento na abordagem narrativa nos 
permite entrar em contato com brechas abertas nas histórias individuais, que 
permitem ao ouvinte/ leitor vislumbrar um tempo e um lugar sociais. (Petrucci-
Rosa, 2018, p. 566) 

  

 Conhecendo essas histórias de forma individual e com um olhar sensível aos dilemas, 

dificuldades, e aos aprendizados desses participantes, é possível produzir compreensões que 

possam auxiliar no desenvolvimento de políticas educacionais mais efetivas em contextos 

semelhantes. Segundo o curriculista britânico Ivor F. Goodson, é importante que tais estórias 

sejam estudadas para compreendermos as histórias de vida.  

 

Fatores históricos associados ao tempo e ao período precisam ser abordados à 

medida que desenvolvemos nossa compreensão das histórias de vida. O objetivo 

é fornecer uma história de ação individual dentro de um contexto maior. Esse 

objetivo é alcançado quando fazemos a transição dos estudos de estórias de 

vida para histórias de vida. No processo, a história da vida está localizada dentro 

de um contexto histórico mais amplo. (GOODSON, 2013, p.31, tradução nossa) 

 

  Para esta investigação, entrevistas são desenvolvidas com os participantes dos 

subprojetos química, física e biologia (PIBID 2020-2022), sendo que a adesão dependeu de 

suas aceitações ao convite que foi enviado a seus e-mails institucionais. A quantidade de 

entrevistados dependeu da quantidade de adesão as entrevistas, administradas via Google 

Meet® ou gravadas em áudio. Após isso, o material narrativo é transcrito e textualizado e, a 

partir dele, são produzidos fragmentos chamados mônadas, que segundo Petrucci Rosa 

baseada nos estudos de W. Benjamin, nos permite atribuir uma carga de significação às 

histórias narradas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Os resultados da presente pesquisa serão produzidos e analisados na etapa final da 

vigência do presente projeto, o qual foi aplicado ao Edital PRP/PRG – Impactos da Pandemia 

no Ensino de graduação da UNICAMP, com vigência entre abril e outubro do corrente ano.  

 Com este trabalho, além de produzirmos um acervo com narrativas em contexto 

pandêmico, estima-se que o material narrativo possa ser referência para outros docentes ou 

discentes possam compreender de forma mais abrangente as dinâmicas próprias do ensino 

em forma remota. Será importante também conhecer diferentes aspectos que os discentes 

estiveram envolvidos, durante o período de isolamento social em decorrência da pandemia de 

covid-19, tais como condições materiais, o nível de experiência dos participantes, as 

dificuldades dos processos de aprendizagem mediados pela tecnologia de comunicação à 

distância, entre outros. 

  

CONCLUSÕES: 

 Ainda em caráter de conclusões preliminares, podemos afirmar que é bastante 

oportuno a Universidade se responsabilizar pelo desenvolvimento de um conjunto de 

investigações que busquem compreender a complexidade decorrente dos processos de 

ensino-aprendizagem na graduação, no período de isolamento social em decorrência da 

pandemia de covid-19. No presente projeto, tal complexidade se acentua pois trata-se de 

investigação sobre um projeto de formação de professores que envolve também as escolas 

básicas, com seus professores e seus estudantes.  
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