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A ALMA FALOU NO SONHO E O HOMEM
ATENTO CAPTOU NO TRABALHO

O cobertor do conhecimento é, e sempre será,
curto  para  verdades  absolutas;  mas  não  para
conhecimentos que saibam encolher as pernas.
Drummond trata espirituosamente desta questão
em  seu  poema “Verdade  dividida”.   (RAMOS,
2016, p.55).

A VERDADE DIVIDIDA

A porta da verdade estava aberta mas só 
deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim 
não era possível atingir toda a verdade, porque a
meia pessoa que entrava só conseguia o perfil 
de meia verdade. E sua segunda metade voltava
igualmente com meio perfil. E os meios perfis 
não coincidiam. Arrebentaram a porta. 
Derrubaram a porta. Chegaram ao lugar 
luminoso onde a verdade esplendia os seus 
fogos. Era dividida em duas metades diferentes 
uma da outra. Chegou-se a discutir qual a 
metade mais bela. Nenhuma das duas era 
perfeitamente bela. E era preciso optar. Cada um
optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua 
miopia.



RESUMO

OLIVEIRA, Flávia Roberta de. Estudo de caso da prática docente: do tema mitificado
ao tema concreto. 2018. 52 f. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e
Técnicas  de  Ensino).  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Medianeira,
2018.

Este trabalho procurou entender a importância do tema câncer no itinerário escolar
de 2016 a 2017 de uma estudante do curso técnico de nível médio. Os primeiros fios
condutores motivaram a entender a relação do objeto de conhecimento mitificado da
prática docente,  da controversia  da fosfoetanolamina sintética, com a história do
paciente de câncer do trabalho de pesquisa realizado pela estudante e seu grupo,
para a mostra científica da escola. A investigação-formação de abordagem biográfica
obteve outros elos de ligação por meio de entrevista semi-estruturada nos relatos
oral e escrito e no relatório de estágio supervisionado da estudante. Nas relações de
correspondência das fontes obtiveram-se oito fases de decodificação, revelando os
anseios  que a  estudate tinha em descobrir  sua vocação,  bem como a evolução
dessa ideia durante o processo de formação no: processo reflexivo; transformação
da cosmogonia; socialização da experiência; metabolização do tema – mitificado ao
concreto.   Portanto,  constata-se  que  o  tema  câncer,  desafiou  a  estudante  a
responder e a descobrir  sua vocação, alcançar consciência e o tema de vida. No ato
de  reflexão  em  inter-relação  dialética  ao  transitar  das  narrativas  do  objeto  de
conhecimento  mitificado  (abstrato)  a  história  de  vida  do  paciente  de  neoplasia
(concreto),  descodifica  o  objeto  de  conhecimento  e  compreende  os  temas  da
realidade presente em atos concretos no contexto de vida. Assim, na leitura por
identificação e diferenciação com as narrativas, se reconheceu e se encontrou na
luta dos demais pacientes oncológicos e do químico Chierice.

Palavras-chave:  Ensino  Técnico  de  Nível  Médio.  História  de  vida.  Experiência
existencial. Doença.  Fosfoetanolamina.



ABSTRACT

OLIVEIRA, Flávia Roberta de. Case study of the teaching practice: from the theme
mythified  to  the  concrete  theme.  2018.  52  f.  (Número  de  folhas)  Monografia
(Especialização  em  Educação:  Métodos  e  Técnicas  de  Ensino).  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

This work sought to understand the importance of the cancer theme in the school
itinerary from 2016 to 2017 of a high school technical student. The earliest drivers led
us to understand the relation of the object of knowledge mythology of the teaching
practice, the controversy of the synthetic phosphoethanolamine,  with the patient's
history of cancer research work carried out by the student and his group, for the
scientific show of the school . The research-training biographical approach obtained
further links by means of semi-structured interview in oral and written reports and in
the supervised student report.  In the correspondence relations of the sources we
obtained eight stages of decoding, revealing the yearnings that the student had in
discovering her vocation, as well as the evolution of this idea during the process of
formation  in  the:  reflexive  process;  transformation  of  cosmogony;  socialization  of
experience; metabolization of the theme - mythologized to concrete. Therefore, we
find that the theme cancer,  challenged the student  to respond and discover their
vocation,  achieve  awareness  and  the  theme of  life.  In  the  act  of  reflection  in  a
dialectic  interrelationship  when  the  narratives  of  the  object  of  mythic  knowledge
(abstract) transpose the life history of the patient of neoplasia (concrete), it decodes
the object of knowledge and understands the themes of reality and as performed in
concrete  acts  in  the  context  of  life.  Thus,  in  reading  by  identification  and
differentiation with the narratives, he was recognized and found in the struggle of the
other cancer patients and the chemist Chierice.

Keywords:  Secondary  Technical  Education.  Life's  history.  Existential  experience.
Disease.  Phosphoethanolamine. 
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1. INTRODUÇÃO

A prática docente sendo um tecido social, para desvelá-la é indispensável a

citação do seu contexto, os fatores motivacionais, as temáticas significativas, bem

como  seus  autores  sociais.  Mas,  quem  são  os  sujeitos  da  prática  educativa

investigada? São estudantes jovens e adultos, trabalhadores e/ou desempregados,

que retornam às escolas públicas, nos cursos técnicos de nível médio em busca de

qualificação profissional,  reinserção no mercado de trabalho e com várias outras

perspectivas. Esses estudantes residem no noroeste do Paraná, com necessidades

locais  e  específicas  de  educação,  saúde,  trabalho,  transporte,  participação…

realidades. 

A educadora  e  pesquisadora  da prática  docente,  pertenceu ao  quadro  de

contratações temporárias do Estado do Paraná, previsto no artigo 37 da Constituição

Federal, inciso IX, caso de excepcional interesse público, que durou o período de um

ano.  Porém,  a  excepcionalidade  se  tornou  habitualidade  e  prática  rotineira  nas

secretárias de educação do Paraná e do Brasil, realidade desvelada pelas pesquisas

que denunciam a precarização das condições de trabalho dos docentes temporários

e suas consequências:

[…]  atuação  em  área  distinta  da  formação  profissional;  formação
inadequada ou inconclusa; grande quantidade de escolas e elevada
carga  horária  de  trabalho;  desenvolvimento  de  ocupações
profissionais  extras;  distinção/discriminação  no  local  de  trabalho;
tempo de contratação como temporário; ausência de sindicalização e
participação  de  organizações  e  lutas  de  classe;  insegurança;
incerteza  quanto  ao  futuro  profissional;  instabilidade  no  emprego;
rotatividade;  desvalorização profissional e social  (FERREIRA e DE
MOURA ABREU, 2014, p.132).

A alta rotatividade de profissionais nas escolas públicas dificulta a formação

de vínculos  e  a  continuidade dos projetos  de escola,  no  entanto   assumir  essa

condição de trabalho trata-se de um compromisso ético com aqueles que estão à

nossa volta. Na convivência, com os alunos na Educação Técnica de Nível Médio

subsequente é possível aprender diversificadas visões  sobre a vida e o trabalho,

adquiridas no mundo. Ouvi-los é essencial para encontrar temas locais e regionais

que não foram explorados em nenhum livro didático,  para ampliar  os horizontes

sobre o papel da escola de hoje, por isso, que, é indispensável aprender a ler essa

escola.
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Sob a ótica de Chassot, à escola foi posto outros desafios, outros paradigmas

de práticas de ensino, diferentes daquelas centradas na memorização mecânica de

conceitos, anteriormente denunciadas por Paulo Freire, ao se referir  à “educação

bancária”.  Assim  como,  é  perceptível  que  os  avanços  das  tecnologias  da

comunicação  em  vários  suportes,  provocam  transformações  do  mundo

contemporâneo, principalmente na atualização acelerada e na ampliação do acesso

à informação, perdendo a escola e o professor o papel de centro de referência do

saber, pois “se antes o sentido era da escola para a comunidade, hoje é o mundo

exterior que invade a escola”. (CHASSOT, 2003, p.90).  Isto, implica na ideia de

ensino e aprendizagem, em que para aprender a ler o mundo é necessário novas

condutas.

Tendo em vista essas características atuais, é mais do que certo que a escola

e os professores têm de assumir outra  conduta de ensino, que não apenas a de

expor  informações  e  outra  concepção  de  aprendizagem,  que  se  afaste  de  uma

educação domesticada da memorização,  sem desprezar  a memória.  Além disso,

desenvolver outras condutas de leitura, que permitam “a seleção do que é relevante

e  digno  de  ser  utilizado  em  novas  sínteses  do  conhecimento”  pelos  alunos  e

professores (SILVA, E., 2006, p.392). 

Essas transformações do mundo e da escola motiva a investigação da prática

docente, partindo das limitações concretas vivenciadas em sala de aula. No sentido

de superá-las ao ampliar a consciência do trabalho docente adquirindo dicernimento

nos momentos das decisões pedagógicas,  no encaminhamento da educação dos

jovens e adultos a fim de situá-los na vida (SILVA, 2006).

Geralmente os cursos técnicos de nível médio tem uma durabilidade de dois

anos e conforme a figura 01 uma organização curricular disciplinar e fragmentada,

podendo um professor  lecionar uma ou mais disciplinas dependendo da habilitação.

O Estágio Supervisionado, também é uma disciplina, cuja proposta, em qualquer

curso técnico é inserir o estudante no ambiente possível de trabalho para adquirir

conhecimentos desse campo durante a formação profissional. 

De modo simplista,  cada área corresponde a um tema em específico. Por

exemplo, se o estudante  estagia em um Lacticínio, o tema é leite; em uma Estação

de Tratamento de Água (ETA), o tema é água; em um Cortume o tema é couro; em

uma  Fábrica  de  sucos  (de  laranja,  uva,  goiaba,  etc)  o  tema  é  suco;  em  uma

Farmácia  de  manipulação  o  tema é  medicamento  e  assim por  diante.  Portanto,
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representa-se  cada  área  por  um  tema,  que  conduz  a  processos  que

necessariamente  não  são  apenas  industriais  de  transformação  da  matéria  na

formação  dos  produtos  e  dos  subprodutos,  que  na  maioria  das  vezes  são

indesejáveis.  Mas,  a  participação  no  processo,  ou  seja  da  dinamicidade  e  da

globalidade  do  trabalho  independentemente  do  processo  requer  do  técnico

conhecimentos específicos e generalistas para desempenhar suas funções.

Figura 01 – Contornos da educação técnica de nível médio.

Fonte: Flávia Roberta de Oliveira (2018).

Sob esse enfoque a abordagem de trabalhos de pesquisa no ensino técnico

de nível médio deveria se preocupar em diversificar os temas nas disciplinas. Assim,

a intervenção e orientação metodológica despertaria a consciência dos estudantes

para uma área de atuação no mercado de trabalho que melhor se harmonizaria às

suas motivações, projetos de vida, anseios na busca por uma formação profissional

técnica. Os temas locais podem ser pontos de partida, porém não deve-se restringir

a eles, para desenvolver um domínio de conhecimentos 

[…]  em termos de  um saber  sociocultural,  de  um saber-fazer,  de
conhecimentos  nos  domínios  mais  diversos,  de  tomadas  de
consciência sobre si, sobre as relações com os outros em diversos
contextos  ou  situações,  das  qualidades  e  fragilidades  dos  planos
psicossomático,  pragmático  (instrumental  e  relacional)  e  reflexivo
(explicativo e compreensivo) (JOSSO, 2002, p.51)

A leitura comprometida pelos sujeitos, dos objetos de conhecimento propostos

nos trabalhos de pesquisa é fundamental para a formação do pensamento crítico,

para o estímulo da curiosidade epistêmica. Além disso, o ato de pesquisar permite a

expressão  da  palavra  escrita  e  oral  sobre  temáticas  da  vida  e  do  trabalho,

oportunidades para se conhecer  e se identificar  com posturas profissionais,  bem

como para descobrir características dos vários campos de atuação das profissões e

suas aptidões.
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Por este motivo,  que a educação profissional  técnica de nível  médio,  não

deve se alinhar àquela velha ideia de preparação de quadros técnicos à serviço das

solicitações para o mercado neoliberal, e sim deve ajudar o homem, a partir da sua

vocação ontológica e de tudo o que constitui sua vida, ou seja, alcançar a ser sujeito

(FREIRE, 1979).

Desse modo, o presente trabalho investigou a prática docente, tendo como

foco a experiência de uma atividade de pesquisa, em sala de aula, com uma turma

de alunos do curso técnico em química subsequente no ano de 2016. O objetivo da

atividade era a construção de concepções de ciência (CACHAPUZ,  et  al.,  2005;

CARAVALHO, et al. 2001), na formação dos profissionais técnicos de nível médio de

química, pois no mundo do trabalho, atuarão em diferentes segmentos produtivos.

Então,  problematizar  em sala  de  aula  o  assunto  do  objeto  de  conhecimento  de

aspecto: atual, controverso, mitificado pelos meios de comunicação de massa, de

natureza transdisciplinar, política, econômia, social e científica, se fez necessário,

devido a sua relevância. Sendo assim, foi proposto aos estudantes como tema de

pesquisa para a mostra científica da escola o tema câncer no contoverso caso da

fosfoetanolamina sintética.

O  ato  educativo  da  práxis,  ocorreu  em  ação  e  reflexão  sobre  o  mundo,

partindo do objeto de conhecimento mitificado no texto jornalístico, que encontrava-

se destituido de seu significado. Por isso, foi colocado aos alunos como um desafio

que requeria uma outra conduta de leitores. A de leitores ativos, de sujeitos que

deveriam se distanciar do objeto para admirá-lo ou objetivá-lo, em fluxo e refluxo, e

que ao vivenciarem as fases de descodificação poderiam extrair o seu próprio tema

concreto (FREIRE, 1979).

Desse modo, a fim de desvelar os sentidos dessa práxis educativa, que partiu

do  objeto de conhecimento mitificado foi realizado uma investigação-formação de

abordagem biográfica com uma estudante da turma do curso técnico de química, a

qual  participou  ativamente  do  trabalho  de  pesquisa  para  a  mostra  científica  da

escola.

Portanto, o primeiro elo de ligação da investigação foi encontrado nas redes

sociais como ponto de partida para lembrar, narrar e refletir sobre a experiência da

prática docente, indagado na questão:
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Por que a estudante Danziger e seu grupo 2, abordaram a história de vida do

paciente  de  neoplasia,  como  um  exemplo  de  estudo  de  caso  no  trabalho  de

pesquisa, bem como a importância para sua formação explicitada nas redes sociais?

Para  encontrar  outros  elos  que  dessem sentido  a  prática  sob  a  ótica  da

estudante  recorreu-se  a  um estudo  de  caso,  por  meio  de  uma entrevista  semi-

estruturada nas seguintes questões:

Como a estudante e seu grupo se organizaram durante a atividade?

Como ela conheceu a história de vida do jovem paciente de neoplasia?

Por que a atividade foi importante para sua vida pessoal e profissional?

Posteriormente  a entrevista,  tomou-se  conhecimento  de  uma  busca

existencial, de conhecimento de si, de uma vocação, presente nas narrativas oral e

escrita da estudante. Esta busca apareceu conjugada às experiências vivenciadas

por ela,  atreladas a atividade de pesquisa com o tema câncer como um desafio

inicial em descobrir sua vocação. Desse modo, a investigação da prática docente

ocorreu inserida no itinerário escolar da estudante no período de 2016 a 2017 no

curso  técnico  de  química.  Tendo  como foco  de  pesquisa  encadear  os  elos  que

surgiram nos relatos orais  e  escritos,  bem como, no relatório  de estágio.  Então,

novas questões foram reformuladas para ligar os elos e significar a prática docente.

O problema central da investigação buscou responder:

Qual a importância e a relação entre o objeto de conhecimento mitificado e a

história  de  vida  do paciente  de neoplasia  para  a  trajetória  escolar  da  estudante

Danziger?

A leitura do objeto de conhecimento mitificado, despertou a consciência da

estudante a extrair seus temas concretos?

Quais  os  temas  concretos  que  a  estudante  extraíu  do  processo  de

descodificação do objeto de conhecimento proposto?

E responder os seguintes objetivos específicos: 

Entender a relação entre o objeto de conhecimento mitificado e a história de

vida do paciente de neoplasia na trajetória escolar da estudante;

Evidenciar em quais fases de descodificação há sinais de consciência. 

Demonstrar  o  processo  de  leitura  do  objeto  mitificado,  nas  fases  de

descodificação realizado pela estudante até alcançar seus temas concretos.

A monografia está organizada da seguinte maneira:
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 No primeiro tópico, a  introdução,  situando o problema e os objetivos da

pesquisa do presente trabalho de monografia.

No  segundo  tópico,  sobre  a  fundamentação  teórica,  há  um  movimento

analítico e reflexivo de descodificação do objeto de conhecimento de resgate das

temáticas significativas, que se encontram perdidas na realidade mitificada, sob a

perspectiva de referenciais teóricos.

No terceiro tópico, de procedimentos metodológicos, é descrito o contexto

da prática educativa a partir de um breve relato da experiência docente, a fim de

estabelecer  o ponto de partida da investigação, para alcançar  os primeiros elos.

Posteriormente,  é  apresentado  e  explicado,  porque,  a  pesquisa  trata-se  de  um

estudo de caso único,  auto-investigativo,  com apenas dois  autores sociais  como

interlocutores, a professora-pesquisadora e a estudante Danziger. Percebidas no ato

de lembrar e narrar  a prática docente,  nos primeiros elos de ligação,  que foram

indicativos dos posteriores caminhos metodológicos, para descortinar e significar os

processos  da  prática  pedagógica  e  os  sinais  de  aprendizagem  na  ótica  da

Pedagogia da libertação e da História de vida e formação.

No quarto  tópico,  nos  resultados e discussões,  é  analisado as fases de

descodificação que a estudante Danziger percorreu até alcançar seu tema concreto,

tendo como fonte de interpretação a entrevista,  seus relatos oral  e  escrito,  bem

como, seu relatório de estágio supervisionado.

No  quinto  tópico,  nas  considerações  finais,  está  compartilhado  as

contribuições da temática social  no etinerário escolar da estudante, que desafiou

suas ações de transformação da visão de mundo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Bernardete Gatti ao tratar das questões relacionadas as políticas de formação

de professores que tem sido desenvolvidas no Brasil aponta para os desafios que os

cursos de licenciatura e de pedagogia terão que enfrentar para formar professores

para  a  educação  básica.  Esses  desafios  estão  relacionados  aos  currículos,  aos

objetivos desses cursos, principalmente no cenário atual, nos cursos de formação de

professores na modalidade a distância (PARFOR, UAB). Portanto, anuncia um ideal

de formação de professores que esteja comprometida com questões de uma escola
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atual,  que  pratica  a  justiça  social,  que  trabalhe  com  as  diferenças,  com  a

heterogeneidade, que valorize a profissão docente, enquanto carreira profissional.

Diante  de  mudanças  sociais  em  andamento,  Gatti  (2013)  expõe  que  a

educação  tem  enfretado  questões  de  ordem  complexa  e  urgente  acerca  das

finalidades  da  educação  e  da   escola  básica,  solicitando  dos  professores

competências  profissionais  face  às  demandas  socioculturais.  Isto,  tem  gerado

sentimento  de  insatisfação  e  dúvida  com relação  aos  modelos  de  formação  de

professores para a educação básica, expresso como crise das licenciaturas, o que

muitos  autores  sinalizam  como  crise  praticamente  em  todo  o  cenário  mundial

(ZEICHNER, 2013).

Intensos  debates  e  questionamentos  emergiram  entorno  da  temática,

formação de professores, apontando  as fragilidades formativas como uma “crise

porque  novas  demandas  são  postas  a  esses  trabalhadores  que  lidam  com  a

formação do humano e, nesse sentido, as tensões não são poucas” (GATTI, 2013,

p.52).

Os desafios para os cursos de formação, advêm de pressupostos de natureza

social  e  na  contemporaneidade  é  compreendido  e  exigido  como  “um  novo

paradigma  em  educação”  (TEDESCO,  2010,  apud,  GATTI,  2013,  p.53)  que

vislumbra como escola justa, que faz justiça social, aquela que

[…] exerce em seu cotidiano o papel de escolha dos conhecimentos
a serem tratados com as crianças e jovens, selecionando entre os
conhecimentos  disponíveis,  quais  são  essenciais,  o  quê  incluir,
quando  e   em  qual  profundidade  e,  também,  de  que  forma  agir
pedagogicamente  -  revela  aqui  a  questão  didática  […].  O  papel
fundamental  da  escola  é,  pois,  levar  os  estudantes  a
apreender/compreender  conhecimentos  já  produzidos,  ao  mesmo
tempo  formando-os  em  valores  para  a  vida  humana.  Ou  seja,
desenvolver  ações  pedagógicas  que  propiciem  aprendizagens
efetivas  contribuindo  para  o  desenvolvimento  humano-social  das
crianças e jovens (GATTI, 2013, p.54).

Esse  novo  paradigma  coloca  em  evidência  expectativas  escolares,  que

solicita  do  profissional  professor,  formação  necessária  para  exercer  práticas

educativas  que  estejam  ancoradas  no  domínio  de  conhecimentos,  sensibilidade

cognitiva, capacidade de criar relacionamentos didáticos frutíferos e condições de

fazer emergir atitudes éticas entre os interlocutores. 
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Desse  modo,  entende-se  prática  pedagógica,  por  uma  ação  política,  de

cidadania, contraria a ideia de reprodução de simples receitas. Ainda nessa mesma

linha de pensamento, Sacristán (1995) complementa anunciando que

O docente não define a prática, mas sim o papel que aí ocupa; é
através da sua actuação que se difundem e concretizam as múltiplas
determinações  provenientes  dos  contextos  em  que  participa.  A
competência docente não é tanto uma técnica composta por  uma
série  de  destrezas  baseadas  em conhecimentos  concretos  ou  na
experiência, nem uma simples descoberta pessoal. O professor não
é um técnico nem um improvisador,  mas sim um profissional  que
pode  utilizar  o  seu  conhecimento  e  a  sua  experiência  para
desenvolver  em  contextos  pedagógicos  práticas  preexistentes
(SACRISTÁN, 1995, p.74).

No entanto, superar o currículo enciclopédico, fragmentado e ausente de um

perfil  profissional  definido,  desarticulado  do  campo  de  trabalho,  consiste  na

(auto)formação de profissionais professores que atuem na transformação da prática

pedagógica  de  maneira  consciente.  Nesse  sentido,  a  atitude  “libertadora  do

professor  investigador”  é  fundamental  para  alcançar  fundamentação  e  gerar  no

âmbito da escola e da comunidade discussões didáticas, pedagógicas, filosóficas do

trabalho docente.

A  emancipação  e  o  desenvolvimento  profissional  pode  ser  conquistada

ampliando o sentido e o conteúdo que afetam a prática docente, isto é, no “âmbito

dos temas,  problemas,  espaços e contextos em que o  professor  deve pensar  e

intervir” (SACRISTÁN, 1995, p.75). 

Um ponto de partida do desenvolvimento profissional é a auto-investigação da

prática  docente,  tendo  como  foco  o  objeto  de  conhecimento  proposto,  por  ser

essencial para criar situações de aprendizagem, em que, os alunos sejam sujeitos

no ato de experienciar e conhecer. 

Quando os professores tem a iniciativa de projetar, seja uma fotografia, um

desenho  ou  um  texto,  instiga  os  alunos  a  fazerem  o  distanciamento  do  objeto

cognocível, que se encontra na base do ato de conhecimento. E avançar nesse ato

requer  do  professor  os  questionamentos,  que  são  os  motores  disparadores  do

pensamento dos alunos à descodificá-lo. Deve-se redobrar a atenção ao enfoque as

questões que conduzem à particularidade do objeto, em detrimento da construção

das relações com a  totalidade da realidade.
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A abertura para a reflexão, de modo crítico, sobre o objeto mediador, implica

desafiar-se a descodificá-lo, o que significa elevar o nível de consciência a partir do

ato de conhecer,  começando pela experiência adquirida na situação do contexto

real. Dessa maneira pensar de modo dialético nos possibilita analisar aspectos da

própria experiência existencial representada na codificação, pois em todas as fases

da descodificação, os homens revelam como vêem o mundo e como abordam seus

temas.  Portanto,  no  tópico  a  seguir  a  leitura  de  descodificação  do  objeto  de

conhecimento  da  prática  docente  investigada  revela  as  temáticas  perdidas  da

atualidade.

2.1. OBJETO DE CONHECIMENTO MITIFICADO

O objeto de conhecimento da prática docente trata-se de um texto jornalístico

intitulado Pílula do barulho da revista Veja, edição 2479, ano 49, nº 21, 25 maio de

2016, em que sua tese central foi problematizada inicialmente na forma da seguinte

pergunta:  a  substância  fosfoetanolamina  sintética  deve  ser  liberada  para  os

pacientes de câncer antes do término dos testes clínicos?

Os discursos jornalíticos mesmo que ancorados em dados objetivos tendem a

persuadir a opinião do leitor,  com base em julgamentos de valores pessoais, até

mesmo  de  maneira  leviana,  faltando  com  a  verdade,  sem  compromisso  muitas

vezes  com a  história.  Segundo  Freire  (2003)  o  conteúdo  dos  textos  jornalíticos

devem ser problematizados, analisados, mas sem perder de vista, qual a razão que

impele  os  meios  de  comunicação  de  massa  a  se  manifestarem  de  forma  tão

heterogênea  sobre  um mesmo fato.  Isto  é  fundamental  ser  considerado  para  o

desenvolvimento  do  espírito  crítico dos  estudantes,  pois  ler  textos  jornalíticos  é

tomar  posição  ativa  de:  buscar,  duvidar,  comparar,  discutir  para  compreender  o

contexto do texto, construindo uma visão mais ampla, elaborando a própria opinião

sobre o tema investigado.

Ver  os  textos  como  códigos  imbutidos  de  mensagens,  traz  muito  mais

significados do que aparentemente demonstram, por exemplo, a memória discursiva

do sujeito autor, que durante o ato da leitura acionam os conceitos pré-construídos

do leitor. Mesmo que inconscientemente o interpela, com o interesse de identificação

com a tese defendida (TRINDADE, 2012), para isso lançam mão, dependendo do

tema abordado  de  uma infinidade  de recursos  argumentativos.  Por  exemplo,  no
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objeto  de  conhecimento  dessa  prática  docente  o  auditório  particular  é  a  classe

média. Ela quem é interpelada, por ter buscado primeiro pelos fármacos em estudo,

com ações judiciais. Assim, a construção das diferentes narrativas constitutintes do

texto (comunidade científica representada pela Associação Médica Brasileira - AMB,

o Químico Gilberto Orivaldo Chierice, os pacientes e a religião - Igreja Católica) tem

seus conteúdos provenientes dos fatos, entretanto, colocados à serviço da categoria

do preferível, relacionando-se a valores, hierarquias e aos lugares (PERELMAN e

TYTECA, 2002).

O modelo e o antimodelo são argumentos que fundamentam a estrutura do

texto, projetando e reforçando no imaginário do auditório por ilustração a postura de

ciência no modelo da profissão dos médicos e no antimodelo por personificação na

postura do químico, de seus atos, hábitos e costumes postos como não científicos

(PERELMAN e TYTECA, 2002).  Há também no texto heterogeneidade discursiva

principalmente  no  emprego  de  palavras  entre  aspas,  ironia,  negação  e  outros

(MAINGUENEAU, 1997)1.

O objeto de conhecimento representa, portanto, uma situação existencial real,

porém mitificada, pois seus significados foram destituidos de contextos, de memória

histórica,  política,  econômica  e  social,  dificultando  o  acesso  as  temáticas.  No

entanto,  a  fosfoetanolamina  sintética,  tratada  metaforicamente  e  vulgarmente  no

texto jornalístico como  pílula do barulho,  tem no organismo funções estruturais e

sinalizadoras,  conforme estudos in  vitro  e in  vivo de Meneguelo (2007);  Ferreira

(2013) e Silva (2016). E no contexto da vida não tem sido diferente, a controversia

envolvendo a substância, sinalizam a atenção para dados estatísticos do número de

casos atuais de câncer e as projeções que revelam o impacto que a doença causará

no Brasil e no mundo.

Atualmente,  cerca  de  32  milhões  de  pessoas  convivem  com  tal
doença  no  mundo  (IARC,  2012  apud  DEZ,  2016)  e  segundo  a
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015 apud CÂNCER, 2015).
[…] a previsão é que em 2030 ocorrerão 22 milhões de novos casos
de câncer entre homens, mulheres e crianças, com 13 milhões de
mortes,  a maioria  delas em países menos desenvolvidos  ou mais
pobres.  No  Brasil,  de  acordo  com  o  INCA (2016,  on-line),  foram

1A leitura argumentativa do texto jornalístico foi realizada com base no conteúdo do  Livro 1 e Livro 2

da disciplina de Argumentação no Processo Ensino Aprendizagem Comunicação e Artes do Professor

Nelson dos Santos.
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registradas  189.454  mortes  por  câncer  em  2013  e,  para  2016,
estima-se a ocorrência de mais de 596 mil casos da doença (MOTA,
et al., 2017, p.6).

Segundo o Grupo de Estudos Transdisciplinares de Educação em Saúde e

Ambiente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Brasil, as doenças que ainda

mais atingem a população continuam sendo a hipertensão e o diabetes, mas com o

tempo os medicamentos para tratar essas enfermidades ficaram mais baratos para o

SUS com o fim das patentes, sendo mais acessíveis comprá-las como genéricos.

Ainda  em relação  aos  estudos  estatísticos  no  período  de  2006  (R$  2,63

bilhões) a 2013 (R$ 7,15 bilhões), as despesas do governo federal na compra de

medicamentos para o SUS aumentou em 271%. Do valor total gasto, cerca de R$ 34

bilhões,  quase  50%,  foram  utilizados  na  compra  de  três  classes:  os

imunossupressores, os antineoplásicos e também alguns antivirais voltados para o

tratamento de doenças como Aids, herpes e influenza. Um dos fatores responsáveis

pelo  aumento  do  impacto  nos  custos  dos  medicamentos  como  os

imunossupressores  e  antineoplásicos,  diz  respeito  a  incorporação  de  novas

tecnologias, fármacos ainda sob o domínio de patentes de indústrias farmacêuticas

(CHAMA, et. al. 2017).

Todavia, o que está em jogo nesses dados são as direções e os valores de

saúde que acentam nos paradigmas da medicina científica e das práticas médicas

do Brasil e do mundo, pois seu critério de cientificidade, acarretou consequências

sociais.

Assim, ele privilegiará os diagnósticos da doença e daquele que, na
equipe da saúde, está mais próximo: o médico. Isto fará com que se
julgue  normal  dispensar  grandes  somas  de  dinheiro  por  uma
operação  cirúrgica,  ao  passo  que,  segundo  a  escolha  implícita,
haverá uma tendência a negligenciar o trabalho dos enfermeiros; a
razão  disso  é  simples:  a  operação  visa  à  doença,  enquanto  os
enfermeiros se interessam pelo bem-estar e conforto do doente. O
paradigma veicula uma série de escolhas de prioridade: prioridade do
diagnóstico sobre o tratamento, prioridadeda cura sobre a higiene,
prioridade  do  corpo  sobre  a  psicologia,  prioridade  das
especializações sobre a medicina geral, prioridade da cura sobre o
bem  viver  e  assim  por  diante.  Escolhas  políticas  e  econômicas
decorrem dessas prioridades: os orçamentos destinar-se-ão mais às
pesquisas  ditas  “puramente  medicinais”  do  que  àquelas
concernentes  à  higiene  pública,  mesmo que  as  segundas  tragam
mais “resultados” no campo da saúde do que as primeiras (FOUREZ,
1995, p. 114-115, grifos nossos).
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Segundo Fourez (1995) o mapa conceitual de conceito de saúde proposto

pelo Dr. Lambourne em 1972, na figura 02, o interesse da medicina científica tem

privilegiado práticas que no eixo horizontal situa-se entre a extração do mal e a cura

do doente e, no eixo vertical, entre a medicina orgânica e a medicina familiar. Se o

tratamento dado às massas de cuidado existisse,  a ciência da saúde teria dado

muito mais atenção e direcionado os recursos públicos à higiene, mas infelizmente o

aspecto curativo e de extração do mal tem prevalecido sobre o preventivo.

Figura 02 - Mapa do conceito de saúde segundo o Dr. Lambourne (1972)2. 

Fonte: Gérard Fourez (1995, p. 113).

Hoje  é  sabido  que  de  todos  os  casos  80  a  90  %  dos  cânceres  estão

associados  a  fatores  ambientais,  classificados  como:  tabagismo,  hábitos

alimentares,  alcoolismo,  hábitos  sexuais,  medicamentos  (ex:  quimioterápicos,

radioterápicos, etc.), fatores ocupacionais, radiação solar.  E que apenas 10% dos

casos de cânceres estão associados a fatores genéticos (INCA; CONTAPP, 1996).

2 No esquema bidimencional  seguindo o eixo vertical  há a  extensão do campo da medicina,  da

microbiologia, o  organismo, o indivíduo, a família, a vizinhança, o meio-ambiente até o mundo. No

eixo horizontal demonstra-se as maneiras de conceber os cuidados com a saúde: extração do mal,

cura  do  doente,  cuidados  e  bem-estar  do  doente,  crescimento  pessoal  graças  à  doença,

fortalecimento das aspirações do próprio doente, iniciação a novos modos de vida (FOUREZ, 1995,

p.113).
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Contudo, a doença câncer era uma das doenças diagnosticadas sob o conceito de

genetização da saúde, “atribuindo-se à genética a causa, parcial ou total, da maioria

dos distúrbios, comportamentos e variações fisiológicas” (ROSA, 2000, p.42, apud

LIPPMAN, 1991). Segundo Rosa, Penchaszadeh (1995 a, 1995b) alertava para as

consequências  sociais  atuais,  da  grande  quantidade  de  tecnologias

medicamentosas  (ex:  fármacos),  devido  aos  direcionamentos  reducionistas  das

pesquisas que desconsideravam os fatores ambientais, a estrutura sócio-econômica,

como influências sobre a produção de enfermidades.

A partir dessa leitura dialética do objeto de conhecimento é perceptível que as

temáticas da realidade tais como: saúde, doença e morte ainda são pouco discutidas

e problematizadas na educação formal,  em práticas docentes que contemplem a

formação do humano. 

A prática  de  procura  com  os  estudantes  dos  temas,  leva  o  professor  a

compreendê-los a partir do contexto, dos sinais dos caminhos reflexivos percorridos

que  convertam  em  autoconhecimento.  Haja  visto  que  na  relação  entre  aluno-

professor, sujeito-sujeito, juntos deslocam-se suas respectivas consciências a fim de

desvelar a realidade.  Porém, ao professor cabe a tarefa de conhecer a consciência

dos seus alunos sobre a realidade e juntos transformarem as consciências. Isto, é

possível  por  meio  do diálogo,  criando  as  oportunidades para  que os  envolvidos

progridam no ato de conhecer a si mesmos com os outros, de se educarem e se

humanizarem.

Todavia,  por  mais  que,  Freire  e  outros  educadores  e  pesquisadores

denunciaram  as  bases  do  modelo  bancário  e  tecnicista,  ainda  é  muito  comum

encontrá-los nas escolas. Construir uma outra realidade requer ações de seriedade,

o que não é possível com a prática da transparência projetada apressadamente,

pois perde-se a essência da educação e a oportunidade de desafiar os estudantes

em se comprometerem e esforçarem em aprender a pensar.

Em contrapartida  comprometer-se  com a  prática  educativa,  no  sentido  da

Pedagogia da Libertação,  trata-se de uma postura ética, em que abrir-se para o

diálogo é fundamental, no ato de democratizar a fala e a escuta, o que corresponde

a uma conduta ética tanto para os alunos como para os professores.  Assim, no

diálogo  sobre  a  realidade  a  partir  de  temas  significativos,  é  externalizado  as

consciências (aluno e professor), a fim de movimentar-se no ato de investigação.

Isto, corresponde a práxis educativa. 
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Na  medida  que  os  professores  compreendem  as  percepções  pessoais  e

profissionais, conquistam a consciência do trabalho que realizam, percebendo em

quais ações pedagógicas adotam posturas autoritárias tais  como: predomínio da

visão de mundo sobre os estudantes, do conteúdo cientifizado e descontextualizado,

dos signos e das palavras sem significados para o aluno, ou seja, uma linguagem

hermética que distancia os indivíduos.

Nesse sentido, a transformação da prática docente requer caminhos interiores

a partir do concreto e do abstrato, daquilo que constitui os professores no momento

da  busca  de  sentido  do  trabalho  e  da  vida.  Movimento  necessário  para  se

localizarem  e  vencerem  as  posturas  ridículas  que  os  destituem  do  ato  ético  e

também estético enquanto educadores.

O  ato  estético  pode  ser  desvelado  nos  sentidos  dos  momentos

aparentemente banais e temporais do cotidiano da vida, do trabalho no “como o

homem conhece,  o  como ele encontra  um sentido para  sua vida no mundo,  no

processo educativo” da educalçao de jovens e adultos (DUARTE, 1994, p.15).

A capacidade humana de atribuir significações as coisas, por intermédio dos

símbolos  confere-lhe  em  detrimento  aos  demais  animais  a  transcendência  de

compreender o mundo e a si próprio como objetos reflexivos. Por isso, que

Com a palavra nasce a consciência do homem. Com a consciência, o
homem  se  descobriu  no  mundo  e  no  tempo  […].  E  ainda,
descobrindo-se  no  tempo,  o  homem  tornou-se  histórico:  seus
símbolos  permitem-lhe  evocar  o  passado e  planejar  o  futuro  […].
Desta forma, entre o homem e natureza colocam-se os símbolos, a
palavra, a linguagem humana. E à vida (biológica) acrescenta-se um
sentido,  tornando-a existência.  O homem não vive,  simplesmente,
mas existe:  busca mais  e  mais  dar  um significado  ao  fato  de  se
encontrar  aqui,  nascendo,  construindo  e  morrendo.  A história  do
homem é a história do sentido que ele procura imprimir ao universo
(DUARTE, 1994, p.26).

No fluir  da vida, do nascimento até a morte o homem procura intepretar o

mundo a partir do prazer e da dor, aprendendo a atribuir significados às experiências

para preservá-las armazenando por meio da linguagem para utilizá-las no futuro.

Dessa maneira, os mecanismos da aprendizagem são: a) o interesse em aprender

aquilo que considera relevante para a sobrevivência a partir dos valores atribuidos

ao mundo; b) a  memória de reter os significados atribuidos à experiência e c) a

transferência de  significados  retidos  de  experiências  anteriores  para  novas

experiências diante de novas situações (DUARTE, 1994, p.31).
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Sendo  assim,  a  auto-investigação  da  prática  docente  pode  ser  concebida

como  um  ato  estético,  pois  transita  pelas  três  dimensões  da  aprendizagem

explicitadas por Duarte (1994). No procedimento de lembrar, narrar e refletir sobre

uma determinada atividade pedagógica vivenciada o professor-pesquisador revela

sua motivação atrelada a sua percepção de mundo, de educação, de trabalho e de

sociedade aprendendo a atribuir significados as suas vivências e adquirindo novas

experiências.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1. LEMBRANDO E NARRANDO A EXPERIÊNCIA DOCENTE

No início do ano de 2015 e em 2016 uma grande controvérsia foi destaque de

polêmica na imprensa brasileira e internacional, se tratava da distribuição informal

da substância  fosfoetanolamina sintética  à doentes oncológicos pelo  Dr.  Gilberto

Osvaldo  Cheirice.  O  professor-pesquisador  era  responsável  pela  sintetize  e

distribuição  em  cápsulas  da  substância  no  Instituto  de  Química  de  São  Carlos

(IQSC) da Universidade de São Paulo, por aproximadamente 25 anos, mas somente

após 2013 com a sua aposentadoria,  o  acesso pelos pacientes à substância foi

interrompido pela instituição.  Então o caminho que encontraram foram as ações

judiciais amparados pela Lei  Orgânica da Saúde (Lei  8.080/90) de ampliação do

sistema de atendimento público com qualidade e universalidade como argumento.

Conforme  Araújo  (2016)  o  fenômeno  das  ações  judiciais  teve  aumento

significativo entre 2010 e 2014 em todos os estados brasileiros com solicitações que

correspondiam a: a) busca de novos fármacos sem registro na Agência Nacional de

Vigilância  Sanitária  (ANVISA);  b)  tratamentos  mais  resistentes  e  em  casos  de

doenças  raras,  sem  amparo  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  e  dos  planos

privados de saúde; b) medicamentos que não constavam na Relação Nacional de

Medicamentos Essenciais (RENAME) do SUS; c) reinvidicações por cirurgias não

previstas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a liberação de leitos de unidades de

terapia intensiva (UTI).

O  objeto  de  conhecimento  da  prática  docente,  representava  e  ainda

representa uma situação existencial real, que permeia a vida, ou seja, a superação

de  doenças,  como  por  exemplo  a  doença  câncer,  o  acesso  pelos  pacientes  a

terapias que os deem condições de se manterem ativos na sociedade, mas acima
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de tudo a prevenção. Porém, a abordagem do caso da fosfoetanolamina sintética no

texto  jornalístico,  foi  motivada  inicialmente,  na  percepção  das  palavras-chave

retiradas do texto.

deus  meio  exótico;  matuto;  cigarro  de  palha;  criador  da
fosfoetanolamina;  senhor  de cabelos  despenteados;  calça  jeans e
camisa polo surrada; linguajar matuto; avesso à concordância verbal;
inimigo dos plurais; modo de falar que aparentemente cultiva; “Nós
pomo do bolso”; “cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça”;
história;  acidente;  sempre a portas fechadas;  pequeno laboratório;
horas a fio debruçado em tubos de ensaio e pipetas; achados não
eram comentados; nem publicados em revistas científicas;  fórmula
mágica, nunca submeteu sua criação aos protocolos internacionais
científicos; registra e documenta os achados de modo improvisado e
aleatório;  pouco trânsito no exterior; não tem segurança para falar
inglês, dificulta o contato com pares estrangeiros, não seguia as boas
práticas científicas (VEJA, 2016).

As palavras-chave selecionadas expressam à personificação do químico e

mitificavam  o  trabalho  científico,  pois  invocam  a  representação  de  ciência  da

população similar às ilustrações de visões de ciências de alunos do ensino médio,

de como veem o cotidiano dos cientistas.

Na pesquisa de Kosminsky, L.; Giordan, M. (2002, p.14) todos os desenhos

de  um  grupo  de  estudantes  ilustraram  o  cientista  do  sexo  masculino,  solitário,

interagindo somente com seu mundo,  circunscrito por apenas objetos de pesquisa

(cobaias  e  materiais),  ausência  de  menção  às  comunidades  científicas  de

legitimação  do  conhecimento  e  apenas  uma  referência  de  consulta  limitando  à

revista de divulgação “Globo Ciência”.

Figura 03 – Representações dos alunos sobre o cientista e seu agir:  explode o laboratório,

pouco preocupado com a parência, cercado de experiências e solitário.
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Fonte: Visões sobre o Cientista entre Estudantes do Ensino Médio (KOSMINSKY, L.; GIORDAN,

M., 2002, p.12).

A ideia  fantasiada  do  trabalho  científico  feito  por  indivíduos  isolados  da

sociedade é ainda muito  difundida nas escolas,  no ensino de ciências,  devido a

dicotomia entre teoria e prática ou por um ensino muito teorizado,  destituido de seu

contexto histórico, social, econômico, etc. (GIL-PÉREZ et al., 2001; KOSMINSKY, L.

et al, 2002; AULER, et. al. 2001).

Segundo  Gil-Pérez  os  professores  precisam  abordar  os  conteúdos

contemplando: a) A história das Ciências - associando os conhecimentos científicos

com  os  problemas  e  obstáculos  epistemológicos  que  os  originaram;  b)  As

metodologias  –  de  como  se  abordam  os  problemas,  as  características  das

atividades, os critérios de validade e aceitação das teorias e resultados científicos e

as práticas de laboratório; c) As interações entre Ciência, Tecnologia , Sociedade e

Ambiente  em uma  perspectiva  ampliada,  de  participação  das  decisões,  pois  os

problemas  e  circunstâncias  históricas  afetam  a  todos  e  d)  O  desenvolvimento

científico recente – situado nos problemas-fronteira, demandando conhecimentos de

diferentes áreas para compreendê-los (GIL-PÉREZ, et al, 2001, p.24-25).

Diante da veiculação da concepção de ciência na polêmica sobre o possível

efeito antitumoral da substância, houve a  necessidade de problematizar o caso em

sala de aula. O trabalho ocorreu em 2016, a professora-pesquisadora lecionava a

disciplina de Química Analítica no curso Técnico de Química, em uma escola pública

da cidade de Paranavaí. E a professora Luciana Nitatori Mazaro Zarelli, lecionava as

disciplinas de Química Orgânica e outras disciplinas no curso Técnico de Alimentos

na mesma escola.

Desse modo, ambas em colaboração realizaram discussões com os alunos

de uma turma, do segundo semestre do curso Técnico em Química. Instigando-os, a

buscar  por  outras  informações,  em  diferentes  fontes  de  textos  jornalísticos  e  a

estabelecer  comparações  com  os  relatos  de  pacientes,  que  fizeram  uso  da

substância e dos medicamentos usados no tratamento contra a doença. O objetivo

da  atividade  pedagógica  era  de  que,  os  alunos  construíssem  a  partir  desse

controverso caso da fosfoetanolamina sintética, visões mais próximas do trabalho de

produção  do  conhecimento  científico,  sob  uma  ótica  histórica,  social,  política  e
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econômica  e  a  divulgassem  na  mostra  científica  da  escola,  intitulada  “Feira

Jequitibá”.

A turma  dedicou-se  a  investigar  o  tema  câncer,  sob  a  orientação  das

professoras  e  o  foco  central  da  intervenção  pedagógica,  introduziu  o  tema  de

pesquisa, com base nos seguintes pressupostos:

 Apresentação da proposta de estudo para a mostra científica da escola;

 Levantamento  dos  conhecimentos  dos  alunos  sobre  o  caso  da

fosfoetanolamina;

 Círculo  de  discussão  das  visões  deformadas  da  ciência  e  da  tecnologia

(CACHAPUZ, 2005);

 Leitura  investigativa  e  a  discussão da  imagem das  ciências  presentes  na

reportagem jornalística Pílula do barulho da revista Veja, edição 2479, ano 49,

nº 21, 25 maio de 2016; 

 Pesquisa em outras fontes sobre o tema de estudo;

 Elaboração  do  trabalho  escrito,  painéis,  maquetes,  lembrancinhas  para  a

feira;

 E a divulgação do conhecimento estruturado pelo grupo de estudantes.

Os  alunos  de  outras  turmas  do  curso  Técnico  de  Química  também  se

organizaram em grupos e estruturam suas atividades de pesquisa, sob a orientação

dos  demais  professores.  Na  mostra  científica  foram  divulgados  conhecimentos

relacionados  aos  seguintes  temas:  Galvanoplastia,  Cerveja  artesanal3,

Câncer/fosfoetanolamina e Show da Química. Do curso Técnico de Alimentos, não é

possível informar, exatamente, quais foram os temas dos trabalhos apresentados.

Dos  caminhos  que  os  alunos  percorreram  no  estudo  do  tema  câncer,

constatou-se,  conforme a  apresentação,  dois  enfoques  centrais.  Por  um lado,  o

grupo  1  dos  estudantes  disponibilizaram  os  óculos  das  estruturas  culturais  do

3 Dos trabalhos da mostra científica, dois foram apresentados e publicados nos anais de 2016 da

Semana  de  Química  (SEQUIF)  do  Instituto  Federal  do  Paraná-Paranavaí-  ISSN  2525-9970.  O

trabalho sobre “Galvanoplastia com impacto ambiental reduzido e melhor aproveitamento econômico”

foi apresentado pelo estudante Arnaldo Sérgio da Silva, na modalidade de comunicação oral. E o

trabalho  sobre  “Fabricação  de  cerveja  artesanal”  foi  apresentado  pelos  (as)  estudantes Flávia

Gutierrez,  Fábio  Gutierrez,  Fábio  Bezerra  e  Karina  Scheley.  Disponíveis  em:

<http://sequif.weebly.com/anais2016.html>.
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trabalho dos pesquisadores que constrõem o conhecimento, ao lançar luz sobre os

canônes  da  ciência,  seus  métodos  e  técnicas  de  produção  e  de  validação  do

conhecimento. Esclarecendo, sob o juízo de valor da ciência, os motivos opostos à

liberação  da  substância,  que  até  àquele  momento,  não  havia,  supostamente,

passado por todos os protocolos científicos.

Por outro lado, o grupo 2 possibilitaram percepções acerca da doença câncer,

sob  os  óculos  da  história  de  vida  de  um  jovem  paciente  de  neoplasia,  do

envolvimento  dos  familiares,  especialmente  da  mãe,  do  momento  dos  primeiros

sintomas ao diagnóstico médico da doença;  os tipos de cânceres,  as etapas do

tratamento, os tipos de medicamentos, os mitos, as crenças e a fé. Na figura 03 está

sistematizado os direcionamentos pedagógicos descritos.

Figura 04 – Encaminhamento metodológica da prática docente.

Fonte: Flávia Roberta de Oliveira (2018).

3.2. DESCORTINANDO A PRÁTICA DOCENTE E OS CAMINHOS DA PESQUISA

A pesquisa  de  natureza  qualitativa,  trata-se  de  um  estudo  de  caso  de

abordagem biográfica  que  se  configura  em uma  investigação-formação  docente,

pois  a  medida  que  se  rememora,  certamente  percorre-se  o  tempo  em  direção

contrária. Isto, implica em uma experiência que depende da memória pessoal como

ponto de partida, que leva a uma narrativa reflexiva, em busca dos elos que vão se

constituindo e dando forma numa rede, sejam aspectos pessoais e profissionais, que

na  maioria  das  vezes  estamos  desprovidos,  mesmo  que  parcialmente,  de

29



consciência desse processo. A pesquisa sob a perspectiva da abordagem biográfica,

sugere justamente

Revisitar  sua  história,  juntamente  com  o  que  guia,  no  momento
presente, esta retrospectiva, para extrair  dela o que pensamos ter
contruibuído para nos tornarmos o que somos, o que sabemos sobre
nós  mesmos  e  nosso  ambiente  humano  e  natural  e  tentar
compreender melhor, é o primeiro desafio da pesquisa dos elos que
nos deram forma (JOSSO, 2006, p. 376).

A partir do momento que os acontecimentos relembrados, se revelam opacos,

destituídos  de  sentido  em  detalhes  aparentemete  insignificantes,  encontra-se  o

primeiro nó, a ser desatado da corda das lembranças do próprio trabalho. Por isso, a

entrevista,  o  outro  para  recordar  e  resgatar  sentidos,   como  possibilidade  de

compreender as ações e escolhas diante da vida (JOSSO, 2006).

Desse modo, o ponto de partida é o laço estabelecido no encontro da voz da

aluna Danziger nas redes sociais.  O depoimento que ecoou percepções sobre a

importância  da  atividade  de  pesquisa  sobre  a  temática  social

(câncer/fosfoetanolamina),  em sua vida pessoal  e de estudante, é perceptível no

reconhecimento  de  sí,  na  interação  com  a  história  de  vida  do  outro.  Isto

desencadeou reflexões sobre a prática docente.

Quero  agradecer  a  você  pela  oportunidade  em,  mesmo não  nos
conhecendo ter me dado liberação em levar a história de seu filho
para a sala de aula, ter realizado com êxito, junto com minha equipe
um trabalho que ficará em minha memória quem sabe até o fim dos
meus dias, além de ter recheado meu boletim de notas incríveis, seu
exemplo  de  mãe  me  impressionou,  meu  segundo  semestre  em
química foi o melhor, graças a Deus, a minha professora e a você
MÃE. Muito obrigada. (DANZIGER, FACEBOOK, 14 de abril de 2017,
grifos nossos).

O método biográfico de história de vida de Marie Christine Josso (1999, 2003)

foi fundamental para evidenciar quais  os elos de ligação entre a história de vida da

estudante Danziger e o relato da história de vida do jovem paciente de neoplasia. A

demonstração do reconhecimento,  de que a história  de vida,  lhe despertou algo

muito importante e que lhe gerou alguma aprendizagem, expressou o primeiro elo de

ligação primordial da pesquisa.

Sendo assim, a investigação, se direcionou à encontrar os desdobramentos

reflexivos que a temática social (câncer/fosfoetanolamina) mitificada, propocionou no

ensino das ciências e na construção dos sentidos do modo que a aluna transformou
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a sua visão de mundo e extraiu seu tema concreto (FREIRE, 1979). Na tentativa de

construir esses significados, a estudante foi entrevistada, por videoligação, em que

foram tomadas notas do seu relato, tentando encaixar o quebra-cabeça, focando nas

seguintes  questões:  Como  a  estudante  e  seu  grupo  se  organizaram  durante  a

atividade? Como ela conheceu a história de vida do jovem paciente de neoplasia?

Por que a atividade foi importante para sua vida pessoal e profissional? (BOGDAN,

R.; BIKLEN, S., 1994).

Ao termino da entrevista, se fez necessário que a aluna elaborasse um relato

escrito,  justificável  por  dois  motivos.  Primeiro,  porque  ao  longo  da  entrevista,

surgiram outros elos fundamentais que se entrelaçavam no seu itinerário escolar de

estudante do curso técnico de nível médio.  E o outro é que, para uma investigação-

formação progrida,  não basta  que os sujeitos exponham suas opiniões em uma

entrevista, o essencial é “que eles possam classificar as experiências e que sejam

capazes de refleti-las no momento presente” (JOSSO, 2002,  p.46).  Sendo,  estas

condições, fulcrais do sentido de um processo de investigação-formação, pois está

intimamente ligada à recuperação do material que deu forma ao objeto reflexivo, ou

seja, a prática docente, portanto é indispensável que os aprendentes (professora-

investigadora/estudante)  passem  pelo  desenvolvimento  da  capacidade  de

apropriação deste objeto.

Portanto, da conjugação das memórias do relato de experiência da prática

docente, do relato oral e escrito da estudante Danziger e seu relatório de estágio

supervisionado,  a  figura  04  ilustra  a  sistemática  dos  encaminhamentos

metodológicos da pesquisa.
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Figura 05 – Percurso metodológico da pesquisa.

Fonte: Flávia Roberta de Oliveira, 2018.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. RELATO ESCRITO DA ESTUDANTE DANZIGER

A estudante levou aproximadamente três semanas para estruturar seu relato

escrito,  correspondendo  a  uma  síntese  reflexiva  das  experiências  narradas

oralmente  na  entrevista.  A escrita  trata-se  de  um processo  de  procura  dos  fios

condutores  que  articulem  as  experiências,  podendo  realizar  modificações  da

narrativa oral, ao se recordar outros elos associados as experiências narradas ao

longo da escrita (Josso, 2002). No caso das narrativas da aluna, observa-se lucidez,

sem modificações profundas, ocorrendo apenas a supressão de alguns pontos no

relato  escrito,  mas  que  são  relembrados  de  seu  relato  oral  no  processo  de

interpretação. Desse modo, o relato escrito encontra-se disponível em quatro partes

facilitando a organização da leitura para aproximar os elos de ligação, captados no

relato oral e no relatório de estágio.

Parte 1ª: desafio, resistência, encontro e abertura.

Em um momento único da minha vida, sobreveio a oportunidade em
aprender,  conhecer,  descobrir  dentro,  em mim a vocação que até
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então  desconhecia. A  proposta ou  ideia  em  pesquisar,  expor  ao
público  sobre  uma doença,  “câncer”,  possível  cura,
“fosfoetanolamina”[...].  Haja visto que, desde pequena não gostava
de ouvir falar da tal doença, por conta de minha querida mãe, via
sempre  nos  olhos  dela  o  medo,  como  se  um  receio  talvez.  Mas
diante  dos  argumentos  expostos  em  aprender  sobre  método
científico e levar o trabalho para mostra científica, realizada por todos
nós nas dependências da escola,  surgiu o interesse em conhecer
(DANZINGER, 2018, grifos nossos).

Parte 2ª: encontro com a história de vida e a transformação da cosmogonia.

Ao  pesquisar,  entender como  reagem  as  células  no  organismo,
causas,  cuidados,  tratamentos,  também saber  que alguém teve a
inteligência em elaborar um medicamento que seria a solução para
muitos, uma esperança nasceu, um desejo em ir além. Em meio às
pesquisas  em  busca  de  informação,  alguém  adicionou-me  ao
facebook,  observava  as  publicações  de  uma mãe que  relatava  o
diagnóstico dado pelos médicos que seu filho, um jovem, estava com
câncer; divulgando sua doença através de fotos, todo o tratamento.
Era  um absurdo, não teria coragem de expor meu filho de tal forma,
“pensava eu". Mas ao ler as mensagens pude entender que estava
dando vida ao filho, através dos passeios, fotos em casa, almoçando,
dormindo etc. Quebrando o preconceito surge a ideia em expor sua
vida no trabalho e, expor com autorização da mãe, que até então não
tinha  contato  algum.  Relatando  a  doença,  vendo,  aprendendo,  a
possibilidade  em  lutar  por  uma  causa,  que  um  químico  estava
fazendo,  tendo  os  impencilhos  da  vida,  descobri  qual  era  minha
vocação, pois  até então não sabia porque estava ali estudando no
curso técnico de química (DANZIGER, 2018, grifos nossos).

Parte 3ª: As possibilidades do contexto de vida 

Depois de 20 anos fora da sala de aula, precisava de um emprego,
gostaria  de  ter  uma  profissão,  mas  qual?  Nasce  o  desejo  de
trabalhar em uma farmácia, devido ao trabalho de pesquisa, descobri
como  seria  elaborar  um  medicamento,  qual  sentimento  em  estar
fazendo algo que alguém se beneficiaria,  restabelecendo a saúde;
escolhi  estagiar em uma farmácia de manipulação, sim era ali meu
lugar (DANZIGER, 2018, grifos nossos).

Parte 4ª: Visão de mundo

O medo a insegurança vieram por achar que talvez mais seria aquilo,
mas o desejo foi aumentando e diante dos testes propostos a mim,
trabalho  em laboratório  farmacêutico.  Enfim,  existem aqueles  que
descredibilizam o  trabalho  docente,  veem como obrigação  de  um
professor ter que aguentar um aluno. Em outra visão o ensinador tem
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um papel importante ao transmitir os seus conhecimentos, sem saber
a vida particular de cada um, está dando a chance e a oportunidade
em entrar no mercado de trabalho, descobrindo a vocação, não levar
a vida trabalhando simplesmente pelo dinheiro, enxergar o potencial
e  descobrir  que  podemos  ir  além,  sem  importar  com  a  idade,
enfrentar os desafios da vida, obstáculos e tentar mudar algo, fazer o
necessário para nos moldar mostrando aos outros que  é possível
através  da  determinação,  vontade  de  crescer (DANZIGER,  2018,
grifos nossos).

4.2. SIGNIFICANDO OS ELOS DE LIGAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE

Para  captar  os  significados  do  processo  de  formação,  conhecimento  e

aprendizagem da estudante Danziger em seu ato de caminhar para si, conduziu a

investigação-formação a analisar em profundidade a partir do vivido e do trabalho

em sala de aula, ao mesmo tempo. O processo de autoformação docente se deu ao

lembrar, narrar e refletir sobre a prática docente, aprofundando de modo progressivo

e retroativo para se apropriar da criação docente e poder explicitá-la nesta narrativa.

Apropriar-se da criação, requeriu investigar para obter a resposta ao questionamento

encontrado no primeiro elo de ligação: Por que a estudante Danziger e seu grupo 2,

abordaram a história de vida do paciente de neoplasia, como um exemplo de estudo

de  caso  no  trabalho  de  pesquisa,  bem como  a  importância  para  sua  formação

explicitada  nas  redes  sociais?  Alcançar  as  respostas  exigiu  a  princípio  uma

retrospectiva dos detalhes que permearam a intervenção pedagógica, mas também

as bases teóricas norteadoras do próprio trabalho, detalhes que serão explicitados

mais adiante.

Por meio da entrevista outros elos emergiram se alinhando, sendo possível a

apropriação do objeto, ou seja, da compreensão da prática docente. Na entrevista,

ficou  evidenciado  no  relato  oral  da  estudante  sua  compreensão  mesmo  que

intuitivamente do seu processo de formação, conhecimento e aprendizagem, os três

níveis da espiral  retroativa de Josso, pois conseguiu designar claramente no seu

relato os efeitos dos processos às tomadas de consciência.

Da  passagem  do  relato  oral  ao  escrito  da  estudante,  à  perda  de  alguns

elementos  constituitivos  de  sua  experiência.  Porém,  ainda  assim,  sua  narrativa

escrita de análise de si mesma,  externaliza suas práticas e experiências pessoais,

profissionais e as lições que foram tiradas na própria ocasião ou que surgiram no

momento da entrevista (JOSSO, 2002).
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A linha  de  raciocínio  que  desenrola  em  ambas  as  narrativas,  explicitam

interesse  de  conhecimento  desde  o  início  do  itinerário  e  aparecem  no  relato,

evoluindo do início do itinerário formativo ao estágio supervisionado, atrelado

“[...] às tomadas de consciência realizadas por meio do processo de
identificação e diferenciação entre as histórias de vida em presença,
dos  questionamentos  mútuos,  das  compreensões  que  balizam  o
trabalho sobre uma ou sobre um conjunto de narrações, até mesmo
ainda por meio de uma mudança na situação pessoal ou profissional
durante  o  desenvolvimento  do  próprio  processo  (JOSSO,  2002,
p.46).

Desse modo, constata-se que há evolução nesses pensamentos, ligado ao

processo  do  itinerário  escolar,  pois  põe  em  evidência  o  caráter  potencialmente

transformador, do trabalho intersubjetivo sobre as narrativas, tanto nos momentos de

trabalho de pesquisa com o grupo como nos tempos fora do grupo e em outras

disciplinas.

Portanto,  há  busca  existencial  explicita,  de  um  sentido  de  vida  pessoal

articulado ao profissional, nas palavras-chave retirado de seu relato escrito.

Em um momento único da minha vida, sobreveio a oportunidade em
aprender,  conhecer,  descobrir  dentro,  em mim a vocação que até
então desconhecia;  nasceu o  desejo de ir  além; descobri qual era
minha  vocação, pois  até  então  não  sabia  porque estava  ali
estudando no curso técnico de química; Depois de 20 anos fora da
sala  de  aula,  precisava  de  um  emprego,  gostaria  de  ter  uma
profissão, mas qual?; entrar no mercado de trabalho, descobrindo a
vocação, não levar a vida trabalhando simplesmente pelo dinheiro;
nasce o  desejo de  trabalhar em uma  fármacia; escolhi estagiar em
uma  fármacia de manipulação, sim era ali  meu lugar  (DANZIGER,
2018, grifos nossos).

Esta  busca  vai  se  construindo  no  processo  por  identificação  e  por

diferenciação  com:  as  várias  narrativas  constitutivas  do  objeto  de  conhecimento

(texto jornalístico), nas narrativas da mãe do paciente de neoplasia, nas narrativas

que  já  constituia  as  memórias  da  estudante,  além  das  narrativas  dos  demais

integrantes do grupo da sala dentre outras não evidenciadas.

Desse modo, partindo das primeiras elucidações, em um processo longo e

gradual,  foi-se assimilando que retomar leituras das obras de Paulo Freire  eram

imprencindíveis,  haja  visto  que  a  perspectiva  docente,  mesmo  que

inconscientemente  as  vezes  correspondia  aos  fundamentos  de  Pedagogia  da

Libertação.  Na  primeira  leitura  da  obra  “Conscientização:  teoria  e  prática  da
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libertação” houve assimilação do tema e como deveria ler os relatos da estudante,

descodificando em inter-relação dialética, em ação e reflexão, com dois elementos

um abstrato e um concreto, estabelecendo fluxo e refluxo. Então, foi aplicado a ideia

na  segunda  leitura  transitando  das  memórias  recordadas  da  atividade  docente

(abstrato)  aos pensamentos de Freire  (concreto)  e  a  terceira  leitura  passava do

objeto de conhecimento (abstrato) aos pensamentos de Freire (concreto).

A consciência  da  natureza  do  objeto  de  conhecimento  da  prática,  adveio

destas leituras e sucitou as premissas de que o objeto da prática exerceu influência

sobre o itinerário escolar da estudante Danziger, podendo ter operado o pensamento

de  maneira  similar,  associando  o  texto  jornalítico  (abstrato)  a  outras  fontes  de

narrativas concretas.

Considerando  o  relato  escrito  associado  ao  oral  como  espinha  dorsal  de

evolução da trajetória  escolar,  associou-se  às  fases de descodificação sinais  de

momentos  mais  importantes  do  processo  de  formação,  conhecimento  e

aprendizagem da estudante que ocorreu no período do curso de 2016 a 2017.

Figura 06 – As fases de descodificação do tema.

Fonte: Flávia Roberta de Oliveira (2018).

Assim,  foi  expresso nas palavras-chave a representação da globalidade e

dinamicidade  do  processo,  pontos  cruciais  para  compreesão e  dar  significado a
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prática docente: processo reflexivo; transformação da cosmogonia; socialização da

experiência;  metabolização do tema – mitificado ao concreto.

A fim de localizar nas narrativas o que despertou a consciência da estudante

ao longo do processo, as discussões foram organizadas em duas partes. Na parte A

associou-se às fases de descodificação F1 a F6 às partes 1ª e 2ª do relato escrito e

na parte B  às fases F7 e F8 às partes 3ª e 4ª do relato.

4.2.1.  PARTE  A:  SIGNIFICANDO  A PRÁTICA DOCENTE  A PARTIR  DO  TEMA

MITIFICADO

A  proposta  de  pesquisar  sobre  o  tema  dentro  de  uma  controvérsia,

apresentou-se como um desafio, pois a recordação do semblante de sua mãe, de

medo e receio em falar de uma doença considerada como incurável, interviu e pós

em dúvida  a  sua ação no presente.  Por  outro  lado,  ela  avistou  na proposta  da

atividade  a  oportunidade  de  aprender  sobre  as  causas  e  tratamento  da

doença/câncer,  sua  possível  cura/fosfoetanolamina,  aprender  sobre  método

científico, além de expor na mostra científica da escola. Por outro lado, assimilou a

atividade como um momento único da vida, de conhecer, aprender e descobrir a sua

vocação até então desconhecida.

Segundo Freire (1979), a medida que o indivíduo integra-se ao contexto de

vida, refletindo sobre ela e respondendo aos desafios, na recriação, na decisão e

dinamização  do  mundo,  alcança-se  a  consciência  sobre  a  própria  vida.  Esse

entendimento  fornece  as  ferramentas  para  superar  aquilo  que   enfraquece  o

indivíduo e o impossibilita na ação de mudar,  por isso que o questionamento da

rotina em que vive é caminho para construir a si mesmo.

Ultrapassar  a  situação-limite,  para  encontrar  o  tema  e  recuperar  a  sua

significação profunda, exigiu da estudante ato de reflexão em inter-relação dialética,

transitando das narrativas do objeto de conhecimento mitificado (abstrato) a história

de vida do paciente de neoplasia (concreto), passando “do abstrato ao concreto; ou

melhor, da parte ao todo, para voltar depois às partes” (FREIRE, 1979, p.17). As

narrativas do texto jornalístico era composto pelo engendramento de narrativas que

representavam grupos sociais: um exemplo de um caso de paciente de classe média

que  não  conseguiu  a  substância  na  justiça  e  faleceu,  a  Pílula  de  Frei  Galvão

representando  a  religião  hegemônica  (Católica),  da  comunidade  científica
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representada  pelo  modelo  exemplar  de  ciência  (postura  dos  médicos)  e  o

antimodelo de não ciência (postura do químico).

Este movimento de descodificação do objeto de conhecimento é necessário,

principalmente quando os temas da realidade tendem a ser mitificados em situações

de  controvérsia.  Um clima  de  antagonismo  instala   sectarismo  e  irracionalidade

sempre  ameaçando  arrancar  dos  temas  sua  significação,  de  tal  modo  que  a

“irracionalidade criadora de mitos converte-se, ela própria, em tema fundamental”

(FREIRE, 1979, p. 17).

Desta forma, descodificar corresponde desmitificar e isto implica que o sujeito

se  reconheça  no  objeto  como  uma  situação  na  qual  se  encontra  com  outras

pessoas.  Por  meio  do  conhecimento  da  história  de  vida  de  um  paciente,

especialmente  do  exemplo  da  mãe,  a  estudante  se  reconheceu  na  luta  dos

pacientes  de  neoplasia,  que  buscavam ter  acesso  a  substância,  mesmo sem o

devido registro como medicamento na ANVISA. Como também da luta do químico e

dos  outros  pesquisadores  que  enfrentaram dificuldades  de  novos  testes  clínicos

fossem feitos e com seriedade. A investigação do objeto de conhecimento codificado

tem  como  premissa  a  procura  da  temática,  que  “converte-se  assim  numa  luta

comum por consciência da realidade e consciência de si” com atenção, caminhando

consciente, no eixo da procura dos temas significativos, na procura do pensamento

dos homens (FREIRE, 1979, p. 18).

Diante das diferentes narrativas que constituem o texto jornalístico, Danziger

capta como tema a capacidade que o ser humano tem de criar e decidir, desde a

explicação da causa de uma doença a elaboração de um medicamento, de potencial

citotóxico  e  antitumoral  para  diferentes  tipos  de  células  tumoraes,

consequentemente de curar uma doença multifatorial como o câncer. Projeta-se na

área de farmácia como um caminho profissional que lhe atente aos anseios, que se

articule ao seu projeto de vida como arte de viver.

Diante do inédito,  diz  ela:  “nasce uma esperança,  um desejo de ir  além”,

nasceu  a  consciência  junto  à  aquisição  da  experiência  humana,  daqueles  que

precederam  e  rodeiam  com  a  capacidade  criadora,  mesmo  com  dificuldades  e

impecilhos. No entanto, há uma chave interpretativa muito importante, que  auxilia a

entender a passagem de uma situação apenas de vivência a uma experiência, que

“[…] inicia-se no momento em que prestamos atenção ao que se passa em nós e/ou
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na situação na qual  estamos implicados, pela nossa simples presença” (JOSSO,

2002, p. 54).

A atenção consciente da estudante é de algum modo solicitada,  a  ver  no

Facebook, a mãe do jovem paciente de neoplasia de atitude criadora da cultura, que

na  medida  em  que  decidiu  narrar  nas  redes  sociais  o  diagnóstico  dado  pelos

médicos, de divulgar fotos dos estágios progressivos da doença e do cotidiano de

seu filho.  Estabelece uma nova relação no e com o mundo, respondendo à sua

época, que vê como incomum, expor imagens, que lembrem daquilo, que é natural

da vida humana, a dor e o sofrimento de ter uma doença, a luta pela vida sem

perder a convivência social e a alegria de viver. Portanto, ao divulgar as fotos do seu

filho almoçando, passeando ou mesmo indo ao hospital é também uma feitora da

história, ao captar “os temas próprios de sua época, pode cumprir tarefas concretas

que supõe a realização destes temas” (FREIRE, 1979, p. 21).

Danziger demonstrou que ao se deparar com a história de vida do jovem,

houve um conflito de pensamento, haja visto que o ambiente de contraste entre o

que  é  consensualmente  comum e  incomum expor,  despertou-lhe  a  consciência.

Podendo assim, enxergar a si mesma, as barreiras de suas próprias formas mentais,

que a impedia de entender aspectos da vida e de vencê-las, intitulado por ela de

preconceito  da  sua  experiência  anterior,  de  receio  em  falar  sobre  a  doença

considerada incurável.

Nos relatos autobiográficos da estudante, a partir da sua análise da situação

codificada, conduziu-a à “substituir a abstração pela percepção crítica do concreto”

(FREIRE, 1979, p.17). Portanto, a realidade densa deixa de ser impenetrável, sendo

perceptível as tarefas correspondentes, os atos-limites, a resposta sob a forma de

uma ação histórica autêntica. A resposta dada pela estudante Danziger revela que

desvelou a realidade no seu movimento de autoconhecimento: “descobri qual era

minha vocação,  pois  até então não sabia porque estava ali  estudando no curso

técnico de química”.

A  história  não  é  mais  que  uma  cadeia  contínua  de  época
caracterizadas, cada uma delas aspirações, necessidades, valores e
“temas” em processo de realização. Na medida em que o homem
chega  a  descobrir  e  reconhecer,  a  “captar”  estes  temas,  estas
aspirações e as tarefas que supõe sua realização, nessa medida o
homem  participa  de  sua  época.  […].  Um  homem  faz  história  na
medida em que,  captando os temas próprios de sua época,  pode
cumprir tarefas concretas que supõe a realização destes temas. [...]
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ao surgirem os novos temas,  ao se buscarem valores  inéditos,  o
homem sugere uma nova formulação, uma mudança na maneira de
atuar, nas atitudes e nos comportamentos. Assim é possível explicar,
por meio de conceitos, por que os indivíduos começam a portar-se
de uma maneira diferente frente à realidade objetiva, uma vez que
[...] tomou o seu verdadeiro aspecto; um desafio a que os homens
devem responder (FREIRE, 1979, p. 17-18).

As mudanças de postura revelam a transformação da cosmogonia pessoal ou

visão de mundo, que cada um progressivamente constrói e interioriza ao longo das

suas necessidades de dar sentido à sua vivência, à sua trajetória, aos seus laços

consigo próprio, com o meio humano e natural (JOSSO, 2002).

Nas fases de descodificação F4, F5 e F6 apresentam uma nova postura de

aprendente, de posição existencial da intencionalidade, que Josso chama de “deixe-

me  resolver  as  coisas  sozinho”.  Porém,  diante  da  resiliência  dos  demais

participantes de seu grupo de trabalho de receio em estudar sobre a doença, ela

utiliza  da  sua  experiência  vivenciada  nas  fases  anteriores  para  sensibilizá-los  a

voltarem-se para si e compreenderem suas percepções de mundo. O momento foi

oportuno,  pois  Danziger  com lucidez e paciência os interpela e manifesta a sua

experiência,  abrindo  possibilidades  para  que  os  demais  também  inserissem  no

desafio do processo de conhecimento.

A leitura compreensiva da narrativa de vida do jovem paciente de neoplasia

deu lugar a intercâmbios de conhecimentos prévios de diferentes narrativas de vida

dos integrantes do grupo 2. Assim como, pode levá-los a decidir de comum acordo a

expor  a  história  de  vida  do  paciente  de  neoplasia,  como  estudo  de  caso  para

contextualizar e problematizar a situação que circunscreve um indivíduo acometido

de  câncer.  Na  mostra  científica,  expõem obedecendo  uma lógica  de  vida  muito

comum a maioria dos pacientes: os primeiros sintomas, o diagnóstico médico do tipo

de  câncer,  as  possíveis  causas,  os  tratamentos,  os  medicamentos,  os  efeitos

colaterais, a segregação do convívio social, a dor, o sofrimento, a busca de sentido

de vida, a incerteza dos tratamentos até culminar na morte. 

Portanto,  ao  longo  do  trabalho  de  pesquisa  sobre  o  controverso  caso  da

fosfoetanolamina, evidência-se nos relatos da estudante, os seus posicionamentos e

dos demais sujeitos nas suas maneiras de estar no mundo, de agir  e relacionar

sobre ele e de gerir a vida. Percebe-se os aspectos do conhecimento dos sujeitos

nas ações diante do desafio da atividade de pesquisa, nos contextos e situações,
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nos encontros com as narrativas de experiência vivida, pois recordam numa partilha

com os outros, na diferenciação e na identificação com as recordações dos outros.

4.2.2.   PARTE A:  SIGNIFICANDO A PRÁTICA DOCENTE A PARTIR DO TEMA

CONCRETO

No relatório de estágio supervisionado da estudante há uma rica abordagem

do  tema,  indústria  farmacêutica,  contextualizado  a  partir  de  aspectos  históricos,

políticos, econômicos e científicos. O contexto se situa na área em que a estudante

estagiou, em uma fármacia de manipulação, e consequentemente esboça um olhar

reflexivo sobre os conhecimentos profissionais adquiridos no período de prática de

estágio.

A estudante  revela  que  ao  investigar  sobre  esse  tema  lhe  proporcionou

conhecer aspectos históricos sobre os medicamentos. E na maneira como expõe

sua reflexão constata-se que o contraste entre as diferentes técnicas de obtenção

das substâncias, bem como as fontes de matérias-primas disponíveis ao longo do

tempo, lhe despertou a consciência sobre o tema,  área de estudo.

Além disso, justifica que o tema surgiu como atividade de pesquisa realizada no

curso, como critério avaliativo. Conforme as referências bibliográficas do relatório há

a  seguinte  menção:  “Apostila  fornecida  pelo  Professor  Douglas  da  disciplina

Processos Industriais com tema Indústria Farmacêutica” (DANZIGER, 2017, p.26,

grifos  da  aluna).  Partindo  desse  princípio,  a  disciplina  foi  fundamental  para  o

direcionamento da aluna, e encontrar as possibilidades em seu contexto de vida ao

escolher a área de estágio, que fosse compatível com seus anseios e projetos de

vida.

O trabalho de pesquisa a pôs em contato com aspectos relacionados ao tema

tais como:

1. Situa o uso das drogas em algumas culturas mais antigas para o alívio das

dores, a cura de doenças e evitar a morte;

2. A importância das investigações científicas de base serem financiadas com

recursos públicos,  congregando grupos interdisciplinares de pesquisadores

(Ex:  áreas  de  biologia,  química,  física,  bioquímica,  fármacia,  biomedicina,

medicina,  engenharias,  etc.)  dos  institutos  e  centros  universitários  de

pesquisa brasileira para o desenvolvimento de novas terapias mais eficazes e
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aplicáveis  na  medicina,  bem  como   para  o  desenvolvimento  da  indústria

farmacêutica nacional;

3. Investimento dos recursos públicos em estudos das causas das doenças, que

ainda  não  tem  cura  (ex:  câncer)  e  em  desenvolvimento  de  fármacos  e

terapias mais eficientes e que não onere o Estado como tem acontecido no

tratamento do câncer;

4. A  importância  das  indústrias  nacionais  de  materiais-intermediários  do

segmento farmacêutico;

5. O contexto histórico das políticas de estímulo à entrada de multinacionais  no

Brasil desde a década de 50 nos planos de desenvolvimento de Juscelino

Kubitschek e no período militar;

6. A lei de patentes (royalties) e os produtos genéricos;

7. O baixo  prestígio  dos produtos  das indústrias  farmacêuticos nacionais em

detrimento dos importados;

8. As rigorosas exigências na concessão de novos medicamentos pela Agência

Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA),  principalmente  em relação aos

testes pré-clínicos e clínicos;

9. Noções básicas dos processos de fabricação industrial: extração, purificação,

síntese  química,  procedimentos  de  fermentação  e  o  processamento

farmacêutico para o preparo das drogas a  granel;

10. Laboratórios  farmacêuticos:  transformam  essas  drogas  em  preparações

líquidas, em extratos, tabletes, cápsulas, pílulas, pós, soluções estéreis para

injeção e aerossóis medicinais. Assegurando a pureza, a dosagem apropriada

e a esterilidade adequada até serem administrados.

11. Métodos  básicos  de  preparação  de  comprimidos:  os  processos  de

encapsulamento;

12. Noções básicas dos processos de sanitização e de proteção individual  do

trabalhador ao manipular diferentes classes terapêuticas;

Ao contextualizar a indústria farmacêutica nesta dimensão acima pontuado,

transparece  que  a  aluna  compreendeu  a  dinâmica  da  área  e  dentro  de  suas

possibilidades  locais,  realizou  seu  tema  concreto.  O  estágio  de  prática

supervisionada no segmento da fármacia de manipulação é uma resposta aos seus

desafios existênciais, que melhor correspondeu ao seu projeto de vida. Segundo as

reflexões  tecidas  por  ela  sobre  o  aproveitamento  do  estágio  supervisionado,

destaca-se  os  pontos  fundamentais  que  somaram  para  sua  vida  pessoal  e

profissional.
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O  primeiro  ponto  importante,  a  metodologia  da  empresa  que  se  mostrou

flexível, pois buscou a inserção da estagiária em mais de um ambiente de trabalho,

no desempenho de atividades tanto no laboratório de sólidos, quanto no setor de

entrada de matéria-prima e estoque.  Na acepção da aluna isto  lhe proporcionou

conhecimentos,  expectativas,  força  e  motivação,  de  suma  importância  para  seu

desenvolvimento profissional.

Os conhecimentos que a aluna menciona são os relacionados as atividades

que desenvolveu, tais como: a) Análises de controle de qualidade (ex: aspecto e

descrição das propriedades organolépticas, solubilidade, acidez e basicidade, ponto

de  fusão,  ponto  de  ebulição,  etc.);  b)  Procedimentos  de  estocagem;  c)

Procedimentos de higiene e d) Procedimentos de encapsulamento manual.

Em relação ao desenvolvimento pessoal destaca como elementar para um

ambiente de trabalho: respeito às diferenças, o trabalho em grupo, saber escutar, o

cuidado, a atenção, a responsabilidade e a paciência.

Considera que o ambiente de trabalho do estágio com pessoas receptivas,

ajudou-a  na  integração  e  adaptação  ao  lugar,  as  análises,  as  pessoas,  as

legislações da empresa e metodologias que não eram conhecidas.

A experiência no período de estágio, na fármacia de manipulação, propiciou a

aluna conhecer as atividades de um técnico de química. Portanto, o tema foi  de

fundamental para sua escolha profissional e iniciar a construção de uma identidade

profissional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As  experiências  do  itinerário  escolar  da  estudante  Danziger  auxiliou  a

compreender  a  dinamicidade  da  prática  docente  no  seu  processo  reflexivo,  de

transformação da cosmogonia,  da  socialização da experiência e na  evolução da

metabolização do tema – do mitificado ao concreto.

A  proposta  de  pesquisa  sobre  o  tema  câncer,  desafiou  a  estudante  a

responder e a descobrir  sua vocação e a alcançar consciência sobre a própria vida.

Encontrar seu tema de vida, exigiu da estudante ato de reflexão em inter-relação

dialética, transitando das narrativas do objeto de conhecimento mitificado (abstrato)

a história de vida do paciente de neoplasia (concreto), descodificando o objeto de

conhecimento e compreendendo os temas da realidade. Ao realizar um processo de
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leitura  de descodificação por  identificação e  diferenciação com as narrativas,  se

reconheceu  com  uma  situação  na  qual  se  encontrou  com  outras  pessoas.  Isto

aconteceu com a história de vida de um paciente, especialmente no exemplo da

mãe,  pois  identificou-se  na  luta  dos  demais  pacientes  de  neoplasia,  na  luta  do

químico e dos outros pesquisadores, o que “converte-se assim numa luta comum

por consciência da realidade e consciência de si”.

A história de vida do jovem exposta pela mãe no  Facebook,  um ambiente

incomum, gerou por  constraste  consciência  na  estudante,  pois  enxergando a  si,

percebeu  formas  mentais  de  preconceito  da  sua  experiência  anterior  diante  da

doença. A realidade deixa de ser densa e impenetrável, e é possível realizar tarefas

correspondentes, em resposta, sob a forma de uma ação histórica autêntica. Assim,

ela capta como tema a capacidade que o ser humano tem de criar e decidir, desde a

explicação da causa de uma doença a elaboração de um medicamento. Projeta-se

na área de farmácia como um caminho profissional que lhe atente aos anseios, que

se articula ao seu projeto de vida como arte de viver.

Nasce, junto a consciência a aquisição da experiência humana, na passagem

de uma situação apenas de vivência a uma experiência. Perceptível nas mudanças

de  postura,  da  transformação  da  cosmogonia  pessoal  e  de  mundo.  De  forma

progressiva ocorre no processo da construção e interiorização ao longo das suas

necessidades de dar sentido à sua vivência, à sua trajetória, aos seus laços consigo

próprio, com o meio humano e natural. Na nova postura de aprendente, de posição

existencial  da  intencionalidade,  compartilha  suas  experiências  vivenciadas  aos

demais  integrantes  do  grupo  e  sensibilizá-os  a  voltarem-se  para  si  a

compreenderem suas percepções  de  mundo.  Faz  isto,  com lucidez e  paciência,

inserindo-os no desafio do processo de conhecimento do tema.

A leitura compreensiva da narrativa de vida do jovem paciente de neoplasia

levou a: intercâmbios de conhecimentos prévios de diferentes narrativas de vida dos

integrantes do grupo 2;  encontros entre  as narrativas de experiência vivida  pela

estudante Danziger e dos integrantes de seu grupo 2 e os participantes do grupo 2

recordaram lembranças sobre o tema e partilharam com os outros por diferenciação

e identificação com as recordações dos outros.

Constata-se,  no relatório  de estágio da estudante que o tema controverso

(câncer/fosfoetanolamina) da prática docente é retomado sob outra perspectiva na

disciplina de Processos Industriais como tema de estudo da Indústria Farmacêutica.
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Assim é contextualizado sob aspectos históricos, políticos, econômicos e científicos,

o que proporcionou o conhecimento sobre os medicamentos, as diferentes técnicas

de obtenção das substâncias, bem como as fontes de matérias-primas disponíveis

ao longo do tempo. Isto direcionou a estudante a encontrar as possibilidades em seu

contexto de vida e a escolher a Fármacia de manipulação como área de estágio,

compatível aos seus anseios e projetos de vida.

Ao  compreender  a  dinâmica  da  área  de  Fármacia,  dentro  de  suas

possibilidades locais,  conseguiu realizar seu tema concreto no estágio de prática

supervisionada no segmento da Fármacia de manipulação, respondendo aos seus

desafios existenciais, que melhor correspondeu ao seu projeto de vida, somando

para sua vida pessoal e profissional.

Como também, a metodologia flexível da empresa propiciou a inserção da

estudante  no  ambiente  de  trabalho,  contribuindo  para  a  construção  de  uma

identidade  profissional,  ao  integrá-la  ao  lugar,  as  análises,  as  pessoas,  as

legislações  da  empresa  e  as  metodologias  desconhecidas.  Isto,  proporcionou

conhecimentos,  expectativas,  força  e  motivação  de  suma  importância  para  seu

desenvolvimento  profissional.  E  no âmbito  pessoal   a  estudante  destacou como

elementar um ambiente de trabalho de: respeito às diferenças, o trabalho em grupo,

saber escutar, o cuidado, a atenção, a responsabilidade e a paciência.

O estudo de caso da prática docente revela que na educação de jovens e

adultos da educação técnica de nível média as temáticas podem contribuir para a

inserção dos estudantes no contexto educacional e social. Desde que o trabalho em

grupo em sala de aula seja um espaço profícuo de autoconhecimento e interação

colaborando para a vida pessoal e profissional dos estudantes.

E  se  ao  longo  do  etinerário  escolar  sejam  ajudados  a  encontrar  suas

motivações e a estruturar seus projetos de vida, pois estimulá-los a ter posturas de

aprendentes  existenciais  conscientes  das  próprias  limitações  formativas  é

necessário para ser superadas.

Portanto,  o  resgate  das temáticas  saúde,  doença/câncer  e  morte do texto

jornalítico  mitificado,  no  ato  de  reconstruir  os  significados  abriu  caminhos  para

entender como a estudante Danziger fez a leitura do texto e alcançou seu tema

concreto e o seu conhecimento existencial.

Como a consciência do homem decorre de sua dimensão simbólica de sua

capacidade  de  sentir  e  simbolizar,  compreendemos  que  a  substância
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fosfoetanolamina  sintética  e  a  história  de  vida  do  paciente  de  neoplasia  foram

símbolos no processo de aprendizagem da estudante. Por meio da fosfoetanolamina

a estudante alcançou a consciência dos paradigmas da ciência médica de que o

aspecto curativo e de extração do mal tem prevalecido sobre o preventivo. E por

outro lado, na atitude da mãe de narrar a vida do filho a fez perceber as condições

dos  pacientes,  do  aspecto  preventivo,  ampliando  suas  concepções  sobre  as

fronteiras da ciência ao avistar a dimensão de saúde em um quadro mais completo

como foi exemplificado pelo Dr. Lambourne (1972).

Sendo assim, a auto-investigação da prática docente inserida no etinerário

escolar  da  estudante  Danziger,  lançou  luz  sobre  as  limitações  pedagógicas

revelando  que  o  estudo  dos  textos  jornalísticos  requerem  dos  estudantes  e

professores  dimensões  de  conhecimentos  transdisciplinares,  especificamente  de

técnicas  argumentativas  para  investigar  objetos  de  conhecimento  de  natureza

mitificada. Mas, investigar por si só, além de ser um espaço de conhecimento dos

detalhes  dos  temas,  problemas  e  percursos  impele  o  professor-pesquisar  a  se

apropriar  dos  significados  dos  objetos  reflexivos  da  prática  e  a  enxergar  novas

abordagens  de  outras  intervenções  pedagógicas  menos  alienado  no  trabalho

docente.
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná
CÂMPUS MEDIANEIRA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Curso de Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
- TCLE

PROJETO DE PESQUISA: Estudo de caso da prática docente: do tema mitificado ao
tema concreto

JUSTIFICAVA: A fosfoetanolamina sintética foi proposta como tema de estudo para a
feira  de  ciências,  a  um grupo de  estudantes,  quando ainda  era  professora  no  curso
Técnico  de  Química,  em uma escola  pública,  da  cidade  de  Paranavaí.  Após  alguns
meses  da  realização  da  atividade,  constatei  na  linha  do  tempo,  no  facebook  o
pensamento de uma estudante envolvida no trabalho, reconhecendo a impotância da
atividade  para  sua  vida  e  para  aquele  momento  nos  estudos.  O  encontro  com  o
pensamento  da  estudante,  mobilizou  minhas  memórias  de  professora,  as  minhas
limitações pedagógicas do que poderia ter feito, mas não o fiz, por não conhecer o tema
com profundida,  apenas  algumas camadas e  alguns ângulos  da problemática.  Sendo
assim, surgiu o interesse em realizar um estudo de caso, voltado para essa prática em
específico,  como condição de relembrar detalhes do trabalho que desenvolvemos na
escola. E assim, poder tecer algumas reflexões sobre os desafios da prática docente na
educação de jovens e adultos.

OBJETIVO GERAL: compreender as contribuições da atividade desenvolvida sobre
o caso da fosfoetanolamina sintética para vida de uma estudante do curso Técnico de
Química.

METODOLOGIA: a estudante será entrevistada, por meio de viodeconferência, com o
objetivo de obter o seu relato de depoente que contribuirá para a reflexão da prática
docente. Para uma primeira entrevista com a estudante, por videoligação, tomaremos
notas  do  seu  relato,  tentando  encaixar  o  quebra-cabeça  tendo  como foco:  Como a
estudante  e  seu  grupo se  organizaram durante  a  atividade?  Como ela  conheceu a
história de vida do jovem paciente de neoplasia? Por que a atividade foi importante
para sua vida pessoal e profissional?

Importante:  a  sua  participação  é  totalmente  voluntária,  podendo,  recusar-se  a
participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus
ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que o relato será utilizado somente para os
fins desta pesquisa. E que a identidade da estudante será divulgada, conforme sua
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