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Por debaixo do imenso tapete verde que se mistura às 

curvas das nossas águas, encontram-se cidades, taperas, 

vilarejos e palafitas os quais abrigam aquilo que o visitante, 

que chega do alto, não pode ver- o homem da Amazônia. 

Quem olha de longe vê o bioma, a fauna, a flora, os fluidos, 

a paisagem e o clima, mas o curioso que ousar aproximar-

se poderá conhecer no meio de tudo, e acima de tudo, a 

gente. (Martinelli, 2009).  



 

Resumo 

 

Esta pesquisa foi realizada para contribuir no campo de ensino de ciências ao compreender como 

se constitui o eu-professor, entendendo como nos tornamos professores de ciências e quais as 

narrativas que os docentes trazem consigo no decorrer de toda a sua arte de experienciar a 

prática docente no ensino de ciências em um contexto amazônico. Justificou-se esta pesquisa 

como uma possibilidade em compreender a constituição do eu-professor, refletindo sobre o 

momento em que o professor passa a realmente experienciar está arte ou oficio, e como as 

tecnologias do eu subjetivam no ato de constituir-se. Devido ao fato de ser uma futura professora, 

estar cursando a licenciatura, acredito que esta reflexão irá contribuir no que diz respeito ao me 

situar no campo do ensino, da educação. Por uma abordagem de pesquisa pós-crítica em 

educação, analisamos as narrativas dos sujeitos que atuam no ensino de ciências, por meio de 

entrevistas gravadas e posteriormente transcritas. Apontamos nas falas dos sujeitos que a 

formação se dá por outros meios, sejam eles disciplinares, transdisciplinares ou tecnológicos dos 

saberes locais, e neste sentido entendemos que o(a) professor(a) deve sempre ter um olhar para 

uma re(trans)formação. 

  

 

Palavras-chaves: Eu-professor, Ensino de ciências, Narrativas docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

This research was conducted to contribute to the field of Science education by understanding 

how the teacher-self is constituted, understanding how we become Science teachers and what 

narratives teachers bring with them throunghout their art of experiencing the teaching practice in 

Science education in na Amazonian contexto. This research is justified as  possibility to 

understand the constituion of the teacher-self, reflecting on the moment when the teacher actually 

experiences this art or craft, and how the Technologies of the self subjectivize the act of 

constituting. Due to the fact that I am a future teacher, I believer that this reflection will contribute 

with respect to situating myself in the field of teaching, of education. Using a post-critical research 

approach in education, we analyzed the narratives of subjects who work in Science teaching, by 

means of áudio-recorded and later transcribed interviews. We point out in the statements of the 

subjects that the formation occurs by other means, whether they are disciplinary, transdisciplinar 

or technologial of local knowledge, and in this sense we understand that the teacher should 

always have na eye for a re(trans) formation. 

 

Keywords: Teacher-self, Science teaching, teacher narratives 
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1. INTRODUÇÃO  

Esta pesquisa se propôs em analisar as narrativas dos professores/as, que 

atuam ministrando as disciplinas do ensino de ciências, na Região do Alto 

Solimões – AM. Re(pensar) as práticas de ensino, é o que nos move a estudar 

e compreender as narrativas dos sujeitos, quando subjetivados sobre o ensino 

de ciências e sua formação continuada. Neste contexto os saberes ditos 

amazônicos, de um povo, de um local, milenar ou tradicional nos faz pensar em 

possibilidades por uma re(trans)formação do docente para o ensino de ciências. 

A área de Educação em Ciências vem crescendo nos últimos anos em 

contexto amazônico, no repensar em práticas pedagógicas e refletir na 

transposição didáticas dos conteúdos, pesquisas relatam que há uma carência 

de professores de ciências na região amazônica e muitos professores(as) 

formados(as) na área não tem se qualificado em inovar suas práticas 

pedagógicas na socialização dos saberes e na construção do conhecimento. 

Entendemos que as práticas pedagógicas e a formação do sujeito 

professor(a) ocorrem por meio do discurso, em meio a relações de poder 

(Foucault, 2003, p. 11 apud Maknamara e Paraiso, 2013). Uma vez que os 

discursos são “um conjunto de estratégias que fazem parte das práticas sociais”, 

deve evitar toma-lo como simples fatos linguísticos, em favor de considera-los 

como “jogos estratégicos de ação e de reação, de perguntas e de respostas, de 

dominação e de esquiva, como também de luta”. 

Ressaltamos que o uso do termo “discurso”, não é o da linguística, onde a 

preocupação principal é com a estrutura da linguagem. Como diz Gore (2011, p. 

10), “o termo “discurso” é usado tal qual como Foucault e pelo pós-

estruturalismo: o foco está muito mais no conteúdo e no contexto da linguagem”. 

Os discursos no termo das relações de poder específicas, historicamente 

constituídas, e invocando noções particulares de verdade, definem ações e os 

eventos que são plausíveis, racionalizados ou justificados num dado campo. 

Neste sentido, as narrativas dos professores(as) entrevistados foram tomadas 

como verdades, ou como diz Foucault “jogos de verdades” . Que verdades 

circulam no ensino de ciências em contexto amazônico? Quais discursos são 

produzidos nesses jogos de verdades? Entender as narrativas e os modos de 
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pensar sobre as práticas pedagógicas na constituição do eu-professor(a), não é 

algo para consolo ou para propor novas práticas pedagógicas, longe disso, e sim 

contribuir em possibilidades de novas formas de saberes, de conhecimentos e 

discursos. Uma vez que compreendemos que “O saber não é feito para consolar” 

(FISCHER, 2012, p. 23). 

A constituição ou o tornar-se professor(a) está relacionado a relações de 

saber/poder, tempo-espaço, no ato de experienciar, de contar sua história de 

docência e as tecnologias que o subjetivam em sua formação. Como diz Marshall 

sobre a construção do eu em vigiar e punir, escrito por Michel Foucault: 

Foucault formulou uma tese sobre a micropolítica do poder tal como 

exemplificada pela aplicação das técnicas disciplinares em várias 

instituições, mas particularmente nas prisões. Elas dizem respeito 

essencialmente à forma como o eu (ou a identidade pessoal) é 

construído por outras pessoas, por “discursos oficiais” e pelo que 

Foucault chama de “poder/saber” (MARSHALL, 2011, p. 22). 

Tais dispositivos de saber-poder, em conhecer o corpo, a alma e normatizar 

os sujeitos, por meio do exame, do controle, da vigilância, denominadas de 

tecnologias do eu, podem ser observadas também na fábrica, no hospital, nas 

escolas e no quartel, espaços de dominação e sujeição, demarcados, permitidos 

e não permitidos, observados, gestificados, sonorizados e outros mecanismos. 

Em História da sexualidade, escrito por Foucault e em escritos posteriores, ele 

olha para a forma como começamos a aplicar em nós mesmos. Essas técnicas 

podem ser chamadas, respectivamente, de tecnologias de dominação ou 

tecnologia do eu (MARSHALL, 2011, p. 22).  

Portanto, esta pesquisa dialogou com os sujeitos, bem como entender seus 

modos de pensar, sua vivência, seu cotidiano, questionando nossas práticas 

para (re)pensar outras, afastar-se para construir outras práticas pedagógicas, 

outros conhecimentos a partir de outros saberes em contexto amazônico. Quais 

relações tem o problema de vida dos professores/as no exercício da profissão 

com o nosso problema em formação inicial? E o que nos levou a esta pesquisa 

a ouvir as narrativas na constituição do sujeito professor(a) de ciências? A partir 

dos relatos dos professores(as), apontamos como o sujeito  eu-professor(a) 

amazônico vem sendo subjetivado em suas práticas pedagógicas, a busca dos 
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saberes locais, da resistência, ouvir as vozes dos sujeitos não instituídos, a voz 

que não se faz ouvir em determinados espaços, as vozes silenciadas.  

Portanto, está escrita tende abordar a constituição do eu-professor de ciências 

em contexto amazônico, e nos faz pensar na importância de se tornar a cada dia 

docente no ensino de ciências, em que momento eu como futura professora ou 

nós brevemente professor(a) passa(mos) a experienciar este oficio, profissão ou 

vocação na arte de ensinar. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Por uma narrativa dos sujeitos ou Narrativas do eu 

Escrever sobre narrativas, é contar histórias passadas e presentes, é relatar 

a trajetória vivida, seja na vida cotidiana ou na vida profissional. Segundo 

Andrade (2014, p.181), as narrativas são constituídas a partir da conexão entre 

discursos que se articulam, que se sobrepõem, que se somam ou, ainda que, 

diferem ou contemporizam. 

Dentro desta perspectiva teórica, as narrativas são posicionadas como uma 

produção cultural, social, política e histórica, e não como um dado fixo, estável, 

igual a todos os outros e ancorado em práticas sociais e culturais que se querem 

mais ou menos precisas e iguais. As narrativas advêm da linguagem e cultura 

por meio dos discursos. Ou seja, segundo a análise crítica do discurso 

É capaz de prover o entendimento, habilidades e ferramentas, pelas 

quais nós podemos indicar o lugar da linguagem na construção, 

constituição e regulação do mundo social. Isto é, a análise crítica do 

discurso é uma abordagem que pode acrescentar e enriquecer os 

Estudos Culturais (BARKER; GALASINSKI, 2001, p.01). 

As leituras pautadas em Benjamin (1985) nos possibilitam dizer que, ao 

escrever, narrar sobre a vida, o “contador de histórias” legitima, na modernidade, 

um eu partilhado que está dentro e fora do texto e do falado. Ao contar seus 

casos, o narrador, possuindo de um tempo, de uma ordem de percepção da 

realidade, compartilha experiências passadas que se misturam com as 

percepções sobre o presente, que deixam marcas para o futuro. 

Mas o que seria a narrativa de vida? Narrativa de vida é “a produção discursiva 

do sujeito”, da outra pessoa, que “ tomou a forma narrativa”(BERTAUX,2010,p. 

47). Uma narrativa de vida revela singularidades. 

Conforme Andrade (2014, p. 182), em função disso pelas narrativas, histórias 

são escritas e identidades são discursivamente produzidas. Ao referir e 

problematizar a linguagem de muitos outros (alunos e alunas, autores e autoras, 

professora, diretora, documentos escolares, políticas e programas 

educacionais), e ao permitir a confluência de múltiplas vozes, este se caracteriza, 

como já foi dito, em um texto polifônico ou dialógico. 
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Por meio da narrativa, é possível reconstruir as significações que os sujeitos 

atribuem ao seu processo de escolarização, pois falam de si, reinventando o 

passado, ressignificando o presente e o vivido para narrar a si mesmos. As 

narrativas não constituem o passado em si, mas sim aquilo que os/as 

informantes continuamente (re)constroem desse passado, como sujeito dos 

discursos que lhes permitem significar suas trajetórias escolares de determinado 

modo. 

A utilização e vinculação das histórias de vida e, mais especificamente, da 

abordagem biográfica, como uma possibilidade de autoformação, evidenciam-se 

porque permitem colocar o sujeito numa posição de ato e autor do decurso da 

vida, através da narrativa de formação, visto que “a construção e a regulação 

desta historicidade pessoal são talvez as características mais importantes da 

autoformação” (PINEAU, 1988, p.73). 

Conforme Larrosa (2011, p.48), “em particular, das construções narrativas nas 

quais um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador e o personagem 

principal”. Por outro lado, essas histórias estão construídas em relação as 

histórias que escutamos, que lemos e que, de alguma maneira, nos dizem 

respeito na medida em que estamos compelidos a produzir nossa história em 

relação a elas. Por último, essas histórias pessoais que nos constituem estão 

produzidas e medidas no interior de práticas sociais mais ou menos 

institucionalizadas. 

Florescimentos, tempos, formas, mobilidades, silêncios, palavras que 

remetem para ações que atravessam a construção das narrativas. Como 

expressar a vida em palavras ou fragmentos dela? Como posso mediante o 

espaço-tempo vivido, explicitar tantas experiências que agora me constituem e 

que perpassam pelo meu “ser” professor(a), autor(a), esposo(a) filho(a), 

amigo(a), aluno(a)? Essas são reflexões que permeiam ao tentar-se narrar. 

Nacarato (2018, p. 23) afirma que a palavra florescimento provoca o pensar 

no ato da escrita e no quanto ela é um processo de amadurecimento, um ato 

singular e solitário em absoluto alheamento. Neste sentido cada um de nós 

temos nossas escritas e histórias a contar, a relatar ou compartilhar. 
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Silva (2003, p. 204) diz que as narrativas constituem uma prática discursiva 

muito relevante, pois elas “contam histórias sobre nós e o mundo que nos ajudam 

a dar sentido, ordem às coisas do mundo e a estabilizar e fixar [ao menos 

provisoriamente] nosso eu”. 

As narrativas de professores são importantes para o processo de construção 

da identidade docente, e do memorial como procedimento metodológico para a 

reflexão da pratica pedagógica. Na área de formação de professores, Oliveira 

(2011) diz que as narrativas sobre processos de desenvolvimento profissional 

têm sido tomadas como atividades de formação inicial e contínua, práticas de 

pesquisa e de intervenção.  

Desta forma, o acesso às narrativas permite o estudo de aspectos como a 

construção da identidade docente ao contar a sua história para se apropriar dela 

em um processo formativo. 

A escola não é um todo homogêneo. Circula dentro dela uma diversidade 

sociocultural que favorece entender a história de vida dos sujeitos pesquisados 

como plurais e contingentes. De acordo com Andrade(2014, p. 184) “os 

professores(as) ali encontrados/as não podem ser classificados/as a partir de 

uma única matriz, pois são oriundos/as de diferentes situações familiares e 

possuem diferentes condições de vida e perspectiva de futuro”. 

Nas diversas fases do caminhar docente, que causam tantos ou mais desafios 

como os do início da carreira, a escrita de narrativas é uma das formas de os 

professores revelarem o que pensam sobre o seu oficio.  No que diz respeito as 

narrativas docentes, Oliveira (2011) diz que, a construção e reconstrução das 

histórias pessoais e sociais das pessoas têm inspirado muitas pesquisas e 

revelado que os docentes apresentam um considerável desenvolvimento 

profissional quando passam pela experiência de narrar-se. 

Nesse espaço narrativo, o saber da experiência vai se (re) constituindo, dando 

sentido ao que nos acontece, mesmo os acontecimentos sendo únicos, e as 

experiências individuais, esse saber do outro nos modifica, pois, o saber e a 

experiência que derivam da existência concreta é o que nos permite nos 

ajeitarmos nas nossas próprias vidas. Desta forma, a narrativa possibilita o 
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autoconhecimento e propicia conhecer como foi construída a própria vida, na 

tentativa de se conhecer e entender a sua trajetória de vida. 

 

2.2 Arte de experienciar e o eu professor(a) 

O processo de se revelar não é algo fácil, refletir sobre o que lhe constitui 

enquanto educador é uma tarefa que requer considerar significativo o que lhe 

conduziu a outro estado de ser, em um movimento desafiador de pensar e 

repensar sobre sua narrativa de vida, sobre os personagens que lhe marcaram 

e que interferiram em diversos momentos do seu percurso na construção social 

e histórica.  

Segundo Nóvoa (1997), o reconhecimento do professor como pessoa provoca 

a busca por “(re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e 

profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de 

formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida”. 

Sobre a reflexão do que lhe constitui, Ventura e Cavalcante (2015), afirma 

que, analisar e compreender o que lhe compõe enquanto sujeito participativo de 

um processo, ainda mais quando este processo envolve variáveis na formação 

do ser humano, coloca-se também a provocação para a narrativa sobre o “eu”, 

leva a aflorar as emoções, o retorno e a retomada a diferentes lembranças. 

Construir a profissão docente é acima de tudo constituir uma identidade 

pessoal no decorrer desse ofício. O processo de se constituir inicia-se durante o 

período de estudante nas instituições de ensino, se concretiza na formação 

inicial e se prolonga durante a atuação como profissional. Desta forma, a 

identidade do eu professor não deve surgir somente em função de titulações, é 

preciso construí-la em meio a uma diversidade de experiências que são 

vivenciadas no decorrer da vida. 

Segundo Dubar (2010), é preciso entender o conceito de identidade docente 

como uma realidade que evolui e se desenvolve, tanto pessoal como 

coletivamente. Não é algo dado ou que se possua, ao contrário, é algo que se 

desenvolve ao longo da vida. Sendo assim, a identidade docente é um processo 
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evolutivo e de interpretação de si mesmo como pessoa dentro de um 

determinado contexto. 

O professor (a) no exercício da sua prática, na sua experiência como docente, 

se depara com uma variedade de situações que exigem de si diferentes saberes, 

sendo esses saberes de acordo com Tardif (2002) um conjunto de saberes 

provenientes de fontes variadas: dos livros didáticos, dos programas escolares, 

dos conteúdos a serem ensinados e da experiência”. 

Os saberes experienciais conforme Tardif(2002) “o saber experiencial se 

transforma num saber funcional, pratico, interativo, sincrético e plural, 

heterogêneo, não-analítico, aberto, personalizado, existencial, temporal e 

social”. Os saberes experienciais dos professores (as) são saberes que surgem 

da própria ação pedagógica dos mesmos, sendo formados por meio de situações 

especificas do cotidiano relacionadas a escola e estabelecidas com colegas de 

profissão e alunos. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados 

(TARDIF, 2002, p.39). 

Conforme Larrosa (2018, p.09-10), em espanhol e em francês, há uma 

distinção entre o mestre (da escola primária) e o professor (universitário, mas 

também do secundário). No entanto, e talvez devido à influência do inglês, 

geralmente se fala em formação de professores ou em formação do 

professorado. No Brasil, a palavra “professor” é genérica e inclui todos os níveis 

da educação formal. 

Em relação ao oficio docente, Larrosa (2018, p.10), diz que ofício do professor 

é como um ofício milenar, que muda de acordo com as épocas e as funções às 

quais se atribui, mas muito similar no que se refere à materialidade concreta de 

seu trabalho e aos gestos básicos que a constituem. 

Deste modo, a forma de ser professor(a) é constituída sendo professor(a), em 

uma determinada maneira de ser professor(a) ou de viver uma vida de 

professor(a) no exercício cotidiano do oficio, de seu fazer-se de professor(a), ou 

seja, na arte de experiênciar à docência. Ou a cada dia se tornar professor(a) 

em sua vivência escolar. 



 

20 

 

Pimenta (1999, p. 20) discute sobre os saberes que configuram o ser 

professor, à docência, destacando os saberes da experiência “os saberes da 

experiência são aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente, 

num processo permanente de reflexão sobre sua pratica, mediatizada pela de 

outrem-seus colegas de trabalho, os textos produzidos por outros educadores”. 

No que diz respeito a experiência, ela é entendida como uma relação com o 

mundo em que estamos imersos. 

Ter experiência de algo é, em primeiro lugar, estar imerso em eventos 

ou ações[...] que carregam suas próprias lições, sua própria 

aprendizagem, seu próprio conhecimento[...], e é condição da 

experiência estar envolvido em um fazer, em uma pratica, estar imerso 

em um mundo que chega a nós, que nos envolve, que nos compromete 

ou, às vezes, exige de nós ou nos impõe (LARA; CONTRERAS, 2018, 

p. 21). 

Sobre experiência, Larrosa e Sennett (2018, p. 23), diz que a experiência está 

relacionada com a pratica do oficio e funciona como algo que as pessoas 

precisam para trabalhar bem, como uma certa “liberdade” a respeito das relações 

entre meios e fins”, ou, como uma certa separação do que veio a ser chamado 

de “razão instrumental”. 

De fato, a experiência supõe certa receptividade, sensibilidade, mas isso não 

significa que se resume no puro processo de sentir. É claro que a ideia de 

experiência no oficio tem a ver, fundamentalmente, com atenção ao mundo e 

com a responsabilidade para com o mundo, com o fazer as coisas bem-feitas, e 

não apenas, nem principalmente, com a formação ou com a transformação do 

sujeito. 

É importante ressaltar a importância do tempo na arte de experienciar, 

segundo Larrosa e Sennett (2018, p.23) “a experiência está relacionada também 

ao tempo, não apenas do tempo livre dos imperativos de eficácia e produtividade, 

mas também do tempo indefinido, o tempo que não conta e que não é contado”. 

Porém o dar tempo, refere-se a um tempo à parte que não está focado somente 

na produtividade e a lucratividade é talvez, a operação fundamental que a escola 

faz, o gesto básico para a experiência e oficio do docente. 
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Para refletir sobre o oficio do professor é praticamente impossível não fazer 

referência à escola, à materialidade da escola, na qual entende-se por escola 

certa ambiente/forma de reunir sujeitos, saberes, procedimentos, linguagens e 

materialidades em um tempo e em um espaço, que vão com diferentes 

modalidades desde a educação infantil até a universidade. 

O oficio é inseparável do lugar onde é exercido (oficina, laboratório, 

etc). É preciso trazer à luz o “professor que todos temos dentro de nós” 

e, portanto, o “o amor à escola” que lhe está subjacente. Porque o que 

ocorre é que o “professor que temos dentro de nós” e o “amor à escola” 

costumam estar escondidos e obscurecidos. Primeiro nos alunos, pois 

eles se sentem mais pesquisadores do que professores onde, em 

muitos casos, compreendem a sua relação com a escola a partir da 

crítica e da renovação. E também nos professores enquanto atuam 

como peritos e especialistas que estão preocupados em iniciar os 

alunos nos procedimentos padronizados de produção, avaliação e 

mercantilização do conhecimento (LARROSA, 2018, p. 26). 

E isso constitui a materialidade da escola e a materialidade do oficio do ser 

professor(a). Fazendo analogias, a escola é para o(a) professor(a) o que a 

padaria é para o padeiro, a cozinha é para o cozinheiro ou o sapato é para o 

sapateiro: sua oficina, seu laboratório, seu ateliê, o lugar onde se exerce seu 

oficio, mostra suas habilidades e onde estão suas matérias-primas suas 

ferramentas ou seus artefatos. 

Zambrano (2018, p. 41) afirma que, “o oficio de professor, como a maioria dos 

ofícios, tem sido quase totalmente desqualificado”. O que era necessário 

converter o trabalho do professor, aquilo que agora é chamado de práticas 

docentes, qual seja a obra de suas mãos e de suas maneiras, em procedimentos 

estereotipados, objetiváveis e avaliáveis. 

O oficio de professor não tem a ver com a aplicação de competências ou 

procedimentos padronizados com maior ou menor eficácia, mas sim como uma 

arte que se corresponde com um modo de vida, algo a que poderíamos nos 

referir como uma vocação que compõe o eu professor promovendo aos 

educadores a arte de experenciar à docência. Como afirma Larrosa 

(2002)”experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos 
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acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da 

experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação”. 

 

 

2.3 Tecnologias do eu 

No espaço escolar os sujeitos estão circulados por vários discursos, como 

explorar o discurso do professor(a) em contato com as tecnologias que aplica, 

como o conhecimento prático e experiencial do “bom ensino”. Sobre as 

tecnologias que subjetivam o ensino/docentes. Foucault estudava os 

mecanismos de controle e sujeição que negam a autonomia do indivíduo, na qual 

na década de 80 ele discute sobre as resistências dos indivíduos aos 

mecanismos de controle, afirmando as possibilidades de autonomia.  

Foucault define as tecnologias do eu como aquelas nas quais um indivíduo 

estabelece uma relação consigo mesmo. Como aquelas práticas que permitem 

aos indivíduos efetuar, por conta própria ou com a ajuda de outros, certo número 

de operações sobre seu corpo e sua alma, pensamentos, conduta, ou qualquer 

forma de ser, obtendo assim uma transformação de si mesmos com o fim de 

alcançar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade 

(FOUCAULT, 1990, p. 48). 

Quando se fala em tecnologias do eu, está se referindo a todo conjunto de 

técnicas performativas de poder que incitam o sujeito a agir e a operar 

modificações sobre a sua alma e corpo, pensamento e comportamento, 

vinculando-o a uma atividade de constante vigilância e adequação aos princípios 

morais em de determinada época. Por exemplo, em muitas salas de aula, os 

estudantes depressa aprendem a levantar suas mãos antes de falar em classe, 

a manter seus olhos sobre seu trabalho durante um teste, a permanecer seus 

olhos no professor, a dar a aparência de estar escutando quando o professor 

está dando as instruções, a ficar em suas carteiras.  

Pode-se dizer que as pedagogias produzem regimes corporais políticos 

particulares. Essas tecnologias do eu corporal podem também ser entendidas 

como revelações do eu interno, ou seja, do mental, como a forma que as pessoas 

se identificam. As pedagogias, nessa análise, funcionam como regimes de 
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verdade. Conforme Gore (2011, p.14), as relações disciplinares de poder-saber 

são fundamentais aos processos da pedagogia. Sejam elas autoimpostas, 

impostas pelos professores, ou impostas sobre os professores, como se fossem 

regimes de verdade. Sendo o pode-saber a forma como o eu, ou a identidade 

pessoal, é constituído por meio de outras pessoas ou por “discursos oficiais” 

através da aplicação de técnicas disciplinares. 

Marshall (2011, p.32) discute que nos procedimentos normalizadores do 

exame e da “confissão”, as pessoas são classificadas como objetos e a verdade 

sobre si mesmas lhes é revelada. Sendo assim, ao constituir o sujeito dessa 

forma, ao construir a própria identidade dos indivíduos, o poder moderno produz 

indivíduos governáveis através de tecnologias de individualização e 

normalização, que regulam seu comportamento e as formas de subjetividade nas 

quais se constitui sua própria interioridade. 

No que diz respeito a autorreflexão dos educadores, Larrosa (2011, p.49) diz 

que, “trata-se de definir, formar e transformar um professor reflexivo, capaz de 

examinar e reexaminar, regular e modificar constantemente tanto sua própria 

atividade pratica quanto, sobretudo, a si mesmo, no contexto dessa pratica 

profissional”.  

O que se pretende formar e transformar não é apenas o que o(a) professor(a) 

faz ou o que sabe, mas, fundamentalmente, sua própria maneira de ser em 

ralação a seu trabalho, a maneira como se comporta mediante as diversidades 

encontradas no cotidiano escolar, e como essas experiências irão lhe constituir. 

Dessa forma, refletir sobre a educação implica em construir uma determinada 

autoconsciência pessoal e profissional que sirva de princípio para a pratica, de 

critério para a crítica e a transformação da pratica, e de base para a auto 

identificação do professor. 

A história do eu como sujeito, como autoconsciência, como ser para si, é a 

história das tecnologias que produzem a experiência de si. Na educação os 

dispositivos pedagógicos que subjetivam o ensino são, os planos de aula, as 

avaliações, o livro didático, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), o Projeto Político Pedagógico (PPP) e etc. 
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E estas, por sua vez, não podem ser analisadas sem relação com um 

domínio de saberes e com um conjunto de práticas normativas. A 

experiência de si seria, então, a correlação, em um corte espaço 

temporal concreto, entre domínios de saber, tipos de normatividade e 

formas de subjetivação. E é uma correlação desse tipo que se pode 

encontrar, também, em um corte espaço temporal particular, na 

estrutura e no funcionamento de dispositivos pedagógicos. 

(LARROSA, 2018 p. 56). 

A atividade que “garante “a aprendizagem e a aquisição de atitudes, 

comportamentos, é desenvolvida por meio de um conjunto inteiro de 

comunicações reguladas como: lições, questões e perguntas, ordens, 

exortações, sinais codificados de obediência, marcas de diferenciação do “valor” 

de cada pessoa e dos níveis de conhecimento e por meio de uma serie inteira 

de processos de poder. 

Talvez devêssemos interrogar, enquanto professores/as, os discursos 

hegemônicos que constituem as práticas institucionalizadas no processo de 

escolarização do ensino de ciências, bem como seus efeitos na produção e 

regulação da materialidade que normatiza as condições e possibilidade de as 

pessoas agirem em relação a si e ao mundo. É claro, sem desconsiderar o que 

se propõe os documentos oficiais (LDB, PCNs, PPPs) imbricados na cultura 

local. Favorecendo a percepção da disciplina como um constructo social, 

produzido no interior de regimes de verdade discursivamente constituídos e 

implicados em relações de poder num determinado contexto sócio-histórico. 

 

3. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

Neste percurso de pesquisa, entender a Constituição do eu-professor, requer 

conversar, dialogar, entrevistar, e entender o narrar-se, em uma trajetória de 

constituir-se na arte de experenciar-se a cada dia. Como nos tornamos 

professor(a)?  Como as práticas pedagógicas se fazem presentes no ato de 

ensinar? É o que nos move a compreender por meio de narrativas docentes o 

eu-professor amazônico. 

 

 



 

25 

 

3.1 Espaço de investigação/ sujeitos da pesquisa 

Esta pesquisa realizou-se no município de Benjamin Constant-AM, com 

professores(as) 5  que atuam no ensino médio, que ministram as disciplinas de 

Ensino de ciências do Centro Educacional de Tempo Integral Professor Aristélio 

Sabino de Oliveira. Com o propósito de entender a constituição do sujeito eu-

professor, na arte de experienciar suas práticas pedagógicas. 

Nesta pesquisa não temos objetos de estudo, mas sujeitos, pessoas que se 

colocam como pesquisadoras de si, com o auxílio da memória, reconstruindo 

imagens, representações construídas sobre professores, sobre escolas, sobre 

formas de ser e de estar na docência. Os sujeitos desta pesquisa tiveram sigilo 

quanto as suas identificações, e permaneceram em anonimato, atribuindo 

nomes fictícios, relacionados a fauna e flora amazônica, os mesmos foram 

informados da pesquisa e foi solicitado permissão para gravar em áudio as 

entrevistas em termo de livre consentimento esclarecido. 

 

3.2 Caminhos da pesquisa  

O percurso desta pesquisa se deu, a partir de uma pesquisa de abordagem 

metodológica pós-crítica em educação.  As pesquisas pós-críticas em educação 

não apontam aquilo que não constitui objeto de seus interesses, não gostam de 

explicações universais, de totalidades, nem completudes ou plenitudes, em vez 

disso, optam por explicações e narrativas, pelo local e pelo particular. 

De acordo com Corazza (2001) a abordagem pós-crítica, “não se preocupa 

com comprovações daquilo que já foi sistematizado na educação, nem com 

“revelações” ou “descobertas”. Preferem a criação, o artefato, a produção. 

Consideram o sujeito um efeito da linguagem, dos textos, do discurso, da 

história, dos processos de subjetivação. Sendo a subjetividade aquilo que 

caracteriza o sujeito, é um artefato, é uma criatura, das relações de poder, é um 

efeito e não a origem. 

O desenvolvimento da subjetividade do sujeito é o resultado da complexidade 

relacional vivenciada em sua trajetória de vida, onde de acordo com Scoz(2001) 

“passado e futuro dialogam permanentemente com o presente na tensão dos 

consensos e contradições entre a subjetividade individual, resultado do seu 
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processo histórico de produção subjetiva e a subjetividade social, produzida nos 

diferentes grupos de pertencimento como família, escola, religião, amigos, etc”. 

Conforme Rose (2001), “a subjetivação, nessa perspectiva, mesmo não sendo 

um construto puramente linguístico, guarda fortes ligações com o discursivo”. 

Desta forma, as metodologias pós-críticas propõem a criação de um percurso 

metodológico que atenda as peculiaridades de cada pesquisa, de acordo com o 

objeto de estudo escolhido. Onde o(a) pesquisador(a) deixa de ser então aquele 

que destrincha um objeto, revelando a sua essência e passa a ser aquele(a) que 

descreve de que forma ele foi construído e seus modos de funcionamento. Isto 

ocorre porque, como nos mostra Meyer e Paraiso(2014)“aprendemos com as 

metodologias pós-críticas que pesquisar é fazer política, é lutar 

interessadamente para que as formas de viver na contemporaneidade não sejam 

reduzidas, e sim amplificadas”. 

Entendemos metodologia como um certo modo de perguntar, de interrogar, 

de formular questões e de construir problemas de pesquisa que é articulado a 

um conjunto de procedimentos de coleta de informações, que, em congruência 

com a própria teorização, preferimos chamar de produção de informação e de 

estratégias de descrição e análise. 

De acordo com Meyer e Paraiso (2014, p. 18), “tais metodologias são 

construídas de modo claro e combativo porque precisamos que nossas lutas por 

construir outras perguntas e outros pensamentos na educação sejam mais 

compreensíveis”.  

Desta forma, busca afastar daquilo que é rígido, das essências das 

convicções, dos universais, da tarefa de prescrever e de todos os conceitos e 

pensamentos que não nos ajudam a construir imagens de pensamentos 

potentes para interrogar e descrever-analisar nosso objeto. Aproximamo-nos 

daqueles pensamentos que nos movem, colocam em xeque nossas verdades e 

nos auxiliam a encontrar caminhos para responder nossas interrogações.  

Essas pesquisas usam ou se inspiram em uma ou mais abordagens 
teóricas que conhecemos sob o rótulo de “pós” – pós-estruturalismo, 
pós-modernismo, pós-colonialismo, pós-gênero, pós-feminismo – e em 
outras abordagens que, mesmo não usando em seus nomes o prefixo 
“pós”, fizeram deslocamentos importantes em relação às teorias 
críticas – Multiculturalismo, Pensamento da Diferença, Estudos 
Culturais, Estudos de Gênero, Estudos Étnicos e Raciais e Estudos 
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Queer, entre outros. Apesar de diferenças significativas existentes 
entre estas correntes de pensamentos, entre suas problemáticas e 
entre os/as autores/as que se filiam ou são filiados a elas, são os 
efeitos combinados dessas correntes que chamamos teorias, 
abordagens ou pesquisas pós-críticas (MEYER; PARAISO, 2014, p. 
19). 

As abordagens pós-críticas realizam, no campo educacional, substituições, 

rupturas e mudanças de ênfases em relação às pesquisas críticas. Suas 

produções e invenções têm pensado práticas educacionais, currículos e 

pedagogias que apontam para a abertura, a transgressão, a subversão, a 

multiplicação de sentidos e para a diferença.  Nas abordagens pós-críticas 

encontram-se muitas possibilidades de entender e explicar o currículo, a 

pedagogia, os sujeitos da educação, o conhecimento escolar, as políticas 

educacionais, os processos de avaliação, os artefatos tecnológicos etc. (Silva, 

2011, Corazza, 2003). 

Sendo assim, acreditamos que as abordagens pós-críticas de pesquisa no 

campo educacional são de grande valia para trazer à tona a individualidade dos 

fatos educacionais que, em uma observação não atenta e generalizadora, 

acabam passando despercebidos, aniquilando-se assim a possibilidade de 

encontrar fatores cruciais à investigação. Nesse espaço de experimentar outros 

pensamentos que construímos nossas metodologias de pesquisas pós-críticas. 

Tomou-se também na pesquisa o conjunto das narrativas dos sujeitos da 

pesquisa, que Segundo Andrade (2014, p. 179), as narrativas constituem o 

corpus da pesquisa como práticas discursivas que agregam o conjunto amplo de 

expressões e elementos ligados a instituições ou situações sociais especificas, 

como é o caso do discurso pedagógico e/ou escolar que atravessam e 

constituem os modos de dizer, pensar e agir dos/as professores(as).  

A produção do sujeito se dá no âmbito da linguagem, na relação com as forças 

discursivas que o nomeiam e governam, sendo a escola um desses locais da 

cultura no que se produz e se nomeia o sujeito, por meio da forma como se 

organiza o espaço escolar, da seleção daquilo que conta como conteúdo valido 

ou não para ser ensinado, das relações que se estabelecem entre professores/as 

e alunos/as etc. como cita Larrosa( 2002, p. 20) “ao fazê-lo, a escola também 

produz modos de narrar-se, de dizer de si a partir das experiências lá vividas, já 
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que  “ a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não 

o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”. 

As narrativas revelam muitos condicionantes de ordem sociocultural e 

escolares que influenciaram as escolhas dos professores(as ) e também suas 

respectivas situações existenciais.  De acordo com Santos(2018, p. 223), “a 

narrativa não busca a verdade; no entanto, a intenção é construir um relato 

consistente do que se pensa em um determinado tempo e espaço, e, ainda, 

identificar de que maneira e por qual motivo ela se constitui”. 

As narrativas foram coletadas por meio de entrevistas gravadas em áudio com 

os sujeitos da pesquisa, para que possamos conhecer as suas práticas 

pedagógicas e suas trajetórias como eu-professor. 

 

4. O REPENSAR DO SUJEITO PROFESSOR(A) 

Iniciamos este dialogo com uma reflexão de um(a) dos(as) participantes da 

pesquisa, uma fala que me deixou surpresa, pensativa, comovida, nesta 

caminhada docente, “Olha, eu estava até repensando agora a pouco quando eu 

sai de aula que estava um momento um pouco difícil, presenciei um momento 

um pouco difícil, até pensei: nossa agora eu vou fazer uma entrevista, vou falar 

justamente sobre a minha profissão e assim, a gente tem pontos positivos e 

negativos, isso a gente não pode negar, nós temos dificuldades no dia a dia, 

dificuldades com pessoas, primeiro porque quando a gente está em sala de aula 

a gente vai conviver com pessoas diferente, que tem gênios diferentes, tem 

personalidades diferentes da nossa, então sempre vai ter conflitos, então as 

vezes quando a gente chega em sala de aula e ver um aluno que não tá ne ai 

assim, porque realmente a gente se prepara para vim ne, a gente prepara a aula, 

estuda e de repente quando chega em sala de aula tem aluno que não tá nem 

ai a gente fica triste né, mas tem um lado positivo que realmente quando a gente 

ver o êxito de um aluno seja ele tirando um 10 na prova seja ele passando no 

vestibular, enfim isso dá uma alegria imensa para gente, eu acho que todo 

professor que se sente professor mesmo sente essa alegria de ver o aluno se 

dando bem, infelizmente tem os outros casos mas o que me motiva a ser 

professora é isso, é quando eu vejo que o que eu ensinei para os meus alunos 
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eles aprenderam e isso ele mostrou em uma prova ou no vestibular por exemplo, 

tirou uma nota boa, então isso é uma alegria imensa, da como se fosse a energia 

está acabando e isso recarregasse a nossa bateria para continuar. Então assim, 

o que me define como professora é essa vontade, esse desejo de passar o 

conhecimento para os alunos e eles terem o retorno é passando no vestibular”. 

As narrativas que compõem esta pesquisa fazem parte das entrevistas com 5 

docentes que atuam no ensino médio, nas disciplinas de Ensino de ciências. O 

instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevistas narrativas com roteiro 

semiestruturados, gravadas e posteriormente transcritas.  De acordo com 

Andrade(2014, p.177) as entrevistas não permitem dizer uma ou mais verdades 

sobre as coisas e os fatos, mas pode-se considerá-las como a instância central 

que, somadas a outras, traz informações fundamentais acerca do vivido e 

possibilita uma interpretação(mesmo que provisória e parcial).   

Segundo Ibiapina (2008, p. 85) “as narrativas como procedimento de pesquisa 

e formação permite a produção e reorganização de experiências que expressam 

as trajetórias diferenciadas do ser e tornar-se professor”. 

As entrevistas narrativas possibilitam que os entrevistados narram a si num 

atrelamento de suas histórias escolares com suas histórias de vida, sendo 

possível resgatar o relato de experiências individuais que estabelecem 

comunicação ou relação com determinados fatos. 

Os nomes dos sujeitos como combinado em conversas, ficaram em 

anonimato conforme o termo de livre consentimento esclarecido, sendo assim, 

foram substituídos por nomes fictícios relacionados a flora amazônica (copaíba, 

andiroba, mandioca, pacova e tucupí) para caracterizá-los. O roteiro é dito como 

semiestruturado, pois, foi utilizado um instrumento com algumas ideias previas, 

como norteador e, a partir deste e do próprio dialogo com cada um foram 

surgindo outras questões.  

Nos excertos retirados das narrativas procuramos não deixar perder o sentido 

atribuído pelos docentes às suas próprias histórias, buscamos entender a 

constituição do sujeito eu-professor, na arte de experienciar suas práticas 

pedagógicas num contexto dito amazônico. As narrativas descritas nos fazem 
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(re)pensar a constituição e a arte de experienciar o ser professor(a) do Ensino 

de Ciências no contexto amazônico. 

Da mesma forma como o cantor expressa a emoção, ao lembrar de quando 

“pôs o pé na profissão”, também os professores(as) ao narrarem as suas 

experiências(DIAS,2006, p. 93). Essas experiências marcam os percursos 

profissionais por meio das expectativas, dos medos sentidos, mas também dos 

prazeres, das realizações e dos saberes construídos. 

4.1 Formação inicial a tornar-se docente em ensino de Ciências 

A formação inicial é o momento que o futuro professor(a) passa a transitar no 

aprendizado das disciplinas teóricos e práticas no curso de graduação, sejam 

elas científicas ou da educação. Se apropriando dos conhecimentos, dos 

saberes docentes e dos saberes reflexivos, na escolha de práticas pedagógicas 

e transposição didática ao abordar os conteúdos. E neste contexto de pesquisa 

e como futura professora, me fez questionar os professores(as) participantes 

desta pesquisa ao entender como nos constituímos docente em ensino de 

Ciências. 

As falas dos sujeitos foram transcritas e retiramos alguns recortes em forma 

de excertos para entender como se constitui o docente em ensino de Ciências 

em contexto amazônico.  

[...]sendo bem sincero, eu comecei a perceber mesmo que eu seguiria 
essa carreira, essa profissão foi a partir do momento que eu comecei 
a trabalhar com os alunos, então no estágio eu tive contato com os 
alunos mas não foi aquela coisa de identificação mesmo, então a partir 
do momento que eu comecei a trabalhar com a primeira turma em 2012 
com primeira turma em Atalaia do Norte a partir desse momento eu 
parei mesmo parei para pensar e realmente cheguei a conclusão de 
que é essa profissão que eu quero seguir é para isso que eu estudei e 
é isso que eu vou fazer(Tucupi./entrevista março,2022). 

[...]me identifiquei com a docência no Pibid que eu fui bolsista do Pibid 
durante 2 anos, e esse contato mais aproximado com a sala de aula a 
vivencia, ai eu percebi vamos dizer assim O MEU LADO PARA A 
DOCENCIA, até então eu estudava biologia e química não com a 
intenção de ser docente mas a partir do Pibid que eu percebi que eu 
poderia ser docente foi assim que acendeu uma chama no meu 
coração para o lado da docência(Andiroba /entrevista março,2022). 

[...]na verdade ciências não era uma área em que eu queria atuar, eu 
gostava muito de matemática no ensino fundamental e médio eu 
gostava muito de matemática, mas como devido a situações pessoais 
eu não pude cursar matemática[...]comecei a fazer o curso de ciências: 
biologia e química por causa da química, porque eu achei que a 
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química teria alguma semelhança com a matemática[...]então assim eu 
entrei nessa área mais pela química e eu tô muito satisfeita com o que 
eu exerço hoje, com a profissão que eu exerço né que é ser professora 
de química[...](Copaíba/entrevista março,2022). 

 

[...]Bom, no ensino médio eu ainda não tinha pensado em ser 
professora, eu só queria fazer uma faculdade e pronto, não tinha ainda 
uma escolha, mas uma coisa eu sabia que eu não queria ser medica 
nem enfermeira[...]então eu procurei fazer uma faculdade que eu 
tivesse mais afinidade que foi a biologia, e a química depois que veio 
junto ai eu comecei a gostar também, ai na verdade na faculdade que 
eu vim sentir mesmo assim a relação de eu querer realmente ser 
professora, porque eu participei de projetos inclusive o Pibid ele foi 
muito importante porque a gente presenciou mesmo lá na 
escola[...]então foi na faculdade que eu senti que realmente é essa 
carreira que eu quero seguir, que estou seguindo 
agora(Mandioca/entrevista março,2022). 

 

[...]quando a gente fez o curso né, do vestibular, assim, muito dos meus 
colegas, até mesmo eu, pensava que o curso ele era para ser 
bioquímico né, porque era uma mistura de biologia e química, mas ai 
quando a gente começou já a participar dos estágios, que no caso foi 
nos estágios que a gente já caiu na realidade né[...]então quando 
conclui já a faculdade já tendo essa ciência né que seria professora foi 
quando a gente começou já a se preparar melhor para o 
concurso[...]Mas é assim, mas ai para ser professora mesmo assim, 
acho que foi na metade do curso na graduação, no curso de biologia e 
química(Pacova/entrevista março,2022). 

 

Durante a formação inicial no ensino de ciências, há diversas disciplinas que 

preparam o sujeito para ser um(a) futuro(a) docente. Na disciplina de estagio 

supervisionado e demais projetos o graduando tem a oportunidade de conviver 

no ambiente escolar, ter contato com professores, alunos, gestores, bem como 

os demais profissionais da educação. Entendemos que esta constituição ocorre 

de forma histórica, transitória e através de experiências em vários espaços e 

contextos. 

Ao discutirmos sobre o momento em que o professor(a) percebeu que se 

tornaria professor(a) do ensino de ciências, a maioria dos relatos destes 

professores/as apontam que o torna-se professor se deu início em algum 

momento da graduação, a partir do Pibid que eu percebi que eu poderia ser 

docente foi assim que acendeu uma chama no meu coração para o lado da 

docência(Andiroba); na verdade na faculdade que eu vim sentir mesmo assim 

a relação de eu querer realmente ser professora, porque eu participei de projetos 

inclusive o Pibid ele foi muito importante(Mandioca);  mas aí para ser professora 
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mesmo assim, acho que foi na metade do curso na graduação, no curso de 

biologia e química(Pacova). Desta forma, podemos observar que a formação 

inicial tem papel fundamental na formação do ser docente, como se observa na 

fala da(o) personagem Andiroba, onde cita que foi durante a graduação no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência(Pibid) que a mesma 

percebeu que se tornaria professora. 

Por outro lado, nota-se também que as vivencias assumem diversas formas, 

permitindo, assim a constituição singular de diferentes estilos e individualização, 

diversos modos de torna-se professor(a), esse professor(a) situa a construção 

do conhecimento ao longo dos percursos, como processo reflexivo sobre o seu 

saber e seu fazer;  eu comecei a perceber mesmo que eu seguiria essa carreira, 

essa profissão foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar com os 

alunos(Tucupi); no ensino fundamental e médio eu gostava muito de 

matemática, mas como devido a situações pessoais eu não pude cursar 

matemática[...]comecei a fazer o curso de ciências: biologia e química por causa 

da química, porque eu achei que a química teria alguma semelhança com a 

matemática (Copaíba) 

Como citado por Biato et al; (2020), o tornar-se professor(a) “é como uma obra 

de arte lentamente tecida, com traços minunciosamente originais, que definem 

as marcas de seu autor, ainda que essas marcas possam ser provisórias”. Nesse 

sentido essa noção contribui para que possamos compreender e reconhecer a 

arte singular de tornar-se professor(a) e da impossibilidade de generalizar à 

docência e suas práticas. As inspirações para o desempenho desse papel 

permeiam a vida com características únicas, expressando experiências e modos 

como essas são interpretadas e traduzidas em maneiras originais de ser 

professor(a). 

4.2 Docente amazônico 

O contexto amazônico apresenta suas peculiaridades e desafios, mesmo 

distante dos grandes centros, tem um saber, uma cultura que pode ser ponte na 

construção do conhecimento, valorizando os saberes locais. Ser ou estar 

docente reque uma constante re(trans)formação de suas práticas de ensino. 
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Conforme Gonçalves e Carvalho (2020), em diferentes espaços e tempos os 

educadores amazônicos tecem, de formas múltiplas, seja no ensino, na pesquisa 

ou na extensão, meios e formas de superação que representam não apenas 

reações a mandos e desmandos de um poder que se pretende total, 

centralizado, verticalizado e distantemente assimétrico.  

É nesse contexto que se insere a escola amazônica, uma escola formada por 

sujeitos cujo modo de vida é resultado da mescla de indivíduos de etnias, 

ribeirinhos, estrangeiros, culturas e civilizações diferentes que formam um 

processo histórico, territorial e populacional na região. 

Nas falas dos docentes transcritas vemos que alguns valores, culturas e 

saberes são subjetivados por tecnologias de controle que os tornam 

dependentes e sendo dominados. Produzindo um sujeito controlado pela mídia, 

neste caso, a internet exerce esta função de controle na educação atual, avesso 

ao passado, onde o que subjetivava os professores(as) era o quadro, pincel e o 

livro didático. 

 

 [...]hoje devido essa questão da pandemia nós nos deparamos com 
um desafio muito grande a respeito da internet né e isso é claro para 
todos nós da região norte, e para nós aqui do interior esse fator de 
internet é bem complicado[...]questão da internet ela auxilia bastante 
nós em relação principalmente aos livros que aqui onde nós 
trabalhamos hoje no Ceti nós não temos ainda essa outra ferramenta 
que é o livro didático então nós temos que utilizar a internet[...]a gente 
leva em consideração essa questão de sinal que nós não temos 
mesmo aqui, quando dá para trabalhar a gente trabalha mas as vezes 
passa uma ou duas semanas que o sinal é ruim mesmo então isso ai 
atrapalha um pouco[...](Tucupi/entrevista março,2022). 

 

Ao mesmo tempo que é enriquecedor porque a gente tem essa 
biodiversidade ao alcance, tem a floresta e tudo que envolve a floresta, 
ao mesmo tempo é bem desafiador[...]Outra barreira é questão de 
laboratórios, as vezes a gente precisa trabalhar dentro da escola 
mesmo nos laboratórios NOSSA os laboratórios são escassos, 
pouquíssimos recursos nós temos e isso também é uma das grandes 
dificuldades do ser docente na nossa vivencia[...], por exemplo nós 
tivemos essa pandemia que veio escancarar o que a gente já vivencia 
que é as dificuldades das comunicações tanto internet quanto televisão 
enquanto Manaus- capital os alunos estavam tendo aula ao vivo tanto 
pela televisão quanto pelos canais digitais nós aqui estávamos 
produzindo apostilas porque a nossa internet como você conhece né é 
bem escassa não chega nem aos pés da internet da 
capital[...](Andiroba/entrevista março,2022). 
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É bem difícil no sentido de suporte[...]porque ciências apesar de ser 
uma área que envolve a natureza que envolve tudo que nos rodeia é 
uma área que também requer certos recursos para que ela possa ser 
estudada e entendida com mais facilidade[...]tem muitas dificuldades, 
dificuldades com a internet porque novas descobertas cientificas estão 
acontecendo quase que todos os dias só que essas descobertas elas 
são lançadas na internet, em sites, em revistas, e assim as vezes nós 
não temos acesso a essas pesquisas nós não temos a essas 
descobertas, então as vezes  a gente acaba se limitando ao que está 
no livro didático por não conseguir fazer umas pesquisas mais 
atuais[...](Copaíba/entrevista março,2022). 

 

[...]nós temos muitas dificuldades aqui no Alto Solimões, a internet é 
uma delas, mas a gente como professor, a gente até mesmo passa por 
barreiras tipo a gente busca até mesmo em questão da internet, para 
a gente ter uma internet boa precisa de que? De dinheiro né, então a 
gente acaba tirando do nosso próprio bolso para poder ter uma internet 
melhor[...]a gente tenta passar por essa barreira, mas que existe 
realmente tem, e acho que nós precisamos muito de ajuda ainda né e 
essa ajuda não vem, infelizmente, a gente faz o que pode, inclusive até 
tirar do próprio bolso[...] (Mandioca/entrevista março,2022). 

 

Assim, é um desafio né[...]nós não temos uma internet de qualidade, 
então quando se trata de ensino principalmente via internet acabou 
dificultando o nosso contato né entre professor-aluno[...]então eu acho 
que foi um impasse assim muito, como eu posso dizer, um desafio, 
tanto para a escola como para as famílias, porque deram essa 
sugestão, mas não deram suporte[...], mas é culpa só da escola? Não, 
é culpa só da família? Não, há um contexto, os nossos superiores, 
porque se a escola tivesse um suporte, se o município tivesse 
condições de colocar uma internet de qualidade pelo menos para 
manter a educação, eu acho que nós teríamos uma educação de mais 
qualidade (Pacova/entrevista março,2022). 

 

Ao serem questionados sobre como é ser professor (a) do ensino de ciências 

em contexto amazônico, podemos notar nas falas que ser professor nesse 

contexto é cheio de barreiras e desafios. É possível observar que os docentes 

apresentam uma certa subjetivação no que diz respeito a dispositivos de 

controle, assim, é um desafio né[...]nós não temos uma internet de qualidade, 

então quando se trata de ensino principalmente via internet acabou dificultando 

o nosso contato né entre professor-aluno (Pacova); nós temos muitas 

dificuldades[...] a internet é uma delas, mas a gente como professor, a gente até 

mesmo passa por barreiras[...]para a gente ter uma internet boa precisa de que? 

De dinheiro né, então a gente acaba tirando do nosso próprio bolso para poder 

ter uma internet melhor (Mandioca);  
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A internet passa a tomar o cenário, ser o centro do poder, a subjetivar o ser 

professor em contexto amazônico, sendo vista como um dos principais, se não 

o principal problema da docência nessa região. O poder não é visto como 

substância, mas como um conjunto de ações possíveis, operando sobre um 

campo de possibilidades, ou se inscrevendo no comportamento dos sujeitos, 

incitando, induzindo, facilitando ou dificultando, ampliando ou limitando. O poder 

relaciona-se à produção de um saber, com a possibilidade de transformação ou 

de adestramento, sendo um modo de ação sobre sujeitos livres, em que há 

sempre a possibilidade virtual da resistência(FOUCAULT, 2000). 

Conforme Campelo; Santiago e Borges (2018) “o fato é que a soma dessa 

rede de mídia e dos saberes que se estabelecem a partir dela, constitui um novo 

dispositivo de poder, à medida que qualquer comunicação qualificada passa a 

acontecer nesse meio e nas linguagens e habilidades compatíveis com a rede”. 

Deve-se enfatizar que de acordo com Rose (1998, p. 43), as tecnologias da 

subjetividade existem, pois, numa espécie de relação simbiótica com aquilo que 

poderíamos chamar de “técnicas do eu”: as formas pelas quais nós somos 

capacitados, através das linguagens, dos critérios e técnicas que nos sãos 

oferecidos para agir sobre os nossos corpos, almas, pensamentos e conduta 

afim de obter felicidade, sabedoria, riqueza e realização. Onde, através dessas 

tecnologias de subjetividade, avaliamos a nós mesmos de acordo com critérios 

que nos são fornecidos por outros. 

Nessa perspectiva aqueles saberes que se dão fora das linguagens e 

competências da rede da internet, como é o caso da diversidade cultural, 

biodiversidade da fauna e flora da região amazônica acabam por serem deixados 

de lado, esquecidos e abandonados. Sendo assim, as verdades que circulam no 

Ensino de Ciências, na visão dos professores/as, trazem consigo o 

conhecimento científico, um conhecimento hegemônico como única proposta de 

ensino, tornando-o legítimo, sem observar outras possibilidades que ampliem a 

maneira de pensar o ensino e o ser/estar professor.  

Não que a internet não seja importante na área da educação, mas no contexto 

em que vivemos em que essa tecnologia é de difícil acesso, entendemos que os 

professores (as) precisam ter um reconhecimento dos saberes locais, das 
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diversidades e das inúmeras riquezas que a região amazônica possui e que 

podem ser considerados estruturalmente pela educação. Perceber que existem 

formas e alternativas de transformar os saberes tradicionais ou saberes de um 

povo em conhecimento é fundamental para o ensino na região amazônica. 

Não podemos tomar a internet como a única subjetividade do sujeito, deixa-la 

nos controlar, tê-la como dispositivo de controle, Sibilia (2016, p. 25) diz que “não 

são os aparelhos/ tecnologias que causam mudança no modo de ser, como se 

costuma afirmar com excessiva irreflexão, mas ao contrário”, pois a mesma 

surgiu recentemente, em meio à guerra fria, enquanto que o ensino, a educação 

vem desde do século XVI. O aparecimento (a invenção) da escola moderna, 

constituiu um acontecimento nos séculos XVI e XVII na Europa(Ramírez, p.19, 

2011), então, nós como futura(o) ou já atuantes professores(a) do ensino de 

Ciências precisamos transitar no maior número possível de saberes e 

conhecimentos amazônicos.  

Nos excertos se observa que o sujeito Andiroba valoriza a biodiversidade, 

mas ainda se prende ao laboratório instituído, e ver a internet também como um 

entrave no ensino amazônico, Ao mesmo tempo que é enriquecedor porque a 

gente tem essa biodiversidade ao alcance, tem a floresta e tudo que envolve a 

floresta, ao mesmo tempo é bem desafiador[...]Outra barreira é questão de 

laboratórios, as vezes a gente precisa trabalhar dentro da escola mesmo nos 

laboratórios NOSSA os laboratórios são escassos[...]as dificuldades das 

comunicações tanto internet quanto televisão enquanto Manaus- capital os 

alunos estavam tendo aula ao vivo tanto pela televisão quanto pelos canais 

digitais nós aqui estávamos produzindo apostilas porque a nossa internet como 

você conhece né é bem escassa. 

No que diz respeito a subjetividade dos professores (as) sobre laboratório: 

Instituiu-se para o Ensino de Ciências, que o aprendizado depende da 
dicotomia teoria-prática, a partir da experimentação que se busca 
comprovar o que foi enunciado, para muitos professores/as sem um 
laboratório equipado ou adequado não se pode ensinar Química, 
Biologia, ciências..., mas bem sabemos que o conhecimento científico 
parte sempre dos saberes tradicionais ou empíricos, comprovados por 
instrumentos analíticos (Lemos, 2018). 
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O discurso do laboratório é tido como produtor de verdades, ambiente que 

permite dizer e verificar como se comprovam as verdades. A respeito do 

laboratório para os(as) professores(as)  Lemos(2018) diz que “tem uma visão de 

vara de condão, onde ao tocar ocorre uma transformação, sem essa vara não 

há como se chegar à possibilidade de verdades”. Neste sentido, as práticas 

cientificas ou não cientificas podem ser realizadas em outros espaços, não sendo 

necessário o uso do laboratório instituído. 

 

 

 

4.3 Nossas práticas...  Nosso Norte 

O ensino em muitas instituições ainda é pautado no discurso teoria-prática, 

um espaço de realizar e anotar as transformações e os fenômenos que ocorrem 

nas aulas de ciências. A Amazônia é um grande laboratório natural, e um dos 

responsáveis pelo clima do planeta, em questão ambiental e por apresentar uma 

diversidade de flora e fauna. 

Estes saberes podem ser ampliados e socializados em sala de aula, seja na 

preparação do pajuaru, caiçuma, no beiju, no tucupi, farinha de mandioca, 

tapioca, pé de moleque, etc. e abordar temas relacionados aos conhecimentos 

físicos, químicos e biológicos, na separação de misturas (goma e tucupi), 

processos que envolvem os microrganismos na fermentação de bebidas, na 

torra da farinha de mandioca, bem nas transformações químicas, físico-

químicas, extrações da química orgânica, atuação de bactérias e 

microrganismos. Os excertos a seguir apresentam as falas dos sujeitos quando 

entrevistados. 

 

[...]utilizar muito as práticas de laboratório, mas a gente tem que levar 
em consideração que os laboratórios não são equipados há uma 
deficiência muito grande em relação ao aspecto físico mesmo [...]um 
desses experimentos que nós utilizamos na nossa graduação e que 
nós levamos para sala de aula na época do estágio foi o processo de 
destilação, nós improvisamos bastante na época tanto na universidade 
quanto na escola na época do estágio e até hoje nós utilizamos isso 
aqui no laboratório aqui do Ceti de química [...](Tucupi/entrevista 
março,2022). 
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Eu trabalhei durante 4 anos com a disciplina de química, trabalhei com 
indicadores naturais, práticas que vieram da minha formação 
docente[...]E agora como docente de biologia trabalho a questão das 
plantas, plantas medicinais, fisionomia e anatomia das plantas tudo 
trabalhando plantas da região, mostrando para os alunos o nome 
científico das plantas o nome popular, a utilização de cada uma 
delas[...] (Andiroba /entrevista março,2022). 

 

[...]já utilizei alguma metodologia de extração de óleo essencial 
utilizando o destilador caseiro aquele destilador que a gente faz com a 
garrafa pet, uma lâmpada incandescente, então assim, a gente 
consegue extrair não com a qualidade que a gente conseguiria se 
tivesse um destilador apropriado né[...]já utilizei em sala de aula 
metodologias que envolviam processos da reciclagem do papel, que 
são coisas que a gente pode fazer utilizando materiais que a gente tem 
em casa, no dia a dia. Produção de sabão também a gente já trabalhou 
na escola também com materiais do dia a dia, e assim sempre 
procurando trabalhar atividades que possam ser utilizado os materiais 
que  a gente tem no dia a dia mesmo, sabão, óleo, vinagre, limão, 
essas coisas que conseguimos ter acesso sem precisar ir em uma loja 
especifica de materiais de laboratório[...](Copaíba/entrevista 
março,2022). 

 

[...]então eu sempre procuro fazer os experimentos que assim que 
sejam de fácil acesso os materiais porque não temos condições[...] 
(Mandioca/entrevista março,2022). 

 

É, na nossa escola nós temos um laboratório muito bonito, porém ele 
não é equipado, então a gente tem que sempre improvisar muitas 
coisas[...]e os experimentos na maioria das vezes são com materiais 
de fácil acesso, que são que a gente usa no nosso dia a dia como por 
exemplo o óleo de cozinha, o vinagre, são, digamos assim as plantas 
para tirar os óleos essenciais, então coisas do nosso dia a dia 
mesmo[...]mas a gente pode estar mostrando para eles que no nosso 
dia a dia está cheio de coisas, cheio de novidades que muitas das 
vezes a gente passa e passa despercebido, por exemplo uma planta, 
mas para que serve essa planta? O que eu posso fazer com essa 
planta que seja benéfico para a nossa comunidade, para possa curar 
um tipo de doença? [...] (Pacova/entrevista março,2022). 

 

Durante a formação inicial nas disciplinas de Instrumentação para o ensino, 

práticas curriculares, utilizamos em nossa metodologia de ensino recursos da 

flora e fauna da região amazônica, como por exemplo, óleos essenciais, 

indicadores naturais extraídos de frutos tais como: a pacova, jenipapo e o 

patauá, plantas medicinais e etc., em contribuir no processo de aprendizado 

sobre o ensino de Ciências. 

Neste dialogo sobre as práticas pedagógicas que os professores (as) utilizam 

em sala de aula ou em laboratório de Ciências, conversamos com os sujeitos, 
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procuramos entender seus modos de pensar, o cotidiano, seus costumes, sua 

cultura, fazendo-se necessário também questionar suas práticas e repensar 

outras, distanciar-se do que é de rotina e propor coisas diferentes em um 

contexto amazônico, com inúmeros saberes não instituídos, um saber local, 

regional e cultural. 

Na fala do (a) personagem fictício Tucupi, [...]utilizar muito as práticas de 

laboratório, mas a gente tem que levar em consideração que os laboratórios não 

são equipados há uma deficiência muito grande em relação ao aspecto físico 

mesmo[...], há um entendimento de que práticas pedagógicas estão 

relacionadas somente ao laboratório, em dado momento relembra sua formação 

inicial ao realizar práticas como a destilação. No relato percebemos quanto o 

laboratório é visto como espaço de subjetivação dos sujeitos e de produção de 

verdades. 

Lemos (2018) cita que “o laboratório se institui como local que diz as verdades, 

os experimentos que comprovam essas verdades, relacionando teoria e prática, 

pois sem os mesmos o ensino torna-se apenas uma forma de memorização de 

teorias, construído pelos discursos científicos dito verdadeiro”. O laboratório é 

visto como espaço instituído como locús de comprovação da verdade que é 

instituída no campo cientifico, e que acabam por controlar os professores (as) 

em suas práticas de ensino.   

Não se pode tomar os laboratórios com centro do poder e da verdade, uma 

vez que o conhecimento pode-se produzir a partir dos saberes tradicionais, do 

saber local, valorizando o cotidiano da comunidade ribeirinhas, sejam os 

sujeitos, alunos (as) e professores(as).  Conforme Lemos(2018) “não penso que 

laboratório seja apenas um prédio, uma sala, um ambiente entre quatro paredes, 

e sim olhar para o horizonte pensar e agir, sem deixar de ensinar os 

conhecimentos científicos” Deve-se valorizar no processo de ensino de Ciências 

os saberes tradicionais, saberes locais que permitam ampliar ou ir além do 

campo de ensino, pois os saberes amazônicos podem ser muito útil em sala de 

aula, sem desvalorizar os saberes científicos, e sim relacionar com os saberes 

locais e regionais.  

É fundamental que as práticas pedagógicas tenham como foco que o mais 

importante não é que se aprenda algo “exterior”, um corpo de conhecimentos, 
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mas que se elabore ou reelabore alguma forma de relação reflexiva do educando 

consigo mesmo (LARROSA, 2011, p.36). 

No entanto, podemos observar também nos excertos que há professores(as) 

que apresentam uma preocupação em contextualizar o cotidiano do aluno com 

os conhecimentos científicos e mostram possibilidades em práticas pedagógicas 

diferenciadas em contexto amazônico tanto para as aulas teóricas em sala de 

aula quanto para as aulas de laboratório, utilizando-se de materiais de fácil 

acesso e do cotidiano dos estudantes pois o laboratório não apresenta recursos 

apropriados, com a disciplina de química, trabalhei com indicadores naturais, 

práticas que vieram da minha formação docente[...]E agora como docente de 

biologia trabalho a questão das plantas, plantas medicinais, fisionomia e 

anatomia das plantas tudo trabalhando plantas da região(Andiroba); já utilizei 

alguma metodologia de extração de óleo essencial utilizando o destilador caseiro 

aquele destilador que a gente faz com a garrafa pet, uma lâmpada 

incandescente[...]já utilizei em sala de aula metodologias que envolviam 

processos da reciclagem do papel(Copaíba). 

É importante também que os professores valorizem os saberes dos 

estudantes, ainda mais na região em que vivemos onde há uma miscigenação 

de povos, e os mesmos trazem consigo conhecimentos populares que podem 

ser relacionados com o conhecimento cientifico, valorizando no de Ensino de 

Ciências os saberes tradicionais, saberes locais que permitam ampliar ou ir além 

do campo de ensino Instituído: 

Os estudantes e professores de escolas amazônicas trazem consigo 
muitos saberes construídos no convívio sociocultural estabelecido 
dentro e fora da comunidade. Nesse convívio aprendem formas 
próprias de medir, construir, localizar, comparar e fazer inferências, as 
ações que requerem e demonstram um pensamento logico capaz de 
colocar as coisas numa relação e a partir dela perceber semelhanças 
e diferenças que só existem na relação criada(LOPES; GHEDIN e 
MASCARENHAS 2019). 

É importante que o professor ajude os discentes a quebrar barreiras 

porventura existentes entre eles e o objeto de estudo, utilizando em suas aulas, 

situações dos contextos culturais/locais em que seus alunos estão inseridos, 

onde no contexto amazônico em que vivemos, há uma complexidade de 

riquezas, fauna e flora, desta forma, as opções e possibilidades se multiplicam, 

o que cabe aos professores(as) produzirem materiais que contextualizem o 
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conhecimento cientifico com os saberes da região  e não reproduzir o conteúdo 

conforme o encontram nos livros didáticos, tendo em vista que o conhecimento 

se dá de maneira diferente e em culturas diferentes.   

Como cita Lopes; Ghedin e Mascarenhas (2019) que no Brasil os livros 

didáticos são produzidos, em sua maioria, na região sudeste, contendo, 

portanto, aspectos da cultura natural da região, isso quando contém algum 

aspecto cultural que vá além do que é institucionalizado para cada disciplina, 

contextualizada apenas em si própria. Devemos assim, refletir, pensar e 

repensar as nossas práticas de ensino, em dado momento fugir de uma 

linearidade, buscar novos desafios e novas experiências, ter um olhar 

diferenciado para um ensino de Ciências, um ensino que valorize os saberes 

locais, correlacionando-os aos saberes científicos, e pensar em possibilidades 

de ensino voltadas à realidade amazônica, possibilitando a ascensão de um 

ensino diferente, mais humano, social e cultural. 

4.4 Tecendo a formação docente amazônica 

Ainda há uma carência de cursos de pós-graduação que capacite e qualifique 

os docentes que atuam na Região do Alto Solimões, neste sentido, a formação 

continuada pode se dar em diferentes espaços de qualificação, sejam em 

congressos, eventos na área de educação em ensino de ciências ou programa 

de pós-graduação.  

Entender nas falas dos professores (as) a importância da formação 

continuada, é pensar em desenvolver práticas pedagógicas valorizando os 

saberes locais, como possibilidade de aproximar o conhecimento científico e os 

saberes amazônicos. 

 

[...]no ano passado nós tivemos uma serie de formações e todas essas 
formações foram online, então como eu já disse anteriormente o nosso 
sinal de internet aqui não nos ajuda[...]então nessa questão a 
formações elas nos ajudam elas nos mostram metodologias que a 
gente as vezes deixa passar batido e a gente com essas formações 
para um pouco para analisar as nossas metodologias e ver no que a 
gente pode acrescentar naquilo que a gente tinha um certo receio, 
então eu acredito sim que as formações continuadas elas são de 
grande valia para nós enquanto professores de magistério de ensino 
médio e que nos ajudam a repensar nas nossas metodologias e de 
uma certa forma nos abrem mais os horizontes para analisarmos mais 
o contexto ao nosso redor no caso o nosso município, então tem várias 
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situações do nosso viver do nosso cotidiano que a gente pode trazer 
para a sala de aula[...](Tucupi/entrevista março,2022). 

 

[...]a partir do momento que você se forma, nós estamos nos formando 
na graduação para ser docente[...]quando você chega na sala de aula 
é uma realidade praticamente diferente você tem aquele baque, nossa 
eu fui treinada para ser docente, mas eu não fui treinada para esse 
acontecimento ou para aquele acontecimento, são coisas que 
acontece que você não tem domínio dele[...]ai quando você passa a ir 
para os  congressos você vem com novas ideias, quando você vai fazer 
uma especialização/ um mestrado você já vem com novas ideias, que 
ai você vai se adaptando para que todos os alunos sejam envolvidos 
na sua pratica docente porque não adianta você chegar ali fechado 
com aquela metodologia que um ou dois podem ser que se adaptem a 
ela que aprendem com ela, mas e o restante dos alunos como é que 
fica? E por isso que a formação continuada é muito importante 
(Andiroba/entrevista março,2022). 

 

[...]acredito que a formação continuada ela é muito importante, porque 
essa formação continuada as vezes a gente até tem, recebe nessa 
formação algum conteúdo que a gente até sabia, mas que ele estava 
esquecido, então eu penso que a formação continuada ela acaba 
dando aquele despertar, ela faz com que o professor ele repense as 
metodologias as práticas que ele vem aplicando em sala de aula e faz 
com que ele pense novas formas de trabalhar aqueles conteúdos que 
já trabalhava antes mas só que de uma forma diferenciada[...]eu acho 
que não apenas a especialização, o mestrado, doutorado vai fazer a 
diferença na vida pedagógica de um professor, acredito sim que a 
formação continuada é muito importante por dá esse impulso que 
muitas das vezes a gente está precisando para melhorar a qualidade 
do trabalho que a gente vem executando(Copaíba/entrevista 
março,2022). 

 

[...]em relação a nossa formação continuada é importante porque 
assim a gente vai tá sempre se atualizando e os alunos da minha época 
que eu me formei já são outros né então[...]a tecnologia avançou muito, 
então a gente precisa tá tendo esse contato com essa 
atualização[...]até vem para a gente formação continuada só que ela 
nunca tá no tempo que a gente está disponível, sempre está em sala 
de aula, então infelizmente a gente perde muita coisa assim em relação 
a isso, assim eu gostaria muito que tivesse mais tempo disponível para 
poder participar[...]no meu caso né eu busco sempre na internet, busco 
novas metodologias principalmente relacionado a informática, 
buscando novas metodologias relacionados a jogos didáticos por 
exemplo, jogos virtuais que auxiliam muito na 
aprendizagem[...](Mandioca/entrevista março,2022). 

 

[...]eu acredito que enquanto docente a gente tem que que está em 
busca desse conhecimento porque as coisas mudam, as 
metodológicas precisam mudar, se adequar à nova realidade, por 
exemplo, quando começou a pandemia foi tudo novo, por exemplo 
aqueles professores que muitas vezes não conseguiam nem mexer no 
computador de repente teve que manusear um celular, as redes sociais 
[...]o professor ele é constantemente um aluno, tem que está em busca 
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desse conhecimento porque se não vai ficando para trás 
[...](Pacova/entrevista março,2022). 

 

No meu pensar como futura professora do Ensino de Ciências, entendo que 

nossa vivencia como professor (a) não para na graduação, é necessário que 

busquemos especialização, mestrado, doutorado, participação em congressos, 

uma formação continuada, para que possamos repensar as nossas práticas em 

um contexto amazônico. Conforme o filosofo e educador brasileiro: 

O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação 
inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos 
teóricos e práticos destinados à formação profissional. Completados 
por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação 
inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e prático no 
próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral 
mais ampla, para além do exercício profissional (LIBÂNEO, 2004, p. 
227). 

Ao discutirmos a respeito de como a formação continuada pode contribuir em 

repensar as práticas em um contexto amazônico, os docentes relatam que ela é 

importante pois possibilita que os mesmos repensem as suas práticas, e veem 

na formação continuada um constante aprendizado e uma oportunidade de se 

aperfeiçoar, ai quando você passa a ir para os  congressos você vem com novas 

ideias, quando você vai fazer uma especialização/ um mestrado você já vem com 

novas ideias, que ai você vai se adaptando para que todos os alunos sejam 

envolvidos na sua pratica docente(Andiroba); eu penso que a formação 

continuada ela acaba dando aquele despertar, ela faz com que o professor ele 

repense as metodologias as práticas que ele vem aplicando em sala de aula e 

faz com que ele pense novas formas de trabalhar aqueles conteúdos que já 

trabalhava antes mas só que de uma forma diferenciada(Copaíba);  

É fundamental a formação continuada de qualquer profissional, quanto mais 

do profissional da educação, que trabalha com a nova geração da sociedade e 

é responsável por melhorar a qualidade de ensino que os alunos recebem. Para 

o professor, a educação deixa de ser preparação para a vida e torna-se uma 

constante durante a vida (CHAUÍ, 2003). Não se trata, no entanto, de utilizar 

meios inovadores e introduzir computadores nas aulas, mas de rever a profissão 

docente e reconstruí-la para continuar cumprindo os compromissos de assegurar 

o direito dos alunos de aprender diante das mudanças da sociedade, bem como 

repensar as suas práticas no contexto amazônico, onde a biodiversidade é 
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imensa, o que possibilita o desenvolvimento de práticas atreladas a cultura, os 

saberes locais, a vivencia e a realidade dos estudantes, como uma possibilidade 

de relacionar o conhecimento dito cientifico com os conhecimentos amazônicos. 

A formação continuada é considerada de grande importância pelos 

professores (as), mas para se ter essa formação existe vários entraves, a nossa 

formação continuada é importante porque assim a gente vai tá sempre se 

atualizando[...]até vem para a gente formação continuada só que ele nunca tá 

no tempo que a gente está disponível, sempre está em sala de aula, então 

infelizmente a gente perde muita coisa assim em relação a isso (Mandioca). 

Conforme Kleine (2018, p. 265) “percebemos que há políticas para a formação 

tanto na esfera federal como na estadual para que sejam asseguradas as 

competências inerentes ao professor (a) ao longo da sua trajetória profissional. 

Mas como se dá a implementação dessas políticas na prática? ” Há um abismo 

entre o que determinam as reformas e as orientações educacionais e o que 

acontece na escola de fato. Os professores (as) enfrentam barreiras para ter a 

formação continuada, pois estão sempre sobrecarregados, não podendo se 

ausentar para se qualificar. Os mesmos sofrem muito com esse entrave e muitas 

vezes sentem-se perdidos com a responsabilidade jogada em seus ombros.  

Nessa perspectiva, segundo Costa (2013) “o quadro atual da educação 

brasileira é de professores desmotivados, muitos profissionais, esgotados físico 

e psicologicamente, têm que exercer seu papel em salas de aula superlotadas e 

sem apoio dos órgãos competentes que deveriam lhes dar suporte”. O papel da 

formação continuada é importante no processo de construção do conhecimento, 

na valorização da profissão docente, na busca constante de estar se qualificando 

no campo didático-pedagógico nas diversas áreas da educação. 

4.5 Muros a serem desconstruídos 

Valorizar a profissão docente é possibilitar aos mesmos estar sempre se 

atualizando e socializando novos conhecimentos, novas práticas, novos 

saberes. A escola pode promover e incentivar os docentes a cada momento a 

se qualificarem, entendemos que não é um empecilho, mas sim um investimento 

na carreira docente, trazendo benefícios a comunidade escolar. 
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Em alguns excertos apresentados, os sujeitos apontam que seria importante 

que escola olhasse no sentido que o docente deve ultrapassar os muros e 

paredes, dando liberdade na busca da sua formação continuada, e entendemos 

que em suas falas dizem as verdades, mesmo apresentadas em sentidos 

opostos, sim e não, contribui e não contribui e etc.  

 

[...]as formações que são fornecidas aqui pelo nosso local de trabalho 
o Ceti elas são todas online, então nessa questão o Ceti sempre a 
gestão está nos mantendo informados nessa questão de formações 
[...]se houvesse uma formação presencial aqui no entorno do município 
com certeza nos liberaria para participar, mas no momento todas as 
formações que nós temos disponível aqui para o Ceti são todas online, 
mas nessa questão o Ceti nos ajuda bastante nessa questão de 
formações[...](Tucupi/entrevista março,2022). 

 

[...]eu vou ser bem sincera, a escola não contribui, aqui nós temos mó 
burocracia para sair, eu enfrentei muitas barreiras que eu fiz o 
mestrado[...]mas durante a minha formação de mestrado eu enfrentei 
muitas barreiras quase fui obrigada a desistir[...]ai quando você vai 
para um congresso também tem todo um choque, “ah que você não 
pode sair não pode se ausentar de sala de aula”, é muito difícil, na 
educação básica da região em que eu vivo  eu já trabalhei em várias 
escolas aqui do município e todas impõe barreiras para que você saia 
para a formação continuada[...](Andiroba /entrevista março,2022). 

 

Na verdade, é uma coisa que a gente nem ouve falar na 
escola[...]durante todo o tempo que eu atuo como professora na 
disciplina de Ciências e de química eu nunca fui incentivada por uma 
escola a participar de um congresso[...] mas o incentivo da escola em 
si eu nunca presenciei (Copaíba/entrevista março,2022). 

 

[...]nessa parte a escola ela estimula, sempre a gestora a pedagoga 
estão divulgando os congressos até mesmo a Ufam quando ela tem 
alguma formação[...]a escola ela incentiva e ela sempre está 
mostrando os congressos que a gente pode participar, e infelizmente 
nem sempre a gente pode se inscrever[...]então em relação a isso a 
escola está pronta para ajudar e incentivar sim para a gente ter uma 
formação continuada (Mandioca/entrevista março,2022). 

 

[...]o Ceti ele tem parceria com a Proest só que a maioria das 
formações é via internet, eles até dão a formação, mas eles não dão 
suporte, tem a formação, ocorre normalmente o problema é que nós 
não temos suporte[...](Pacova/entrevista março,2022). 

 

Para contribuir com novas práticas é importante que o docente da região 

amazônica, participe de eventos, especializações, congressos etc., que 
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possibilitem aos mesmos adquirir conhecimentos, propostas e novas práticas 

pedagógicas, além de interagir com grupos de pesquisadores de outros estados 

ou países e possibilitem contextualizar suas experiências ao contexto 

amazônico. 

O professor não se encontra pronto, pois é um ser em construção, em 

constante formação. De acordo com Costa (2013), “é por meio de uma formação 

continuada que ele vai melhorar a qualidade da sua prática desenvolvendo a 

aquisição de conhecimentos que o torne capaz de adquirir habilidades 

essenciais para mediar o processo de ensino e aprendizagem”. 

Nos excertos temos as falas dos docentes quando discutido sobre como a 

escola tem contribuído na sua formação continuada como docente. Observa-se 

que para as(os) docentes sob o olhar da escola, a formação continuada não é 

vista como uma possibilidade de adquirir práticas diferenciadas, como uma 

forma de qualificar os professores(as), bem como adquirir conhecimento e novas 

práticas pedagógicas no contexto amazônico, que irão beneficiar o ensino na 

referida instituição, mas sim tendo o ensino como a única obrigação do 

professor(a), onde não se vê um incentivo por parte da escola no que se refere 

a qualificação do corpo docente, colocando barreiras quando os mesmos 

buscam a formação continuada,  a escola não contribui, aqui nós temos mó 

burocracia para sair, eu enfrentei muitas barreiras que eu fiz o mestrado[...]quase 

fui obrigada a desistir[...]ai quando você vai para um congresso também tem todo 

um choque, “ah que você não pode sair não pode se ausentar de sala de aula” 

eu já trabalhei em várias escolas aqui do município e todas impõe barreiras para 

que você saia para a formação continuada[...](Andiroba); é uma coisa que a 

gente nem ouve falar na escola[...]durante todo o tempo que eu atuo como 

professora na disciplina de Ciências e de química eu nunca fui incentivada por 

uma escola a participar de um congresso[...](Copaíba) 

De acordo com as narrativas, os professores (as) enfrentam diversos entraves 

por parte da escola quando buscam a formação continuada. É de fundamental 

importância que a escola tenha um olhar especial para a qualificação do seu 

corpo docente, uma vez que é essencial para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos mesmos, bem como de toda a escola. As barreiras que impedem 

o professor (a) de se qualificar acaba por os (as) subjetivar na constituição da 
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sua identidade com eu docente, e a escola precisa apoiar os professores 

mostrando mais autonomia em suas decisões, não pode ser um ambiente de 

governo. 

Por “governo” Foucault quer dizer algo como “a conduta da conduta” 

(GORDON. In: BURCHELL et al., 1991) ou uma forma de atividade dirigida a 

produzir sujeitos, a moldar, a guiar ou a afetar a conduta das pessoas de maneira 

que elas se tornem pessoas de um certo tipo, a formar as próprias identidades 

das pessoas de maneira que elas possam ou devem ser sujeitos.  

A escola dever ser a principal incentivadora da formação continuada dos 

professores (as) principalmente no contexto amazônico, onde existe uma 

carência de cursos de qualificação profissional, como pós-graduação, 

especialização, mestrado, doutorado, etc.  

Denominamos de formação continuada de professores os diversos processos 

que possibilitam o aprofundamento e a construção de novos conhecimentos pelo 

docente, por meio de palestras, seminários, cursos e oficinas sistematizadas, de 

modo a intencionar a melhoria das práticas pedagógicas e a formação de 

indivíduos críticos e reflexivos. (VELOSO E SOBRINHO, 2017) 

É de fundamental importância que a escola, os órgãos (políticas 

públicas)incentivem, invista e promova também espaços de formação 

continuada, por meio de minicursos, eventos na área do Ensino de Ciências, 

entre outros, e não coloque entraves quando o professor(a) quiser buscar uma 

qualificação. 

Conforme Costa (2013) “torna-se fundamental investir na formação 

continuada dos professores, possibilitando e facilitando espaço e tempo para 

que eles reflitam a sua prática com vistas à promoção de uma aprendizagem 

mais significativa”. 

Por outro lado, nas falas de alguns professores(as) se nota que a escola tem 

papel importante na formação continuada, que incentiva, estimula, promove  e 

os mante informados sobre oportunidades de formação continuada, as 

formações que são fornecidas aqui pelo nosso local de trabalho o Ceti elas são 

todas online, então nessa questão o Ceti sempre a gestão está nos mantendo 
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informados nessa questão de formações(Tucupi); nessa parte a escola ela 

estimula, sempre a gestora a pedagoga estão divulgando os congressos até 

mesmo a Ufam quando ela tem alguma formação(Mandioca). 

Entendemos que existe uma relação indissociável entre a escola e a formação 

continuada. Isso não quer dizer que desconsideramos a corresponsabilidade do 

professor (a) na sua formação continuada, mas que deve existir uma relação de 

parceria entre o  educador e a escola. Assim o gestor, pode ser um incentivador 

da formação continuada quando estimula e valoriza esta atitude de buscar uma 

qualificação por parte do professor (a), e não ser um empecilho ao negar ao 

docente o espaço de estudo e reflexão, tanto dentro como fora da instituição 

educacional.  

De acordo com Rodrigues (2021)”quando se investe em capacitações, se 

investe também em qualidade e melhorias para as escolas como um todo, o que 

impacta diretamente na formação dos alunos da instituição de ensino”. Oferecer 

e incentivar a formação continuada dos professores é também uma forma de 

reconhecer e valorizar esse profissional, o que possibilita melhoria na motivação 

e no engajamento do corpo docente da escola. 

 

4.6 Sobre o ofício de ser professor 

Ser professor nessa missão, nesse oficio, nessa arte, em socializar o 

conhecimento, que se dá por meio de interações com o outro, pode ser 

valorizado ou não, ser elogiado ou criticado, alguns veem como psicólogo, tia ou 

tio, mestre, teacher, reprodutor de conhecimento, aquele que socializa os 

saberes, aquele que tece a arte de ensinar, sorrir e chorar, produzir alegrias e 

tristezas... 

Então, as falas produzidas gravadas em áudios e transcritas, nos fazem 

refletir um pouco do que é ser professor apresentados nos excertos a seguir. 

 [...]encontrei 2 alunos que foram meus em Atalaia do Norte e eu 
encontrei eles em Manaus e eles estavam fazendo já faculdade[...] 
então quando eles falaram “professor lá naquele ano lá em 2012 
quando o senhor começou a dá aula para nós o senhor era bem novo 
e a gente achava que o senhor não passaria o conhecimento que a 
gente estava precisando para fazer o vestibular e o senhor superou 
nossas expectativas...” [...]então aquilo para mim foi assim o ápice do 
meu entendimento e dizer “não eu vou seguir essa profissão de 
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professor” [...]então para mim ser professor é isso é passar o 
conhecimento que a gente tem para os alunos, abrir os horizontes 
deles para que se tornem bons cidadãos, pessoas de 
bem[...](Tucupi/entrevista março,2022). 

 

[...]ser professor que a gente aprende né logo na nossa formação é 
aquele ser que vai ajudar o aluno, a formar um ser pensante que é o 
nosso aluno, é alguém que vai estar ali direcionando[...]mas na minha 
na minha prática docente já de 7 anos eu aprendi que ser professor é 
muito mais do que vir para a sala de aula e ensinar o conteúdo que a 
gente aprende que é a biologia e química ou a ciências [...] é alguém 
que vai acolher um aluno muitas vezes o professor passa a ser um 
psicólogo que ele vai identificar aquele aluno que está com depressão, 
aquele aluno que está prestes a se matar, aquele aluno que está 
sofrendo bullying, muitas vezes a gente tem alunos que se cortam 
mesmo que se mutila por questão de depressão de bullying, e ai você 
vai identificar aquele aluno que as vezes está sofrendo abuso na casa 
dele, diversos tipos de abuso [...]O professor ele também passa a ser 
como se fosse um refúgio do aluno as vezes ele não conta as coisas 
para o pai para a mãe e ele vai e conta para o professor[...]ele adquire 
várias características para que ele possa ajudar o aluno no dia a 
dia(Andiroba/ entrevista março,2022). 

 

Ser professor é você compartilhar aquilo que você sabe, é você 
aprender cada dia mais porque quando se está em sala de aula a gente 
não apenas compartilha a gente ouve muitas coisas dos alunos[...] 
então eu acho que ser professor é ser uma pessoa que tem uma troca 
continua com diversas outras pessoas[...]então né assim é um 
aprendizado constante (Copaíba /entrevista março,2022). 

 

Olha, eu estava até repensando agora a pouco quando eu sai de aula 
que estava um momento um pouco difícil, presenciei um momento um 
pouco difícil, até pensei: nossa agora eu vou fazer uma entrevista, vou 
falar justamente sobre a minha profissão e assim, a gente tem pontos 
positivos e negativos, isso a gente não pode negar, nós temos 
dificuldades no dia a dia, dificuldades com pessoas, primeiro porque 
quando a gente está em sala de aula a gente vai conviver com pessoas 
diferente, que tem gênios diferentes, tem personalidades diferentes da 
nossa, então sempre vai ter conflitos, então as vezes quando a gente 
chega em sala de aula e ver um aluno que não tá nem ai assim, porque 
realmente a gente se prepara para vim ne, a gente prepara a aula, 
estuda e de repente quando chega em sala de aula tem aluno que não 
tá nem ai, a gente fica triste né, mas tem um lado positivo que 
realmente quando a gente ver o êxito de um aluno seja ele tirando um 
10 na prova seja ele passando no vestibular, enfim isso dá uma alegria 
imensa para gente, eu acho que todo professor que se sente professor 
mesmo sente essa alegria de ver o aluno se dando bem, infelizmente 
tem os outros casos mas o que me motiva a ser professora é isso, é 
quando eu vejo que o que eu ensinei para os meus alunos eles 
aprenderam e isso ele mostrou em uma prova ou no vestibular por 
exemplo, tirou uma nota boa, então isso é uma alegria imensa, da 
como se fosse a energia está acabando e isso recarregasse a nossa 
bateria para continuar. Então assim, o que me define como professora 
é essa vontade, esse desejo de passar o conhecimento para os alunos 
e eles terem o retorno é passando no vestibular [...]é quando eu vejo 
que o que eu ensinei para os meus alunos eles aprenderam e isso ele 
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mostrou em uma prova ou no vestibular por exemplo, tirou uma nota 
boa, então isso é uma alegria imensa, da como se fosse a energia está 
acabando e isso recarrega-se a nossa bateria para continuar[...]é essa 
vontade, esse desejo de passar o conhecimento para os alunos e eles 
terem o retorno é passando no vestibular, tirando uma nota boa e até 
mesmo utilizando no dia a dia [...]ser professora é o fato de eu querer 
o bem para os meus alunos, querer que eles tenham êxito na vida que 
eles sejam boas pessoas na vida deles, na sociedade(Mandioca 
/entrevista março,2022). 

 

De que forma eu posso ajudar aquele jovem a alcançar o sonho dele? 
“Há professora eu sou daqui e eu não tenho condições de ir para outro 
lugar” o que nós temos aqui no nosso município que você pode 
aproveitar para não deixar o tempo passar? [...] então eu acredito que 
ser professor é tentar incentivar, é tentar buscar nos seus alunos 
incentivo para ensinar e tentar ajudar (Pacova/entrevista março,2022). 

Sabemos que há várias definições, vários autores, filósofos, pensadores que 

propõem uma característica sobre ser professor(a), mas afinal, o que é ser 

professor(a)? 

Nos excertos das narrativas dos professores(as)eles expressam suas 

subjetividades, suas vivencias sobre o que é ser professor(a), onde para os 

mesmos o ser docente assumem papeis que vão  além do que apenas ensinar 

um conteúdo, uma disciplina, o professor(a) em diversas situações assume o 

papel de confidente, profissional da saúde e etc.,  ser professor é muito mais do 

que vir para a sala de aula e ensinar o conteúdo que a gente aprende que é a 

biologia e química ou a ciências [...] é alguém que vai acolher um aluno muitas 

vezes o professor passa a ser um psicólogo que ele vai identificar aquele aluno 

que está com depressão, aquele aluno que está prestes a se matar, aquele aluno 

que está sofrendo bullying, muitas vezes a gente tem alunos que se cortam 

mesmo que se mutila[...]O professor ele também passa a ser como se fosse um 

refúgio do aluno as vezes ele não conta as coisas para o pai para a mãe e ele 

vai e conta para o professor(Andiroba). 

O professor (a) como notamos na fala da (o) professor (a) que os mesmos 

assumem diferentes funções, sendo uma delas de refúgio para os seus alunos 

(as). O refúgio ele supõe dois movimentos, e ambos têm a ver com liberdade. O 

primeiro é claustrofóbico, de fuga, de evasão, de saída, de fuga de um espaço 

opressor e opressivo (como um nascimento). O segundo é claustrofílico, de 

desdobramento, de entrada em um local separado, isolado, protegido (como um 

retorno ao estado pré-natal) (Larrosa 2018, p. 326).  
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Todas as diferentes situações que o (a) docente enfrenta no seu dia a dia no 

espaço escolar, os papeis que acabam por assumir no seu oficio e as 

experiências vividas influenciam diretamente na sua constituição como ser 

professor(a) no ensino de Ciências. 

Para o sujeito Copaíba é compartilhar e socializar conhecimentos e saberes, 

é você aprender cada dia mais porque quando se está em sala de aula a gente 

não apenas compartilha a gente ouve muitas coisas dos alunos[...] então eu acho 

que ser professor é ser uma pessoa que tem uma troca continua com diversas 

outras pessoas. 

Masschelin e Azúa (2018, p. 87) considera que podemos imaginar o professor 

não apenas como o que projeta as imagens, e conteúdos na parede, mas 

também como o que introduz ou incita as palavras, como o que nomeia o mundo 

de tal maneira que esse mundo se torna disponível para um ser que também é 

feito disponível para si mesmo; disponível, isto é, para a contemplação, o estudo, 

o exercício. Ser professor (a) é saber socializar os saberes, é ensinar, mas 

também aprender com seus alunos, pois os mesmos também possuem 

conhecimentos que podem ser compartilhados. 

Para o personagem Pacova, é mostrar novos olhares, em busca de um futuro 

melhor, então eu acredito que ser professor é tentar incentivar, é tentar buscar 

nos seus alunos incentivo para ensinar e tentar ajudar. 

O professor (a) como uma espécie de guia da vida, é ser o incentivador, 

instruir os seus alunos é dar as mãos e guia-los. Sobre ser professor, Masschelin 

e Azúa(2018, p. 94) dizem que as mãos do professor são então mãos que 

iluminam, que trazem à presença, que apresentam e representam, também são 

mãos que mostram, que indicam, que assinalam, que chamam ou atraem a 

atenção, que ensinam, que fazem sinais para o que parece e merece o esforço 

de ser olhado. É aquele que ilumina, aquele que dá luz. 

Na fala da(o) professor(a) denominado(a) de forma fictícia como Mandioca 

entendemos que para ela(e) ser docente é um misto de sentimento, de alegria, 

tristeza, felicidade, orgulho e decepção,  é a gente prepara a aula, estuda e de 

repente quando chega em sala de aula tem aluno que não tá nem ai, a gente fica 

triste né, mas tem um lado positivo que realmente quando a gente vê o êxito de 



 

52 

 

um aluno seja ele tirando um 10 na prova seja ele passando no vestibular [...]é 

quando eu vejo que o que eu ensinei para os meus alunos eles aprenderam 

[...]então isso é uma alegria imensa, da como se fosse a energia está acabando 

e isso recarregasse a nossa bateria para continuar[...]ser professora é o fato de 

eu querer o bem para os meus alunos, querer que eles tenham êxito na vida que 

eles sejam boas pessoas na vida deles, na sociedade. 

Morey et al; (2018, p. 35) Uma colheita ruim é uma decepção, as vezes uma 

tragédia, mas você sempre pode esperar “tempos melhores”, e aí recomeçar. É 

pensar em ser professor (a) como um acontecimento ou devir, “Pensar o 

professor em seus efeitos e não como premissa, como circunstância e não como 

substância, como acontecimento e não como função” (LARROSA, 2018, p.487). 

Neste sentido cabe a cada docente refletir em que é, vir a ser ou tornar-se 

professor (a)?  
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5. E agora professores (as)? 

Sabemos que a educação é algo incompleto, que está em constante evolução, 

sendo assim, acreditamos que podemos ir além, buscar sempre novas respostas 

para nossos antigo e atuais problemas e questionamentos, principalmente na 

região amazônica, onde a educação foi e continua sendo uma área que é por 

diversas vezes pouco assistida pelos órgãos competentes.  

Por meio de entrevistas narrativas, buscamos ouvir e dialogar com os (as) 

professores (as), pois estes tantas vezes são silenciados e negligenciados 

dentro das instituições, mesmo tendo papel fundamental no ensino. Nesse 

processo de narrar-se, os (as) professores (as) expõem seus conhecimentos, 

seu percurso profissional, suas práticas e suas vivencias que por diversas vezes 

foram e são marcadas, pelas dificuldades, pela busca de alternativas e pelo 

apoio ao fazer docente, configurado de formas assertivas do processo de 

ensinar.  

As narrativas de vida dos (as) professores (as) em contexto amazônico são 

as expressões da história individual de cada professor (a), com suas tensões, 

dificuldades, conquistas, experiências e aprendizagens que vão se constituindo 

e ao mesmo tempo, sendo constituídas pelo modo como o ser professor (a) está 

configurado e sendo subjetivado no campo educacional desde a formação inicial, 

o seu estar docente e a formação continuada.  

As análises das narrativas possibilitaram a construção da inteligibilidade sobre 

a constituição e subjetividade do ser professor (a), possibilitando a compreensão 

da natureza diversa das ações, relações e práticas pedagógicas, como 

expressão da subjetividade do docente amazônico. Bem como a relação que a 

qualificação dos professores (as) tem em repensar as práticas docentes, desta 

forma, as narrativas dos (as) docentes me fizeram refletir e apontar que a 

formação de professores (a) não se dá unicamente na formação inicial, mas 

também durante toda a atuação e experiência como professor(a).  

A formação inicial é sim uma etapa dessa trajetória, mas as narrativas também 

sinalizam a importância de um olhar por parte da escola e órgãos competentes 

com a formação continuada, uma vez que a formação é contínua.  
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Os professores por diversas vezes tornam-se seres governáveis e dominados 

pelas tecnologias do eu, do poder-saber, da alma e da mente. Não queremos 

apontar qual modelo de práticas e de educação devem ser seguidos, mas sim 

considerar de que forma elas podem nos fazer refletir sobre a formação, as 

experiências, as práticas, a subjetividade e de que forma o tornar-se dos 

docentes se dá. 

O(a) professor(a) do ensino de Ciências na região amazônica precisa estar 

sempre em uma Re(trans)formação, ou seja buscar sempre uma capacitação, 

qualificação, especialização e etc., em contexto amazônico e  também aplicar, 

vivenciar, socializar e compartilhar os saberes e conhecimentos adquiridos com  

seus alunos. Um docente que está sempre buscando a Re(trans)formação  

procura transitar e estar sempre em uma transversalidade dos saberes, 

tecnologias conhecimentos e etc., não ficando preso a sua disciplina e a 

formação inicial, não acreditando que o pincel, o quadro branco o livro didático 

detém todo o conhecimento. 

Desta forma, ser professor(a) é estar sempre em busca de conhecimento, se 

qualificando, se aperfeiçoando, é uma experiência constante. Ser professor, é 

assumir diferentes funções e papeis, que vão além de apensas ministrar uma 

disciplina, é por vezes ser profissional da saúde, confidente, amigo, amiga, pai, 

mãe, o refúgio de seus alunos. 

Ser professor é “passar do substantivo ao circunstancial”, devemos pensar o 

professor não como substância, mas como um acontecimento, “como efeito, 

como criador de efeitos e circunstâncias”, tratando de “esfumar a figura ou o 

personagem do professor para pensar o dispositivo-professor, o professor como 

doador de condições onde o que importa é mais o maquinário que se desdobra 

que um rol definido e revestido de atributos produtivos”.  
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Apêndice III- Transcrições das entrevistas com os(as) professores(as) 

1) Em que momento da sua formação inicial você percebeu que se tornaria professor(a) de 

ciências? 

Bom dia, eu agradeço por vocês terem nos procurado, para ajudar nessa fase do trabalho de 

vocês, todos nós já passamos por isso e sempre importante ter apoio dos docentes das escolas 

nas quais a gente trabalha. Bom, eu particularmente comecei a trabalhar assim que eu sai da 

universidade em 2012, então a partir do momento mesmo, sendo bem sincero, eu comecei a 

perceber mesmo que eu seguiria essa carreira, essa profissão foi a partir do momento que eu 

comecei a trabalhar com os alunos, então no estágio eu tive contato com os alunos mas não foi 

aquela coisa de identificação mesmo, então a partir do momento que eu comecei a trabalhar com 

a primeira turma em 2012 com primeira turma em Atalaia do Norte a partir desse momento eu 

parei mesmo parei para pensar e realmente cheguei à conclusão de que é essa profissão que 

eu quero seguir é para isso que eu estudei e é isso que eu vou fazer. (Tucupi) 

 

Bom, eu me identifiquei com a docência no Pibid que eu fui bolsista do Pibid durante 2 anos, e 

esse contato mais aproximado com a sala de aula a vivencia, aí eu percebi vamos dizer assim 

O MEU LADO PARA A DOCENCIA, até então eu estudava biologia e química não com a intenção 

de ser docente, mas a partir do Pibid que eu percebi que eu poderia ser docente foi assim que 

acendeu uma chama no meu coração para o lado da docência. (Andiroba) 

 

Eu já me vejo hoje como professora sim e na verdade ciências não era uma área em que eu 

queria atuar, eu gostava muito de matemática no ensino fundamental e médio eu gostava muito 

de matemática, mas como devido a situações pessoais eu não pude cursar matemática até 

porque não tinha aqui na minha cidade eu comecei a fazer o curso de ciências: biologia e química 

por causa da química, porque eu achei que a química teria alguma semelhança com a 

matemática, e a partir do momento que eu comecei a ter as disciplinas de química eu descobri 

que era aquilo que eu queria, então assim eu entrei nessa área mais pela química e eu tô muito 

satisfeita com o que eu exerço hoje, com a profissão que eu exerço né que é ser professora de 

química mas também atuo com a disciplina de ciências e é isso. (Copaíba) 

 

Bom, Boa Tarde. Olha, é em relação a essa pergunta ela tem muita relevância realmente, e é 

importante que a gente possa prensar e repensar. Bom, no ensino médio eu ainda não tinha 

pensado em ser professora, eu só queria fazer uma faculdade e pronto, não tinha ainda uma 

escolha, mas uma coisa eu sabia que eu não queria ser medica nem enfermeira essa área da 

saúde eu não queria, então eu procurei fazer uma faculdade que eu tivesse mais afinidade que 

foi a biologia, e a química depois que veio junto ai eu comecei a gostar também, ai na verdade 

na faculdade que eu vim sentir mesmo assim a relação de eu querer realmente ser professora, 
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porque eu participei de projetos inclusive o Pibid ele foi muito importante porque a gente 

presenciou mesmo lá na escola a gente conviveu com os professores tivemos conversas, 

auxiliamos eles e produzimos assim várias aulas bem dinâmicas  então a gente viu que com as 

aulas dinâmicas os alunos começaram a gostar mais das aulas, então a partir do momento que 

a gente levou uma aula diferente e vimos que tivemos um bom resultado isso deixou a gente 

muito feliz, e eu particularmente mais interessada nessa área de ser professora realmente, então 

foi na faculdade que eu senti que realmente é essa carreira que eu quero seguir, que estou 

seguindo agora. (Mandioca) 

 

Bom, quando a gente fez o curso né, do vestibular, assim, muito dos meus colegas, até mesmo 

eu, pensava que o curso ele era para ser bioquímico né, porque era uma mistura de biologia e 

química, mas ai quando a gente começou já a participar dos estágios, que no caso foi nos 

estágios que a gente já caiu na realidade né, que outros professores também começaram a dizer 

“não vocês estão sendo formado para ser professores, não é para essa área que vocês estão 

pensando, então vocês já tem que ir se preparando né, observando” ai  no estágio a gente  teve 

esse contato né, onde a gente tem o primeiro contato é no estágio mesmo da docência. Até então 

quando conclui já a faculdade já tendo essa ciência né que seria professora foi quando a gente 

começou já a se preparar melhor para o concurso, que nem diz assim, a gente não aprende tudo 

na universidade, a gente vai aprender ao longo dos anos ne, já tendo que enfrentar as 

concorrências mesmo, sabendo que tem que tá preparado entendeu? Ai quando você já lá, já 

consegue né, porque no meu caso eu terminei em 20013 né, então de lá pra cá, fiz vários 

concursos tudinho, e cada vez que você estudo e se prepara você fica bem mais apto a fazer ne, 

certos concursos você já vai pegando a manhã. Mas é assim, mas aí para ser professora mesmo 

assim, acho que foi na metade do curso na graduação, no curso de biologia e química. (Pacová) 

 

2) Como é ser professor(a) de ensino de ciências em um contexto amazônico? 

Realmente, hoje devido essa questão da pandemia nós nos deparamos com um desafio muito 

grande a respeito da internet né e isso é claro para todos nós da região norte, e para nós aqui 

do interior esse fator de internet é bem complicado mesmo e principalmente para nós que somos 

bem do interior mesmo, essa questão é bem complexa tendo em vista que grande parte dos 

alunos não possuem acesso a essa ferramenta então a gente tem que levar em consideração 

isso enquanto professor em sala de aula, então a gente se depara com vários fatores mas 

voltando para a questão da internet claro que ela auxilia bastante nós em relação principalmente 

aos livros que aqui onde nós trabalhamos hoje no Ceti nós não temos ainda essa outra 

ferramenta que é o livro didático então nós temos que utilizar a internet, então facilita sim o uso 

da internet para nós mas a gente tem que levar muito em consideração o aspecto físico do aluno 

mesmo, grande parte deles não possuem o celular, então a gente tem que sempre dá uma 

analisada nessa questão mas a internet nos ajuda mas em contrapartida a gente leva em 

consideração essa questão de sinal que nós não temos mesmo aqui, quando dá para trabalhar 
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a gente trabalha mas as vezes passa uma ou duas semanas que o sinal é ruim mesmo então 

isso ai atrapalha um pouco mas ela realmente nos ajuda muito nessa questão. (Tucupi) 

 

Ao mesmo tempo que é enriquecedor porque a gente tem essa biodiversidade ao alcance, tem 

a floresta e tudo que envolve a floresta, ao mesmo tempo é bem desafiador porque a gente tem 

dificuldade em questão de transporte como levar os alunos para fazer uma pratica dentro da 

mata? E aí tem todos os perigos, a partir do momento que você leva uma turma de 40 alunos 

você é responsável por 40 indivíduos, 40 vidas e ai se acontecer algo é sua responsabilidade né, 

são todos esses entraves, ao mesmo tempo que nós temos essa facilidade por conta dessa 

biodiversidade nós temos muitas barreiras. Outra barreira é questão de laboratórios, as vezes a 

gente precisa trabalhar dentro da escola mesmo nos laboratórios NOSSA os laboratórios são 

escassos, pouquíssimos recursos nós temos e isso também é uma das grandes dificuldades do 

ser docente na nossa vivencia, e fora outras questões, por exemplo nós tivemos essa pandemia 

que veio escancarar o que a gente já vivencia que é as dificuldades das comunicações tanto 

internet quanto televisão enquanto Manaus- capital os alunos estavam tendo aula ao vivo tanto 

pela televisão quanto pelos canais digitais nós aqui estávamos produzindo apostilas porque a 

nossa internet como você conhece né é bem escassa não chega nem aos pés da internet da 

capital, então essas são umas das barreiras que nós enfrentamos no nosso dia a dia na nossa 

docência. (Andiroba) 

 

É bem difícil no sentido de suporte, no sentido de suporte é bem difícil porque ciências apesar 

de ser uma área que envolve a natureza que envolve tudo que nos rodeia é uma área que 

também requer certos recursos para que ela possa ser estudada e entendida com mais 

facilidade, então assim, tem muitas dificuldades, dificuldades com a internet porque novas 

descobertas cientificas estão acontecendo quase que todos os dias só que essas descobertas 

elas são lançadas na internet, em sites, em revistas, e assim as vezes nós não temos acesso a 

essas pesquisas nós não temos a essas descobertas, então as vezes  a gente acaba se limitando 

ao que está no livro didático por não conseguir fazer umas pesquisas mais atuais, pesquisas que 

estejam mais relacionadas com a nossa região. (Copaíba) 

 

Olha, realmente nós temos muitas dificuldades aqui no Alto Solimões, a internet é uma delas, 

mas a gente como professor, a gente até mesmo passa por barreiras tipo a gente busca até 

mesmo em questão da internet, para a gente ter uma internet boa precisa de que? De dinheiro 

né, então a gente acaba tirando do nosso próprio bolso para poder ter uma internet melhor. E 

realmente as dificuldades elas existem, mas com a nossa força de vontade de realmente trazer 

o melhor para os nossos alunos isso motiva muito, e por mais que tenha dificuldade a gente tenta 

passar por essa barreira, mas que existe realmente tem e acho que nós precisamos muito de 
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ajuda ainda né e essa ajuda não vem, infelizmente, a gente faz o que pode, inclusive até tirar do 

próprio bolso pra poder ter uma internet por exemplo melhor. (Mandioca) 

 

Assim, é um desafio né, é desafio porque como você mesma comentou, nós não temos uma 

internet de qualidade, então quando se trata de ensino principalmente via internet acabou 

dificultando o nossos contato né entre professor-aluno , logico tinham aqueles que conseguiam 

mas a maioria não tinham um acesso adequado , muitas vezes era um celular na casa para cinco 

pessoas, então fica difícil para o aluno, fica difícil para os pais ter que acompanhar mesmo, então 

eu acho que foi um impasse assim muito, como eu posso dizer, um desafio, tanto para a escola 

como para as famílias, porque deram essa sugestão mas não deram suporte, diferente da 

universidade que os alunos ainda ganharam chips, e na rede pública não teve isso, nós não 

tivemos, é tanto que a gente consegue perceber nos nossos alunos das series anteriores que 

tem conteúdo que a gente vai ter que revisar até a gente sentir que eles estão mais firmes, 

principalmente que para a gente temos que preparar os alunos para o sis, psc, enem, ai 

perguntam esse aluno vem da onde? De tal escola. Mas é culpa só da escola? Não é culpa só 

da família? Não, há um contexto, as nossas superiores, porque se a escola tivesse um suporte, 

se o município tivesse condições de colocar uma internet de qualidade pelo menos para manter 

a educação, eu acho que nós teríamos uma educação de mais qualidade. (Pacová) 

 

3) Que praticas pedagógicas você compartilha, socializa, utiliza em sala de aula ou em 

laboratório de ciências com seus alunos? 

Olha, na época do nosso estagio a gente fez vários trabalhos na escola Imaculada aqui no 

município de Benjamin Constant e um desses trabalhos até hoje eu utilizo ele e os colegas 

também que são da mesma turma que eu que é utilizar muito as práticas de laboratório mas a 

gente tem que levar em consideração que os laboratórios não são equipados há uma deficiência 

muito grande em relação ao aspecto físico mesmo, equipamentos, vidrarias, substancias e tudo 

mais, mas a gente tenta improvisar e um desses experimentos que nós utilizamos na nossa 

graduação e que nós levamos para sala de aula na época do estágio foi o processo de destilação, 

nós improvisamos bastante na época tanto na universidade quanto na escola na época do 

estágio e até hoje nós utilizamos isso aqui no laboratório aqui do Ceti de química, no ano passado 

nós nos juntamos com outros professores de química fizemos o processo de destilação onde os 

alunos mesmo confeccionaram todo o aparato para fazer o processo de destilação, então isso 

mostra para o aluno também que dependo da escola onde se trabalha a gente enquanto 

professor e aula a gente coopera de modo que tudo que envolve o aprendizado tudo que parece 

tão simples tem um significado então a gente procura sempre mostrar para os nossos alunos 

que pode ser um experimento mais simples mas que a gente levando todo o contexto ele vai 

extrair uma grande informação a respeito disso , então um dos experimentos que nós utilizamos 
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uma metodologia tanto da graduação quanto do nosso estágio foi o processo de destilação e até 

hoje utilizamos aqui no laboratório do Ceti. (Tucupi) 

 

Eu trabalhei durante 4 anos com a disciplina de química, trabalhei com indicadores naturais, 

práticas que vieram da minha formação docente também. E agora como docente de biologia 

trabalho a questão das plantas, plantas medicinais, fisionomia e anatomia das plantas tudo 

trabalhando plantas da região, mostrando para os alunos o nome científico das plantas o nome 

popular, a utilização de cada uma delas, essas são vivencias que eu trago da minha formação 

inicial para a sala de aula. (Andiroba) 

Bom, nas aulas de laboratório a gente sempre usa essas práticas que você citou porque é o que 

a gente tem acesso, então assim, já utilizei alguma metodologia de extração de óleo essencial 

utilizando o destilador caseiro aquele destilador que a gente faz com a garrafa pet, uma lâmpada 

incandescente, então assim, a gente consegue extrair não com a qualidade que a gente 

conseguiria se tivesse um destilador apropriado né, porque esse destilador caseiro ele não é 

100%, então, passa o óleo essencial? Passa, mas também passa muita água, então acaba não 

sendo 100% mas eu já usei essa metodologia, já utilizei em sala de aula metodologias que 

envolviam processos da reciclagem do papel, que são coisas que a gente pode fazer utilizando 

materiais que a gente tem em casa, no dia a dia. Produção de sabão também a gente já trabalhou 

na escola também com materiais do dia a dia, e assim sempre procurando trabalhar atividades 

que possam ser utilizado os materiais que  a gente tem no dia a dia mesmo, sabão, óleo, vinagre, 

limão, essas coisas que conseguimos ter acesso sem precisar ir em uma loja especifica de 

materiais de laboratório. (Copaíba) 

 

É, a gente faz algumas experiências, por que, a gente tem uma disciplina chamada de pratica 

experimental que é separada da biologia ou da química ou da ciência, ela é separada, então eu 

sempre procuro fazer os experimentos que assim que sejam de fácil acesso os materiais porque 

não temos condições, mas tudo que a gente aprende a gente quer passar para os alunos, seja 

no experimento que ele pode utilizar no dia a dia, seja uma técnica de estudo também, então 

sempre a gente busca pegar essas metodologias para passar para os alunos e que eles possam 

também multiplicar la fora não somente aqui, que saia da sala de aula e vá praticar no dia a dia, 

em casa, seja na rua também, tudo é valido. (Mandioca) 

 

É, na nossa escola nós temos um laboratório muito bonito, porém ele não é equipado, então a 

gente tem que sempre improvisar muitas coisas, até mesmo as vidrarias não são as adequadas, 

a gente acaba trazendo os copos para servir de bequer, e os experimentos na maioria das vezes 

são com materiais de fácil acesso, que são que a gente usa no nosso dia a dia como por exemplo 

o óleo de cozinha, o vinagre, são, digamos assim as plantas para tirar os óleos essenciais, então 
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coisas do nosso dia a dia mesmo, da nossa realidade, então aquilo que dá para a gente comprar 

que seja de alguma substancia que vá precisar para os experimentos a gente dá um jeitinho, 

porque a escola em si mesmo não dá todo suporte que a gente precisa, isso é para não dizer 

“aaa o aluno saiu do ensino médio e não fez nenhuma  pratica ” ele não vai ter isso, ele vai ter 

vivenciado, não aquilo que a gente gostaria né, por exemplo ele não vai ter uma pratica que ele 

vai observar no microscópio que nem na nossa universidade da ufam já tem né equipamento 

bem mais, digamos assim, sofisticado, mas a gente pode estar mostrando para eles que no 

nosso dia a dia está cheio de coisas, cheio de novidades que muitas das vezes a gente passa e 

passa despercebido, por exemplo uma planta, mas para que serve essa planta? O que eu posso 

fazer com essa planta que seja benéfico para a nossa comunidade, para possa curar um tipo de 

doença? é mais ou menos essas coisas, é da sugestões. (Pacová) 

4) Como a formação continuada pode contribuir em repensar as práticas pedagógicas em 

um contexto amazônico? 

De fato, no ano passado nós tivemos uma serie de formações e todas essas formações foram 

online, então como eu já disse anteriormente o nosso sinal de internet aqui não nos ajuda nessa 

questão tendo em vista que a maioria dessas formações online elas requerem que a gente 

assista ao vivo os vídeos e isso ai é impossível aqui para a nossa região, então durante esse 

processo que eu já estou trabalhando ao longo desses 13 anos de magistério eu já fiz algumas 

formações e a maioria delas foram online mesmo, então nessa questão a formações elas nos 

ajudam elas nos mostram metodologias que a gente as vezes deixa passar batido e a gente com 

essas formações para um pouco para analisar as nossas metodologias e ver no que a gente 

pode acrescentar naquilo que a gente tinha um certo receio, então eu acredito sim que as 

formações continuadas elas são de grande valia para nós enquanto professores de magistério 

de ensino médio e que nos ajudam a repensar nas nossas metodologias e de uma certa forma 

nos abrem mais os horizontes para analisarmos mais o contexto ao nosso redor no caso o nosso 

município, então tem várias situações do nosso viver do nosso cotidiano que a gente pode trazer 

para a sala de aula, então as formações que são feitas principalmente aqui no Ceti elas mostram 

essa questão todo esse aspecto externo que a gente pode trazer para a escola e nos ajuda com 

certeza na nossa profissão. (Tucupi) 

 

Bom, a formação continuada é muito importante porque a partir do momento que você se forma, 

nós estamos nos formando na graduação para ser docente, mas quando você chega na sala de 

aula é uma realidade praticamente diferente você tem aquele baque, nossa eu fui treinada para 

ser docente, mas eu não fui treinada para esse acontecimento ou para aquele acontecimento, 

são coisas que acontece que você não tem domínio ele, e ai na formação continuada você 

aprende a lidar com diferentes características, porque em sala de aula são 40 indivíduos, cada 

um é um universo diferente e ai quando você passa a ir para os  congressos você vem com 

novas ideias quando você vai fazer uma especialização/ um mestrado você já vem com novas 

ideias que ai você vai se adaptando para que todos os alunos sejam envolvidos na sua pratica 
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docente porque não adianta você chegar ali fechado com aquela metodologia que um ou dois 

podem ser que se adaptem a ela que aprendem com ela, mas e o restante dos alunos como é 

que fica? E por isso que a formação continuada é muito importante. (Andiroba) 

 

Eu acredito que a formação continuada ela é muito importante, porque essa formação continuada 

as vezes a gente até tem, recebe nessa formação algum conteúdo que a gente até sabia, mas 

que ele estava esquecido, então eu penso que a formação continuada ela acaba dando aquele 

despertar, ela faz com que o professor ele repense as metodologias as práticas que ele vem 

aplicando em sala de aula e faz com que ele pense novas formas de trabalhar aqueles conteúdos 

que já trabalhava antes mas só que de uma forma diferenciada. Então assim, eu acredito que a 

formação continuada o professor deveria ter todo ano, porque assim o professor começava o 

ano ele tinha sempre aquele gás porque as vezes a gente já começa o ano meio enfraquecido 

meio vencido devido as dificuldades e ai precisa desse gás para dá um empurrão, eu acho que 

não apenas a especialização, o mestrado, doutorado vai fazer a diferença na vida pedagógica 

de um professor, acredito sim que a formação continuada é muito importante por dá esse impulso 

que muitas das vezes a gente está precisando para melhorar a qualidade do trabalho que a gente 

vem executando. (Copaíba) 

 

Olha, realmente do tempo que eu sai da faculdade já tem uns anos e sempre a educação, a 

ciência ela está em constante transformação, então a gente não pode parar tem que se atualizar, 

então realmente a gente precisa ter essa, digamos a pós né, precisamos buscar porque as vezes 

a gente não tem tempo também. Em relação a nossa formação continuada é importante porque 

assim a gente vai tá sempre se atualizando e os alunos da minha época que eu me formei já são 

outros né então já está tudo modificado hoje em dia, a tecnologia avançou muito então a gente 

precisa tá tendo esse contato com essa atualização, e também em relação ao tempo que eu falei 

anteriormente, até vem para a gente formação continuada só que ele nunca tá no tempo que a 

gente está disponível, sempre está em sala de aula, então infelizmente a gente perde muita coisa 

assim em relação a isso, assim eu gostaria muito que tivesse mais tempo disponível para poder 

participar, e também quando é fora a gente não tem muito recurso para sair né ai nesse caso já 

fica complicado mas no que a gente pode, no meu caso né eu busco sempre na internet, busco 

novas metodologias principalmente relacionado a informática, buscando novas metodologias 

relacionados a jogos didáticos por exemplo, jogos virtuais que auxiliam muito na aprendizagem 

então, eu pelo menos faço o que posso. (Mandioca) 

 

Assim, no meu caso eu tenho especialização em metodologia do ensino de Biologia e Química, 

fiz a distância porque na época não tinha aqui, mas hoje a gente tem né, por exemplo tem a unip 

que ela já oferece uma pós graduação, mas mestrado mesmo já tem que se deslocar alguns 

dentro do brasil mesmo, dentro do nosso estado mas outros fora do brasil, já é um contexto bem 
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mais digamos que precisa de um recurso. Mas assim, eu acredito que enquanto docente a gente 

tem que que está em busca desse conhecimento porque as coisas mudam, as metodológicas 

precisam mudar, se adequar a nova realidade, por exemplo, quando começou a pandemia foi 

tudo novo, por exemplo aqueles professores que muitas vezes não conseguiam nem mexer no 

computador de repente teve que manusear um celular, as redes sociais, nós estávamos 

preparados? Não, tivemos que tentar se adequar, tentar buscar conhecimento  para lidar com 

aquela situação, então o professor ele é constantemente um aluno, tem que está em busca desse 

conhecimento porque se não vai ficando para trás, hoje em dia a gente pode até perceber que 

você está falando na sala de aula, está falando de um contexto ai o aluno “professora não é 

assim não, porque eu pesquisei na internet e é isso e aquilo” então se você não se prepara você 

vai passar vergonha porque o conhecimento está ali, esta universal, coisas que acontecem aqui 

no Brasil as pessoas lá fora já estão sabendo, então é isso, é buscar mesmo está sempre 

preparado, atrás de uma boa qualificação. (Pacová) 

 

5) Como a escola tem contribuído em sua formação continuada como docente? 

Certo, as formações que são fornecidas aqui pelo nosso local de trabalho o Ceti elas são todas 

online, então nessa questão o Ceti sempre a gestão está nos mantendo informados nessa 

questão de formações e desde quando comecei a trabalhar aqui já vou fazer 3 anos nem uma 

formação ela foi presencial todas foram online devido essa questão da pandemia, mas a respeito 

da estrutura Ceti mesmo ele libera, se houvesse uma formação presencial aqui no entorno do 

município com certeza nos liberaria para participar, mas no momento todas as formações que 

nós temos disponível aqui para o Ceti são todas online, mas nessa questão o Ceti nos ajuda 

bastante nessa questão de formações e com certeza nos liberaria se fosse presente essas 

formações. (Tucupi) 

 

Olha, eu vou ser bem sincera, a escola não contribui, aqui nós temos mó burocracia para sair, 

eu enfrentei muitas barreiras que eu fiz o mestrado, terminei faz 3 anos e meio, mas durante a 

minha formação de mestrado eu enfrentei muitas barreiras quase fui obrigada a desistir, mas 

assim com muita força de vontade eu conclui, ai quando você vai para um congresso também 

tem todo um choque, “ah que você não pode sair não pode se ausentar de sala de aula”, é muito 

difícil, na educação básica da região em que eu vivo  eu já trabalhei em várias escolas aqui do 

município e todas impõe barreiras para que você saia para a formação continuada, então se você 

quer uma formação continuada você tem que ter muita força de vontade. (Andiroba) 

 

Na verdade, é uma coisa que a gente nem ouve falar na escola, essa escola é nova, esse ano é 

o terceiro ano de funcionamento dessa escola, porém os outros anos anteriores houve até 

poucos encontros presenciais devido a situação da pandemia, mas durante todo o tempo que eu 
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atuo como professora na disciplina de Ciências e de química eu nunca fui incentivada por uma 

escola a participar de um congresso, nunca fui, eu também nunca me inscrevi em um congresso 

e pedi autorização para participar, eu nunca fiz isso, então não sei se eu pedisse autorização a 

escola me daria essa autorização, mas o incentivo da escola em si eu nunca presenciei. 

(Copaíba) 

 

Sim, nessa parte a escola ela estimula, sempre a gestora a pedagoga está divulgando os 

congressos até mesmo a Ufam quando ela tem alguma formação. Então assim, a escola ela 

incentiva e ela sempre está mostrando os congressos que a gente pode participar, e infelizmente 

nem sempre a gente pode se inscrever. Em relação a liberar para ir creio que tivesse sim a 

possibilidade a escola ia sim porque quando o professor sai daqui para buscar novos 

conhecimentos é um bem para a escola, então eu creio que se tivesse a possiblidade a escola 

iria liberar, inclusive temos até futuramente um curso que vamos fazer em relação ao novo ensino 

médio e nesse caso a gente vai ser liberado. Então em relação a isso a escola está pronta para 

ajudar e incentivar sim para a gente ter uma formação continuada. (Mandioca) 

 

Assim, o Ceti ele tem parceria com a proest só que a maioria das formações é via internet, eles 

até dão a formação mas eles não dão suporte, tem a formação, ocorre normal o problema é que 

nós não temos suporte, a gente até tenta, compra chip com internet o sinal cai e ninguém assiste 

nada, então a gente até tenta né se conectar. Logo quando eu iniciei aqui no Ceti a gente 

participou de uma formação, foi logo na implantação mesmo dos Cetis no estado do amazonas, 

então foi representantes de Benjamin Constant e vários outros municípios, tivemos formação, foi 

muita gente, contribuiu bastante porque isso ai foi o primeiro passo para a gente tentar entender 

o que era e como iria funcionar, é muita informação para um tempo acho que foi de uma semana 

para desenvolver tantas outras coisas que estavam inclusas, a gente foi aprender mesmo a fazer 

muitas coisas no dia a dia, na pratica mesmo, então é assim mesmo, dizer que ela dá suporte e 

libera, eu acredito que não, porque já que eles não mandam ninguém para cá eles poderiam 

fazer a mesma coisas que eles fizeram logo no início, ou senão poderiam investir em tecnologia 

porque aqui nós já temos uma universidade, temos várias instituições que oferecem cursos de 

graduação na unip, cursos técnicos, então aqui em Benjamin Constant já deveria ter pelo menos 

uma internet de qualidade. (Pacová) 

 

6) O que é ser professor(a)? 

Olha eu vou falar de uma experiência que eu tive em Atalaia do Norte quando eu comecei a 

trabalhar com a primeira turma que eu dei aula de química no ano de 2012 assim que eu sai da 

faculdade, nesse momento eu trabalhei com uma turma durante todo o ano e após 4 anos se 

passaram desde 2012 e eu encontrei 2 alunos que foram meus em Atalaia do Norte e eu 
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encontrei eles em Manaus e eles estavam fazendo já faculdade lá um era engenheiro o outro era 

enfermeiro e tinha uma outra que estava tentando para medicina, então quando eles falaram 

“professor lá naquele ano lá em 2012 quando o senhor começou a dá aula para nós o senhor 

era bem novo e a gente achava que o senhor não passaria o conhecimento que a gente estava 

precisando para fazer o vestibular e o senhor superou nossas expectativas e hoje graças aos 

senhor e aos demais professores nós estamos fazendo faculdade e daqui um tempo nós vamos  

formar e voltar para o nosso município” então aquilo para mim foi assim o ápice do meu 

entendimento e dizer “não eu vou seguir essa profissão de professor” então ser reconhecido lá 

na frente como professor que deu aula a 4 anos atrás e poder os alunos chegarem com a gente 

e dizer “professor o senhor foi importante no ensino médio então graças ao senhor e os demais 

colegas a gente está fazendo faculdade” então isso daí não tem preço mesmo, então para mim 

ser professor é isso é passar o conhecimento que a gente tem para os alunos, abrir os horizontes 

deles para que se tornem bons cidadãos, pessoas de bem, então se professor para mim é isso.  

(Tucupi) 

 

O que é ser professora né? Até então eu nunca parei para pensar nessa pergunta. Bom, ser 

professor que a gente aprende né logo na nossa formação é aquele ser que vai ajudar o aluno, 

a formar um ser pensante que é o nosso aluno, é alguém que vai estar ali direcionando, ai 

pegando pela palavra PROFESSOR aquele que professa né algo, mas na minha na minha 

prática docente já de 7 anos eu aprendi que ser professor é muito mais do que vir para a sala de 

aula e ensinar o conteúdo que a gente aprende que é a biologia e química ou a ciências, ser 

professor vai além disso é alguém que vai acolher um aluno muitas vezes o professor passa a 

ser um psicólogo que ele vai identificar aquele aluno que está com depressão, aquele aluno que 

está prestes a se matar, aquele aluno que está sofrendo bullying, muitas vezes a gente tem 

alunos que se cortam mesmo que se mutila por questão de depressão de bullying, e ai você vai 

identificar aquele aluno que as vezes está sofrendo abuso na casa dele, diversos tipos de abuso 

sexual e entre outros. O professor ele também passa a ser como se fosse um refúgio do aluno 

as vezes ele não conta as coisas para o pai para a mãe e ele vai e conta para o professor e as 

vezes a gente fica até com medo de se meter em algumas situações porque a gente não tem 

formação para aquilo, a gente não tem liberdade na sociedade para agir naquela situação aí a 

gente procura outras pessoas, um psicólogo a gente procura a polícia, o conselho tutelar, mas o 

professor passa a ser além daquele que está na sala de aula ensinando uma disciplina ensinando 

o aluno a ser um ser pensante, ele adquire várias características para que ele possa ajudar o 

aluno no dia a dia. (Andiroba) 

 

Ser professor é você compartilhar aquilo que você sabe, é você aprender cada dia mais porque 

quando se está em sala de aula a gente não apenas compartilha a gente ouve muitas coisas dos 

alunos que complementam aquilo que a gente já sabia e muitas das vezes coisas que a gente 

não sabia, então eu acho que ser professor é ser uma pessoa que tem uma troca continua com 
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diversas outras pessoas porque em uma sala de aula com 30 alunos eu sou uma pessoa eu 

tenho 30 alunos na minha frente então desse 30 alunos pelo menos de 5 a 10 tem muito a 

compartilhar também, então né assim é um aprendizado constante. (Copaíba) 

 

Olha, eu estava até repensando agora a pouco quando eu sai de aula que estava um momento 

um pouco difícil, presenciei um momento um pouco difícil, até pensei: nossa agora eu vou fazer 

uma entrevista, vou falar justamente sobre a minha profissão e assim, a gente tem pontos 

positivos e negativos, isso a gente não pode negar, nós temos dificuldades no dia a dia, 

dificuldades com pessoas, primeiro porque quando a gente está em sala de aula a gente vai 

conviver com pessoas diferente, que tem gênios diferentes, tem personalidades diferentes da 

nossa, então sempre vai ter conflitos, então as vezes quando a gente chega em sala de aula e 

ver um aluno que não tá ne ai assim, porque realmente a gente se prepara para vim ne, a gente 

prepara a aula, estuda e de repente quando chega em sala de aula tem aluno que não tá nem ai 

a gente fica triste né, mas tem um lado positivo que realmente quando a gente ver o êxito de um 

aluno seja ele tirando um 10 na prova seja ele passando no vestibular, enfim isso dá uma alegria 

imensa para gente, eu acho que todo professor que se sente professor mesmo sente essa alegria 

de ver o aluno se dando bem, infelizmente tem os outros casos mas o que me motiva a ser 

professora é isso, é quando eu vejo que o que eu ensinei para os meus alunos eles aprenderam 

e isso ele mostrou em uma prova ou no vestibular por exemplo, tirou uma nota boa, então isso é 

uma alegria imensa, da como se fosse a energia está acabando e isso recarregasse a nossa 

bateria para continuar. Então assim, o que me define como professora é essa vontade, esse 

desejo de passar o conhecimento para os alunos e eles terem o retorno é passando no vestibular, 

tirando uma nota boa e até mesmo utilizando no dia a dia, o conhecimento ele não é só para 

você ter nota né o conhecimento é para ele praticar no dia a dia dele, facilitar o dia a dia 

principalmente em relação aos experimentos que eu vejo eles tem muita dificuldade, eles não 

conhecem e a partir do momento que a gente coloca para eles que os experimentos servem para 

que eles possam experimentar no dia a dia dele né o que as vezes ele nem percebe ele está 

vendo lá na pratica, a teoria na pratica então para mim o que define ser professora é o fato de 

eu querer o bem para os meus alunos, querer que eles tenham êxito na vida que eles sejam boas 

pessoas na vida deles, na sociedade. (Mandioca) 

 

Assim, hoje em dia já incorporei mais o ser professora, eu sempre digo assim para os meus 

alunos, “olha quando você ensina você aprende duas vezes mais” por exemplo o que que eu 

gostaria de ter aprendido que eu não tive a oportunidade de aprender? De que forma eu posso 

ajudar aquele jovem a alcançar o sonho dele? “há professora eu sou daqui e eu não tenho 

condições de ir para outro lugar” o que nós temos aqui no nosso município que você pode 

aproveitar para não deixar o tempo passar? Você não tem condições, mas você tem 

oportunidade, então aproveita as oportunidades estude, que nem eu digo para eles “o melhor 

caminho hoje em dia ainda é a educação, existe vários outros caminhos que você pode ganhar 
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muito dinheiro, você pode se tornar uma pessoa rica, mas não lhe garante você ter uma vida 

longa, uma vida sem preocupação, sem receio de sair ali esse dinheiro que é ilícito vai me causar 

mal. Então eu acredito que ser professor é tentar incentivar, é tentar buscar nos seus alunos 

incentivo para ensinar e tentar ajudar. (Pacová) 
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Anexos 
 

 


