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Resumo:
Esta pesquisa objetivou refletir sobre o processo de estágio docente em ciências no
segundo ciclo do ensino fundamental no Colégio Dom Alano, em Palmas, TO, durante o
segundo semestre de 2017 por meio de práticas inovadoras de ensino para vencer o malestar docente. Metodologicamente utilizou-se a autoetnografia, com subsídios da
fenomenologia, bem como a pesquisa bibliográfica. As noções subsunçoras manifestadas
foram: o mal-estar docente, o bem-estar, experiências de práticas de ensino, aulas
práticas, bem como limites e possibilidades da atuação docente. Conclui reforçando a
autoetnografia como uma metodologia de conhecimento intersubjetivo e da necessidade
de práticas inovadoras para a atualidade da diversidade discente.
Palavras-chave: Formação inicial. Prática docente. Trabalho docente.
Abstract:
This research analyze the process of teaching formation and pedagogical practice in the
field of biology. It aims to reflect on the process of teaching internship in sciences in the
second cycle of elementary education in the Dom Alano Marie du Noday Elementary
School in Palmas, Tocantins, during the second semester of 2017. Methodologically is
based on an autoethnography, with subsidies of Phenomenology, as well as the
bibliographic research. The subsuming notions expressed were: teacher malaise, wellbeing, experiences of teaching practices, practical classes, as well as limits and
possibilities of the teaching performance. It concludes by reinforcing the
autoethnography as a methodology of intersubjective knowledge and the need of
innovative practices for the actuality of the student diversity.
Keywords: Initial teacher education. Pedagogical practice. Pedagogical work.

1. Introdução
O ensino de biologia está intimamente relacionado com aspectos globais, sociais,
históricos, culturais e emocionais (PIMENTA; LIMA, 2004; KRASILCHIK, 2008). Nesse sentido,
práticas inovadoras estão sendo elaboradas para uma docência da melhor qualidade por
meio das dimensões ética, estética, técnica e política (RIOS, 2010). Novas formas de
aprender por meio de salas invertidas (OLIVEIRA; ALVES; PORTO, 2017), ou na qualificação e
transformação social de povos indígenas (SANTOS, 2017), são temas que perpassam a
inovação no ensino e na docência numa pretensa tentativa de enfrentamento das
dificuldades da profissionalidade docente; que em alguns casos chegam a provocar mal-estar
(STOBÄUS; MOSQUERA; SANTOS, 2007).
Se os alunos são outros, por que as escolas são as mesmas? (ARROYO, 2014). Inovar é
uma necessidade. Todavia, ressaltamos que o foco único e exclusivamente na atuação
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dos/as professores/as é descaracterização do político em sua prática e desconsideração da
responsabilidade coletiva em sua transformação (PIMENTA, 2006). Por isso, reconhecemos
que o mal-estar na docência não é necessariamente uma questão pontual, emocional e
cognitiva, mas social, institucional.
Objetivamos com esta pesquisa compreender a prática docente durante estágio de
docência do curso de biologia a distância da Universidade Federal do Tocantins (UFT) numa
vertente positiva para o enfrentamento do mal-estar docente vivenciado na escola e na
educação a distância.
Na Universidade Federal do Tocantins (UFT) a modalidade EAD começou em 2006
por meio do Consórcio Setentrional. Silva e Cezari (2015) afirmam que os estudantes desses
cursos na UFT são majoritariamente mulheres, advindas de escolas públicas e com baixa
utilização de ferramentas tecnológicas e ressaltam a importância da formação de
professores nessa região como uma forma de transformação.
A seguir, apresentamos um breve apanhado teórico sobre o estágio na formação de
licenciandos/as; sobre o mal-estar na prática docente e, por fim, passamos ao relato
autoetnográfico.

2. Referencial teórico
2.1. Estágio: tempo-na-escola ou formação sistêmica?
O estágio é um momento crítico de formação para professores/as (GATTI, 1997). Tem
sido visto mais como parte final, resultado dos estudos teóricos que precisariam entrar em
campo, na prática (PIMENTA; LIMA, 2010). Essa visão está equivocada porque não é
consequência, por outro lado, é causa de um processo de formação de professores. É
reflexão e intervenção (PIMENTA; LIMA, 2010; GATTI, 1997).
Essa formação prática deve ser capaz de fazer o licenciando/a compreender as
[...] transformações históricas e sociais decorrentes dos processos de democratização
do acesso, a qual trouxe para a escola novas demandas e realidades sociais, com a
inclusão de alunos até então marginalizados do processo de escolarização, e dos
processos de transformação da sociedade, de seus valores e das características que
as crianças e jovens vão adquirindo (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 36).

Vera Candau (1984, p. 17) faz uma crítica à outra forma de se pensar o estágio e a
formação de professores: a didática instrumental. Esta proposta se dá com a ideia de que
conhecer métodos e técnicas seria suficiente para influenciar na qualidade do ensino
(PIMENTA; LIMA, 2010). Entretanto, essa visão foca somente na produtividade se
dissociando de outros fatores do ensino tais como relações com a sociedade, não
neutralidade do ensino, aspectos psicológicos e sociopolíticos (CANDAU, 1984; PIMENTA;
LIMA, 2010).
A formação para o estágio deve se dar em todas as disciplinas durante a formação
acadêmica e que o período de estágio nas escolas deve “possibilitar que os futuros
professores compreendam a complexidade das práticas institucionais e das ações aí
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praticadas por seus profissionais como alternativa no preparo para sua inserção profissional”
(PIMENTA; LIMA, 2010, p. 43). O estágio, assim, não é um período na escola, um
aprendizado prático, mas uma reflexão sobre a realidade, uma aproximação a esta
(PIMENTA; LIMA, 2010).
Numa tentativa de superação dessas situações surgiram os conceitos de professor
reflexivo e professor pesquisador. Com esses conceitos se pensa um estágio como campo de
pesquisa. Entretanto, se essa reflexão e pesquisa sobre a prática diária e individual do
professor se acabar em si mesmo tem-se aí uma injustiça já que essa “reflexão sobre o
trabalho docente de sala de aula é insuficiente para uma compreensão teórica dos
elementos que condicionam a prática profissional” (GIROUX apud PIMENTA; LIMA, 2010, p.
52).
De maneira a superar esses conceitos, Pimenta e Lima (2010) propõem o professor
intelectual crítico e reflexivo. Essa proposta se relaciona e demanda estudos, análises,
problematizações, reflexões e proposições de soluções para as situações de ensinar e
aprender; não foca somente na sala de aula, mas também nos diversos espaços da escola;
estuda a comunidade onde se insere a escola e desenvolve a habilidade de compreensão das
teorias que envolvem as práticas pedagógicas desenvolvidas. Dessa maneira, o estágio
“permite que se traga a contribuição de pesquisas e o desenvolvimento das habilidades de
pesquisar. Essa postura investigativa favorece a construção de projetos de pesquisa a partir
do estágio” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 56). É como se o estágio fosse uma experimentação
para elaboração de propostas de estudos, hipóteses, possíveis respostas e intervenções em
problemas humanos e sociais.
Nesse processo de estudo das relações de ensino-aprendizagem, escola e
profissionalidade docente, um tema tem se destacado: o mal-estar docente, o que
dificultaria o pleno desenvolvimento da criatividade, reduzindo a inovação (ALCÂNTARA;
LINHARES; GUIMARÃES, 2017). Para José Manuel Esteve (1999) esse mal-estar é um
desconforto, um incômodo na prática e da vida de docentes que pode gerar inclusive
doenças incapacitantes. Em sua maioria, esse mal-estar, segundo Esteve (1999), advém das
transformações da sociedade com a negação da sincronicidade com políticas públicas de
educação. Isto é, se os alunos mudaram, por que a educação tem que ser a mesma?
(ARROYO, 2014). Isso não quer dizer que a culpa seja da prática docente do professor pela
falta de mudança, ou originalidade, até porque nem estamos falando de culpa, mas de
responsabilidade (MAIA; OLIVEIRA, 2017).
2.2. O eu e o outro: mal-estar e bem-estar no ensino de ciências/biologia
Numa das mais belas análises da subjetividade humana e sua relação com o social,
Sigmund Freud (1978) destaca que os indivíduos possuem um mal-estar (Unbehagen)
provocado pela civilização (Kultur) humana, ou melhor, pela impossibilidade da totalidade de
fruição do princípio do prazer em prol de uma vida comum em sociedade. Para Freud (1975)
as estruturas mentais se dividem, mas não se separam, em três: id, superego e ego. O id é
regido pelo princípio do prazer, ele seria a pulsão de vida, a vontade humana pela satisfação
imediata. Na impossibilidade de tal intento está a sociedade, a barreira, os ensinamentos, as
regras, as convenções, os limites, o superego. Este superego é externo, cultural, capaz de
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domar o princípio do prazer pelo princípio da realidade. Na resolução desses conflitos, ou
não, surge o ego, a personalidade, o indivíduo e suas máscaras que se apresentam.
Nesse complexo processo da construção da subjetividade o indivíduo se constrói,
reconstrói. Freud (1978), então, provoca-nos ao dizer que sofremos um mal-estar
justamente pela impossibilidade de fruição total da vida, o que seria impossível, um mundo
de barbáries, se todos pudessem viver plenamente seus desejos… Sem querer entrar nesse
detalhe da possibilidade da fruição do desejo do id observemos um pouco como estão as
pesquisas sobre mal-estar de professores e professoras.
Essas pesquisas, segundo José Manuel Esteves (1999), se manifestam por um caráter
interdisciplinar. Numa vertente psicológica estudam-se o estresse e ansiedade sendo que os
problemas psicológicos identificados se relacionam com as questões sócio-trabalhistas.
Outro enfoque é o sociológico. Este foca nas demandas e expectativas das sociedades sobre
o que esperam da escola e de professores; seu viés se dá nas violências nas escolas,
esgotamento físico ou psicológico.
Com base referencial teórico da Psicologia Positiva, com influências do Humanismo
Existencial, o Grupo de pesquisas mal-estar/bem-estar na Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (PUCRS) procura “reconhecer elementos de mal-estar, estresse pessoal e
profissional do educador”, não somente para fins estatísticos, mas numa concepção de
prevenção em saúde em direção ao bem-estar (STOBÄUS; MOSQUERA; SANTOS, 2007, p.
260). O mal-estar para esse grupo de pesquisa é compreendido como resultante de
momentos históricos e políticos e vivências íntimas das pessoas enquanto docente/discente.
Além dessa categoria, esse grupo trabalha também com a noção de bem-estar como
tentativa de buscar redescobrir o papel docente frente às mudanças, crises institucionais, da
educação, do Estado, quanto às ações pedagógicas, etc.
O mal-estar docente pode advir de diversos fatores: a visão/expectativa do papel do
professor; o contexto social; os objetivos do sistema de ensino; a imagem do professor;
recursos materiais e condições de trabalho; esgotamento docente e acumulação de
exigências sobre o professor (ESTEVES, 1999). Até mesmo as Tecnologias da Informação e
Comunicação
(TICs)
podem
ser
encaradas
como
possíveis
estressores,
indicadores/promovedores de mal-estar (STOBÄUS; MOSQUERA; SANTOS, 2007).
Em estudo sobre identidade docente, Renata Silva (2017) construiu uma pesquisa de
mestrado que estudou a identidade docente perpassando pelas categorias de mal-estar e
bem-estar docente. Ela concluiu que identificação com a docência se dá ainda na infância ou
adolescência e que os professores e professoras acompanhadas na pesquisa demonstraram
tanto características de mal-estar quanto de bem-estar. O mal-estar para esses professores
se originam com o sentimento de impotência frente à vulnerabilidade de jovens, bem como
da desvalorização profissional, status social, proletarização e reformas educacionais
deslocadas das verdadeiras dificuldades. Por outro lado, o bem-estar se manifesta em
relação à capacidade de verificar e vivenciar as transformações positivas nas vidas de alunos
e alunas, que só é possível ser observado por aqueles/as professores/as que trabalham por
um longo período na mesma escola, o que facilita e possibilita esse acompanhamento.
Em pesquisa de mestrado sobre o mal-estar de professores de ciências, Mírian
Bohrer (2013) afirma que o desinteresse de alunos pode ser causa de mal-estar docente.
Para tanto propõe que aulas práticas de ciências poderiam sanar tal problema. Ela foi a
campo testar essa hipótese. A autora concluiu que as aulas práticas de ciências ajudam na
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concentração dos alunos, mas aumentam o estresse docente daqueles sujeitos da pesquisa,
tendo em vista suas necessidades de controlar os alunos.
Tanto Silva (2017), quanto Bohrer (2013) associam “mal-estar docente” com a
Síndrome de Burnout1. Entretanto, fazemos diferença entre esses dois conceitos nesta
pesquisa. “Mal-estar docente” definiu-se acima como sendo resultante de “efeitos
permanentes de caráter negativo que afetam a personalidade do professor, como resultado
das condições psicológicas e sociais que se exercem na docência e que concorrem para ela
(STOBÄUS; MOSQUERA; SANTOS, 2007, p. 263). Por outro lado, a Síndrome de Burnout é um
esgotamento físico e emocional que implica perda de interesse pelo trabalho, atitudes
negativas contra companheiros e clientes/alunos e baixa auto-estima; o que implica
diminuição da energia vital e do desejo de alcançar objetivos, obstaculizados pelas condições
de trabalho (RODRIGUEZ RAMIRÉZ; GUEVARA ARAIZA; VIRAMONTES ANAYA, 2017).
De acordo com Maslach e Jackson (apud CARLOTTO, 2002) os professores seriam
mais propensos a esta síndrome porque são mais idealistas e suas idealizações trabalhistas
são difíceis de serem atendidas, recompensadas (alguma semelhança com a irrealização do
princípio do prazer de Freud?). Além de se vincular diretamente com o desenvolvimento
profissional essa síndrome também se vincula com a relação professor/aluno. A superação
dessa síndrome pode se dar com a análise do projeto de vida, social e profissional do
professor com vistas ao aumento da qualidade de vida; além das ações em níveis
institucionais, sociais e políticas (CARLOTTO, 2002).
Além dessas perspectivas, estamos trabalhando com o conceito de inovação na
prática pedagógica. Alcântara, Linhares e Guimarães (2017) apontam que inovação é uma
palavra polissêmica. Entretanto, ressaltam que sua importância na educação é inegável e
deve ser capaz de gerar soluções novas para problemas concretos. E ressaltam ainda que a
criatividade é o elemento central da prática docente inovadora. Por isso, para as vinte aulas
conduzidas no estágio em análise, foram experienciadas metodologias plurais para abarcar
as diversidades de aprendizagens e formas cognitivas do aprender (BORUCHOVITCH; AZZI;
SOLIGO, 2017).

3. Procedimentos metodológicos
Por meio de uma abordagem qualitativa, nos valemos da fenomenologia enquanto
lente teórica (HUSSERL, 1988; MAIA; ROCHA, 2016; MERLEAU-PONTY, 2011). Subsidiaram
nossas análises pesquisas bibliográficas que compuseram um quadro teórico-metodológico
com a autoetnografia. Esta não é um fazer relatos históricos ou biográficos, mas antes um
co-constituir-se intersubjetivamente na construção do saber e da prática profissional
(BENETTI, 2017; ANDERSON, 2006; JACKSON, 2008). Não compreendemos a separação entre
objeto pesquisado e pesquisador; ambos se refazem na experiência do mundo vivido
(Lebenswelt) (MAIA; ROCHA, 2016).
1

burnout é uma palavra inglesa que significa queimar de dentro para fora. Começou como gíria na década de
1940 na aviação. Depois foi usada para identificar usuários de drogas. A partir da década de 1970 é usada para
identificar estado avançado de estresse causado pelo trabalho. Hoje faz parte da lista de doenças profissionais
relacionadas ao trabalho e na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (BARROS, 2015).
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Utilizamos como prática pedagógica: encenação teatral, bonecos fantoches, vídeoaulas, músicas, poemas, construções de vulcões, jogos pedagógicos, argumentação e
resoluções de problemas, aulas expositivas e muitos debates (BORGES, 2007; CARNEIRO;
GASTAL, 2005; GREINER, 2016; KRASILCHIK, 2008; OLAGUNJU; ABIONA, 2008).
As aulas foram gravadas em áudio, depois transcritas e analisadas por meio de
análise de conteúdo (BARDIN, 2009). Complementaram essas análises o diário de campo e
sua descrição densa do vivido e experienciado (GEERTZ, 2008). Tanto a análise de conteúdo,
quanto a leitura e reescritura por meio do diário de campo, foram reconstruídas por meio da
experiência vivida (Lebenswelt) e do caráter intersubjetivo de construção da subjetividade
(MAIA; ROCHA, 2017) por meio da autoetnografia (BENETTI, 2017; ANDERSON, 2006).

4. Resultados e discussão
O primeiro tema de trabalho foi poluição e camada de ozônio. Para tal elaboramos
duas atividades: uma encenação com um boneco de fantoche que apresentaria a primeira
atividade e outra após a finalização desta. A primeira atividade foi a decodificação de um
texto sobre poluição. O texto foi elaborado previamente. Todas as vogais foram substituídas
por símbolos tais como @, #, %. Foi dada uma legenda indicando qual símbolo indicava cada
vogal. Essa atividade se deu na turma do sexto ano. A segunda atividade consistia num
desafio: desenrolar uma bola de novelo de lã sem tocar nela. Dentro tinha uma mensagem.
Para lê-la deveriam desenrolar o novelo.
Essa turma é conhecida como uma turma difícil de lidar. Muito tumulto. Pouca falta
de atenção. O que para uma primeira aproximação pode gerar desconforto. A primeira
atividade foi um sucesso. Tanto pelo fantoche, quanto pela curiosidade de cada aluno e
aluna em descobrir o que contavam aquelas linhas misteriosas. Já a segunda atividade não
foi tão bem sucedida. Eles não ouviram, ou não quiseram cumprir a regra do jogo: não tocar
no novelo. A turma se separou em dois grupos: os que quiseram desenrolar o novelo e
outros que não se importaram em participar. Rapidamente os alunos desenrolaram o novelo
e ficaram desapontados com a mensagem dentro do novelo: eles ganharam um livro.
Disseram: “Ah, um livro?! O que vamos fazer com isso?!”.
A relação professor/aluno, quando negativa, foi indicada por Carlotto (2002) como
fator de mal-estar. Mas que relação professor/aluno? A relação onde o aluno não se
comporta como o professor espera? Ora, isso não deve indicar mal-estar. Ela deve indicar
que o professor usa uma linguagem que talvez o aluno não entenda e precisa ser retomado,
re-entendido numa relação de encontro com culturas cambiantes (BARROS, 2015;
KRASILCHIK, 2008).
Sobre a atividade com o fantoche cabem mais algumas palavras. Foi escolhido
propositalmente um boneco negro. Ninguém teceu comentários sobre a cor do boneco. Mas
uma fala chamou atenção. Um aluno negro dessa turma ao final da aula pediu para levar o
boneco para casa. Perguntamos o porquê. Ele disse: “Ah, professor, eu me identifiquei com
ele”. Para nossa prática fica a percepção de que trabalhar os temas transversais, as questões
das identidades e o racismo é questão crucial nas escolas como forma de pertencimento
(FERREIRA, 2014) e de intersubjetividade (MERLEAU-PONTY, 2011).
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Num segundo momento na escola não foi somente uma aula, foram cinco num
mesmo dia. Trabalhamos com sexto, sétimo, oitavo (aula dupla) e nono ano. Cada série com
contextos distintos dentro de um mesmo colégio. Os conteúdos foram os seguintes, que
apresentamos na ordem da grade horária: 9º ano: funções e reações químicas; 8º ano:
sistema músculo-esquelético; 7º ano: platelmintos e nematelmintos e 6º ano poluição
atmosférica.
Desse segundo momento na escola o que ficou foi a sensação de exaustão. Cinco
aulas, uma seguida da outra. Começamos às 13h30 e só terminamos às 17h55, com um
intervalo de quinze minutos onde socializamos com todos os professores e professoras. Esse
extenso trabalho é visto na literatura como uma possibilidade geração de mal-estar
(CARLOTTO, 2002; ESTEVE, 1999; STOBÄUS; MOSQUERA; SANTOS, 2007; SILVA, 2017). Além
dessa extensa carga horária num único dia, outros professores/as também atuam em outras
escolas, em horários diversos, o que aumenta chances de estresse e adoecimento (SILVA,
2017).
Sobre os conteúdos desse segundo encontro: o tema de funções e reações químicas
foi bastante produtivo no nono ano. Falamos introdutoriamente onde as reações químicas
acontecem, como se diferenciam de fenômenos físicos; e para poder continuar o tema
conduzimos uma atividade prática sobre elementos químicos e a tabela periódica. A turma
foi dividida em grupos. Cada grupo recebeu um envelope contendo seis símbolos da tabela
periódica. Dentro dos envelopes ainda vinham seis nomes por extenso de elementos
químicos. Cinco batiam com os símbolos dos envelopes. Um não. Sobre esse que não batia o
grupo deveria negociar com outros grupos para encontrar o seu “par faltante”. Essa
estratégia é vista como um exercício de construção de habilidades de resolução de
problemas e conflitos por meio do ensino de ciências/biologia (MOREIRA; SOUZA; ALMASSY,
2014; KRASILCHIK, 2008).
Nas outras turmas seguimos com a mesma metodologia: uma breve aula expositivointerativa e ao final uma atividade prática ou de revisão de conteúdo. Entretanto, mais uma
vez, um problema com a turma do sexto ano. Decidimos reorganizar a sala em círculo para
fazermos uma leitura coletiva. A leitura não seria linear, cada aluno recebeu uma fita com
uma frase e um número. A numeração não era progressiva. A cada leitura chamaríamos um
número da ordem 1, 2, 3, 4, 5… assim sucessivamente. Como dissemos, a ordem não era
linear, foi arranjada de maneira que os alunos não encontrassem lógica. O objetivo era uma
leitura hipermidiática em espaços não digitais (NASCIMENTO, 2009). Entretanto, a leitura é
um problema no nosso país (RETRATOS, 2011) e os alunos dessa turma não gostaram da
atividade, não queriam ler. Começou uma agitação. Alunos furtaram livros de outros, não
queriam devolver, tentamos ajudar, mas não deu certo. Até que uma aluna decidiu por
conta própria chamar o diretor da escola que foi bastante arrogante, grosseiro, ameaçou
expulsar alunos. Os alunos diante daquela demonstração de força e poder calaram-se. O
diretor se retirou. Pensamos numa outra atividade naquele exato momento que não
funcionou. O conteúdo das leituras hipermidiáticas se transformou em aula expositiva. Eles
gostaram, mas não participaram.
Do terceiro momento na escola gostaríamos de destacar uma atividade prática com o
sexto ano. Depois de muita dificuldade com eles, e após uma conversa com a professora
regente de ciências decidimos fazer algo que eles não precisassem ficar parados. Decidimos
fazer vulcões com base em Rocha et al (2015) e Lima (2010). Primeiro foram solicitados
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materiais tais como massa de modelar, isopor, argila, fermento em pó, bicarbonato de sódio,
água oxigenada, detergente, corante e vinagre. Depois foram construídos os vulcões.
Enquanto esperávamos secar seguimos com mais uma aula explicando atividades tectônicas,
placas, magna, formação da Terra.
No quarto momento na escola tivemos a oportunidade de fazer os vulcões
explodirem. O sexto ano ficou encantado. Só queriam fazer explodir. Jogavam corante,
bicarbonato e vinagre. Cada grupo fazia e repetia os experimentos. Uns explodiram mais que
os outros, eles se comparavam. Queriam saber qual era o mais bonito. A todo momento
chamávamos atenção não para a competição, mas para a colaboração (ABDO, 2014).
Por fim, no quinto momento na escola finalizamos vinte e uma aulas de ciências no
ensino fundamental. Foi um alívio saber que aquela correria não seria mais semanal. Foi
realmente um alívio. Mas além do alívio foi também apreensão, reflexão, momento de
sentimento, de afeto. Como eu só podia ir às terças-feiras à escola acabou que frequentei
sempre as mesmas turmas. Desenvolvi afeto por cada aluno e aluna e pelas salas. Senti mais
acolhido no nono ano. Talvez pela facilidade em lidar com os temas introdutórios da
química. Talvez porque os alunos se mostraram mais abertos. Talvez porque eu escolhi bem
as metodologias para o ensino de ciências. Talvez.

5. Considerações finais
Intencionamos experimentar algumas metodologias diferenciadas no contato com a
diversidade de alunos e alunas com anseios diversos e diferentes (ARROYO, 2014). Aulas
expositivas, com atividades práticas, resoluções de problemas, aprendizados baseados em
problemas, negociações, argumentações foram experimentadas no estágio curricular de
formação de professores de ciências/biologia.
Essas experiências e suas metodologias nos ajudaram na compreensão dos sujeitos
por fatores internos e externos (JACKSON, 2008) numa relação dialógica e dialética dada no
Lebenswelt. Isto é, no mundo vida, nas vivências e constituições rizomáticas que se fazem
em redes, em nós, sem começos, nem fins, mas co-constituídos (DELEUZE; GUATTARI, 1995).
Quanto a nós, se em alguns momentos tivemos angústias, ansiedades e mal-estares,
ao final, tivemos bem-estar ao perceber que os alunos queriam que continuássemos na
escola. Perguntaram quando voltaríamos novamente. Estamos na escola no voluntariado na
biblioteca. Ainda estamos co-constituindo-nos.
Mas só esse sentimento não basta. Isso passa. Precisamos de ações políticas de
valorização de professores, do magistério, da participação coletiva (PIMENTA, 2006).
Enquanto nós professores e professoras (sempre em formação) só focarmos em conteúdos,
em provas e avaliações de quanto se decora (RIOS, 2010), a educação nos traz mal-estar.
Precisamos transformar e ser transformados para construção do bem-estar que auxilie na
prática docente da melhor qualidade (RIOS, 2010).
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