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5 - O percurso empírico  

 

 Na direção de integrar a abordagem sociocultural de ação mediada de James Wertsch 

(1997) junto a exemplos de estudos socioculturais centrados na análise das interações 

discursivas em sala de aula (MACHADO,1999; MORTIMER e SCOTT, 2003; CANDELA, 

1998; WELLS, 1998;  SMOLKA, 1993; WERTSCH e SMOLKA, 1994; MORTIMER e 

MACHADO, 2000; WEGERIF e MERCER, 1996 e GIORDAN, 2003) e a abordagem trans-

cultural para o ensino de ciências, conforme os estudos e reflexões de Costa (1995), 

Aikenhead (1996), Kanu (2002) e Ogbu (1982), foi necessário pensar a coleta e o registro dos 

dados de uma forma ampla e variada. As estratégias empregadas nessa direção foram: aplicar 

um questionário nos alunos visando conhecê-los e compor os grupos de trabalho, filmar as 

aulas e interações com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas, realizar uma 

avaliação escrita de cada aluno após a realização das aulas e realizar duas baterias de 

entrevistas com os alunos e a professora.  

Apresento a seguir informações sobre a escola, a professora e a classe e as estratégias 

desenvolvidas para obter e tratar os dados de pesquisa.  

  

 

5.1 - A professora e a classe 

 

 A pesquisa se desenvolveu na Escola Estadual Governador Milton Campos, no 

município de São João del-Rei, MG, e envolveu uma professora de Química e quarenta  

alunos de uma 3ª Série de nível médio. Interações iniciais foram estabelecidas com a 

Professora Eliane Ramos, uma ex-aluna concluinte do curso de Licenciatura Plena em 

Química da FUNREI – Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei, colocando-a frente 

do Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas logo nos primeiros momentos. Mediante a 

sua aceitação para aplicar o material em suas aulas, a Professora Eliane selecionou a turma “3º 

A”, recebendo o aval da Professora Vera Lúcia Gomes de Almeida, Diretora da escola, para 

prosseguir com as atividades e dando permissão para o pesquisador entrar em sala de aula e 

registrá-las através de filmagem. 
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5.2 - A escola  
 
 

A Escola Estadual Governador Milton Campos situa-se na área urbana do município 

de São João del-Rei, MG, tem 33 anos de existência e foi construída nos moldes das Escolas 

Polivalente criadas pelo estado de Minas Gerais na década de 70. Na época da realização 

desse estudo (ano de 2005), as salas de aula e dos professores estavam sempre limpas e 

arejadas, destacando-se a presença de imensos painéis contendo imagens sobre a Natureza nas 

paredes do fundo de algumas salas de aula. Essa escola tem também grandes áreas para o 

esporte e lazer, dentro e ao redor do prédio central, onde se destacam as quadras para jogos 

diversos e um campo de futebol.  

O número total de alunos no ensino médio na época era de aproximadamente 1000, 

sendo que cerca de 300 alunos estavam cursando o ensino fundamental (5ª a 8ª Séries) e 700 

no ensino médio (1ª a 3ª Séries), nos períodos diurno e noturno. Na hora do intervalo na parte 

da manhã, era comum ver os alunos se reunirem no saguão central da escola para conversar, 

jogar baralho e ouvir música. A maior parte dos alunos dessa escola reside em bairros 

circunvizinhos e nas redondezas da escola, mas há também alunos que vêm de bairros mais 

distantes. 

A classe socioeconômica predominante entre os alunos da Escola estadual Governador 

Milton Campos é a classe média-baixa e os maiores problemas apontados pela Diretora, a 

Professora Vera Lúcia Gomes de Almeida, foram associados ao uso de drogas e bebidas 

alcoólicas pelos alunos na escola, a existência de muitas alunas que se tornam mães-solteiras 

na adolescência e a violência associada a ameaças à Diretora referentes ao uso e comércio de 

drogas na escola. 

A escola não tem um laboratório de ciências ou de Química, mas tem uma ampla 

biblioteca, uma cantina para alimentação dos alunos do nível fundamental e um teatro com 

um aparelho de vídeo e TV. No ano 2000, essa escola recebeu oito computadores, monitores e 

caixas de som, um scanner e uma impressora do Programa PROINFO/MEC.  Para acomodar 

esses equipamentos e atribuir-lhes uma finalidade educacional, a escola então organizou o 

laboratório de informática para o uso dos alunos e professores.  
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5.3 - O Laboratório de informática da escola 

 

Na época da realização do presente estudo, todos os oito computadores desse 

laboratório tinham conexão com a internet, sendo que um deles se destinava exclusivamente 

ao uso dos professores e funcionários da escola. Esse laboratório tinha uma professora 

responsável pela sua utilização, a qual, tal como a Diretora, mencionou o seu pouco uso pelos 

alunos e professores e nas aulas. Para os alunos utilizarem os recursos do laboratório, a regra 

era contar sempre com presença de um professor ou de um funcionário no local, devido aos 

problemas decorrentes de mau uso, contaminação por vírus e uso dos computadores para 

outros fins, como assistir a vídeos e ver fotografias pornográficas na internet, por exemplo, 

segundo mencionado pela responsável pelo laboratório. Os maiores problemas levantados 

quanto ao uso desse laboratório foram os de manutenção e proteção contra vírus. Outra regra 

de uso desse laboratório é que todo e qualquer problema ou situação, como a necessidade de 

um professor instalar um programa específico nos computadores para uma aula, só podiam ser 

resolvidos mediante a autorização e vinda de um técnico da Superintendência Regional de 

Ensino local. Alguns computadores apresentaram problemas durante a realização das 

atividades envolvendo o Hipermídia Etnográfico, os quais foram contornados com a divisão 

da turma em duas subturmas (previsão de uso de dois computadores para cada grupo de cinco 

alunos).  

Quase todos os computadores desse laboratório tinham ao redor de 60 MB de memória 

RAM, razão pela qual os três vídeos mais extensos do Hipermídia Etnográfico não puderam 

ser reproduzidos nos mesmos. Para contornar esse problema, os grupos foram reunidos em 

sistema de rodízio ao redor do único computador com 130 MB de RAM presente no 

laboratório (o computador destinado ao uso exclusivo dos professores e funcionários) para 

assistirem a esses vídeos; foi ao redor desse computador que os alunos dos dois grupos 

observados mais de perto interagiram com o Hipermídia Etnográfico. 

A maior parte das aulas da Professora Eliane foi realizada nesse laboratório e, como 

essas fizeram uso dos computadores, cada grupo de alunos foi colocado frente a um 

computador. Quando uma das máquinas apresentava um problema, os alunos eram 

remanejados para outros grupos de alunos situados frente a outros computadores. O lap-top 

desse pesquisador também foi usado por alguns grupos em algumas ocasiões. 

 Ao que parece, atualmente o programa PROINFO deu lugar a um programa estadual 

de informatização das escolas públicas de Minas Gerias, havendo previsão de chegada de 

novos computadores para os próximos anos. No município de São João del-Rei somente 
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quatro escolas públicas estaduais tem computadores à disposição e a mais bem equipada é a 

Escola Estadual Governador Milton Campos, onde esse estudo foi realizado. 

 

 

5.4 - As primeiras interações com a classe 

 

 No primeiro contato com a classe procurei expor os aspectos gerais das aulas que 

fariam o uso de um CD-ROM e do laboratório de informática da escola. Falei também sobre a 

organização da turma em grupos e sobre a necessidade de registro áudio visual das atividades 

no contexto de realização de uma pesquisa. Depois, convidei os alunos para participarem das 

aulas e da pesquisa e alguns alunos não gostaram muito da idéia de filmar as aulas. Nesse 

primeiro contato entreguei um Informe sobre o Projeto e um Termo de Autorização para cada 

aluno para que os pais ou responsáveis tomassem consciência do que iria ser realizado nas 

aulas de Química da escola e para que autorizassem (ou não) a filmagem de seus filhos e 

filhas. Na aula seguinte, todos os alunos e alunas trouxeram o Termo assinado pelos pais e 

somente dois alunos se recusaram a serem filmados, e foram respeitados. Ao que parece, essa 

recusa foi uma decisão dos próprios alunos e não de seus pais. De qualquer modo, esse ato foi 

importante para que os familiares (e os alunos) recebessem uma comunicação por escrito 

sobre o que iria ocorrer nas aulas de Química nos próximos meses. 

 

 

5.5 - A composição dos grupos de alunos 

 

A composição dos grupos de alunos foi solicitada inicialmente à Professora Eliane 

Ramos, através da seguinte tarefa: 

 
TAREFA PARA A PROFESSORA ELIANE 

 
 
Veja se é possível sugerir a composição de dois grupos de alunos, um na turma A e outro na 
turma B, cada um com cinco alunos distribuídos de acordo com as seguintes características: 
 
Aluno/a 1: UM/A “CIENTISTA EM POTENCIAL” 
 
Dedicado/a; curioso/a; tipo CDF; os outros professores comentam sobre ele/a; se interessa 
pelo conteúdo e vai bem na química escolar; não questiona se a química tem alguma validade  

Continua 
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para a sua vida; o que importa é aprender o conteúdo; provavelmente irá fazer faculdade em 
áreas relacionadas às ciências e, quem sabe, em química. 
 
 
Aluno/a 2: UM/A “OUTROS/AS  ALUNOS/AS  ESPERTOS/AS” 
 
Bom/oa aluno/a; embora se saia bem em química, não gosta muito dela, preferindo outras 
matérias, como as da área de humanas (português, história e geografia). Nas aulas de química 
gosta de saber pra que serve o que está aprendendo; as aulas de química podem ser 
monótonas para ele/a. 
 
Aluno 3: ALUNO/A  TIPO “EU NÃO SEI” 
 
Cumpre o mínimo necessário, pois reconhece a importância ou necessidade da escola; tira 
boas notas, mas também pode ir mal; é meio “perdido/a”; não sabe o que vai fazer da vida; é 
do tipo que memoriza conteúdo, sem compreendê-lo de fato e, portanto, dificilmente 
consegue explicá-lo. 
 
Aluno 4: ALUNO/A TIPO “FORASTEIRO/A” 
 
Indisciplinado/a; as aulas para ele/a são chatas; normalmente tira notas baixas; não gosta da 
escola e das aulas; sua sobrevivência na escola relaciona-se a obedecer o que o professor 
manda fazer; fica escrevendo, conversando na aula ou falta muito; a química para ele/a é um 
“outro mundo”. 
 
Aluno 5: ALUNO/A TIPO “FORASTEIRO/A INTERESSADO/A” 
 
Alienado/a em relação à escola e à química; pode ser interessado/a, mas caminha marginal ao 
processo; se esforça, faz coisas desnecessárias, vai mal nas provas; não se sente muito 
confortável no mundo em que vive; tem baixa estima e auto-confiança; sente-se excluído, há 
problemas com família e/ou amigos. 
 

 

A Professora respondeu à solicitação dizendo que a tarefa era difícil para que ela 

realizasse a contento, alegando que não tinha um conhecimento maior sobre os alunos daquela 

classe. Por essa razão elaborei um questionário contendo 31 perguntas/itens tomando por base 

o estudo de Costa (1995), o qual foi aplicado na classe na segunda aula/interação com a 

mesma. Cada aluno/a recebeu um questionário contendo um quadro de identificação de nome, 

idade, sexo, endereço e e-mail, de acordo com as seguintes perguntas propostas: 
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CONHECENDO UM POUCO SOBRE AS REALIDADES NA ESCOLA, NA 
FAMÍLIA, COM OS AMIGOS E EM RELAÇÀO À QUÍMICA 

 

���� 
 
1) Você gosta de estudar?   
2) Fale um pouco sobre como é o seu dia na escola. 
3) Qual é a sua atividade favorita na escola? 
4) Existe alguma coisa que você não gosta em sua escola? Fale um pouco sobre isso. 
5) Você se sente excluído/a ou inferiorizado/a na escola por alguma razão? 
6) E em sua vida? Você se sente excluído/a ou inferiorizado/a por alguma razão? 
7) Que matéria você mais gosta? 
8) Que matéria você mais detesta? 
9) Você gosta de Química? Fale um pouco sobre isso. 
10) Como são suas aulas de Química? 
11) Compare suas aulas de Química com as aulas de outras matérias. São iguais? Diferentes?  
12) Você acha que é necessário aprender Química? Por que? 
13) Para que está servindo a Química que você está aprendendo? 
 14) Como você estuda para as provas de Química? Você estuda do mesmo modo para as 
provas de Física, Biologia, Geografia, História e as outras matérias?  
15) Você acha que a Química ensinada na escola deve ter alguma relação com a sua vida ou 
prefere que seja voltada para o vestibular?  
16) Cite um/a (ou mais) colega(s) de sua turma que você acha que é “fera” em Química. 
17) Cite um/a colega que você percebe não se sair muito bem na escola. Por que acha que 
isso acontece? 
18) Escreva o que entende por: 
Química: 
 
Ciência: 
 
Tecnologia: 
 
19) O que os seus pais fazem?  
20) Fale um pouco mais sobre sua família. Como eles são?  
21) Existe alguma pessoa em sua família ou em seu círculo de amizades que influencia suas 
decisões ou os seus planos para o futuro? Fale um pouco sobre isso. 
22) Há alguma dificuldade em sua vida que atrapalha o seu rendimento na escola? 
23) Descreva como são seus/suas amigos/as mais chegados/as? 
24) O que você faz normalmente quando não está na escola? 
25) O que você mais gosta de fazer em seu dia a dia? 
26) O que você menos gosta de fazer em seu dia a dia? 
27) O que você pretende fazer depois que acabar o terceiro ano? 
28) Você tem computador em casa?  
29) Você costuma utilizar o computador em casa, na escola ou outro lugar? Para fazer o quê? 

 
Continua 
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30)Você se considera: 
(      )  um/a aluno/a que adora química e vai bem nessa matéria 
(      ) um/a aluno/a que adora química mas vai mal nessa matéria 
(      )  um/a aluno/a que não gosta de química e vai bem nessa matéria 
(      )  um/a aluno/a que não gosta de química e vai mal nessa matéria 
(      ) um/a aluno/a que nem gosta e nem detesta química e vai bem nessa matéria 
(      ) um/a aluno/a que nem gosta e nem detesta química e vai mal nessa matéria 
(       ) um/a aluno/a sem motivação 
(       ) um/a aluno/a que não quer saber de nada 
(       ) outro tipo de aluno/a. Como você é?__________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 
 
 
31) Há alguma coisa que você gostaria de dizer que não lhe foi perguntado? 
 
 

         OBRIGADO � 
 

 

Os alunos receberam os questionários no início de uma aula de 50 minutos. As 

perguntas foram lidas inicialmente em voz alta e alguns comentários foram feitos no sentido 

de pedir que os alunos se expressassem com sinceridade e liberdade, procurando mostrar 

como eles eram de fato. Antes do término da aula vários alunos já haviam respondido a todos 

os itens do questionário. Uns foram mais detalhistas enquanto outros mais objetivos. Somente 

três alunas não conseguiram responder a todos os itens do questionário até o término da aula,  

concluindo as suas respostas ao questionário na aula seguinte. 

O leitor deve atentar para o fato que o questionário procura captar a complexidade dos 

alunos categorizados por Costa no contexto da classe envolvida, procurando perceber entre os 

alunos do “3º A”: 

- os seus sentimentos em relação à escola. 

- as suas atividades favoritas. 

- as matérias preferidas. 

- as visões de outras disciplinas. 

- as visões do ensino e da Professora de Química. 

- seus modos de estudar. 

- os mais bem sucedidos e aqueles com maiores dificuldades de aprendizagem; 
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- suas visões de Química, Ciência e Tecnologia; 

- os seus mundos de famílias, amigos e outros; 

- as suas atividades extra-escolares; 

- os seus interesses futuros; 

- se usam o computador e com que freqüência, e  

- como se conceituam como alunos de Química.  

 

Nesse questionário há perguntas que apresentam o potencial de remeter diretamente a 

um ou outro tipo de aluno, como por exemplo: 

 

- Para um “Forasteiro/a Interessado/a”: 

5) Você se sente excluído/a ou inferiorizado/a na escola por alguma razão? 
6) E em sua vida? Você se sente excluído/a ou inferiorizado/a por alguma razão? 
22) Há alguma dificuldade em sua vida que atrapalha o seu rendimento na escola? 
 

- Para um “Forasteiro”: 

1) Você gosta de estudar?   
4) Existe alguma coisa que você não gosta em sua escola? Fale um pouco sobre isso. 
17) Cite um/a colega que você percebe não se sair muito bem na escola. Por que acha que isso 
acontece? 
 

- Para um “Outro Aluno Esperto”: 

12) Você acha que é necessário aprender Química? Por que? 
13) Para que está servindo a Química que você está aprendendo? 
 

- Para um “Cientista em Potencial”: 

9) Você gosta de Química? Fale um pouco sobre isso. 
16) Cite um/a (ou mais) colega(s) de sua turma que você acha que é “fera” em Química. 
21) Existe alguma pessoa em sua família ou em seu círculo de amizades que influencia suas decisões 
ou os seus planos para o futuro? Fale um pouco sobre isso. 
 

- Para um aluno do tipo “Eu Não sei”: 

11) Compare suas aulas de Química com as aulas de outras matérias. São iguais? Diferentes?  
14) Como você estuda para as provas de Química? Você estuda do mesmo modo para as provas de 
Física, Biologia, Geografia, História e as outras matérias?  
27) O que você pretende fazer depois que acabar o terceiro ano? 
 

Há também questões genéricas que permitem inferir sobre mais de uma categoria de 

alunos: 

7) Que matéria você mais gosta? 
8) Que matéria você mais detesta? 
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18) Escreva o que entende por: 
Química: 
Ciência: 
Tecnologia: 
19) O que os seus pais fazem?  
20) Fale um pouco mais sobre sua família. Como eles são?  
23) Descreva como são seus/suas amigos/as mais chegados/as? 
27) O que você pretende fazer depois que acabar o terceiro ano? 
  

 Para perceber o uso de computadores pelos alunos foram propostas duas questões: 

28) Você tem computador em casa?  
29) Você costuma utilizar o computador em casa, na escola ou outro lugar? Para fazer o quê? 
 

 É importante mencionar que esse questionário foi concebido na direção de dar os 

primeiros passos para conhecer melhor os alunos envolvidos na pesquisa. Essa pretensão 

naturalmente apresenta lacunas porque para conhecer melhor os alunos é preciso obter mais 

dados através da observação dos mesmos em situações de sala de aula e através de conversas 

com eles. A análise do questionário pura e simplesmente foi um passo inicial para conhecer os 

alunos e compor os seus grupos de trabalho. Oito grupos de cinco alunos foram constituídos a 

partir da análise desse questionário e dois grupos foram selecionados para o acompanhamento 

e registro áudio visual das ações.  

 Um desses grupos foi constituído por dois alunos do tipo “Cientista em Potencial”, 

com um deles tendo experiência no uso do computador, duas alunas do tipo “Eu Não Sei” e 

uma aluna do tipo “Forasteira Interessada”. Para compor o outro, selecionei dois alunos do 

tipo “Outros Alunos Espertos”, um “Cientista em Potencial”, uma aluna do tipo “Eu Não Sei” 

e um aluno “Forasteiro”. Durante a observação dos alunos nas aulas e após a realização de 

entrevistas com os mesmos constatei que o aluno que julguei ser um “Cientista em Potencial” 

para integrar o segundo grupo era na verdade um aluno do tipo “Eu Não Sei”. No primeiro 

grupo percebi que uma das alunas que julguei ser do tipo “Eu Não Sei”, se mostrou mais 

próxima da categoria de uma aluna do tipo “Cientista em Potencial” com inclinação para a 

área de Física. Um aluno do tipo “Outro Aluno Esperto”, que foi julgado corretamente em 

minha análise dos dados do questionário, por outro lado, revelou-se na entrevista, em 

particular, como um “Outro Aluno Esperto afinado com a ciência” ou como um “Cientista em 

Potencial sensível às humanidades”. Os demais alunos dos dois grupos, no entanto, foram 

diagnosticados corretamente com base no questionário aplicado. 

Não foi difícil perceber semelhanças entre os alunos de Costa e os alunos da classe 

envolvida nesse estudo. Alguns alunos foram facilmente percebidos como sendo “Cientistas 

em Potencial” e “Outros Alunos Espertos”. A constatação disso foi surpreendente mediante a 
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observação do desempenho desses alunos nas atividades realizadas em sala de aula. Os 

“Forasteiros” também não foram difíceis de ser percebidos, assim como alguns alunos do tipo 

“Eu Não Sei”. Essa última categoria, em particular, me pareceu ser a mais numerosa na turma 

e a mais diversa. Alguns dentre esses últimos alunos deixaram dúvidas com base somente na 

análise do questionário, às vezes remetendo a uma outra categoria. Alguns alunos também me 

pareceram se enquadrar em mais de uma categoria ou em “categorias híbridas”.  

Tal como previsto por Aikenhead em uma comunicação pessoal via e-mail, o modelo 

tipológico de Costa (1995) se refere a um modelo proposto por uma cientista de acordo com 

uma realidade e contexto, sendo compreensível não encontrar uma correspondência perfeita 

em outras realidades e situações. Aikenhead (2001) mesmo encontrou uma categoria de 

alunos diferente daqueles observados por Costa, reconhecendo-os como alunos do tipo “Eu 

Quero Saber”. Alunos semelhantes ao perfil traçado para essa categoria também foram 

observados na classe. Durante as atividades, esses alunos se mostraram como questionadores 

das aulas, demonstrando atenção e interesse e ao mesmo tempo dificuldades de compreensão. 

Esses alunos parecem gostar de Química, mas, ao que parece, os seus trânsitos nessa direção 

compreendem, muitas vezes, verdadeiras “aventuras arriscadas”. 

 

 

5.6 - As atividades em sala de aula 

 

As atividades desenvolvidas em sala de aula envolveram quatro momentos distintos: 

 

1º) Os alunos interagindo com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas em grupos e  

      emitindo as suas respostas iniciais para as perguntas nele propostas. 

 

2º) A Professora de Química realizando intervenções/aulas a partir das respostas dadas pelos  

      alunos e desenvolvendo as suas aulas. 

 

3º) Os alunos re-elaborando suas respostas para as perguntas do Hipermídia e emitindo uma  

     versão final para as mesmas. 

 

4º) Os alunos respondendo individualmente a uma avaliação final das atividades desenvolvi-      

     das na escola. 
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Os três primeiros momentos foram registrados usando uma filmadora Panasonic 

M9000 conectada a uma mesa de som Behringer UB1202 e a quatro microfones sem fio 

LeSon 202 D, os quais foram colocados nos alunos dos dois grupos selecionados para 

observação nas ocasiões dos 1º e 3º momentos, ou na Professora e entre alguns alunos da 

turma ou em locais estratégicos do laboratório de informática da escola na ocasião do 2º 

momento. Os equipamentos de registro foram organizados e testados com no mínimo 30 

minutos de antecedência do início das aulas. A turma foi dividida em duas subturmas com 

sistema de rodízio na utilização do espaço do laboratório, visando melhor condição de registro 

e conforto dos alunos para a realização dos trabalhos. 

 

 

5.7 - As entrevistas 

 

 Foram desenvolvidas duas baterias distintas de entrevistas após o término das 

atividades desenvolvidas em sala de aula e todas envolveram registro em vídeo. A primeira 

bateria envolveu quatorze alunos (suspeitos “Cientistas em Potencial”, “Outros Alunos 

Espertos”, alunos do tipo “Eu Não Sei”, os dois tipos de “Forasteiros” e os alunos do tipo “Eu 

Quero saber”) tendo como guia o próprio questionário aplicado no início das atividades. 

Nessas entrevistas, procurei ouvir também as impressões dos alunos quanto às aulas usando o 

Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas.  

A segunda bateria de entrevistas foi realizada cerca de três meses após o término das 

atividades na escola e ocorreu devido a uma interação pessoal desse pesquisador com o 

Professor William Cobern no Mallinson Institute for Science Education, na Western Michigan 

University, em Kalamazoo/Michigan/EUA, no mês de novembro de 2005, com o qual aprendi 

uma técnica de entrevista desenvolvida para conhecer as visões de mundo dos alunos em 

relação à Natureza e ciência (COBERN, 2000a), sendo necessário traduzir o material de 

Cobern (2000a) do inglês para o português e realizar uma ligeira adaptação cultural. Essa 

entrevista foi realizada com doze alunos após a aplicação de um teste de “causalidade” 

desenvolvido por Cobern (1995; 1997) para distinguir variações nas visões de mundo dos 

alunos em relação à categoria “causalidade universal”. Os resultados da aplicação desse teste 

não estão sendo considerados nesse texto, mas é preciso mencioná-lo por ter alimentado 

algumas discussões que ocorreram nas entrevistas. A Professora também foi entrevistada em 

dois momentos: após o término das atividades em sala de aula, visando a avaliação das aulas, 

e através da entrevista envolvendo visões de mundo sobre ciência e Natureza. 



 214 

 5.8 - O tratamento dos dados 

 

5.8.1 - O questionário  

 

 O questionário aplicado aos alunos foi analisado de dois modos: primeiro percorrendo 

os questionários de cada aluno e procurando perceber o seu perfil ou categoria de semelhança 

com os alunos de Costa (1995), visando compor os grupos de trabalho, e depois fazendo uma 

varredura nas respostas de toda a classe para algumas perguntas visando perceber visões 

específicas da classe como um todo. 

 

 

5.8.2 - As gravações áudio visuais das aulas/interações com o Hipermídia 

  

 Após a filmagem de cada aula da Professora Eliane ou das interações entre os alunos e 

o Hipermídia, as fitas gravadas em vídeo foram etiquetadas, revisadas, e um roteiro ou 

sinopse resumindo seus conteúdos principais foi elaborado. Essas fitas foram analisadas 

posteriormente visando transcrevê-las para a linguagem escrita e situá-las temporalmente. 

Após isso, foi feita a leitura das transcrições das aulas e das interações, procurando extrair 

partes representativas para compor os episódios de descrição e análise.  

A partir da seleção e composição dos episódios procurei re-visitar as fitas de vídeo ao 

lado de suas transcrições escritas, procurando confirmar as impressões, captar nuances e 

compreender o que estava de fato se passando. Os diálogos e cenários que escolhi para 

compor os episódios dos “alunos-(inter)agindo-com-o-Hipermídia-Etnográfico-sobre-o-

sabão-de-cinzas” e da “Professora-(inter)agindo-com-os-alunos-na-interpretação-do-

Hipermídia-Etnográfico-sobre-o-sabão-de-cinzas” procuram destacar aspectos das interações 

ao redor do Hipermídia e da instrução realizada. Cada episódio trouxe à tona diferentes 

questões, invocando diferentes reflexões teóricas, e algumas dessas foram trazidas à tona em 

mais de um episódio. Diversos referenciais teóricos interessantes, além dos que já citei até o 

presente momento, foram incorporados às discussões para auxiliar a análise, conforme já 

comentei. Alguns itens da avaliação individual final das atividades na escola e as respostas 

dadas pelos grupos de alunos para as perguntas propostas no Hipermídia também foram 

incorporadas na discussão dos episódios. 
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5.8.3 - As entrevistas 

 

 Quanto às entrevistas realizadas com os alunos, a primeira bateria foi desenvolvida 

tendo por base as respostas dadas ao questionário aplicado no início das atividades na escola. 

Quatorze alunos foram entrevistados desse modo e as entrevistas foram registradas em vídeo, 

cabendo rever os dados posteriormente e transcrevê-los para análise. No presente texto serão 

apresentados os dados específicos dos dez alunos dos dois grupos observados. A estrutura da 

segunda bateria de entrevistas (visões de mundo) realizadas será mostrada junto aos 

resultados obtidos com três dos doze alunos entrevistados. As doze entrevistas realizadas, 

contudo, acrescentam dados e informações a esse estudo que serão aproveitadas em 

publicações futuras. Dentre as três entrevistas selecionadas procurei rever os vídeos, 

selecionar os dados mais relevantes, transcrevê-los e realizar uma análise comparativa. 
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6 - Resultados e discussão 
 
 
6.1 - Características gerais das interações dos grupos de alunos com o Hipermídia 
Etnográfico sobre o sabão de cinzas 
 

 Na primeira interação com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas toda a 

turma foi levada ao laboratório de informática da escola. Os alunos se sentaram 

aleatoriamente ao redor dos computadores e a Professora Eliane conduziu a exploração do 

instrumento, desde a inserção do CD-ROM no drive do computador até o seu conteúdo: os 

textos, as fotografias, os vídeos, o menu e comandos básicos usando o mouse. Essa interação 

foi curta, visando somente apresentar o material que daria o suporte às próximas aulas de 

Química. Nessa mesma aula os alunos também se familiarizaram com os equipamentos de 

registro que fariam parte das atividades (filmadora, tripé, mesa de som, bases de captação de 

sinal sonoro e microfones sem fio), os quais foram colocados num canto do laboratório. 

Na segunda interação os grupos já haviam sido formados e o rodízio das duas 

subturmas no laboratório de informática também já havia sido definido. Enquanto metade da 

turma ia para o laboratório, a outra metade ficava com a Professora em sala de aula realizando 

atividades no âmbito do programa de ensino normal das aulas ou discutindo aspectos do 

trabalho com o Hipermídia. Nas aulas seguintes, as duas turmas se revezaram para interagir 

com o Hipermídia no laboratório.  

Os alunos chegavam para a aula de Química no laboratório de informática vindos da 

sala de aula, após uma aula de outra matéria, ou após o intervalo de recreio. Ao chegarem, os 

alunos se sentavam ao redor dos computadores e iniciavam os trabalhos: alunos-(inter)agindo-

com-o-Hipermídia-Etnográfico. Normalmente, cada grupo de alunos se reunia ao redor de um 

ou dois computadores vizinhos, com dois, três ou mesmo cinco alunos reunidos ao redor de 

cada máquina. Os alunos dos grupos selecionados para observação colocavam os microfones 

e o processo iniciava. A rotina de trabalho dos grupos consistia em inserir o CD-ROM no 

computador e a partir daí se direcionavam para onde queriam.  

Os dois grupos de alunos observados mais de perto se reuniram em quatro encontros 

ao redor do instrumento, a partir da segunda interação da classe com o mesmo, sendo três em 

horário normal de aula de 50 minutos e um em horário extra de 60 minutos. Vamos chamá-los 

de grupos A e B daqui para frente. Cada um desses grupos integrou uma das duas subturmas 

de 20 alunos, ficando o grupo A numa subturma e o grupo B na outra. Praticamente não 

houve intervenções da Professora durante esses encontros. Uma única intervenção feita por 
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ela, a meu pedido, foi solicitar aos alunos que procurassem responder as perguntas propostas 

no instrumento com objetividade, evitando copiar páginas inteiras de livros e reproduzi-las 

como resposta. Os alunos receberam a instrução de que deveriam discutir essas perguntas, 

expressar as suas idéias a respeito, realizar pesquisas se necessário e elaborar as respostas 

finais por escrito procurando se expressar segundo eles mesmos e o que haviam entendido a 

partir de suas pesquisas; as fontes de informações para a composição das respostas deveriam 

ser citadas no âmbito de cada resposta. Os alunos se reuniram em seus grupos de trabalho no 

laboratório de informática e interagiram direta e exclusivamente com o Hipermídia durante os 

quatro encontros. Cada grupo recebeu um CD-ROM para exploração e ao final, os grupos de 

alunos entregaram duas cópias das suas respostas para as perguntas propostas no Hipermídia, 

sendo uma em papel e outra em disquete. 

A segunda interação dos alunos com o Hipermídia (ou a primeira interação dos grupos 

constituídos) foi mais dirigida do que as posteriores, de modo a facilitar a incursão dos alunos 

na proposta do trabalho. Os alunos foram orientados no início da aula para explorarem as 

páginas dos seguintes textos: Hoje em dia o pessoal não conhece, Os ingredientes e É de 

cinza porque ele é feito da dicuada, cujos títulos foram escritos na lousa do laboratório. Outra 

diretiva se deu no sentido de discutirem as perguntas propostas nas páginas desses textos. A 

partir dessa segunda interação, os alunos caminharam segundo os seus próprios passos, 

explorando o instrumento, discutindo as perguntas, expressando opiniões, usando a internet, 

trazendo informações de outras fontes e elaborando as suas respostas. Na terceira interação 

(ou segunda interação dos grupos constituídos), eles receberam uma folha contendo as 14 

perguntas propostas no Hipermídia escritas e numeradas, comunicando também sobre o prazo 

final para a entrega das suas respostas às mesmas por escrito. 

 
 
6.2 - Orientações para leitura e acompanhamento dos episódios de interação dos grupos de 
alunos com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas 

 

A transcrição das oito interações dos alunos com o Hipermídia Etnográfico sobre o 

sabão de cinzas (quatro interações do grupo A e quatro interações do grupo B) estão sendo 

disponibilizadas no CD “Anexos”, constituindo oito seqüências de enunciados dos Grupos A 

e B: SEG A1, SEG A2, SEG A3; SEG A4; SEG B1, SEG B2, SEG B3 e SEG B4. As 

seqüências de enunciados SEG A5, SEG B5 e SEG B6 também são disponibilizadas no CD 

“Anexos” e se referem às interações discursivas entre os alunos observadas no 3º momento 

das atividades desenvolvidas, conforme mencionei na página 212. As interações discursivas 
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selecionadas para compor os episódios de análise foram extraídas dessas seqüências de 

enunciados, com atenção particular para as seqüências gerais de enunciados A: 1,2,3,4 e B: 

1,2,3,4.  

Via de regra, cada episódio selecionado para descrição e análise dos “alunos-dos-

grupos-A-e-B-(inter)agindo-com-o-Hipermídia-Etnográfico-sobre-o-sabão-de-cinzas” tem 

por base o seguinte esquema de apresentação: 

 

1. Descrição do conteúdo ou parte do Hipermídia Etnográfico que estava sendo explorada 
pelos alunos. 

 
2. Descrição do contexto ou trajetória dos grupos até o trecho selecionado para análise. 
 
3. Apresentação das interações discursivas, com menção à sua seqüência de enunciados-

fonte. 
 
4. Interpretação das interações discursivas enquanto as mesmas são apresentadas. 
 
5. Caracterização da abordagem comunicativa e dos padrões de interação discursiva com  
      base em Mortimer e Scott53 (2002). 
 
6. Discussão e análise dos episódios.  

 

A última etapa é apresentada nesse texto após a descrição de episódios reunidos por 

blocos, ou seja, ao final de um conjunto de episódios será feita a discussão dos mesmos, e 

assim por diante. Primeiro vou apresentar as interações dos alunos do grupo A com o 

Hipermídia e depois as interações do grupo B.  

 Em alguns episódios pode ocorrer a apresentação de um diálogo mais extenso de 

modo gradual. Nesses casos, os diálogos serão apresentados e interpretados em partes e 

_________________________________________________________________ 

53. Mortimer e Scott (2002) definiram duas dimensões para caracterizar o discurso das aulas de ciências: a 
dimensão dialógica ou de autoridade e a dimensão interativa ou não-interativa. Num discurso dialógico várias 
idéias são expostas e no discurso de autoridade somente um ponto de vista é discutido. Quando mais de uma 
pessoa participa do discurso ele é considerado como sendo do tipo interativo e quando somente uma pessoa 
participa é não-interativo.  Da combinação desses extremos decorrem quatro classes de abordagem 
comunicativa: Interativa/Dialógica (interanimação de vozes e de idéias), Interativa/de autoridade 
(interanimação de vozes ao redor de um único ponto de vista), Não-interativa/dialógica (uma única voz 
considera vários pontos de vista), Não-interativa/Não-dialógica (uma única voz apresenta um ponto de vista 
específico). Os autores mencionam que cada uma dessas combinações encontra o seu lugar nos processos de 
ensino e aprendizagem em ciências. Em relação aos padrões de interação discursiva, o mais comum nas 
interações professor-aluno são as tríades do tipo I-R-A (Iniciação do professor, Resposta do Aluno, Avaliação do 
professor), mas existem também cadeias não triádicas do tipo I-R-P-R-P... ou I-R-F-R-F, onde P significa uma 
ação discursiva desencadeada para dar prosseguimento ao discurso e F um feedback sugerindo aprimorar  uma 
fala anteriormente enunciada. De acordo com os autores esses padrões podem ocorrer nos diálogos entre os 
alunos trabalhando em grupos e nos diálogos entre professor e alunos durante as aulas. 
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sequencialmente. Em alguns episódios pode ocorrer também a seleção de falas dos alunos ao 

redor de uma pergunta específica proposta no Hipermídia, as quais podem ter ocorrido ao 

longo de duas ou mais aulas. Nesses casos, procurarei situar as trajetórias dos alunos ao redor 

da pergunta focada em cada aula. Os padrões de interação discursiva não serão determinados 

para todos os enunciados, mas particularmente para os diálogos iniciados a partir de uma 

pergunta proposta no Hipermídia e vez ou outra decorrente da interação com as imagens e 

vídeos do instrumento. No Quadro 5 mostrado a seguir apresento a convenção de sinais 

adotada na transcrição das interações discursivas. 

 

   Quadro 5 – Convenção de  sinais  adotada  na transcrição  das  interações  dos alunos 
                      dos grupos A e B com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas. 
 

Simbologia Significado 

          (...) Palavras sem decifrar 

          (...) Fala simultânea sem decifrar. 

            . 
            . 
            . 

 

Diálogos e ações omitidos por não possuírem relevo ou  
por se desviarem do tema em discussão 

          (   ) (observação considerada relevante durante a transcrição 
dos dados) 

          [   ] Ação simultânea à fala ou entre falas 

          [...] Fala omitida com o objetivo de focalizar um trecho 
específico do enunciado 

           ... A fala é interrompida e retomada momentaneamente 
dentro de um enunciado ou termina em um turno e 

começa em turno à frente. 
 

            / Pausa na fala ou entre falas com menos de 5 segundos 

           // Pausa na fala ou entre falas com mais de 5 segundos 

  MAIÚSCULO Fala com ênfase  

      Grifado Falas simultâneas 

      Negrito Falas das mulheres que fazem o sabão de cinzas 
inseridas no diálogo durante a interação dos alunos 

com o Hipermídia Etnográfico 
 

      “Aspas” Palavras lidas pelos alunos nos textos do Hipermídia e 
inseridas em seus enunciados 

“Aspas em 
itálico” 

     Palavras lidas pelos alunos em outras fontes 
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6.3 – Episódios relativos aos “alunos-do-grupo-A-(inter)agindo-com-o-Hipermídia-Etnográfico-
sobre-o-sabão-de-cinzas” 
 

Os alunos do grupo A são: Maria, Jaqueline, Gláucia, Wesley e Pablo, todos com 17 

anos de idade.  

 

6.3.1 - Episódio no 1(a) – “São os mineiros sim!” 

 

O diálogo abaixo se refere a uma primeira discussão que ocorreu durante a interação 

inicial dos alunos do grupo A com o Hipermídia, que foi iniciada pela pergunta “O sabão de 

cinzas é uma invenção do povo mineiro?”. Antes de iniciar a discussão ao redor dessa 

pergunta os alunos exploraram os recursos das páginas dos textos Hoje em dia o pessoal não 

conhece e Os Ingredientes. 

O texto Hoje em dia o pessoal não conhece situa a produção do sabão de cinzas no 

estado de Minas Gerais, descreve algumas características das pessoas envolvidas na pesquisa, 

citando-as nominalmente, e apresenta o trecho de um diálogo entre Dona Anésia e Dona 

Aparecida. O título do texto corresponde à voz de Dona Anésia que aparece no diálogo e 

coloca em evidência o fato do sabão de cinzas ter sido mais conhecido no passado. Na página 

desse texto podem ser acessados: um vídeo, relativo ao diálogo descrito no texto; uma 

animação mostrando os locais onde o sabão de cinzas foi estudado no estado de Minas 

Gerais/Brasil e uma seqüência de fotografias das pessoas mencionadas no texto (a mesma que 

aparece na abertura do Hipermídia). A pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do povo 

mineiro?”, é proposta na página desse texto, cujo acesso se dá mediante o posicionamento da 

seta do mouse sobre o ponto de interrogação que fica girando na página. A intenção da 

pergunta proposta na página do texto Hoje em dia o pessoal não conhece foi estimular a 

curiosidade dos alunos sobre as origens do sabão de cinzas no estado de Minas Gerais. 

O texto Os ingredientes menciona os diferentes nomes atribuídos ao sabão de cinzas e 

cita os dois ingredientes básicos usados em seu preparo: as cinzas e a gordura. Após isso, o 

texto apresenta uma fala de Dona Rosa descrevendo resumidamente as etapas envolvidas no 

preparo do sabão de cinzas e descreve os modos mais comuns de obtenção e os cuidados com 

as cinzas e a gordura. Na página desse texto pode ser acessado um vídeo que reproduz uma 

fala de Dona Rosa sobre as etapas de preparo do sabão de cinzas. Vamos ao trecho do diálogo 

iniciado pela pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?”: 
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5. Pablo: Eu acho que não. 
6. Maria: Ah, eu acho que sim. 
7. Pablo: Por quê? 
8. Maria: Porque a gente por ser mais simples, mais humilde, não tinha muitos recursos, então 

a gente optô por isso. Sei lá. São os mineiros sim! 
9. Pablo: Mas será que eram só os mineiros que... usa as cinzas? 
10. Wesley: Pra mim não! 
11. Pablo: Eu acho que também não. 

(Trecho extraído da SEG A1) 

 

Nesse breve diálogo inicial os alunos estavam expressando as suas respostas pessoais 

para a pergunta proposta no Hipermídia. A abordagem comunicativa foi do tipo interativa-

dialógica, com a participação de Pablo, Maria e Wesley, que expressaram as suas idéias a 

partir da pergunta. Pablo respondeu: “Eu acho que não” (Linha 5) e Maria replicou: “Ah, eu 

achou que sim (Linha 6). Ao ser questionada por Pablo, Maria justificou a sua resposta de 

modo argumentativo: “Porque a gente por ser mais simples, mais humilde, não tinha muitos 

recursos, então a gente optô por isso. Sei lá. São os mineiros sim!” (Linha 8). Maria associou 

as características “simples” e “humilde” a um aspecto que ela deslocou no tempo: a falta de 

recursos, estabelecendo uma relação entre o sabão de cinzas, o simples, o humilde e uma 

alternativa para a falta de recursos no passado do povo mineiro.  

Ao que parece, os argumentos de Maria foram extraídos do conteúdo do texto Hoje em 

dia o pessoal não conhece do Hipermídia: 

 

As pessoas que possuem conhecimento a respeito desse sabão são simples e 
pouco escolarizadas. 
O sabão de cinzas era mais utilizado no passado quando havia escassez de 
agentes de limpeza. 

(Frases extraídas do texto Hoje em dia o pessoal não conhece – Hipermídia  
Etnográfico sobre o sabão de cinzas). 

 

Em sua fala, Maria mencionou o adjetivo “simples”, citado no texto, e associou-o 

também ao “humilde”, e estendeu a afirmação do texto sobre a “escassez de agentes de 

limpeza” para o nível da carência de “muitos recursos” no passado do povo mineiro. Maria 

respondeu à pergunta feita por Pablo de modo coerente com a lógica das informações 

apresentadas no texto Hoje em dia o pessoal não conhece. Observo que o atributo “simples”, 

também pode ter sido notado por Maria nas fotografias das pessoas que são retratadas no 

Hipermídia durante a sua abertura.  

O que mais se destaca na fala de Maria foi ela ter dito “a gente” em dois momentos de 

seu enunciado. Ao se expressar desse modo, Maria provavelmente estava vivenciando uma 
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relação de identificação com as pessoas que leu a respeito e que viu e ouviu através do 

Hipermídia: “a gente por ser mais simples, mais humilde...”. Essa relação de Maria foi 

reforçada na continuidade de sua fala: “... não tinha muitos recursos, então a gente optô por 

isso”. Nesse último trecho, Maria estabeleceu uma relação de identificação entre ela e o povo 

mineiro para além do tempo presente e no contexto de sua justificativa para as origens 

mineiras do sabão de cinzas. Essa aluna foi a única que defendeu um “sim” para a pergunta 

“O sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?” em seu grupo. Embora ela tenha dito 

um “sei lá” no final de sua fala (Linha 8), ela disse logo em seguida: “São os mineiros sim!”, 

como quem diz: “não tenho certeza, mas quero muito que esse sabão seja uma invenção do 

povo mineiro”.  

O feedback dado por Pablo foi colocado na forma de uma nova pergunta: “Mas será 

que eram só os mineiros que... usa as cinzas?” (Linha 9). Observo que Pablo não questionou 

os argumentos de Maria; ele questionou se eram somente os mineiros que usavam cinzas para 

fazer sabão. Na pergunta de Pablo pode estar embutida a idéia de que os argumentos de Maria 

não são uma exclusividade do povo mineiro de antigamente, além do fato das cinzas 

constituírem um material de fácil acesso, sendo, portanto, grande a chance de sua utilização 

por outros povos para produzir sabão. Pablo queria que Maria pensasse melhor sobre os seus 

argumentos, sobre a sua resposta afirmativa para a pergunta referente às origens mineiras do 

sabão de cinzas. Wesley respondeu prontamente ao feedback dado por Pablo a Maria, de um 

modo pessoal e categórico: “Pra mim não!” (Linha 10). A resposta de Wesley provocou em 

Pablo uma re-afirmação de sua idéia inicial, mas ainda expressando-a em termos de sua 

opinião pessoal somada à visão de Wesley: “Eu acho que também não...” (Linha 11). 

O padrão de interação nesse diálogo foi do tipo I-R-R-P-R-F-R-R, ou seja, houve 

iniciação através da leitura da pergunta proposta no Hipermídia, seguindo-se as respostas 

contrárias de Pablo e de Maria; depois Pablo fez uma pergunta a Maria dando continuidade ao 

diálogo, Maria ofereceu a sua resposta argumentativa, Pablo deu o seu feedback a Maria e 

Wesley emitiu a sua resposta, provocando um reforço na resposta inicialmente dada por 

Pablo. Observo que Maria não re-elaborou a sua fala após o feedback dado por Pablo. 
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6.3.2 - Episódio no1(b) – “Deve sê os Africano rapaiz”. 

 

Ainda no âmbito da pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?” 

novas visões foram surgindo entre os alunos do grupo A: 

 

12. Jaqueline: Como que o... esse povo tomava banho? 
13. Wesley: Pra mim... é, só tá restando agora em Minas Gerais... Essa... Essa ponte desse 

sabão. 
14. Pablo: Bom, é só em Minas que assim... tem o maior foco, né? Mas... 
15. Jaqueline: (...). 
16. Pablo: ... mas não foi em Minas que criou isso não! 
/ 
17. Jaqueline: É, mas quem inventou? 
18. Pablo: Deve sê os Africano rapaiz. [Pablo, Jaqueline e Wesley riem].  
19. Wesley: Pode sê. 
20. Pablo: É uai, não... 
21. Maria: Quem inventou é muito simples. Gordura de porco, tudo é... 
22. Wesley: É mesmo, torresmo é muito, né? Da cultura mineira. Pode sê... 
. 
.      [Pablo, Jaqueline e Wesley conversam sobre os escravos, a feijoada, o aproveitamento  
.       dos restos para fazer  sabão; Gláucia emite uma primeira opinião inaudível]. 
. 
23. Pablo: Eu acho que não foi em Minas não. 
24. Wesley: É invenção do povo mineiro? 
25. Jaqueline e Pablo: Não. 
26. Wesley: Mas tem que explicá porque que não é. 
27. Pablo: Então a gente tá ferrado: o sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?  
28. Wesley: (...). 
29. Jaqueline: Não. 
30. Wesley: Tem que dá uma justificativa. 
31. Jaqueline: Não agora a gente só tem que discutí, depois a gente vai pesquisá. // Depois a 

gente vai pesquisá pra gente vê. 
. 
.     [Conversam sobre a disponibilidade de tempo de cada um, suas atividades fora da escola 
.     e depois retornam à pergunta, pensando agora no modo como irão escrever a resposta]. 
. 

(Trecho extraído da SEG A1) 
 

 Jaqueline iniciou o diálogo acima colocando uma pergunta relativa a uma dúvida 

pessoal sua, que nenhum de seus colegas respondeu. Ela quis saber como “esse povo” tomava 

banho, provavelmente se referindo aos mineiros de antigamente. É interessante notar que 

enquanto Maria disse: “então a gente optô por isso” (Episódio no 1(a), SEG A1, linha 8), 

estabelecendo uma relação de identificação com o povo mineiro, Jaqueline disse “esse povo”, 

se colocando numa posição mais distante. A pergunta que Jaqueline fez, no entanto, foi 
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bastante pertinente e ao fazê-la ela evidenciou uma relação do tema central do Hipermídia 

com uma prática de higiene importante: o banho.  

Wesley prosseguiu o diálogo procurando justificar a sua resposta negativa para a 

pergunta, dizendo que é somente em Minas Gerais que resta “Essa ponte desse sabão” (Linha 

13). Essa “ponte”, conforme Wesley mencionou, sugere uma “ligação” do sabão de cinzas 

com um outro lugar, que pode ter natureza tanto histórica como geográfica. Pablo prosseguiu 

o diálogo quantificando a sua visão, dizendo: “Bom, é só em Minas que assim... tem o maior 

foco, né? Mas...” (Linha 14), e continuou negando as origens mineiras desse sabão: “... mas 

não foi em Minas que criou isso não!” (Linha 16). Nessa fala, Pablo rejeitou de modo 

categórico as origens mineiras para o sabão de cinzas, ao qual ele se referiu como “isso”. 

Vemos aqui (Linhas 12-16), um padrão de discurso do tipo I-R-R: Iniciação por Jaqueline 

através de uma pergunta pessoal e Respostas de Wesley e de Pablo, mas não para a pergunta 

feita por Jaqueline e sim para a pergunta proposta no Hipermídia. Observo que a Resposta 

final de Pablo foi dada em um tom bastante categórico e autoritário. 

Jaqueline foi a participante do diálogo do grupo que não expressou uma opinião 

definida a respeito das origens do sabão de cinzas. Se Pablo estava certo ao dizer que “não”, 

então Jaqueline quis saber: “É, mas quem inventou?” (Linha 17), afinal de contas Maria havia 

justificado a sua resposta (Linha 8) e Pablo não. Portanto, ela quis saber quem foi. Pablo 

respondeu à pergunta de Jaqueline remetendo as origens do sabão de cinzas aos “Africano” 

(Linha 18). A resposta de Pablo fez os colegas rirem e Wesley respondeu dizendo que essa era 

uma alternativa possível. Maria então voltou a relacionar o sabão de cinzas à pessoas “muito 

simples”, apontando para o uso de recursos de fácil acesso no processo, tal como a gordura de 

porco (Linha 21). Após Maria ter dito isso, Wesley também admitiu ser possível que o sabão 

tivesse sido inventado em Minas Gerais, considerando a sua relação com algo que é parte 

integrante da “cultura mineira”: o torresmo de porco (Linha 22).  

O padrão de interação desse trecho do diálogo (Linhas 17 a 22) foi do tipo I-R-A-R-R-

A: iniciação pela pergunta de Jaqueline, resposta de Pablo, avaliação de Wesley relativa à 

resposta de Pablo, resposta de Pablo, resposta de Maria a Jaqueline e avaliação de Wesley 

relacionada à resposta de Maria. É interessante comentar que esse padrão revela uma atitude 

ponderada de Wesley, o qual avaliou igualmente duas possibilidades de resposta, a de Pablo 

(“Deve sê os africano”) e a de Maria (“Quem inventou é muito simples. Gordura de porco, 

tudo é...”) e disse: “Pode sê” para ambas (Linhas 19 e 22). No caso da avaliação da resposta 

de Maria, observo que essa aluna não mencionou absolutamente nada a respeito da “cultura 

mineira”, isso foi algo que foi dito por Wesley. Maria disse somente que: “Quem inventou é 
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muito simples. Gordura de porco, tudo é...”. O enunciado avaliativo de Wesley está muito 

provavelmente associado à visão manifestada por Maria nos enunciados 6 e 8 do diálogo 

mostrado no Episódio no1(a). 

A esse respeito, é também interessante notar que Maria disse “gordura de porco” e 

Wesley falou em “torresmo de porco”. A menção ao uso do “torresmo” de porco no preparo 

do sabão de cinzas é feita no texto Os ingredientes do Hipermídia, e a pergunta em discussão: 

O sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro? é proposta na página do texto Hoje em 

dia o pessoal não conhece, que estava na tela do computador durante a conversa dos alunos. 

Isso significa que Wesley e Maria estavam levando informações de um texto para o outro.  

 Após a fala de Wesley o grupo conversou animadamente sobre os escravos e um 

hábito alimentar tipicamente brasileiro: a feijoada. Foi Pablo quem demonstrou saber que a 

feijoada tem origem nos hábitos alimentares dos escravos. Com isso ele apresentou um 

argumento a favor de sua opinião relativa às raízes negras do sabão de cinzas. Essa conversa 

não está descrita no diálogo acima, mas sua a idéia básica foi a seguinte: a invenção do sabão 

de cinzas teria ocorrido do mesmo modo que a invenção da feijoada, ou seja, a partir de 

restos; como as origens da feijoada têm relação com o aproveitamento de restos da carne de 

porco pelos escravos, então o sabão de cinzas teria sido inventado do mesmo modo, ou seja, a 

partir de restos. Pablo identificou uma característica inerente aos materiais usados no preparo 

do sabão de cinzas, ou seja, são “restos”: as cinzas provêm da queima da madeira usadas nos 

fogões à lenha e a gordura dos animais abatidos para uso na alimentação. Embutida na visão 

de Pablo está a percepção desse aluno de uma característica inerente ao preparo do sabão de 

cinzas, que é o de ser feito a partir de materiais que são subprodutos de materiais usados na 

alimentação humana.  

O grupo prosseguiu a discussão fechando a resposta ao redor de um “não” para as 

origens mineiras do sabão de cinzas, instaurando assim uma abordagem comunicativa de 

autoridade nesse momento e excluindo por definitivo a visão e os argumentos de Maria. Na 

linha 24 Wesley repetiu a pergunta para os colegas, seguindo-se as respostas negativas de 

Jaqueline e Pablo (Linha 25). Wesley disse então que era preciso explicar o porquê (Linha 26) 

e Pablo respondeu: “Então a gente tá ferrado...” (linha 27). Os alunos do grupo A começaram 

a perceber aqui que o Hipermídia Etnográfico não oferecia condições para que eles 

justificassem os seus argumentos. 

Da linha 23 a 31 o padrão de interação foi do tipo: R,I-P-R-R-F-A-F-R (R,IP-PW-RJ-

RW-FW-AP-FW-RJ): resposta de Pablo à pergunta proposta no Hipermídia re-iniciando o 

diálogo ao redor da mesma; recolocação da pergunta por Wesley dando prosseguimento ao 
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diálogo; respostas negativas de Jaqueline e de Pablo à pergunta do Hipermídia (“não”, em 

uníssono); feedback de Wesley no sentido de justificar a resposta dada pelos colegas para a 

pergunta; avaliação de Pablo quanto ao feedback dado por Wesley; ação de complementação 

de Wesley ao seu feedback anterior (Linha 30) e resposta de Jaqueline dando uma direção 

para um aspecto da gestão da atividade (primeiro discutir e depois pesquisar). Após essa 

conversa os alunos prosseguiram o diálogo no sentido de refletir sobre mais um aspecto de 

gestão de atividade: o tempo. 

Pablo começou a perceber que não seria uma tarefa fácil responder à pergunta 

proposta no Hipermídia, face à condição imposta por Wesley. Jaqueline resolveu essa questão 

dizendo que naquele momento o grupo só precisava mesmo era discutir as respostas, e que 

depois realizariam uma pesquisa (Linha 31). Ao dizer isso, essa aluna inseriu uma perspectiva 

importante no trabalho do grupo: a pesquisa em outras fontes. Seria preciso ir além da leitura 

do Hipermídia Etnográfico e das discussões envolvendo as opiniões dos colegas para 

responder à pergunta proposta. 

Pablo, Wesley e Jaqueline foram estabelecendo assim os contornos do trabalho do 

grupo (gestão da atividade) para a elaboração das respostas para as perguntas propostas no 

Hipermídia: discussão, rigor (justificar ou explicar os porquês) e pesquisa. Maria pouco se 

pronunciou nesse momento específico do diálogo e o seu único comentário foi para enfatizar 

novamente a relação do sabão de cinzas e os seus ingredientes com a simplicidade das pessoas 

que o inventaram (Linha 21) em resposta à pergunta de Jaqueline: “É, mas quem inventou?” 

na linha 17. No final desse diálogo os alunos começaram a perceber que teriam que aproveitar 

bem o tempo das aulas para a execução da tarefa proposta, uma vez que eles não dispunham 

de tempo para encontros em horário extra ao das aulas.  

 

 
6.3.3 - Episódio no1(c) – “Não, mas os escravos tomavam banho sim”. 

 

Os alunos do grupo A prosseguiram o diálogo ao redor da pergunta O sabão de cinzas 

é uma invenção do povo mineiro?, buscando agora escrever a resposta: 

  

32. Pablo: Então, o sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro? [Olhando para  
        Jaqueline e Wesley]. 
33. Pablo e Jaqueline: Não. Porque... 
34. Wesley: Misteriosa... 
35. Jaqueline: Pois o sabão... 
36. Wesley: ... o sabão. 



 227 

37. Pablo: ... o sabão. 
38. Pablo, Wesley e Jaqueline: (...). [Rindo]. 
39. Maria: Cê sabe que pode sê os escravos mesmo. Igual quando os fazenderos (...).  
40. Jaqueline: (...). 
41. Wesley: Esse negócio da cultura mineira foi criada mais pelos branco (...). 
42. Pablo: (...). 
43. Jaqueline: Os branco não gostava de tomá banho não [Rindo]. 
44. Wesley: É, realmente (...). 
45. Pablo: Não, mas os escravos tomavam banho sim. 
46. Jaqueline: Não, mas o branco não! 
47. Pablo: Os branco não! 
48. Wesley: Então... 
49. Pablo: Isso aí... Isso aí, na Europa assim o povo lá acho não era chegado não. 
50. Jaqueline: Então... A gente fala que não. 
51. Pablo: Não, porque é... pois achamos que... 
52. Wesley: Pois achamos que [Rindo], é horrível. 
53. Jaqueline: Pois achamos... 
54. Maria: Hoje em dia... 
/ 
55. Pablo: Acreditamos que... 
56. Maria: Na minha opinião... 
. 
. [Se  decidem  sobre  escrever  as  respostas  e  se organizam para isso; Jaqueline assume o papel de  
. redatora; Pablo navega um pouco pelos textos seguintes identificando aqueles com e sem pergunta;  
. depois ele acessa o texto É de cinza porque ele é feito da dicuada]. 

(Trecho extraído da SEG A1) 

 
 No diálogo recortado acima, os alunos do grupo A continuaram firmes ao redor de 

uma resposta negativa para a pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do povo 

mineiro?”. Pablo colocou novamente a pergunta (Linha 32) olhando diretamente para 

Jaqueline e para  Wesley, excluindo Maria, que estava ao seu lado, de seu olhar. Da linha 33 

até a linha 38 esses alunos demonstraram que não sabiam justificar a resposta, mas considerar 

que o sabão de cinzas “não” foi inventado pelos mineiros era a resposta certa para eles. A 

idéia que os escravos eram os pais do sabão de cinzas, conforme foi anunciado por Pablo e 

discutido pelo grupo, começou a ressoar em Maria na linha 39: “Cê sabe que pode sê os 

escravos mesmo”.  

Da linha 32 a 39 o padrão do discurso foi do tipo I-R-R-A-P-P-P-R (IH,P-RP-RJ-AW-PJ-

PP-PW-RM) : iniciação de Pablo re-colocando a pergunta proposta no Hipermídia; respostas 

negativas de Pablo e de Jaqueline à pergunta (“não”, em uníssono novamente); avaliação da 

pergunta por Wesley (“Misteriosa”); prosseguimento por parte de Jaqueline, Wesley e Pablo 

(repetindo as palavras: “o sabão...” e falando simultaneamente depois) que não souberam 

justificar a resposta negativa e resposta de Maria ao enunciado de Pablo na linha 18 (“Deve sê 
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os africano rapaiz”) e à conversa que ocorreu entre Pablo, Jaqueline e Wesley sobre as origens 

da feijoada (SEG A1, entre linhas 22 e 23), admitindo que os escravos pudessem ser os 

inventores do sabão de cinzas.  

Na linha 41 Wesley disse: “Esse negócio da cultura mineira foi criada mais pelos 

branco”, atribuindo aos brancos a primazia na construção da cultura mineira. Observo que em 

nenhum momento anterior antecedente a esse diálogo foi citada a “cor da pele” para se referir 

a um grupo específico como o inventor do sabão de cinzas. Pablo foi nessa direção sugerindo 

que fosse obra dos “Africano” (Linha 18), mas não dos “negros”; depois, o grupo conversou 

sobre os escravos e a invenção da feijoada e Maria mais à frente passou a admitir a 

possibilidade de serem “os escravos” os pais do sabão de cinzas (Linha 39). Provavelmente 

foi o último enunciado de Maria que provocou a fala de Wesley na linha 41, desencadeando a 

seguir o estabelecimento de comentários sobre os dois grupos culturais em jogo e os seus 

hábitos de higiene: 

 

41. Wesley: Esse negócio da cultura mineira foi criada mais pelos branco (...). 
42. Pablo: (...). 
43. Jaqueline: Os branco não gostava de tomá banho não [Rindo]. 
44. Wesley: É, realmente (...). 
45. Pablo: Não, mas os escravos tomavam banho sim. 
46. Jaqueline: Não, mas o branco não! 
47. Pablo: Os branco não! 
48. Wesley: Então... 
49. Pablo: Isso aí... Isso aí, na Europa assim o povo lá acho não era chegado não. 
50. Jaqueline: Então... A gente fala que não. 

(Trecho extraído da SEG A1) 

 

Observando o recorte das falas mostradas acima, vemos como Wesley, Pablo e 

Jaqueline estavam procurando justificar a resposta negativa para a pergunta sobre as origens 

do sabão de cinzas, muito possivelmente devido aos enunciados de Wesley nas linhas 26 e 30: 

“Mas tem que explicá porque que não é”; “Tem que dá uma justificativa”. Wesley associou 

inicialmente a cultura mineira aos “branco” e Jaqueline estabeleceu uma relação entre “os 

branco” e o hábito de não tomarem banho: “Os branco não gostava de tomá banho não 

[Rindo]”. Nessa fala, Jaqueline deu passos na direção de uma justificativa para a resposta 

negativa do grupo. Pablo prosseguiu o diálogo dizendo que os escravos “tomavam banho sim” 

e Jaqueline reforçou a sua fala anterior: “Não, mas o branco não!”. Depois, Pablo concordou 

com Jaqueline dizendo: “Os branco não!” e Wesley finalizou a discussão a título de uma 

conclusão: “Então...”.  
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 Ao que parece, esses alunos estavam procurando reunir argumentos para justificar 

uma outra origem para o sabão de cinzas. Wesley iniciou o diálogo, provocando uma 

discussão que conduziu a uma convergência de idéias dos alunos na direção de negar as 

origens mineiras para o sabão de cinzas, já que a cultura mineira foi desenvolvida “mais pelos 

branco” e esse grupo, que veio da Europa, não tinha o hábito de tomar banho. A lógica 

associativa presente no discurso dos alunos aponta para a seguinte conclusão: a cultura 

mineira é branca e européia; branco não tomava banho e não precisava de sabão, assim os 

mineiros brancos não inventaram o sabão. Essa associação entre raças, cultura e hábitos de 

higiene foi “a martelada final” para convencer Jaqueline, a qual completou a sentença deixada 

em aberto por Wesley na linha 48: “Então... A gente fala que não” (Linha 50). 

A partir da linha 51 até o final do diálogo o discurso dos alunos mostrou a 

preocupação com os “melhores termos” para elaboração da resposta escrita, iniciado por uma 

avaliação negativa de Wesley em resposta aos termos dados por Pablo, no sentido de invocar 

um tipo de linguagem especial para dar forma à resposta do grupo: 

 

51. Pablo: Não, porque é... pois achamos que... 
52. Wesley: Pois achamos que [Rindo], é horrível. 

 

Com isso, Wesley iniciou um movimento na direção de estabelecer o uso de uma 

linguagem diferenciada para compor a resposta escrita do grupo e, nesse momento, todos 

deram sugestões de “termos melhores” para compor a resposta, com exceção de Gláucia.  

 

6.3.4 - Discussão dos Episódios 1(a), 1(b) e 1(c) 

  

6.3.4.1 - Resumindo os episódios 

 

 No episódio 1(a) surgiram prontamente duas respostas contrárias para a pergunta 

proposta no Hipermídia (O sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?): o “sim” de 

Maria e o “não” de Pablo. 

 No episódio1(b), o “não” para a pergunta proposta no Hipermídia foi reforçado por 

Pablo que sugeriu uma origem Africana para o sabão de cinzas e o grupo A começou a 

perceber que era preciso justificar essa resposta. 

 No episódio 1(c), Wesley, Pablo e Jaqueline reuniram argumentos envolvendo grupos 

culturais e o hábito de tomar banho na busca de uma justificativa para o sabão de cinzas não 
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ser considerado uma invenção do povo mineiro. Destacou-se também nesse episódio o 

contorno dado pelo grupo relativo à linguagem a ser usada na construção da resposta. 

 
 
6.3.4.2 - Buscando compreender as respostas espontâneas e contrárias emitidas pelos 
alunos do grupo A para as origens mineiras do sabão de cinzas. 

 

A pergunta “O sabão de cinzas é invenção do povo mineiro?” gerou bastante 

polêmica no interior do grupo A. É interessante perceber como os alunos emitiram 

espontaneamente as suas visões sobre as origens desse sabão e como através de seus diálogos 

uma visão foi excluída em favor de outra. Houve diferentes posições e justificativas, mas 

nenhuma delas se baseou em uma fonte segura de informações: os alunos estavam emitindo as 

suas opiniões pessoais e baseando seus argumentos com base na narrativa etnográfica, que 

não emitia nenhuma resposta para a pergunta, e em suas próprias idéias colocadas em diálogo.  

Pablo foi o primeiro a defender sua visão: “Eu acho que não!” (SEG A1, linha 5), 

disse ele, que continuou repetindo esse discurso depois ao longo das discussões. As falas 

desse aluno foram gradativamente atraindo Wesley e Jaqueline para um posicionamento a seu 

lado no discurso. Esses três alunos, juntos, reuniram argumentos pessoais para negarem 

efetivamente as origens mineiras do sabão de cinzas. Maria foi aquela que falou logo após 

Pablo no diálogo inicial e defendeu um “sim” no grupo. Em seus argumentos, ela revelou a 

sua identidade social e histórica com o povo mineiro estabelecendo relações com a narrativa 

etnográfica. O pouco que Maria viu, ouviu e leu no Hipermídia naquela primeira 

aula/interação foi suficiente para conduzi-la à defesa das origens mineiras para aquele sabão. 

Enquanto Maria dirigiu o seu olhar explicativo para a narrativa, Pablo, Wesley e 

Jaqueline impuseram as suas visões pessoais, convergindo para a negação da pergunta. Nesse 

cenário, cabe perguntar: o que há por trás dessas diferentes orientações dos alunos do grupo A 

para as origens mineiras do sabão de cinzas? Enquanto Maria e Pablo foram os primeiros a 

defenderem opiniões contrárias no diálogo, Wesley estabeleceu uma relação da pergunta com 

um aspecto particularmente interessante em duas de suas falas no diálogo: 

 
(SEG A1, linha 22) “É mesmo, torresmo é muito, né? Da cultura mineira. Pode sê...”. 
. 
. 
. 
(SEG A1, linha 41) “Esse negócio da cultura mineira foi criada mais pelos branco (...)”. 
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A pergunta proposta no Hipermídia se referiu a questionar se o sabão de cinzas teria 

sido inventado pelo povo mineiro, ou seja, se teria sido criado pelos habitantes de Minas 

Gerais. Em nenhum momento essa pergunta se referiu ao fato do sabão de cinzas ser ou não 

parte da cultura mineira. Entretanto, Wesley, em sua primeira fala mostrada acima, 

reconheceu que o “torresmo” é parte da “cultura mineira”, e com isso admitiu ser também 

possível que o sabão de cinzas tivesse sido inventado em Minas Gerais, já que o “torresmo” é 

um ingrediente mencionado na narrativa. Na segunda fala, Wesley se referiu à “cultura 

mineira” numa outra direção, provavelmente  dando uma resposta para as falas de Pablo, 

dentre as quais: 

 

(SEG A1, linha 5) “Eu acho que não” (Respondendo à pergunta proposta). 
. 
. 
. 
(SEG A1, linha 16) “... mas não foi em Minas que criou isso não!” (reação de negação mais 
categórica). 
. 
. 
. 
(SEG A1, linha 18) “Deve sê os africano rapaiz” (sugerindo um grupo cultural responsável pelas 

origens do sabão de cinzas). 

 

 Considerando particularmente a última fala de Pablo mostrada acima, Wesley  parece 

que respondeu à mesma na linha 14 na direção de minimizar a possibilidade do sabão de 

cinzas ter sido inventado pelos mineiros do passado, já que a “cultura mineira foi criada mais 

pelos branco”. Wesley tinha dúvidas, mas o fato que quero chamar atenção é que ele estava 

relacionando “origens” com “cultura”. 

 Se a relação traçada por Wesley valer também para as falas de Maria e de Pablo, então 

podemos afirmar que: 

- a pronta resposta positiva de Maria significa que ela se identificou culturalmente com o 

sabão de cinzas, aceitando-o como uma raiz da cultura mineira; 

 - a pronta resposta negativa de Pablo significa que ele estava recusando o sabão de cinzas 

como parte de sua cultura (a cultura mineira), ou seja, ele estava negando as suas raízes em 

solo mineiro. 

Todavia, talvez seja melhor colocar essas afirmações na forma de perguntas: 

- A crença nas origens mineiras do sabão de cinzas estaria refletindo um desejo de Maria 

integrar esse sabão em sua cultura?  
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- A negação de Pablo e dos colegas significa que eles estavam recusando incorporar 

conhecimentos sobre o sabão de cinzas em seus contextos de vida-mundo?  

 

Na esteira dessa relação entre as “origens” do sabão de cinzas e a “cultura mineira”, tal 

como levantada por Wesley no diálogo, é preciso reconhecer antes de tudo que o fato do 

sabão de cinzas ser um elemento da cultura do povo mineiro é um fato inegável. Já quanto a 

ser ou não um conhecimento com origens locais pouco sabemos dizer a respeito. Se foi um 

conhecimento trazido por grupos externos, como os Africanos por exemplo, conforme a 

sugestão de Pablo, é certo que houve a sua absorção pelos habitantes locais e o sabão de 

cinzas passou assim a integrar a cultura do povo de Minas54. Se foi um conhecimento com 

origens locais, então a relação com a cultura torna-se mais óbvia. Pode ainda se tratar de um 

conhecimento vindo de fora mas que foi adaptado às condições locais, mas isso também não 

exclui esse sabão de ser parte integrante da cultura do povo mineiro. Não há portanto uma 

relação direta entre “ter  origem em Minas Gerais” e “ser parte da cultura mineira”, tal como 

parece ter sido percebido por Wesley. 

Nos diálogos mostrados nos episódios 1(a), 1(b) e 1(c), os alunos do grupo A não 

apresentaram nenhuma evidência quanto a estarem mais ou menos familiarizados com o 

sabão de cinzas, mas os diálogos e as interações subseqüentes com o Hipermídia Etnográfico 

mostraram que eles estavam muito pouco familiarizados nessa direção. Nessa condição, a 

interação inicial com os recursos escrito-audio-visuais das páginas dos textos Hoje em dia o 

pessoal não conhece e Os ingredientes, e o diálogo iniciado pela pergunta O sabão de cinzas 

é uma invenção do povo mineiro?, representaram situações especiais de contato inter-cultural, 

porque pela primeira vez os alunos estavam interagindo com aqueles conhecimentos. 

Podemos, por isso, dizer que a pergunta proposta não deveria jamais ter sido 

formulada em uma outra ocasião, senão nos primeiros momentos de interação dos alunos com 

o Hipermídia. Ao inserir essa pergunta nos momentos iniciais dessa interação, os alunos 

revelaram o impacto cultural do tema do Hipermídia em seus contextos de vida-mundo, 

emitindo respostas espontâneas a respeito e revelando diferentes pré-disposições frente ao que  

lhes estava sendo apresentado. Responder à pergunta sobre as origens do sabão de cinzas 

_____________________________________________________________________ 

54. Dentre as oito pessoas que atuam na composição do Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas 
somente duas são negras (Ver a seqüência de fotografias mostrada na abertura do Hipermídia), ou seja, somente 
duas dessas pessoas são descendentes de Africanos trazidos para o Brasil, ao menos com mais certeza. Nessa 
situação, se a idéia de Pablo sobre as origens negras do sabão de cinzas for realmente verdade, é curioso 
constatar como o sabão de cinzas foi absorvido pela cultura dos brancos. 
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implicou fundamentalmente que os alunos questionassem as raízes desse sabão e as suas 

relações com a cultura, embora tenha prevalecido no diálogo uma orientação de recusa para as 

origens mineiras desse sabão. Ao negarem essas origens, Wesley, Pablo e Jaqueline 

provavelmente também estavam negando os conhecimentos sobre esse sabão como 

integrantes de seus contextos de vida-mundo. 

No artigo “Science Education: an Anthropological Viewpoint”, Maddock (1981) 

mencionou um estudo interessante realizado por ele em Papua Nova Guiné, que traz alguns 

elementos para a presente discussão. Nesse estudo, Maddock percebeu que os indivíduos mais 

escolarizados apresentavam uma visão depreciativa em relação aos habitantes locais e as suas 

tradições. O curioso desse estudo é que muitos desses alunos atribuíram o status de serem 

mais esclarecidos em suas comunidades em função do que lhes foi ensinado nas aulas de 

ciências na escola (Maddock, 1981, p. 19). Essa pesquisa partiu da aplicação de um 

instrumento tendo por base aspectos da cultura do país, incluindo itens de uma escala de 

atitudes em situações partindo de conhecimentos locais que incluíam o uso da tecnologia 

tradicional e moderna pelos Papua Nova Guinenses. Além de responderem aos itens desse 

instrumento, os alunos tinham, também, que prever as respostas dos habitantes locais não 

escolarizados para  esses itens, e foi a partir daí que o pesquisador identificou uma 

depreciação por parte dos alunos, a qual foi analisada posteriormente através de entrevistas.  

Na ocasião da realização do estudo de Maddock (início da década de 70), o currículo 

de ciências naquele país refletia a adoção de um modelo curricular importado dos países mais 

avançados desde a década de 60, tal como ocorreu com muitos países do terceiro mundo, 

incluindo o Brasil. Esse autor descreveu os inúmeros problemas e implicações culturais 

decorrentes dessa prática, que envolveu grandes somas de dinheiro e disponibilidade de 

profissionais especializados para auxílio educacional aos países importadores dos currículos.  

Esse processo de adoção curricular foi financiado por agências como a UNICEF, a UNESCO 

e outras, em nome da exaltação das virtudes da ciência como um dos componentes vitais a ser 

incluído nos sistemas educacionais dos países emergentes. O problema desse modelo é que 

grande parte dos alunos não respondeu adequadamente, havendo dificuldades na compreensão 

de conceitos e em relação à linguagem, assim como havia um desvinculo com as culturas 

locais (Maddock, 1981, p. 5).  

Segundo Maddock, antes de tudo era necessário ter estabelecido um território comum 

que permitisse integrar o ensino da Ciência Moderna às culturas locais desses países, de modo 

que os modelos de controle autoritário presentes em ambas as partes pudessem ser suavizados 

ou enfraquecidos: 
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Antes que muito progresso possa ser feito com o ensino da ciência moderna 
nas culturas em processo recente de modernização, um território comum 
precisa ser estabelecido com os modelos das culturas existentes, e a visão 
autoritária rígida tem de ser suavizada nos dois lados da fronteira cultural.   
Isso significa provavelmente  que  um  grau de dualismo ou biculturalismo 
tenha de ser aceito (MADDOCK, 1981, p. 13). 

 

A sensibilidade expressa no sentido de uma convivência dual ou bicultural da Ciência 

com as tradições culturais locais, e os problemas decorrentes do modelo de importação dos 

currículos, levaram Maddock a concluir que os projetos de formulação de currículos de 

ciências teriam sido mais bem sucedidos se as agências financiadoras tivessem 

disponibilizado os seus recursos priorizando a realização de pesquisas preliminarmente 

baseadas na cultura, antes de efetuar um processo de adoção curricular (em alguns casos esse 

modelo envolveu adotar e adaptar os currículos). Maddock previu que a integração da cultura 

no currículo teria sido o melhor caminho para a educação dos jovens Papua Nova Guinenses, 

evitando assim conflitos posteriores em projetos de desenvolvimento junto à população 

“menos esclarecida”. 

Vemos aqui um quadro no qual o desvinculo com as culturas locais é um fato histórico 

marcante dos currículos de ciências de vários países em desenvolvimento. Em Papua Nova 

Guiné, um resultado desse modelo foi verificado na forma de uma atitude depreciativa da 

população escolarizada frente aos habitantes locais não escolarizados e as suas práticas 

tradicionais. Para Maddock, o problema dos currículos era a sua estrutura autoritária e 

dogmática, que conduzia a “crenças e atitudes difíceis de serem alteradas”: 

 

Um obstáculo considerável para a transmissão de idéias culturais é a 
imposição de idéias de “melhor” e “pior”, ou “certo” e “errado” em modelos, 
na direção do que Bullivant chamou de arrogância da etnocentricidade. Sérios 
conflitos podem ocorrer  quando um grupo cultural ridiculariza os modelos  
culturais  de  um  outro  grupo  e  tenta impor novos modelos através da 
coerção (MADDOCK, 1981, p. 13). 

 

Não foi possível perceber no estudo mencionado por Maddock em que medida os 

modelos culturais existentes em Papua Nova Guiné eram “ridicularizados” nas aulas de 

ciências, mas a sua narrativa expressa uma faceta da relação dos professores com as tradições 

locais, além de sua percepção própria do modelo bicultural defendido por ele: 

 

Há uma tendência de muitos professores expatriados em lugares como 
Papua Nova Guiné zombarem  do  dualismo,  tal como  quando o doutor 
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nativo educado prescreve clinicamente doses  apropriadas  de  remédio  ao  
seu  paciente, enquanto  ao  mesmo  tempo  acredita que a feitiçaria foi 
invocada quando ele mesmo fica doente. Tais zombeteiros falham em 
analisar de perto  os  dualismos  que  existem dentro de suas próprias 
culturas, tais como  rezar  para recuperar  de  uma  doença  ou  para  a  
chuva,  ou  usar de amuletos e  números  de sorte,  e compreender  que  tal  
ação é comparável àquela do aluno africano de medicina ao invocar a 
sabedoria do “pajé” (traduzido  da expressão “village medical magician”) 
da comunidade. Se a  ciência  moderna   pode   existir  com  dualismo  em  
uma  sociedade  moderna,  então certamente  deveria  ser  capaz de existir 
de modo semelhante em uma sociedade emergente. Afinal  de  contas,  o  
domínio  do  inexplicável  ainda  é  muito  real  em nossas sociedades, 
apesar de sua amplitude reduzida nas culturas tecnológicas modernas (Idem, 
1981, p. 13). 

 

Através das palavras de Maddock é possível perceber uma razão para a depreciação 

das tradições locais pelos alunos em suas aulas. Mas o problema levantado por Maddock pode 

ainda se apresentar em um nível mais sutil do que aquele expresso através das “atitudes 

zombeteiras dos professores expatriados de Papua Nova Guiné”.  

No caso da escola em que o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas estava 

sendo aplicado nos alunos, temos um quadro um tanto quanto distinto da realidade escolar 

vista por Maddock em Papua Nova Guiné. A escola pertence ao quadro de escolas estaduais 

de Minas Gerais, situando-se em um bairro da periferia urbana de São João del-Rei. Os alunos 

têm uma vida mais urbana e o contato com conhecimentos e tecnologias tradicionais ou 

“nativas” é pequeno, embora não completamente desconhecido. Todavia, do ponto de vista 

cultural e histórico, as aulas são voltadas exclusivamente para os conhecimentos das Ciências, 

e nas áreas de Química e Física, particularmente, grande parte dos alunos continua 

respondendo inadequadamente e com dificuldades na compreensão de conceitos e em relação 

à linguagem. Os Professores não são expatriados e é quase certo que não hajam embates 

culturais no sentido de depreciação das tradições e conhecimentos locais em sala de aula, mas 

os alunos e os professores ainda desconhecem as possibilidades de vínculo dos conteúdos 

escolares com os conhecimentos culturais locais, e essa é uma característica dos currículos 

escolares brasileiros que muito provavelmente foi herdada dos modelos de currículo 

importados no passado.  

Considerando esse traço em comum com as escolas de Papua Nova Guiné na década 

de 70, época na qual o estudo de Maddock foi realizado, deve parecer normal para um aluno 

como Pablo, por exemplo, ver com estranheza a inserção de um conhecimento extraído da 

cultura local em suas aulas de Química. Ele não estava acostumado a esse tipo de instrução, 

não estava acostumado a dar atenção ao saber de pessoas das comunidades locais. Em sua 
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formação escolar Pablo provavelmente nunca estudou a cultura local, nunca houve espaço em 

suas aulas para outros modos de conhecer, considerando particularmente as suas aulas de 

Ciências e de Química. Desse modo, a mensagem implicitamente transmitida a Pablo e os 

demais colegas, durante a escolarização, é que só tem valor os conhecimentos vindos das 

Ciências, se existem outros não interessam.  

Se Pablo estava rejeitando prontamente as origens mineiras do sabão de cinzas, e se 

isso também significa que ele estava recusando culturalmente esse sabão (o que não deixa de 

ser uma atitude depreciativa), então significa que Pablo também estava recusando 

informações sobre o sabão de cinzas em suas aulas. Aqueles conhecimentos não 

correspondiam ao que ele estava acostumado a ver, não fazia parte do currículo de Química, 

não vinha dos cientistas mas de uma gente simples, de classe econômica baixa, e correspondia 

a uma tecnologia rudimentar, algo que Pablo certamente valorizava menos do que os 

conhecimentos da Ciência e da tecnologia modernas. 

No caso de Pablo, Wesley e Jaqueline, o conteúdo do Hipermídia foi visto 

inicialmente como um “estranho no ninho” e não encaixava com o que esses alunos estavam 

acostumados a ver em suas aulas Nesse sentido, a recusa para uma possível origem mineira 

para o sabão de cinzas, vista também na forma de uma recusa cultural para esse sabão, pode 

ter representado também uma possível recusa para um conhecimento que era, por coerção 

curricular histórica, inferior àqueles da química escolar.  

 No caso de Maria, o conteúdo do Hipermídia também era estranho, mas a relação com 

o mesmo estava sendo vista por ela de um modo diferente. Essa aluna aceitou prontamente as 

origens mineiras do sabão de cinzas porque provavelmente viu que o conteúdo do Hipermídia 

correspondia ao conhecimento de pessoas simples, às quais ela estava provavelmente mais 

acostumada a conviver e até se identificou com elas. Nessa direção, Maria aceitou 

prontamente o sabão de cinzas como parte de sua cultura. Por isso e face à uma relação mais 

conflitante dessa aluna em particular com os conteúdos normais da química escolar, essa 

aluna não quis somente que o sabão de cinzas fosse uma invenção do povo mineiro, mas quis 

também que os conhecimentos daquelas pessoas penetrassem em suas aulas, oferecendo-lhe 

assim uma opção de aprendizagem diferenciada e que ela deve ter esperado muito tempo para 

ver acontecer na escola. 

Pablo, Maria, Wesley e Jaqueline podem ter percebido nos instantes iniciais de 

interação com o Hipermídia, que o seu conteúdo não se referia aos conteúdos normais de suas 

aulas. Conteúdos esses que provavelmente eram mais valorizados por Pablo, Wesley e 

Jaqueline. Para Maria, no entanto, o conteúdo do Hipermídia estava representando uma 
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oportunidade de construir uma nova relação com os conhecimentos que ela estava acostumada 

a ver na escola e cujas relações provavelmente não se davam no mesmo nível das de Pablo, 

Jaqueline e Wesley, mas em um nível de conflito e desconforto. As respostas dos alunos para 

a pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?” provavelmente estão 

indicando diferentes orientações dos alunos em relação à cultura escolar (conteúdos de 

Química) e ao conteúdo do Hipermídia (conhecimentos de habitantes locais pouco 

escolarizados sobre um sabão feito com cinzas). 

Um fato decorrente de uma práxis curricular em sintonia com uma educação que 

prioriza o conhecimento de culturas hegemônicas pode ser observado na visão expressa por 

Wesley sobre a formação cultural do povo mineiro: “Esse negócio da cultura mineira foi 

criada mais pelos branco” (SEG A1, linha 41). Nessa visão, Wesley mostrou ver a formação 

cultural do povo mineiro como sendo baseada principalmente na cultura do homem branco. O  

problema dessa visão não é a percepção da “contribuição cultural majoritária” do branco, mas 

o uso dessa percepção para justificar a exclusão de conhecimentos vindos de outras raças e 

culturas como partes integrantes da “cultura mineira”, o que significa marginalizar, colocar 

uma ênfase secundária às contribuições vindas de outras raças e culturas. Não podemos negar 

que essa visão pode ter se originado na própria natureza do currículo escolar, sendo 

importante refletir aqui em que medida a Educação vinculada à Ciência e à Tecnologia 

Ocidentais não incute nos alunos uma visão de superioridade que se traduz em atitudes de 

depreciação em relação a outros modos de conhecer, algo que segundo Cobern e Loving 

(2001) vai além da história de formação curricular do ensino de ciências e se inicia em um 

processo histórico e cultural mais amplo associado à expansão da civilização européia pelo 

mundo: 

 
A Europa desenvolveu uma cultura expansionista e a exploração Européia, a 
conquista e a colonização de terras estrangeiras trouxe a Ciência Ocidental 
para aquelas terras e os seus habitantes. Naquelas partes do mundo onde a 
Ciência Ocidental foi experimentada como um  fenômeno relativamente novo, 
a interação da Ciência “com a cultura assumiu uma  forma  mais violenta e os 
efeitos de desintegração foram experimentados em maior intensidade” (citação 
de Ladrière, 1977). De fato, a educação colonialista planejada para os  povos  
nativos  usou  a  Ciência  como  uma ferramenta de escolha para modernizar e 
substituir  a  cultura  nativa.  Nas  palavras  de  um  colonialista:  “Uma  nação  
literata é suprida  com  os  meios  para  substituir  as  explicações não-
científicas sobrenaturais de eventos  cotidianos  –  tais  como  a morte, as 
doenças e os desastres – pelas explicações científicas” (citação de Lord, 1958).  
Um professor colonialista mais reflexivo observou: “De  acordo   com  muitos  
outros,  eu  costumava  pensar  que  nós  poderíamos  ter  nos livrado  das  
‘estupidezas’ dos Bantu através de um discurso adequado sobre as  Ciências 
Naturais,  a   higiene, etc., na medida em que as Ciências Naturais poderiam 
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subverter os seus   conhecimentos  tradicionais   e  a  sua  filosofia”  (citação  
de  Tempels,  1959).  A questão  é  que  o  Ocidente julgou o resto do mundo 
através de suas próprias medidas de escolha,  a   Ciência  e   a   Tecnologia  
Ocidentais,   e  usou  a  educação  para  provocar mudanças naquelas 
sociedades tidas  como deficientes. De acordo com Adas (citação de 1989), os 
Europeus e as “percepções de superioridade material de suas próprias culturas, 
particularmente manifestadas  através do pensamento científico  e  da  
inovação  tecnológica,  moldaram  as  suas  atitudes  na  interação   com  os  
povos encontrados além mar” (COBERN e LOVING, 2000, p. 53). 

 

Na esteira desse processo histórico de colonização pelos europeus e de exclusividade 

conferida aos conhecimentos vindos da Ciência e da Tecnologia Ocidentais pelos currículos 

de ciências, enquanto era de se esperar uma atitude de aceitação, curiosidade, compreensão e 

integração com a cultura local, a educação em ciências pode estar contribuindo para 

desenvolver atitudes de superioridade, desprezo, depreciação e desvalorização dessa cultura. 

A análise que tracei acima se esforça por procurar entender as atitudes e orientações 

dos alunos do grupo A frente a um cenário histórico, cultural e institucional no momento em 

que o conteúdo do Hipermídia Etnográfico estava sendo inserido pela primeira vez em sala de 

aula. A pergunta proposta nesse momento, “O sabão de cinzas é uma invenção do povo 

mineiro?”, revelou como esse conteúdo teve um impacto diferenciado nos alunos do grupo A, 

interpretada nos termos de uma aceitação cultural minoritária, por um lado, e de uma rejeição 

cultural majoritária, de outro. Se a intenção aqui é realizar uma abordagem sociocultural que 

vincule as ações dos alunos aos cenários cultural, histórico e institucional em que estão 

inseridos, conforme enfatizado por Wertsch (1997, p. 6), então é possível que essa análise 

tenha algum fundo de verdade. Mas, talvez ainda seja preciso buscar mais informações nos 

contextos de vida-mundo dos alunos, saber por onde eles transitam ou por onde preferem 

transitar, para perceber se há outros aspectos influentes das duas diferentes orientações ao 

redor das origens mineiras do sabão de cinzas.  

 

 
6.3.4.3 - O caso singular de Maria e as suas possíveis relações de identificação com o 
conteúdo do Hipermídia. 
 

Maria foi uma aluna singular em sua interação inicial com o Hipermídia Etnográfico 

sobre o sabão de cinzas. No episódio 1(a) tornou-se evidente a sua relação de identificação 

pessoal com o conteúdo do Hipermídia. Essa relação foi percebida a partir do fato dessa aluna 

ter dito “a gente” em suas falas nesse episódio. Maria pareceu querer refletir a imagem do 

“outro” retratado no Hipermídia conforme a seguinte citação: 
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O outro sugere ser  decifrado, para  que os lados mais difíceis de meu eu, do 
meu mundo, de minha cultura  sejam traduzidos também através dele, de seu 
mundo e de sua  cultura. Através  do  que há de meu nele, quando, então, o 
outro reflete a minha imagem espelhada e é às vezes ali onde eu melhor me 
vejo (BRANDÃO, 1986, p. 7). 

 

Para compreender essa relação de Maria vamos nos deter alguns instantes sobre o 

significado de “identidade”, sem querer, no entanto, aprofundar o tema aqui. Brandão (1986, 

p. 37, 38) mencionou que a “identidade” é uma imagem construída de modo gradual por um 

indivíduo ao longo de suas relações com os outros. Ela é, portanto, uma imagem relacional, 

um modo de construir e se possuir um eu diante de outros eus, diante de um mundo social que 

condiciona as experiências de vida: 

 

Os acontecimentos da vida de cada pessoa geram sobre  ela  a  formação de 
uma lenta imagem de si mesma, uma viva imagem que aos poucos se constrói 
ao longo de  experiências de trocas com os outros: a mãe, os pais,  a  família,  
a parentela, os  amigos de infância e as sucessivas ampliações de outros 
círculos de outros: outros sujeitos investidos de seus sentimentos, outras 
pessoas investidas  de  seus  nomes, posições e regras sociais de atuação 
(Idem, 1986, p. 37). 

 

Segundo Erikson (1968, apud BRANDÃO, 1986, p. 42), esse processo de se 

identificar com o “outro”, a identificação, se origina tanto “no âmago do indivíduo” como “no 

núcleo central de sua cultura coletiva”. Há, portanto, uma dimensão individual e uma 

dimensão social de construção da identidade, ou melhor: há várias dimensões sociais e é por 

isso que Brandão prefere se referir a “identidades”: 

 
Um menino caboclo das matas do Norte aprende a ser a “si mesmo”, uma 
pessoa, um outro Pedro, Pedro Garcia, misturando os sentimentos e  a  
consciência  que brotam de suas trocas afetivas com os seus pais e irmãos,  
com o  emaranhado que o faz aprender a  crescer  reconhecendo-se também: 
“caboclo”, “filho de bugre”, “pobre”  e “analfabeto”. Por  que  ele  existe  no  
interior  de  um  mundo  que  tanto   predetermina   desde  que posições ele 
pode ser e relacionar-se, como  estabelece os  nomes  das identidades de   
uma   pessoa   mestiça  (porque   resultado   de   um   casamento  entre  uma  
índia e  um branco em uma área de contacto interétnico),  pobre (porque 
privado de  bens  e obrigado  a  trabalhar  sob  a  dependência do  poder  de  
outros)  e analfabeto (porque vive  fora  de  um  contexto  em   que  mestiços  
pobres  podem  ter acesso aos centros formais de ensino) (BRANDÃO, 1986, 
p. 39). 

 
 

O tipo de identificação vivenciada inicialmente por Maria em sua interação com o 

Hipermídia Etnográfico provavelmente se deu no nível social, conforme ela mesma se referiu 
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às pessoas que inventaram o sabão de cinzas como sendo “simples” e “humilde”, que para ela 

muito provavelmente também significou o “pobre”. A razão de Maria ter dito “sim” às 

origens mineiras do sabão de cinzas foi justificado por ela posteriormente em uma entrevista 

individual como sendo devido a uma outra razão: “Eu gosto da cultura do povo mineiro, eu 

queria que fosse nossa cultura”, disse ela. Nessa fala, Maria mostra que também estava 

vivenciando relações de identificação no âmbito das emoções associadas à cultura do povo de 

Minas Gerais, ou seja, Maria vivenciou relações de identificação nos níveis social, emocional 

e cultural. 

Nos episódios 1(b) e 1(c) Pablo liderou uma direção contrária à de Maria, sugerindo e 

reunindo argumentos para considerar que o sabão de cinzas foi inventado pelos escravos 

vindos da África. Nesses dois episódios, relações entre raças, níveis sociais, hábitos de 

higiene e as origens do sabão de cinzas foram trazidas à tona pelos alunos do grupo A, 

revelando um aspecto interessante de suas percepções do tema central do Hipermídia 

Etnográfico: o sabão de cinzas estava sendo associado à diferenças entre raças (o negro e o 

branco, o Europeu e o Africano), classes sociais (os escravos, o simples e o humilde) e hábitos 

de limpeza (aqueles que tomavam banho e aqueles que não tomavam banho).  

O impacto inicial do Hipermídia Etnográfico e o seu conteúdo sobre esses alunos 

resultou em associações com o “simples”, o “humilde”, o “escravo” e o “limpo”. Mas embora 

essas características integrem a formação étnica e sociocultural do povo mineiro, isso não quis 

dizer para os alunos do grupo A que o sabão de cinzas tenha sido inventado pelos mineiros de 

antigamente ou que seja parte da cultura mineira, considerando particularmente o Episódio no 

1(c), no qual essa cultura foi atribuída principalmente aos brancos (aos Europeus), os quais 

por não terem o hábito de tomar banho não teriam porque se preocupar com a invenção de um 

sabão feito com cinzas. 

Enquanto Maria defendeu a idéia do sabão de cinzas ter se originado no seio da cultura 

do povo mineiro, Pablo “exportou” esse sabão para a África. De um lado observamos a pronta 

aceitação cultural do sabão de cinzas e de outro lado a sua pronta rejeição (observo 

novamente que tanto a aceitação com a rejeição correspondem à opiniões pessoais desses dois 

alunos). Por essa razão, suspeito que Pablo tenha vivenciado uma relação de identificação 

oposta à de Maria, uma espécie de “identidade negativa”, conforme mencionado por Brandão 

(1986, p. 45), e isso me faz perceber que  as relações de identificação não se referem somente 

à identificação de semelhanças, mas também de diferenças: 
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Observe, leitor, que as identidades são representações inevitavelmente 
marcadas pelo confronto  com  o outro; por se ter de estar em contacto, por ser 
obrigado a se opor, a dominar ou ser dominado,  a tornar-se  mais ou menos 
livre, a poder ou não construir por conta própria o seu mundo de símbolos e, 
no seu interior, aqueles que qualificam e identificam a  pessoa,  o grupo,  a 
minoria,  a raça, o povo. Identidades são, mais do que  isto,  não  apenas  o  
produto inevitável da oposição por contraste, mas o próprio reconhecimento 
social da diferença (Idem, 1986, p. 42). 

 

Brandão diz que nesse processo de identificação das diferenças, possíveis 

“descaminhos” podem acontecer e, no caso de Pablo, ficará mais claro nos próximos 

episódios como a sua “rejeição” para as origens mineiras do sabão de cinzas já dava mostras 

de seu processo de “descaminho” (no caso desse aluno talvez seja mais adequado falar em 

relações de “contrariedade”) face ao conteúdo do Hipermídia Etnográfico. Resta-nos agora 

perceber em que medida esses processos de identificação “positiva” ou “negativa” 

influenciaram a penetração de Maria e de Pablo, especialmente, na narrativa etnográfica, ou 

seja, em que medida esses processos constituíram “portas” ou “barreiras” na direção da 

etnografia do sabão de cinzas? 

No caso de Wesley e Jaqueline, houve uma maior tendência na direção das idéias 

defendidas por Pablo, ou seja, esses dois alunos estavam mais propensos à rejeitarem a 

possibilidade do sabão de cinzas ter sido inventado pelo povo mineiro. No entanto, me parece 

pouco provável que esses alunos tenham vivenciado uma “identidade negativa” no mesmo 

nível daquela de Pablo, face ao encaminhamento “de autoridade” dado por ele para a resposta 

à pergunta do Hipermídia. De todo modo, esses três alunos (Jaqueline, Pablo e Wesley) 

mostraram uma tendência a constituir um grupo convergente para uma mesma direção 

ideológica.  

Nessa interação com o Hipermídia Etnográfico, Jaqueline e Wesley mostraram 

compreender a tarefa proposta de um modo semelhante: o mais importante para eles era emitir 

respostas com justificativa, explicar os porquês, e para isso era necessário realizar pesquisa. O 

contorno na direção de uma linguagem especial para as respostas do grupo foi iniciado por 

Wesley. Já no caso de Gláucia pouco podemos dizer a seu respeito, considerando que a voz 

dessa aluna praticamente esteve ausente nos diálogos mostrados nos Episódios nos 1(a), 1(b) e 

1(c) e para esse comportamento há também razões, as quais tratarei mais à frente. 
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6.3.4.4 - Sobre a abordagem comunicativa e os padrões de discurso  
 
 

Os diálogos mostrados nos episódios 1(a), 1(b) e 1(c) evidenciam uma natureza 

interativo-dialógica na abordagem comunicativa dos alunos que tende para uma natureza 

“menos interativa e de autoridade”, com a exclusão de Maria e suas idéias, a qual se torna 

mais nítida a partir do episódio 1(b).  

Em relação aos padrões de interação iniciados pela pergunta proposta no Hipermídia, 

no Episódio no 1(a) (SEG A1, linhas 5-11), vimos inicialmente um padrão de interação do 

tipo I-R-R-P-R-F-R-R (IH-RP-RM-PP-RM-FP-RW-RP), isto é, houve uma Iniciação pela 

pergunta proposta no Hipermídia, que provocou as Respostas contrárias de Pablo (negação) e 

de Maria (afirmação), seguindo-se uma pergunta de Pablo a Maria (ação a fim de permitir o 

Prosseguimento da fala de Maria), a Resposta dada por ela, o Feedback de Pablo à 

justificativa dada por Maria e a Resposta negativa de Wesley, que provocou reforço na 

Resposta inicialmente dada por Pablo. Destaca-se nesse padrão a pergunta feita por Pablo à 

Maria e o feedback dado posteriormente por ele, mostrando as ações discursivas desse aluno 

na direção de uma negação para a pergunta proposta no Hipermídia 

No episódio 1(b) tivemos três momentos de discussão ao redor da pergunta proposta 

pelo Hipermídia. Inicialmente (SEG A1, linhas 12-16) vimos um padrão de discurso do tipo I-

R-R (IJ-RW-RP): Iniciação por Jaqueline através de uma pergunta pessoal e Respostas de 

Wesley e de Pablo, mas não para a pergunta feita por Jaqueline e sim para a pergunta proposta 

no Hipermídia. Destaca-se a Resposta final de Pablo, que foi bastante categórica na direção de 

uma negação para a pergunta. No segundo momento (SEG A1, linhas 17-22), o padrão de 

interação discursiva foi do tipo I-R-A-R-A (IJ-RP-AW-RM-AW): como Pablo e Wesley haviam 

sugerido que o sabão de cinzas não era uma invenção do povo mineiro, Jaqueline então fez a 

pergunta “É, mas quem inventou?”; houve duas respostas, a de Pablo, que considerou que 

foram os “Africano”, e a de Maria, que sugeriu: “Quem inventou é muito simples...”. Wesley 

Avaliou as duas respostas como sendo possíveis. A posição antagônica de Wesley revela a sua 

dúvida quanto às origens do sabão de cinzas.  

No terceiro momento (SEG A1, linhas 23-31) houve um padrão do tipo R,I-P-R-R-F-

A-F-R (R,IP-PW-RJ-RW-FW-AP-FW-RJ): o diálogo aqui não foi Iniciado pela pergunta, mas 

pela Resposta de Pablo à mesma, seguindo-se  da leitura da pergunta do Hipermídia por 

Wesley (ação de Prosseguimento ao discurso), as Respostas negativas de Jaqueline e Pablo, o 

Feedback de Wesley para o “não” dos colegas e uma Avaliação de Pablo do feedback dado 

por Pablo. Destaca-se nesse padrão o feedback dado por Wesley, no sentido de ter que 
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explicar/justificar a resposta (Linhas 26 e 30), a avaliação desse feedback por Pablo, 

colocando em evidência que a tarefa de justificar a resposta não seria muito simples, e a 

gestão da atividade pelo grupo (discussão das perguntas, busca de uma justificativa através de 

pesquisa e aproveitamento do tempo das aulas). 

No episódio 1(c), identifiquei um padrão do discurso do tipo I-R-R-A-P-P-P-A (IH,P-

RP-RJ-AW-PJ-PW-PP-AM) entre as linhas 32 e 39: Pablo Iniciou o diálogo (re)colocando a 

pergunta proposta no Hipermídia para os colegas, seguindo-se as Respostas negativas de 

Pablo e de Jaqueline à pergunta, a Avaliação da pergunta/resposta por Wesley como sendo 

“Misteriosa” e as ações de  Prosseguimento do diálogo por parte de Jaqueline, Wesley e 

Pablo, sem saberem justificar a resposta. No final, percebendo que a sua resposta inicial não 

havia ganhado adeptos no grupo, Maria considerou que os escravos poderiam ter sido os 

inventores do sabão de cinzas, Avaliando assim a sua resposta inicial face aos 

encaminhamentos dados pelo grupo e a sugestão dada por Pablo naquele contexto. 

É interessante notar que embora os alunos não soubessem justificar a resposta negativa 

firmada pelo grupo, o diálogo entre eles não desencadeou nenhuma ação no sentido de buscar 

uma justificativa para essa resposta, excetuando uma diretriz dada por Jaqueline ao dizer: 

“Depois a gente vai pesquisá pra gente vê” (SEG A1, linha 31). Não há como negar, 

entretanto, que nos três episódios a pergunta sobre as origens do sabão de cinzas promoveu 

diálogos, suscitou respostas, discussões, questionamento e avaliações pelos alunos. Essas 

últimas foram em sua maior parte feitas por Wesley, sugerindo a sua proximidade com o 

papel de “professor” no grupo.    

 

Resumindo: 

Tabela 2 –  Abordagem  comunicativa   e  padrões  de   interação discursiva  observados   nos  
episódios 1(a), 1(b) e 1(c) ao redor da pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do povo  
mineiro?”. 
 
Trecho da interação discursiva Abordagem comunicativa Padrão de interação 

discursiva 
         SEG A1, linhas 5-11 Interativa-dialógica I-R-R-P-R-F-R-R 

         SEG A1, linhas 12-16 Interativa-de autoridade I-R-R 

         SEG A1, linhas 17-22 Interativa-de autoridade I-R-A-R-R-A 

         SEG A1, linhas 23-31 Interativa-de autoridade R,I-P-R-R-F-A-F-R 

         SEG A1, linhas 32-39 Interativa-de autoridade I-R-R-A-P-P-P-A 
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6.3.5 - Episódio no 2: Pablo e Maria – o encontro das diferenças  
 

O diálogo abaixo descrito teve início no primeiro momento da interação dos alunos do 

grupo A com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas, configurando basicamente a 

primeira resposta verbal dada ao instrumento. O episódio ocorreu no contexto da exploração 

do texto Os ingredientes logo que o mesmo apareceu na tela do computador, após a leitura 

silenciosa do texto Hoje em dia o pessoal não conhece: 

 
1. Pablo: Que quê tá escrito aqui Maria? [Apontando para uma palavra na tela do computador e 

olhando para Maria]. 
2. Maria: [Com os olhos fixos na tela] / Barde. 
3. Pablo: Que é isso? [Apontando novamente para a palavra na tela]. (...) Han? [Ele vira para trás 

inquieto e chama um colega de outro grupo, parecendo buscar opinião sobre sua dúvida. O colega 
não responde e Pablo vira para frente]. 

// 
4. Pablo: Achei que era “tarde” [Olha para Jaqueline e ri]. 

(Trecho extraído da SEG A1) 
 
 
 Conforme já mencionei anteriormente no episódio no1(a), a página do Hipermídia 

Etnográfico que os alunos estavam explorando informa sobre os diferentes nomes atribuídos 

ao sabão de cinzas, os materiais usados em seu preparo, os modos comuns de obtenção e os 

cuidados com os mesmos. Os passos para o preparo do sabão são apresentados de um modo 

“econômico” através da voz de Dona Rosa expressa no texto Os ingredientes e no vídeo que 

pode ser acessado através de um botão colocado na página do mesmo. Há, portanto, três tipos 

de linguagem na narrativa: a fala de Dona Rosa, expressa na forma escrita em itálico no texto 

(é exatamente aí onde se situou a dúvida de Pablo), e expressa oralmente no vídeo; há também 

a narrativa do etnógrafo, a qual emoldura a fala de Dona Rosa (vide o texto Os ingredientes 

no Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas). Enquanto os alunos faziam uma leitura 

silenciosa do texto, Pablo perguntou a Maria o que estava escrito na tela e essa lhe respondeu 

conforme o que leu, com naturalidade: “Barde” (Linha 2). Pablo se mostrou inquieto, olhou 

para os lados, virou para trás e chamou um colega de outro grupo, que não lhe respondeu. Ele 

então tornou a olhar o texto na tela do computador e após um breve período de silêncio 

manifestou a Jaqueline o que achou que estava escrito: a palavra “tarde”.  

Assim que os alunos terminaram a leitura do texto Os ingredientes, o grupo assistiu ao 

vídeo que é acessado nessa página e no momento que Dona Rosa pronunciou a palavra 

“barde”, Maria esboçou um sorriso e apontou para a tela do computador, dando uma segunda 

resposta a Pablo sobre o significado concreto de sua dúvida. Observo que Maria não traduziu 

a palavra “barde” para “balde”, ela deixou isso por conta de Pablo, que continuou assistindo 
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ao vídeo parecendo desconfiado enquanto o mesmo era reproduzido por duas vezes seguidas 

na tela do computador em alto e bom som. Nessa interação com o Hipermídia Etnográfico, a 

palavra “barde” escrita no texto provocou uma reação de estranhamento em Pablo, que foi 

expressa na forma de uma pergunta: “Que quê tá escrito aqui Maria?” (Linha 1). Maria foi 

muito atenta a esse respeito e respondeu a Pablo duas vezes: primeiro ela leu a palavra em voz 

alta, conforme estava escrita no texto, e depois ela viu e ouviu Dona Rosa pronunciar essa 

palavra durante a reprodução do vídeo, momento no qual ela emitiu uma segunda resposta à 

pergunta de Pablo, apontando para o monitor. O breve diálogo entre Pablo e Maria foi 

iniciado pela interação com a voz de Dona Rosa e as respostas de Maria à dúvida de Pablo se 

situaram no âmbito do que Dona Rosa disse de fato; ela não traduziu a palavra “barde” para 

“balde”, ela preservou essa palavra lendo-a na tela do computador e depois identificou a 

mesma no vídeo.  

 O estranhamento de Pablo não teve o mesmo efeito nos demais colegas de grupo, 

considerando que Wesley, Jaqueline, e Gláucia não reagiram do mesmo modo, assim como 

também não se pronunciaram a respeito. Mas Pablo também não direcionou a pergunta aos 

mesmos. Ele direcionou a pergunta à Maria e depois procurou um colega de outro grupo, com 

quem provavelmente tinha mais intimidade para compartilhar a sua dúvida. Quando os alunos 

do grupo A passaram a ler o texto seguinte no Hipermídia (É de cinza porque é feito da 

dicuada), logo no início da leitura Pablo se manifestou novamente, voltando a se dirigir à 

Maria que estava sentada ao seu lado: 

 
// [Alunos lendo o texto em silêncio]. 
60. Pablo: Cê entendeu o que quê essa mulher falô? É enrolada né? [Olha para Maria e aponta 

para a tela do computador, rindo]. 
61. Maria: Alá. “Não, se pô a cinza, não gera nada, não...”.  
62. Pablo: “Não, se pô a cinza não gera nada não”. 
63. Maria: Assim, só a cinza pura não gera nada, não vira nada, “vira uma coisa lá” [Pablo 

diz essa frase junto com Maria], “quase nada”. Aí a Aparecida: “Não gera, não pode pegá a 
cinza, sem cinza” [Ri]. 

64. Pablo: “Ele é... Ele é de cinza e não pode deixá a cinza pegá ele” [Rindo] (...). “Enésia...”. 
[Mudando o tom de voz]. 

65. Maria: “Ele é feito da dicuada né?”. 
66. Pablo: “Dicuada é um líquido de cor / parda-avermelhada obtida através DO”... 
67. Maria: “... do barrilero”. 
68. Pablo: “... do barrilero. O barrilero é um grande balaio feito COM...” [Rindo]. 
69. Maria: “... taquaras”. 
70. Pablo: Deve sê aqueles balaião tipo de (...) [Faz gesto com as mãos simulando forma e 

tamanho]. 
(Trecho extraído da SEG A1) 
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Como diz o título, o texto que os alunos exploravam no Hipermídia chama a atenção 

para o fato das cinzas não serem usadas diretamente no preparo do sabão de cinzas. A partir 

das cinzas obtém-se um outro material: a dicuada. Esse texto não explica como a dicuada é 

obtida, mas descreve algumas de suas características e o equipamento usado para esse fim. No 

texto A dicuada quanto mais forte mais rápido faiz o sabão é que é feita uma descrição do 

processo de obtenção da dicuada com maiores detalhes. O fato é que Pablo manifestou 

novamente o seu estranhamento ao interagir com as falas transcritas das mulheres que fazem 

o sabão de cinzas. Para ele, a fala de uma delas “é enrolada”. A resposta dada por Maria ao 

comentário de Pablo foi começar a ler em voz alta o trecho do texto relativo à voz de Dona 

Rosa. Foi a primeira vez que alguém do grupo A rompeu com a leitura silenciosa dos textos 

do Hipermídia, passando a fazê-lo em voz alta: “Não, se pô a cinza, não gera nada, não...” 

(Linha 61). A resposta de Pablo foi repetir a leitura de Maria: “Não, se pô a cinza não gera 

nada não” (Linha 62). Porém, a leitura de Pablo foi mais rápida, enquanto a de Maria mais 

pausada. Pablo pareceu que leu a narrativa somente, enquanto Maria pareceu buscar 

compreender o que Dona Rosa dizia traduzindo do seguinte modo: “Assim, só a cinza pura 

não gera nada, não vira nada” (Linha 63). 

Maria então prosseguiu a leitura em voz alta e Pablo leu a seguinte frase do texto junto 

com ela: “vira uma coisa lá”. Pablo pareceu enfatizar mais um trecho do texto que não estava 

compreendendo. Maria então prosseguiu, passando a ler a fala de Dona Aparecida em 

seguida: “Não gera, não pode pegá a cinza, sem cinza” (Final da linha 63). Maria achou 

engraçado o que estava lendo, o que fez com que ela interrompesse a leitura por alguns 

instantes. Pablo não esperou que Maria continuasse a ler e o fez ele mesmo. No final de sua 

leitura, ele também riu (Linha 64), mas de um modo diferente comparado a Maria: Pablo 

pareceu debochar do que estava lendo enquanto Maria achou engraçado. Depois, ele disse 

alguma coisa inaudível, parecendo contrariado, e pronunciou a nome “Anésia” na forma de 

“Enésia”, com voz alterada, sugerindo distância e estranhamento.  

Maria foi em frente e continuou a ler a fala de Dona Anésia. Depois, Pablo leu a parte 

seguinte do texto: “Dicuada é um líquido de cor / parda-avermelhada obtida através DO”... 

(Linha 66). Pablo colocou uma ênfase diferenciada na palavra “DO” no final de sua última 

leitura, e procedeu do mesmo modo ao ler a frase do texto seguinte: “O barrilero é um grande 

balaio feito COM...” (Linha 68). Maria completou as duas sentenças deixadas em aberto por 

Pablo (após o “DO” e o “COM” enfatizados por ele) e esse finalizou o diálogo fazendo 

referência a algo que ele conhecia, mencionando “aqueles balaião” e simulando forma e 

tamanho com as mãos (Linha 70).  
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A impressão que se tem é que Pablo teve dificuldade em compreender e aceitar o que 

estava escrito na narrativa. Primeiro ele ficou incomodado com a palavra “barde”, logo no 

início da leitura do texto Os ingredientes (SEG A1, linhas 1 a 4), e depois ele disse que a fala 

de uma das mulheres “é enrolada” (Linha 60) enquanto estavam lendo o texto É de cinza 

porque ele é feito da dicuada. A dificuldade de Pablo parece ter se estendido depois no trecho 

final do texto, considerando a entonação de voz em seus enunciados nas linhas 66 e 68, o qual 

ele também não deve ter compreendido bem. Creio que Pablo vivenciou uma espécie de 

barreira nesses momentos de interação com o Hipermídia Etnográfico, o que provavelmente 

não ocorreu com Maria e os outros alunos do grupo A. Maria agiu com naturalidade e achou 

graça no que leu, não estranhou, achou divertido. A resposta dela ao estranhamento de Pablo 

foi ler as vozes das produtoras do sabão de cinzas em voz alta procurando compreendê-las. 

Nesse diálogo, Pablo e Maria realizaram um “revozeamento” das vozes das mulheres que 

fazem o sabão de cinzas e da escrita etnográfica para a produção de sentidos em relação ao 

que estava sendo comunicado e tal produção se deu de modo distinto entre os dois, e isso 

provavelmente teve relação com um juízo de valor criado por cada um deles em relação ao 

conteúdo do Hipermídia.   

  

 

6.3.6 - Episódio no3: As barreiras de Pablo 

 

Pablo deixou clara a razão de seu incômodo ou estranhamento durante a segunda 

interação do grupo A com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas. A página que 

estava sendo explorada pelo grupo nessa ocasião se refere àquela do texto E essa dicuada se 

deixá secá vira um sal, no qual é mostrada uma conversa entre Dona Aparecida e Dona Rosa 

sobre o sal formado após a secagem da dicuada. Após o grupo ter lido o texto e ter 

reproduzido o vídeo acessado através de um botão colocado na página do mesmo, Pablo 

iniciou o seguinte diálogo se dirigindo, dessa vez, a Wesley: 

 
22. Pablo: Cê entendeu? [Se dirigindo a Wesley]. 
23. Wesley: Entendi. Cê entendeu? [Se dirigindo a Pablo]. 
24. Pablo: Mais ou menos [Rindo]. 
25. Wesley: Uai, mais ou menos como? / Pablo, cê não entendeu? / É a mesma fala. 
26. Pablo: Não, é a mesma fala, então. Ela pega... Fica bem na linguagem delas... [Ri]. Ela 

pega o negócio lá que faiz a dicuada. Que quê é a dicuada mesmo aí? 
(Trecho extraído da SEG A2) 
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O que estava incomodando a Pablo e dificultou a sua compreensão foi a “linguagem 

delas”, se referindo às vozes das mulheres presentes na narrativa etnográfica, conforme ele 

mesmo explicitou na linha 26. Esse aluno percebeu uma barreira de linguagem na narrativa. 

Como Wesley não compartilhou o mesmo problema (ou barreira) com ele, Pablo mudou o 

rumo da conversa no final do diálogo formulando uma nova pergunta: “Que quê é a dicuada 

mesmo aí?”. Essa atitude provavelmente está associada ao fato de que ele realmente se 

esqueceu o que era a dicuada ou então estava mesmo é querendo desviar a atenção de uma 

barreira que era somente dele. É interessante observarmos que em sua trajetória ao longo da 

primeira interação com o Hipermídia Etnográfico (SEG A1), Pablo se referiu à dicuada em 

pelo menos quinze de suas falas, conforme reproduzidas a seguir: 

 

Linha 59: Isso aí que é a dicuada? 
. 
. 
Linha 66: “Dicuada é um líquido de cor / parda-avermelhada obtida através DO...” 
. 
. 
Linha 74: “É um líquido de cor parda-avermelhada obtido através do barrilero” [Mostrando o texto com 
o delo na tela do computador]. 
. 
. 
Linha 76: Então, pra obtê a dicuada, não é? [Rindo]. Que é o quê? É um líquido de cor parda-
avermelhada. Através de quem? Do barrilero [Rindo]. Escreveu aí? [Olhando para Jaqueline e falando em 
tom autoritário]. 
. 
. 
Linha 79: Ó, que doidera [Se referindo à página com as fotografias do barrilero]. 
. 
. 
Linha 82: A dicuada então é a cinza não é isso? 
. 
. 
Linha 95: Por que usam as cinzas? Pra obter a dicuada, não? 
. 
. 
Linha 142: Qué quê escreve que quê é a dicuada aí? 
. 
. 
Linha 144: [Procura no Hipermídia] “É um líquido de cor parda-avermelhada”. 
. 
. 
Linha 146: Do barrilero. Barrilero não precisa escrevê não. Não vai esquecê não. 
. 
. 
Linha 193: Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada? 
. 
. 
Linha 201: Não, obtenção é segurá, não é? [Procurando explicar o processo de obtenção da dicuada]. 
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. 

. 
Linha 210: Com cinza. 
. 
. 
Linha 212: E água quente. Morna. 
. 
. 
Linha 218: Então é explicá como que fáiz a ... (...). É... as cinzas são colocadas dentro do barrilero, já e 
um... É... com água quente, pode sê também. Cê pode colocá água fria ou que... sei lá, explica, 
porque... 

(Falas extraídas da SEG A1) 

 

 Pablo deve ter sido aquele de seu grupo que mais falou sobre a dicuada durante a 

primeira interação com o Hipermídia Etnográfico. Embora ele ainda não houvesse 

compreendido bem o processo de obtenção desse material, os enunciados anteriormente 

listados mostram que ele estava avançando em sua compreensão sobre o que era a dicuada, os 

materiais usados em seu preparo e o seu modo de obtenção, paralelamente à leitura de textos, 

fotografias e vídeos do Hipermídia. Pablo leu, viu, ouviu e falou sobre a dicuada, mas mesmo 

assim não se lembrou desta na aula seguinte, o que nos leva a crer que ele estava mesmo é 

desviando o curso da conversa que teve com Wesley. Vejamos agora o prosseguimento do 

diálogo no qual os colegas de grupo de Pablo esclareceram a sua dúvida: 

 
27. Wesley: É o líquido avermelhado lá. 
28. Jaqueline: É. 
29. Pablo: Hum? 
30. Wesley: Líquido avermelhado lá. 
31. Pablo: Nem fala de que quê ela é feita, de que quê é feito a dicuada, né? 
32. Wesley: Fala. 
33. Jaqueline: Fala. 
34. Maria: É, acho que é a cinza... 
35. Wesley: ... a cinza [Pablo diz junto com Wesley]. Tem o negócio de bananera... 
36. Maria: ... quando côa aí sai aquele líquido, né? [Simulando o processo com as mãos]. 
37. Wesley: É, o líquido avermelhado, é isso que é a dicuada. 

(Trecho extraído da SEG A2) 
 

Wesley respondeu duas vezes para Pablo que a dicuada era o “líquido vermelho lá” 

(Linhas 27 e 30). Mas Pablo insistiu que estava incomodado com a narrativa: “Nem fala de 

que quê ela é feita...” (Linha 31). Nesse enunciado, Pablo pareceu criticar a narrativa 

etnográfica, julgando-a pouco informativa. Segundo ele não havia menção aos materiais 

usados no preparo do dicuada. Essa fala de Pablo contraria o processo de compreensão 

dialógica vivenciado por ele anteriormente ao redor da dicuada na primeira interação do grupo 
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com o Hipermídia, o qual revelou que ele leu, viu, ouviu e falou sobre “de que quê ela é 

feita”. Ao dizer “Nem fala...”, Pablo atribuiu à narrativa uma imperfeição que não existe, 

talvez em função de seu “esquecimento”, talvez em função de sua barreira de linguagem. 

Wesley e Jaqueline discordaram prontamente de Pablo, dizendo: “Fala”, “Fala” (Linhas 32 e 

33). É interessante mencionar ainda que foi o próprio Pablo quem respondeu a essa mesma 

pergunta feita por Maria durante a primeira aula/interação com o Hipermídia (SEG A1, linhas 

73-76): 

 

10. Maria: Nossa. [Lendo] “(...) feita com saco de pano”. / [Pablo posiciona a seta do mouse 
sobre a perguntinha girante na tela]. “Por que usam as cinzas?” Eu já esqueci (...) [Ri]. Que 
quê é dicuada mesmo? [Apontando para a tela do computador]. 

11. Pablo: “É um líquido de cor parda-avermelhada obtido através do barrilero” [Mostrando o 
texto com o delo na tela do computador]. 

 (Trecho extraído da SEG A1) 

 

Mas, em sua resposta à Maria, Pablo parece que somente leu o que estava escrito no 

texto. Já na segunda interação com o Hipermídia, Maria se lembrou da dicuada alguns 

instantes após Pablo ter feito a pergunta: “Que quê é a dicuada mesmo aí?” (SEG A2, linha 

26), como pode ser observado através de suas falas na linha 34 (“É, acho que é a cinza...”) e 

na linha 36 (“... quando côa aí sai aquele líquido, né?”). Houve ainda um outro momento da 

primeira interação do grupo A com o Hipermídia no qual Pablo associou o modo de obtenção 

da dicuada ao preparo de um café: “Cês fáiz café cês têm que sabê [Rindo]” (SEG A1, linha 

180). Ao redor desse enunciado, os alunos do grupo A estavam em um outro contexto, 

discutindo a razão de uma dicuada ser “mais forte” ou “mais rala” que a outra. A fala de Pablo 

mostra que ele estava fazendo uma analogia entre o modo de obtenção da dicuada e o preparo 

de um café. Foi ele quem associou os dois processos no grupo. Mas o preparo de um café, 

para ele, era assunto exclusivo de “meninas”, e por essa razão ele se dirigiu às suas colegas de 

grupo, sugerindo que essas deveriam saber explicar por que razão uma dicuada é “mais forte” 

do que a outra. Observo que a analogia entre a obtenção da dicuada e o preparo de café feita 

por Pablo teria sido mais eficiente em termos de compreensão do processo se tivesse sido 

colocada em outros termos. O modo como ele estabeleceu a analogia em seu grupo desviou a 

atenção para uma questão de gênero.  

Esse dado em particular mostra que Pablo pode ter percebido uma outra barreira na 

direção da etnografia do sabão de cinzas, além daquela referente à linguagem. Pablo muito 

provavelmente percebeu qual é o gênero predominante das pessoas que detém conhecimentos 
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sobre o sabão de cinzas e a sua relação com esse gênero era diferenciada. Isso se tornou mais 

evidente em outras interações desse aluno com as meninas presentes em seu grupo, 

especialmente com Jaqueline, cuja relação foi marcada por certo autoritarismo da parte dele: 

“Escreve aí”, disse ele em várias ocasiões a ela. Um exemplo da atitude machista de Pablo em 

relação às meninas do grupo pode ser observada nas linhas 50 e 52 da SEG A2: 

50. Pablo: Essas mulheres de casa hoje tem que sabê. 
51. Jaqueline: Aaaaah. 
52. Pablo: Donas de casa. 

 

Além da barreira de gênero, é possível ainda que Pablo tenha tido dificuldades em 

aceitar um conhecimento rude, envolvendo gente “simples”, cuja linguagem e conhecimentos 

estavam sendo vistos com estranhamento. Nesse sentido, Pablo pode também ter se deparado 

com barreiras do tipo sociocultural. Mas Pablo também teve dúvida sobre o significado de 

uma outra palavra presente em uma das perguntas propostas no Hipermídia: 

 
193.Pablo: Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada? 
194.Wesley: Como que a gente consegue... é, é, como se diz... 
195.Pablo: Obtenção é ... 
196.Wesley: Conseguir. 
197.Pablo: ... Então consegue... mantê ele ralo ou... / ou forte, não? 
198.Wesley: Não, OBTENÇÃO é como, como, é... Como podemos conseguir fazê essa 
dicuada. É mais ou menos isso. 
199.Maria: Acho que a Aparecida respondeu aqui ó [Olhando para a tela]. 
/ 
200.Wesley: Como podemos obter? Como que nós conseguimos fazer essa dicuada? Através 
de quê? 
201.Pablo: Não, obtenção é segurá, não é? 
202.Wesley: Não. 
203.Jaqueline: Não. 
204.Wesley: Obter é conseguir. 
205.Maria: Como que obtém, como que consegue fazê a dicuada. 
206.Jaqueline: Como que fáiz. 
 

(Trecho extraído da SEG A1) 

 

 O diálogo acima teve início a partir da identificação da pergunta “Como podemos 

explicar o processo de obtenção da dicuada?”. Essa pergunta foi proposta com a intenção de 

iniciar o processo de compreensão dos alunos sobre a extração de substâncias solúveis das 

cinzas pela água e foi apresentada na página do texto A dicuada quanto mais forte mais 

rápido fáiz o sabão, que descreve e mostra como a dicuada é obtida pelas produtoras do sabão 

de cinzas. Uma segunda pergunta é também proposta na página desse texto, com a intenção 
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dos alunos interpretarem a voz de Dona Aparecida: Por que a dicuada “quanto mais forte 

mais rápido fáiz o sabão”? 

O padrão de interação discursiva entre as linhas 193 a 199 do diálogo anteriormente 

descrito foi do tipo I-R-P-R-I-A-R (IP-RW-PP-RW-IP-RW-RM): iniciação por Pablo mediante a 

leitura da pergunta proposta no Hipermídia, resposta interpretativa inicial de Wesley para a 

pergunta, prosseguimento de Pablo querendo compreender o significado da palavra 

“obtenção” e Resposta de Wesley dando o seu significado para essa palavra. Pablo então 

relacionou o significado dado por Wesley para a palavra “obtenção” à “força” da dicuada:    

“... Então consegue... mantê ele ralo ou... / ou forte, não?” (Linha 197). Essa relação feita por 

Pablo, no entanto, foi expressa na forma de uma dúvida, iniciando assim uma outra 

interpretação para a pergunta proposta. Wesley respondeu negando a fala de Pablo e re-

direcionou a interpretação da pergunta proposta dizendo: “Não, OBTENÇÃO é como, como, 

é... Como podemos conseguir fazê essa dicuada. É mais ou menos isso” (Linha 198). No final, 

Maria respondeu remetendo à resposta a uma fala de Dona Aparecida no Hipermídia: “Acho 

que a Aparecida respondeu aqui ó” (Linha 199), percebendo uma informação na fala de Dona 

Aparecida que poderia clarear a discussão; mas nenhum dos colegas percebeu o que ela estava 

querendo dizer ou lhe deu ouvidos. 

Da linha 200 à linha 206 o padrão de interação foi do tipo I-R-A-A-R-R-R (IW-RP-AW-

AJ-RW-RM-RJ): Wesley reiniciou o diálogo, reforçando a sua interpretação para a pergunta 

proposta: “Como podemos obter? Como que nós conseguimos fazer essa dicuada? Através de 

quê?”; Pablo Respondeu dando um outro significado para a palavra “obtenção”: “Não, 

obtenção é segurá...” e perguntou no final “... não é?” (Linha 201); Wesley e Jaqueline 

avaliaram o significado dado por Pablo dizendo: “Não” (Linha 202 e 203) e Wesley 

respondeu novamente dizendo: “Obter é conseguir”, seguindo-se depois as Respostas de 

Maria e de Jaqueline, as quais interpretaram a pergunta proposta no Hipermídia na direção de 

explicar como “consegue fazê a dicuada” (Maria na linha 205) ou “como que fáiz” (Jaqueline 

na linha 206). Nesse diálogo, os alunos basicamente estavam procurando interpretar a 

pergunta “Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?” e as interpretações 

de Wesley (Linha 200), Jaqueline (linha 205) e Maria (linha 206) se deram na direção de 

descrever como a dicuada é obtida, ou seja, o seu procedimento de obtenção. Mas essa 

interpretação não era bem a intenção da pergunta proposta. Provavelmente as palavras 

“como” e “processo” presentes na pergunta, remeteram os alunos a uma descrição do 

processo ao invés de uma “explicação” do fenômeno em si. No âmbito da pergunta 

formulada, Pablo estava procurando significar a palavra “obtenção” e relacionou-a 



 253 

inicialmente à produção de uma dicuada “mais rala” ou “mais forte” (SEG A1, linha 197). 

Depois ele significou essa palavra considerando como sinônimo de “segurar” (SEG A1, linha 

201). Provavelmente ele significou a palavra “obtenção” dessa maneira devido a uma dúvida 

que ele manifestou anteriormente para o grupo: “É, quanto mais forte... / Será que é isso 

mesmo? Será que não cai tipo aqueles farelinho, não? Das cinza?” (SEG A1, linha 174).  

O raciocínio de Pablo, ao redor do processo de obtenção da dicuada, mostra que esse 

aluno estava procurando entender se as cinzas eram retidas ou não no processo: “... Será que 

não cai tipo aqueles farelinho não?”, disse ele. Pablo parece que estava “misturando os 

canais”. De um lado havia a pergunta “Como podemos explicar o processo de obtenção da 

dicuada?”, e de outro uma segunda pergunta: “Por que a dicuada quanto mais forte mais 

rápido fáiz o sabão?”. Pablo parece que estava misturando as respostas dessas perguntas. Na 

primeira os alunos tinham que explicar o processo e na segunda tinham que interpretar a voz 

de Dona Aparecida ao dizer: “A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão”. Pablo 

estava querendo entender a causa de uma dicuada ser mais forte do que outra e isso para ele 

provavelmente estava relacionado ao fato das cinzas serem retidas num caso e não retidas no 

outro. A significação da palavra “obtenção” nesse contexto, indica que Pablo estava buscando 

compreender o processo, o que evidencia que as barreiras vivenciadas por ele não o estavam 

impedindo por completo de transitar pela narrativa etnográfica. Observo, no entanto, que a 

dúvida de significado manifestada dessa vez por Pablo teve relação com uma palavra da 

narrativa etnográfica que não correspondia à voz das produtoras do sabão de cinzas.  

Além disso, é preciso observar que a voz dessas mulheres também não estava 

representando barreiras para Pablo o tempo todo. Numa certa ocasião, quando o grupo estava 

discutindo a pergunta “Por que a dicuada quanto mais forte mais rápido faiz o sabão?”, 

Pablo se expressou do mesmo modo que as produtoras de sabão, mostrando que também 

havia uma relação de continuidade entre o seu modo de falar e o modo dessas mulheres se 

referirem à concentração da dicuada. Isso pode ser visto no diálogo a seguir, que também 

evidencia o envolvimento de Pablo na tentativa de compreender o processo de obtenção da 

dicuada: 

 

170.Pablo: Mas, é igual ela falô. Por que se... se ficá ralo, fica aquele negócio alí, né? Quanto 
mais forte, ela mais fácil, fica tipo mais sólido, mais fácil ele... 
171.Jaqueline: (...). 
172.Pablo: É. Escreve aí. 
173.Jaqueline: [Escrevendo] Vai falá que fica mais sólido? 
174.Pablo: É, quanto mais forte... / Será que é isso mesmo? Será que não cai tipo aqueles 
farelinho, não? Das cinza?  
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175.Jaqueline: Por isso que eles põe o pano. 
176.Pablo: Não, mas se fô olhá, se fô o mais forte, o mais ralo, né? No caso, vai tê que caí o 
negócio. 
177.Jaqueline: Não, não vai caí, só vai ficá mais ralo se colocá só a água. 
178.Pablo: Mas por que quê fica mais forte?  
179.Jaqueline: Por que quê fica mais forte? 
. 
. 
.  
224.Pablo: O ideal é ficá forte. Pra í num dia só. Cê fáiz só uma veiz, não é isso que tá escrito 
no final aí? 

(Trecho extraído da SEG A1) 

 

 O trecho do diálogo recortado acima mostra que Pablo se referiu à concentração da 

dicuada tal como as mulheres da narrativa etnográfica. Todavia, na linha 170 ele disse: “Mas, 

é igual ela falô. Por que se... se ficá ralo, fica aquele negócio alí, né? Quanto mais forte, ela 

mais fácil, fica tipo mais sólido, mais fácil ele...”. Nessa fala, Pablo alterou um pouco o 

sentido dado pelas mulheres para a expressão “quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão”, 

associando o significado de “quanto mais forte” a “fica tipo mais sólido”. Pablo se referiu aos 

atributos “ralo” e “forte” para a dicuada tal como enunciado pelas produtoras do sabão de 

cinzas no Hipermídia ou essas palavras também eram conhecidas suas? O fato é que esse 

diálogo mostra que a linguagem das produtoras do sabão de cinzas não representou uma 

barreira constante para Pablo: ele usou os mesmos modos de dizer, buscando significá-los 

com base em seus conhecimentos. 

Na continuidade de sua fala na linha 170, Pablo disse: “Quanto mais forte, ela mais 

fácil, fica tipo mais sólido”. Dessa vez foi Jaqueline quem estranhou o modo de dizer de 

Pablo e perguntou: “Vai falá que fica mais sólido?” (Linha 173). Jaqueline percebeu que 

havia algum problema no modo como Pablo estava se referindo ao aumento da “força” da 

dicuada. De qualquer modo, a expressão “mais forte” para esse aluno passou pela 

compreensão do que ele considerou estar ocorrendo na produção de uma dicuada “mais 

forte”, ou seja, lhe pareceu haver uma relação com “cai tipo aqueles farelinho”. Dizer que 

“fica tipo mais sólido”, no entanto, embora contestado por Jaqueline, sugere um movimento 

de Pablo na direção de transitar para o conhecimento/linguagem da ciência escolar para 

compreender e explicar o fenômeno. 

No diálogo em que os alunos do grupo A procuravam compreender a pergunta “Como 

podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?” (SEG A1, linhas 193 a 206), Pablo 

estava procurando compreender o significado da palavra “obtenção”, e ele significou essa 
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palavra através de uma outra: “segurar” (SEG A1, linha 201). Antes da ocorrência desse 

diálogo, no entanto, Pablo havia estabelecido uma relação entre uma dicuada “mais forte” ou 

“mais rala” e a retenção ou não das cinzas (“aqueles farelinho”): “... Será que não cai tipo 

aqueles farelinho, não? Das cinza?” (SEG A1, linha 174) e “Não, mas se fô olhá, se fô o mais 

forte, o mais ralo, né? No caso, vai tê que caí o negócio” (SEG A1, linha 176).  Embutida 

nessa visão de Pablo está a sua percepção de que “algo” existente nas cinzas é transferido para 

a dicuada: “vai tê que caí o negócio”, mas ele não tinha muita clareza quanto a isso. Jaqueline, 

por sua vez, interpretou o fenômeno da “força” da dicuada de uma outra maneira dizendo: 

“Não, não vai caí, só vai fica mais ralo se colocá só a água” (SEG A1, linha 177), como 

resposta ao que Pablo disse. Para essa aluna “não vai caí” porque “eles põe o pano” (SEG A1, 

linha 175) e “alguma coisa” tinha que ser colocada nas cinzas além da água, porque caso 

contrário “só vai ficá mais ralo se colocá só a água”.  

Pablo e Jaqueline estavam interpretando o processo de obtenção da dicuada através de 

diferentes olhares. O problema para Pablo era explicar porque uma dicuada é “mais forte” do 

que outra. No caso de Jaqueline o problema era aceitar a idéia de que somente a água seria 

capaz de produzir aquele líquido vermelho ao passar pelas cinzas. Mas nem Pablo e nem 

Jaqueline conseguiram explicar “por que quê fica mais forte?”, segundo as suas próprias falas 

(SEG A1, linhas 178 e 179). Esses dois alunos precisavam de outras ferramentas para 

compreender o processo de obtenção da dicuada, a causa de uma dicuada se tornar “mais 

forte” do que outra e por que a dicuada tem uma cor vermelha. Pablo precisava ver o processo 

concretamente, ver na prática que “não cai aqueles farelinho” nem em um caso (dicuada 

“mais forte”) e nem em outro (dicuada “mais rala”). Ele precisava também compreender que 

algumas substâncias presentes nas cinzas são dissolvidas pela água e não somente 

“carregadas” pela mesma, como ele se referiu aos “farelinho” das cinzas: “... Será que não cai 

tipo aqueles farelinho, não? Das cinza?”. Pablo colocou em dúvida se o processo de obtenção 

da dicuada no barrilero seria eficiente para reter, “segurar”, as cinzas, e isso era algo que ele 

precisava ver concretamente. Jaqueline também precisava de esclarecimentos da mesma 

natureza, mas o mais fundamental para a interpretação dessa aluna era ver na prática que 

somente a passagem de água pelas cinzas era capaz de produzir aquele líquido “vermelho”.  

É preciso observar ainda que esses alunos já haviam explorado quatro páginas do 

Hipermídia Etnográfico e dialogado bastante sobre o conteúdo das mesmas. As páginas mais 

diretamente relacionadas à obtenção da dicuada no instrumento se referem à página do texto É 

de cinza porque ele é feito da dicuada, na qual os alunos já haviam lido e observado as 

fotografias do barrilero e o vídeo Preparando o barrilero, e a página do texto A dicuada 
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quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão, a qual também já havia sido explorada por eles, 

os quais só não haviam observado ainda a reprodução dos vídeos presentes nessa última 

página.  

O texto A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão, entretanto, traz 

informações suficientes para esclarecer a dúvida de Jaqueline. Há um parágrafo no mesmo 

que diz o seguinte: 

Colocam água quente aos poucos sobre as cinzas no barrilero e 
esperam a dicuada sair, recolhendo-a em uma bacia de zinco, de 
plástico ou em um tacho de cobre. 

                        (Trecho extraído da página do texto A dicuada quanto mais forte mais  
                     rápido fáiz o sabão – Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas). 

 
 Quanto à dúvida de Pablo, não há no Hipermídia nenhuma menção escrita ou uma 

imagem que mostre com clareza que “não cai nenhum farelinho” das cinzas na dicuada. Essa 

dúvida teria de ser solucionada com a realização de um experimento prático ou através da 

observação direta do processo de obtenção da dicuada. Embora estivessem buscando 

compreender a narrativa, as interpretações de Pablo, assim como as de Jaqueline, 

exemplificam a natureza de seus trânsitos pela narrativa etnográfica. No episódio seguinte 

veremos como Maria realizou seus trânsitos pela narrativa de um modo distinto. 

 

 

6.3.7 - Episódio no4: Os trânsitos de Maria 

 

Maria também teve dificuldade na compreensão da narrativa etnográfica durante a sua 

primeira interação com o Hipermídia, mas essa não se referiu às vozes das produtoras do 

sabão de cinzas: 

71. Maria: [Lendo o texto É de cinza porque ele é feito da dicuada] “(...) ... internamente”? 
72. Pablo: Internamente. Tipo, no balaio, é dentro [Mostra com as mãos]. 
73. Maria: Nossa. [Lendo] “(...) feita com saco de pano”. / [Pablo posiciona a seta do mouse 

sobre o ponto de interrogação girando na tela]. “Por que usam as cinzas?”. Eu já esqueci (...) 
[Ri]. Que quê é dicuada mesmo? [Apontando para a tela do computador]. 

74. Pablo: “É um líquido de cor parda-avermelhada obtido através do barrilero” [Mostrando o 
texto com o delo na tela do computador]. 

75. Maria: [Aponta para a tela com as duas mãos unidas e depois gesticula com uma das mãos]. As 
cinzas têm alguma coisa, porque o sabão (...) com a dicuada. “Por que usam as cinzas?”  

76. Pablo: Então, pra obtê a dicuada, não é? [Rindo]. Que é o quê? É um líquido de cor 
parda-avermelhada. Através de quem? Do barrilero [Rindo]. Escreveu aí? [Olhando para 
Jaqueline e falando em tom autoritário]. 

77. Maria: Põe o outro texto aí. 

(Trecho extraído da SEG A1) 
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Na ocasião do diálogo acima os alunos do grupo A estavam lendo o texto É de cinza 

porque ele é feito da dicuada. Maria não compreendeu muito bem o significado da palavra 

“internamente” no contexto da narrativa (Linha 71). Pablo não teve o mesmo problema dessa 

vez e explicou a Maria o significado dizendo “é dentro” (Linha 72). É possível que Maria até 

soubesse o significado dessa palavra, mas não no contexto que estava sendo empregado. Ao 

significar a palavra “internamente” através de Pablo, Maria disse: “Nossa” (Linha 73), 

demonstrando surpresa quanto ao uso de folhas de bananeira para forrar internamente o balaio 

de taquaras, algo que ela provavelmente não fazia idéia que fosse possível. 

Após Maria finalizar a leitura do texto, Pablo posicionou a seta do mouse sobre o 

ponto de interrogação girando na página, chamando a atenção de Maria que leu em voz alta os 

caracteres que surgiram na tela do computador: “Por que usam as cinzas?” (Linha 73). Maria 

parece ter ficado perdida com a pergunta, pois logo em seguida ela disse: “Eu já esqueci (...)”, 

e perguntou: “Que quê é dicuada mesmo?” (Linha 73). Pablo respondeu à pergunta de Maria 

lendo a informação na tela do computador: “É um líquido de cor parda-avermelhada obtido 

através do barrilero” (Linha 74). Mas Maria logo se lembrou que a dicuada é preparada a 

partir das cinzas, algo que Pablo não havia mencionado, e disse: “As cinzas têm alguma 

coisa...” (Linha 75). Em sua fala, Maria mostra que estava relacionando a dicuada com 

“alguma coisa” que “tem” nas cinzas. Ela então repetiu a pergunta: “Por que usam as cinzas?” 

e Pablo respondeu dizendo “para que” usam as cinzas: “pra obtê a dicuada”, “um líquido de 

cor parda-avermelhada” obtida através do “barrilero”. Pablo leu essas informações 

diretamente na tela do computador (Linha 76), parecendo não pensar muito sobre o assunto e 

demonstrando estranhamento e certo ar de depreciação (rindo) das relações estabelecidas no 

texto É de cinza porque ele é feito da dicuada, as quais ele provavelmente ainda não havia 

compreendido bem. Maria então pediu logo em seguida: “Põe o outro texto aí” (Linha 75), 

querendo seguir em frente para entender melhor.  

O diálogo que ocorreu entre Pablo e Maria durante a exploração do texto É de cinza 

porque ele é feito da dicuada revela aspectos variados da exploração da narrativa etnográfica 

por esses dois alunos. Nos três primeiros enunciados é evidente que Maria estava buscando 

compreender a narrativa através da leitura do texto e de sua dúvida sobre a palavra 

“internamente”. Tão logo ela foi esclarecida por Pablo, Maria se mostrou impressionada com 

o uso de folhas de bananeira para forrar internamente o barrilero. Nos enunciados seguintes 

tornou-se ainda mais nítido que Maria estava procurando compreender a narrativa. Enquanto 

ela esboçou um contorno de seu raciocínio relacionando “alguma coisa” que “têm” nas cinzas 

com a dicuada, Pablo leu o que estava escrito no texto de modo mais passivo, sem 
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compreender e raciocinar sobre a pergunta, tanto é que ele respondeu “para quê” usam as 

cinzas e não “por que”. As respostas emitidas por Pablo nas linhas 74 e 76 não forneceram 

explicações suficientes para a razão de uso das cinzas e, por isso, Maria pediu: “Põe o outro 

texto aí” (Linha 77). 

Da linha 73 à linha 77, o padrão do discurso foi do tipo I-R,I-R-R,I-R-R (IPeM-RM,IM-RP-

RM,IM-RP-RM): Pablo e Maria iniciaram o diálogo, ele colocando a seta do mouse sobre o 

ponto de interrogação girando na tela do computador e ela verbalizando a pergunta que viu 

aparecer na tela; Maria respondeu dizendo que se esqueceu e colocou uma nova pergunta 

(sobre a dicuada), re-direcionando o diálogo. Pablo respondeu à pergunta de Maria sobre a 

dicuada lendo uma frase do texto do Hipermídia e Maria emitiu a sua resposta-raciocínio 

dizendo que “As cinzas têm alguma coisa (...)” (Linha 75). Depois, ela emitiu novamente a 

pergunta do Hipermídia: “Por que usam as cinzas?” e Pablo respondeu dizendo para quê usam 

as cinzas (“Então, pra obtê a dicuada, não é?”) e dando prosseguimento à sua resposta-leitura 

sobre a dicuada, fazendo perguntas e respondendo de acordo com o texto. Após isso, Pablo 

perguntou à Jaqueline: “Escreveu aí?”, sugerindo que a resposta dada por ele deveria ser 

escrita como a resposta do grupo. A resposta final dada por Maria foi: “Põe o outro texto aí”, 

sugerindo que para ela a resposta ainda não havia sido dada. 

Pablo quis atender ao pedido de Maria e me perguntou se podia avançar para os outros 

textos do Hipermídia. Respondi que ele primeiro acessasse a página com as fotografias do 

barrilero através de um dos botões na página do texto É de cinza porque ele é feito da 

dicuada, que estava na tela do computador; a partir daí o grupo reiniciou a conversa: 

 

78. Maria: Ah... é igual a gente imagina mesmo. 
// [Todos olhando para a tela em silêncio]. 
79. Pablo: Ó, que doidera. 
80. Maria: [Lendo a legenda] (...) “PINGA”. “Pinga a dicuada”. 
81. Wesley: [Lendo a legenda em voz baixa]. “(...)”.  
82. Pablo: A dicuada então é a cinza, não é isso?  
83. Maria: É, aqui tá pingando ó... [Aponta para a tela do computador]. 
84. Jaqueline: É a cinza com alguma coisa. 
85. Pablo: Deve sê a água sô. 
86. Jaqueline: Uai, como que ia ficá vermelho assim se fô a água? 
87. Maria: Será que esse aqui é o de antigamente e esse aqui é o... moderno, entre aspas, é né? 

[Apontando para a fotografia na tela]. 
88. Pablo: Tá parecendo, né? Porque é pano. 
89. Maria: É... folhas de bananera. 
90. Pablo: Esse aqui é com folhas de bananera [Apontando para a tela]. 
91. Maria: É mesmo. 
92. Pablo: Esse aqui deve sê mais forte [Rindo]. É natural, né? 
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93. Maria: Bem natural esse aí né? 
94. Jaqueline: Mas a pergunta daquele é porque usam as cinzas e não pra quê usam. 
95. Pablo: Por que usam as cinzas? Pra obter a dicuada, não?  

(Trecho extraído da SEG A1) 

 

O diálogo acima é particularmente interessante porque se refere a uma interação dos 

alunos com a descrição visual do barrilero. Logo que as imagens desse aparato tecnológico 

rústico apareceram na tela do computador Maria disse: “Ah, é igual a gente imagina mesmo”. 

Nessa fala Maria refletiu o efeito que o texto lido anteriormente (e o diálogo estabelecido ao 

seu redor) teve em sua imaginação: ela formou uma imagem do barrilero de acordo com o que 

leu e conversou a respeito. Nesse enunciado Maria disse: “a gente”, provavelmente porque 

pressupôs um efeito semelhante em seus colegas de grupo e em Pablo especialmente, já que 

foi ele quem se referiu ao barrilero como “aqueles balaião” (SEG A1, linha 70) e foi quem 

explicou a ela o significado da palavra “internamente” anteriormente (SEG A1, linha 72). Mas 

a reação de Pablo às imagens do barrilero foi outra, porque ele disse: “Ó, que doidera” (Linha 

79), se mostrando surpreso com as imagens que viu na tela do computador. Pablo parece que 

não imaginou o barrilero como Maria quando leu o texto É de cinza porque ele é feito da 

dicuada e enquanto conversaram a respeito, e provavelmente visualizou somente “aqueles 

balaião” durante a sua leitura, algo que lhe era mais familiar do que o barrilero usado pelas 

produtoras do sabão de cinzas. 

Maria e Wesley continuaram explorando a página do Hipermídia referente às 

fotografias do barrilero, lendo em voz baixa o pequeno texto ou legenda explicativa (Linhas 

80 e 81). A palavra “PINGA” teve uma repercussão especial em Maria que foi expressa por 

ela com ênfase: “PINGA”. “Pinga a dicuada” (Linha 80). Pablo disse em seguida: “A dicuada 

então é a cinza, não é isso?” (Linha 82). Maria concordou com ele e apontou o dedo para a 

tela indicando a fotografia da direita e a sua percepção de movimento na mesma: “É, aqui tá 

pingano ó...” (Linha 83). Jaqueline então emitiu uma resposta para a pergunta que Pablo fez 

na linha 82: “É a cinza com alguma coisa” (Linha 84), disse ela. Para Pablo essa “alguma 

coisa” deveria ser a água: “Deve sê a água sô” (Linha 85), mas para Jaqueline não poderia ser 

somente a água, porque “como que ia ficá vermelho assim se fô a água?” (Linha 86). Maria 

então mudou o rumo da conversa,  perguntando qual das imagens se referiam ao barrilero 

mais antigo e ao mais moderno, ao qual ela se referiu dizendo “moderno, entre aspas, né?” 

(Linha 87). Pablo respondeu dizendo que o barrilero forrado com pano parecia ser o mais 

moderno “porque é pano”. Depois Maria disse: “É... folhas de bananera” (linha 90) e Pablo 

localizou qual das duas imagens correspondia ao barrilero forrado com folhas de bananeira. 
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Para Pablo o barrilero forrado com folhas de bananeira “deve sê mais forte”, por ser “natural” 

e Maria respondeu: “Bem natural esse aí, né?”. Jaqueline então retomou a pergunta que Pablo 

e Maria haviam discutido anteriormente (“Por que usam as cinzas?”), para a qual Pablo emitiu 

uma resposta e pediu que ela escrevesse (SEG A1, linha 76): “Mas a pergunta daquele é 

porque usam as cinzas e não pra quê usam” (Linha 94). Jaqueline provavelmente havia 

refletido sobre a resposta emitida por Pablo e percebeu que havia algo de errado com a 

mesma. Pablo então respondeu: “Por que usam as cinzas? Pra obter a dicuada, não?”. A 

questão colocada por Jaqueline fazia sentido, considerando que a pergunta do Hipermídia 

tinha a intenção de chamar atenção para a razão do uso das cinzas no preparo do sabão de 

cinzas, ou seja, a sua composição química, algo que Maria pareceu perceber em sua resposta-

raciocínio na linha 75. Responder que as cinzas são usadas para obter a dicuada é um tanto 

quanto óbvio, mas esse era o tipo de resposta que Pablo normalmente emitiu em suas 

primeiras interações com o Hipermídia, ou seja, ele se restringia ao que era comunicado pelo 

instrumento, se limitando, como no caso acima, a descrever o processo. 

 Posteriormente, o grupo acessou os dois vídeos da página do texto É de cinza porque 

ele é feito da dicuada. Durante a execução do vídeo Preparando o barrilero, Pablo e 

Jaqueline fizeram alguns comentários e ficaram em dúvida sobre que líquido era aquele que 

viram Maria Izabel colocar sobre as cinzas: 

 

111. Pablo: Não mostrô... tipo a água, né? 
112. Jaqueline: Mostrô o óleo. Então qué dizê que eles colocam o óleo... 
113. Pablo: Não, mas no texto fala que coloca óleo? Fala? Nesse texto aí? / Só fala que...  

coloca a cinza... no negócio, né? 
114. Jaqueline: É... / Que negócio Pablo? 
115. Pablo: No barrilero ali ó [Apontando para a tela]. 
/ [Observando a reprodução na tela]. 
116. Jaqueline: Mas alí passô ela colocano o óleo. Alá. 
117. Pablo: Mas é pouco né? Pra saí aquele tanto lá. 
/ [Observando a reprodução na tela]. 
118. Jaqueline: Então deve colocá mais alguma coisa. E o quê que é aquilo ali que colocô? 
119. Pablo: Isso é cinza, eu acho. / Será que é óleo isso aí? 
120. Jaqueline: Não é não. É cinza!  
121. Pablo: É cinza, a cinza, olha a poeira subino. 
122. Jaqueline: Ó, por enquanto colocô a cinza e o óleo. 
123. Pablo: Mas o óleo foi poquinho, né? Foi só pra... 
// [Todos assistindo ao vídeo]. 
124. Pablo: Alá. É óleo mesmo, né?  
125. Jaqueline: Pelo menos a latinha é de óleo. 

(Trecho extraído da SEG A1) 
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  O líquido que Jaqueline viu Maria Izabel colocar sobre as cinzas foi considerado como 

sendo “óleo”, ou conforme disse Jaqueline: “Pelo menos a latinha é de óleo” (SEG A1, linha 

125). O diálogo mostrado acima envolveu exclusivamente Pablo e Jaqueline; Maria não se 

pronunciou, mas prestou atenção no vídeo e no que os colegas falaram. Após certo período de 

tempo, após terem conversado sobre outros assuntos, Maria retomou a discussão acerca do 

líquido que vira Maria Izabel colocar sobre as cinzas no vídeo, mostrando que havia pensado 

a respeito: 

 

162.Maria: Ah não gente, aqui olha [Apontando para a tela do computador]. Acho que aquilo lá 
não é óleo. [Lendo a fala de Dona Rosa no texto A dicuada quanto mais forte mais rápido faiz o 
sabão] “Se a gente pô a cinza lá e só pô a água aquilo sai ralinho. / Tem que socá bem...”.  
// [Todos atentos ao texto]. 
163.Jaqueline: Falô que se colocá só a água sai ralinho. 
164.Maria: Então falô assim que tem que socá, até... [Gesticulando com as mãos] socá (...) socá 
muito pra tê a dicuada mais grossa, mais forte. / Aí, aí, aí que vai... Aí que vai saí pra dá... o  
processo do sabão. 
// [Todos atentos ao texto]. 
165.Maria: [Lendo] “... socá com um soquete pra ficá bem socadinho... Se a gente pô a cinza lá 
SÓ e pô a água aquilo sai ralinho. Sai, tem que socá, tem que enfiá ela bem na vasía, pra podê 
dá fortidão na dicuada”. 

(Trecho extraído da SEG A1) 

 
 Maria iniciou o diálogo dizendo: “Ah não gente, aqui olha [Apontando para a tela do 

computador]. Acho que aquilo lá não é óleo” e leu uma frase do texto correspondente à fala de 

Dona Rosa: “Se a gente pô a cinza lá só e pô a água aquilo sai ralinho. / Tem que socá 

bem...”. Nesse enunciado, Maria não disse que líquido era aquele, mas afirmou que o líquido 

não era o óleo. Mas Maria percebeu que o líquido era a água, conforme chamou a atenção 

para a fala de Dona Rosa no texto: “Se a gente pô a cinza lá só e pô a água aquilo sai ralinho. / 

Tem que socá bem...”. Ao fazer isso, Maria convocou o grupo para observar o revozeamento 

da voz de Dona Rosa, interpretando bem esse contexto da narrativa: o líquido que Maria 

Izabel colocara sobre as cinzas no vídeo era mesmo a água e ela procedeu desse modo para 

evitar a dispersão das cinzas no ambiente, o que pode ser observado no vídeo quando ela usa 

as mãos para abanar as cinzas dispersas no ar logo após jogar água sobre as mesmas. Mas 

Maria não se referiu a esse gesto específico de Maria Izabel no vídeo, ela se referiu à fala 

transcrita de Dona Rosa no texto, notando que o cerne da questão era socar bem as cinzas. 

Isso chamou a atenção do grupo, que ficou um tempo lendo o texto em silêncio. Foi Jaqueline 

quem quebrou esse silêncio dando uma outra interpretação para a fala de Dona Rosa: “Falô 

que se colocá só a água sai ralinho” (Linha 163). Na interpretação de Jaqueline era necessário 
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colocar “alguma coisa” nas cinzas além da água, porque senão “sai ralinho”. Jaqueline estava 

mantendo o significado estabelecido por ela anteriormente: 

 

84. Jaqueline: É a cinza com alguma coisa. 
85. Pablo: Deve sê a água sô. 
86. Jaqueline: Uai, como que ia ficá vermelho assim se fô a água? 

(Trecho extraído da SEG A1) 

 

O problema para Jaqueline, conforme comentei no episódio no 3, era acreditar que só a 

passagem de água pelas cinzas poderia resultar aquele líquido “vermelho”. Além disso, é 

preciso observar que o líquido que Jaqueline viu Maria Izabel colocar sobre as cinzas foi 

observado no contexto do preparo do barrilero e não da obtenção da dicuada. Mas para Maria 

a interpretação era outra: “Então falô assim que tem que socá, até... socá (...) socá muito pra tê 

a dicuada mais grossa, mais forte. Aí, aí, aí que vai... Aí que vai saí pra dá... o processo do 

sabão” (Linha 164). A partir daí todos ficaram em silêncio e atentos ao texto na tela do 

computador, procurando perceber o que Maria havia dito. Após essa pausa silenciosa e atenta, 

Maria re-afirmou sua interpretação da narrativa: “[Lendo] ... socá com um soquete pra ficá 

bem socadinho... Se a gente pô a cinza lá SÓ e pô a água aquilo sai ralinho. Sai, tem que socá, 

tem que enfiá ela bem na vasía, pra podê dá fortidão na dicuada” (Linha 165). Dessa vez, no 

entanto, Maria “expandiu” um pouco mais a sua leitura do trecho do texto referente à fala de 

Dona Rosa que havia lido anteriormente no enunciado 162, para trás e adiante, incluindo a 

fala de Dona Aparecida em sua interpretação. Além de incluir a fala de Dona Aparecida, que 

oferece um reforço à fala de Dona Rosa, Maria releu o trecho da fala de Dona Rosa alterando-

a através de uma ênfase na palavra SÓ: “... Se a gente pô a cinza lá SÓ e pô a água aquilo sai 

ralinho” (Linha 165). Na interpretação de Maria não bastava colocar “a cinza lá SÓ”, sendo 

necessário “socar as cinzas”: “... tem que socá, tem que enfiá ela bem na vasía, pra podê dá 

fortidão na dicuada”. O sucesso do processo, segundo a interpretação de Maria, não consistia 

em colocar “alguma coisa” além da água para o líquido ficar “vermelho”, conforme pensou 

Jaqueline, mas em “socar as cinzas”. 

A interpretação de Maria desde a linha 162 teve uma repercussão na compreensão do 

processo de preparo do barrilero em seus colegas de grupo, especialmente em Gláucia e 

Wesley mais à frente do diálogo e em um outro contexto: 

 
189.Wesley: (...) obtenção pra ficá mais forte tem que socá bem, é necessário. 
. 
. 
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. 
219. Gláucia: Dependendo da quantidade da... Dependendo da quantidade de cinza aí o 
processo pode sê mais rápido, entendeu? 
220.Wesley: No caso teria que socá bem as cinzas. 
. 
. 
. 
225.Gláucia: Tem que socá bem. 
226.Wesley: Tem que socá bem as cinzas. 

(Trecho extraído da SEG A1) 

 
 Esses dados mostram que o trânsito de Maria pela narrativa conduziu os colegas a uma 

interpretação correta do processo de obtenção de uma dicuada “mais forte”. Quando Maria 

deu a sua interpretação para o texto, no entanto, o contexto era outro. Ela quis dizer aos 

colegas que o líquido que Maria Izabel jogava sobre as cinzas no vídeo “Preparando o 

barrilero” não era o óleo, mas a água, e que o aspecto fundamental desse processo consistia 

em socar bem as cinzas. De fato, o ato de socar bem as cinzas durante o preparo do barrilero é 

fundamental para “podê dá fortidão na dicuada”, conforme mencionou Dona Aparecida (Ver 

o texto A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão do Hipermídia Etnográfico). Na 

linha 219 mostrada logo acima, observo que Gláucia explicitou mais claramente a relação 

entre o socar bem as cinzas (“quantidade de cinza”) e o efeito disso no preparo do sabão. 

Quero chamar atenção ainda para os movimentos de Maria em um diálogo que 

apresentei no episódio no 3, correspondente à segunda interação dos alunos do grupo A com o 

Hipermídia, enquanto exploravam o texto E essa dicuada se deixá secá vira um sal: 

 

31. Pablo: Nem fala de que quê ela é feita, de que quê é feito a dicuada, né? 
32. Wesley: Fala. 
33. Jaqueline: Fala. 
34. Maria: É, acho que é a cinza... 
35. Wesley: ... a cinza [Pablo diz junto com Wesley], tem o negócio de bananera... 
36. Maria: ... quando côa aí sai aquele líquido, né? [Simulando o processo com as mãos]. 
37. Wesley: É, o líquido avermelhado, é isso que é a dicuada. 
38. Maria: Mas esse sal aí, né? [Põe as mãos próximas à boca]. Tô achano que é aquele  
       líquido vermelho... 
39. Jaqueline: (...) vê se tem falando mais da dicuada. 

(Trecho extraído da SEG A2) 
 

No diálogo acima, Pablo estava criticando a narrativa do Hipermídia. Wesley e 

Jaqueline discordaram do que Pablo disse (Linhas 32 e 33) e Maria então falou: “É, acho que 

é a cinza...” (Linha 34). Wesley e Pablo ouviram o que Maria disse, considerando que eles 

repetiram juntos a palavra “cinza” mencionada por ela (Linha 35). Wesley se lembrou que 
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tinha aquele “negócio de bananera...” e aí Maria disse: “... quando côa saí aquele líquido, 

né?”, simulando com as mãos. Depois disso, ela expressou um raciocínio repentino: “Mas 

esse sal aí, né? Tô achano que é aquele líquido vermelho...” (Linha 38). Nesse enunciado 

Maria parece ter percebido que havia uma relação entre o “sal” e a dicuada (o líquido 

vermelho). Os seus colegas, no entanto, estavam pensando que o sal tinha relação com a 

gordura (ver SEG A2, linhas 1-21). Ao dizer “Mas esse sal aí, né?”, Maria levou a mão à boca 

como se estivesse vivenciando um insight. Com boca tapada pelas mãos Maria disse: “Tô 

achano que é aquele líquido vermelho...”. A impressão que se tem de Maria nesse momento é 

que ela percebeu algo que seus colegas não conseguiram perceber, algo que estava de acordo 

com a narrativa etnográfica e em desacordo com a interpretação de seus colegas de grupo. 

Mas Maria estava com a boca tapada pelas mãos e, por isso, o que ela disse não foi ouvido 

pelos seus colegas de grupo. O que Wesley e Pablo ouviram foi a voz de Jaqueline que falou 

junto com Maria (Linha 39). 

Essas ações de Maria nesse momento evidenciam dois aspectos muito particulares de 

sua participação nos trabalhos do grupo: 1º) Ela estava transitando efetivamente pela narrativa 

etnográfica e 2º) ela tinha receio de estar interpretando incorretamente a narrativa e falar 

besteira para os colegas. Quanto ao segundo aspecto, recordo o fato que Maria teve a sua 

opinião sobre as origens mineiras do sabão de cinzas (SEG A1, linha 8) rejeitada pelo grupo 

(SEG A1, linhas 32 e 33), o que pode ter gerado nela uma sensação de ser uma “minoria” no 

grupo. Mas Maria, no entanto, estava compreendendo e interpretando a etnografia do sabão de 

cinzas de um modo correto e coerente com o que estava sendo comunicado. 

Os dados mostrados acima indicam que a relação de Maria com a narrativa etnográfica 

se deu num nível de intersubjetividade maior, através de um olhar “a partir de dentro” e de 

uma tradução de linguagem usando termos muito próximos aos empregados pelas 

personagens do Hipermídia. Um outro exemplo desse tipo de tradução de Maria pode ser 

observado em um momento específico da quarta aula/interação dos alunos do grupo A com o 

Hipermídia Etnográfico. Nessa ocasião, Maria traduziu o verbo “cortar” empregado por Dona 

Aparecida ao dizer que “A dicuada é que corta a gordura” na forma do verbo “tirar”. Maria se 

referiu à interação entre a dicuada e a gordura exatamente como Dona Anésia o fez em seu 

discurso: 

  

4. Wesley: Esse termo “cortar” não é bem... Cortá a gordura também não. // Cortar em que 
sentido? Em... 

5. Maria: Tirar.                                                
(Trecho extraído da SEG A4) 
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6.3.8 - Discussão dos Episódios 2, 3 e 4 
 
 

6.3.8.1 - Resumindo os episódios 

 

 No episódio no 2 Pablo e Maria mostraram diferentes respostas à narrativa etnográfica. 

Pablo estranhou o modo de falar das mulheres do Hipermídia e Maria não viu nada de 

anormal nisso, achou engraçado e agiu com respeito, preservando as vozes das produtoras do 

sabão de cinzas e desenvolvendo uma estratégia de leitura para favorecer a compreensão de 

suas falas. 

 No episódio no 3 Pablo tornou ainda mais evidente o seu estranhamento em relação à 

“linguagem” da narrativa e percebeu que esse não era um problema compartilhado por 

Wesley. Pablo criticou a narrativa, julgando-a imperfeita, e os seus colegas de grupo 

discordaram dele. A interação de Pablo com as meninas do grupo revelou também uma 

postura diferenciada em relação ao gênero feminino, que pode também ter representado uma 

barreira para ele, uma vez que no Hipermídia os conhecimentos sobre o sabão de cinzas eram 

dominados por mulheres. Mesmo tendo percebido essas barreiras, Pablo se esforçou em seus 

trânsitos pela narrativa, conforme vimos em sua busca de um significado para a palavra 

“obtenção” no âmbito da pergunta “Como podemos explicar o processo de obtenção da 

dicuada?”. Além disso, Pablo procurou entender as razões de uma dicuada ser “mais forte” 

que outra. As vozes das mulheres retratadas no Hipermídia Etnográfico, entretanto, não 

representaram uma barreira constante para Pablo, conforme vimos esse aluno usando as 

expressões “ralo” e “forte” para se referir à concentração da dicuada no Episódio no 3. É 

provável que isso decorra do uso desses termos por Pablo em seu cotidiano, considerando que 

é muito comum ouvir falar, por exemplo, que um café ficou “forte” ou “ralo”. Todavia, os 

significados estabelecidos por Pablo em relação ao processo de obtenção da dicuada, assim 

como os de Jaqueline, mostraram que esses dois alunos vivenciaram certa confusão e desvios 

de interpretação, necessitando de um suporte empírico para clarear as informações da 

narrativa. 

No episódio no 4 vimos como Maria reagiu distintamente de Pablo e de Jaqueline em 

seus trânsitos pela narrativa etnográfica. Essa aluna percorreu a narrativa sem resistência e 

desconfiança e de um modo íntegro. Um  aspecto particular dos trânsitos de Maria foram as 

suas traduções de significados usando códigos de linguagem muito próximos aos das 

produtoras do sabão de cinzas. Ainda nesse episódio, cabe comentar sobre o efeito que as 
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fotografias do barrilero presentes no Hipermídia teve nos alunos, atraindo a atenção, 

provocando diálogos e clareando a narrativa.  

 

6.3.8.2 - Analisando diferentes modos de compreender a narrativa etnográfica 

 

Nos episódios 2, 3 e 4, vimos que as relações de identificação (positiva de Maria e 

negativa de Pablo) que foram discutidas nos episódios 1(a), 1(b) e 1(c), parecem ter de fato 

influenciado as respostas desses alunos em seus trânsitos pelo Hipermídia Etnográfico. Pablo 

transitou com atrito e as suas interpretações foram mais superficiais. Maria, por sua vez, 

transitou de modo mais suave e as suas interpretações foram mais coerentes com os 

significados comunicados pelo Hipermídia, contribuindo inclusive para a compreensão de 

seus colegas. 

É bastante provável que as relações de identificação de Maria com o conteúdo do 

Hipermídia agiram como “portas” de acesso aos significados comunicados pela etnografia, 

suavizando a entrada dessa aluna nos conhecimentos ao redor do sabão de cinzas. Os trânsitos 

de Maria sugerem que essa aluna caminhou mais de acordo com o cumprimento da função 

univocal da narrativa, vivendo uma espécie de “interanimação dialógica” mais êmica, ou seja, 

mais próxima dos significados da narrativa e interpretando-a como se fosse “uma de dentro”. 

Podemos dizer que Maria agiu como os antropólogos buscam agir em seus estudos de campo, 

ou seja, procurando compreender o “outro” segundo os seus próprios termos. No caso de 

Maria, no entanto, é possível ter havido uma espécie de “identidade cognitiva” ou “cognição 

convergente” entre o seu modo de pensar e falar e o das mulheres do Hipermídia, o que se 

tornou visível através dos significados da narrativa estabelecidos por essa aluna. 

A idéia de função univocal de um texto deriva da análise de Lotman sobre os tipos de 

“interanimação dialógica” de vozes na construção de significados. Segundo ele, um texto tem 

duas funções básicas: 1ª) comunicar significados (função univocal) e 2ª) criar novos 

significados (função dialógica ou multivocal): 

 
A primeira função  realiza-se  melhor  quando  os  códigos  do  falante  e do 
ouvinte coincidem completamente e, conseqüentemente, quando o texto tem 
um grau máximo de univocalidade (LOTMAN, 1988, apud WERTSCH e 
SMOLKA, 1994, p.133). 

 
A segunda função do texto é criar novos significados. Nesse caso, o texto 
deixa de ser uma  vinculação  passiva,  que transporta algumas informações 
constantes entre input (transmissor) e output (receptor) (LOTMAN, 1988, 
apud WERTSCH e SMOLKA, 1994, p.134). 
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De modo geral, a diferença entre uma mensagem emitida e a mensagem recebida é 

atribuída a uma falha na transmissão dos significados, ou seja, uma falha na função univocal 

do texto. Quanto menor for essa falha maior será o grau de intersubjetividade entre o emissor 

e o receptor, ou seja, maior o grau de compartilhamento de uma mesma perspectiva 

(WERTSCH, 1998a, p. 111, 112). Uma diferença entre a mensagem emitida e recebida, no 

entanto, não é vista como uma falha no âmbito da função dialógica do texto, mas a sua 

“própria essência”, porque “aponta o caminho para a compreensão de significados” 

(WERTSCH e SMOLKA, 1994, p. 134). A função dialógica tende assim a um dinamismo e à 

heterogeneidade, à interanimação e conflitos entre vozes e à diversidade, algo que Wertsch 

associou à noção de multivocalidade que encontramos em Bakhtin: 

 
Em contraste à função univocal de um texto – uma função que “requer o 
máximo de ordenação semiótica e uniformidade estrutural do meio usado no 
processo de transmissão e recepção” – a função dialógica do texto é baseada 
no tipo de multivocalidade que tanto interessou a Bakhtin (WERTSCH, 
1998a, p. 114, 115). 

 
 

No caso de Maria vimos que houve um grau maior de compartilhamento de uma 

mesma perspectiva (intersubjetividade) em relação aos significados transmitidos pela 

narrativa. As interpretações dessa aluna se ancoraram na própria narrativa e os seus códigos 

de tradução de significados foram muito semelhantes aos códigos das mulheres que fazem o 

sabão de cinzas, conforme observei no Episódio no 4 e de acordo com algumas falas que 

reproduzo a seguir: 

  

SEG A1, linha162:  Ah, não gente, aqui olha [Apontando para a tela do computador]. Acho que 
aquilo lá não é óleo. [Lendo a fala de Dona Rosa no texto A dicuada quanto mais forte mais rápido 
faiz o sabão]... “Se a gente pô a cinza lá e só pô a água aquilo sai ralinho. / Tem que socá 
bem...”.  
. 
SEG A1, linha 164. Então falô assim que tem que socá, até... [Gesticulando com as mãos] socá (...) 
socá muito pra tê a dicuada mais grossa, mais forte. / Aí, aí, aí que vai... Aí que vai saí pra 
dá... o  processo do sabão. 
. 
SEG A1, linha 165. “... socá com um soquete pra ficá bem socadinho... Se a gente pô a cinza lá 
SÓ e pô a água aquilo sai ralinho. Sai, tem que socá, tem que enfiá ela bem na vasía, pra podê 
dá fortidão na dicuada”. 
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Ancorar-se no texto, ou traduzi-lo segundo ele mesmo, não significa, no entanto, que 

Maria estava demonstrando uma “compreensão passiva” segundo o que Bakhtin mencionou: 

 
A compreensão passiva  caracteriza-se  justamente  por uma nítida percepção 
do componente normativo do signo lingüístico, isto é, pela percepção do signo 
como objeto-sinal: correlativamente, o reconhecimento predomina sobre a 
compreensão (BAKHTIN, 2004, p. 99). 

 

Nos enunciados reproduzidos acima, Maria estava procurando explicar aos colegas, 

através da narrativa, que o líquido que Pablo e Jaqueline julgaram ser o óleo era na verdade a 

água, e que o mais importante no contexto do preparo do barrilero era o ato de socar bem as 

cinzas. Maria não estava apenas identificando frases ou reconhecendo palavras no texto, ela 

estava compreendendo a narrativa e significando-a através de uma associação entre o seu 

pensamento e linguagem: 

 
O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida 
em que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da 
fala na medida em que esta  é  ligada  ao pensamento, sendo iluminada por ele. 
É um fenômeno do pensamento verbal, ou da fala significativa – uma união da 
palavra e do pensamento (VYGOTSKY, 1991, p. 104). 

 

 Maria reconheceu o trecho do texto que iluminaria a visão do grupo, leu esse trecho 

em voz alta mais de uma vez, inseriu a sua interpretação durante a leitura e enfatizou as 

palavras-chave de sua interpretação: “... Se a gente pô a água SÓ e pô a cinza sai ralinho”. 

Além disso, Maria ofereceu também uma tradução para a expressão “mais forte” (SEG A1, 

linha 164) presente na narrativa etnográfica, um gênero de fala das produtoras do sabão para 

se referir à concentração da dicuada, traduzindo-a na forma de “mais grossa”. Vemos aqui que 

o texto não deixou de cumprir a sua função dialógica para Maria, re-significando a expressão 

“mais forte” na forma de “mais grossa”. Maria traduziu esses signos da narrativa através de 

outros signos, tal como mencionou Bakhtin: 

 
Afinal, compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de 
outros signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma resposta 
a um signo por meio de signos.  E essa cadeia de criatividade e compreensão 
ideológicas, deslocando-se de signo em signo para um novo signo, é única e 
contínua; de um elo de natureza semiótica (e, portanto, também de natureza 
material) passamos sem interrupção para um outro elo de natureza 
estritamente idêntica. Em nenhum ponto a cadeia se quebra, em nenhum ponto 
ela penetra a existência interior, de natureza não material e não corporificada 
em signos (BAKHTIN, 2004, p. 34). 
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No Episódio no 4, vimos como a interpretação de Maria no contexto do preparo do 

barrilero conduziu Wesley e Gláucia para a compreensão do fator essencial no sentido de 

obter uma dicuada “mais forte”: 

 
189.Wesley: (...) obtenção pra ficá mais forte tem que socá bem, é necessário. 
. 
. 
. 
219. Gláucia: Dependendo da quantidade da... dependendo da quantidade de cinza aí o 
processo pode sê mais rápido, entendeu? 
220.Wesley: No caso teria que socá bem as cinzas. 
. 
. 
. 
225.Gláucia: Tem que socá bem. 
226.Wesley: Tem que socá bem as cinzas. 

 

Essa ajuda dada por Maria aos seus colegas de grupo pode ser vista como um exemplo 

do papel exercido por essa aluna no estabelecimento de uma zona de desenvolvimento 

proximal na direção da compreensão do conhecimento de Dona Rosa e de Dona Aparecida 

referente ao preparo do barrilero. Tal zona, conhecida abreviadamente por “ZDP”, foi 

definida por Vygotsky como a distância ou a diferença entre o nível de “desenvolvimento real 

conforme determinado pela resolução independente de problemas” e o nível mais elevado de 

“desenvolvimento potencial conforme determinado através da resolução de problemas sob a 

orientação ou em colaboração com pares mais capazes” (VYGOTSKY, 1978, apud COLE, 

1985, p. 155). Nesse caso, Maria desempenhou o papel de um par mais capaz na compreensão 

da narrativa etnográfica.  

Jaqueline, por sua vez, havia criado um outro significado para a narrativa com base em 

sua crença de que somente a água não poderia produzir uma cor vermelha na dicuada 

(Episódio no 4). Para essa aluna, seria necessário adicionar “alguma coisa” sobre as cinzas 

além da água. Nesse caso, predominou em Jaqueline a função univocal ou dialógica do texto? 

Vejamos algumas de suas falas: 

 
SEG A1, linha 84: É a cinza com alguma coisa. 
. 
. 
SEG A1, linha 163: Falô que se colocá só a água sai ralinho. 
. 
. 
SEG A1, linha 177: Jaqueline: Não, não vai caí, só vai ficá mais ralo se colocá só a água. 
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Dentre os três enunciados de Jaqueline mostrados anteriormente, o primeiro ocorreu 

antes da interpretação de Maria, o segundo ocorreu durante essa interpretação e o terceiro 

ocorreu depois. Nesse último enunciado, observo que Jaqueline continuou mantendo a sua 

idéia inicial de que a dicuada ficaria “mais rala” se somente a água fosse colocada sobre as 

cinzas, mesmo após ter ouvido a interpretação de Maria que mostrei há pouco. Além disso, 

esse enunciado foi emitido por Jaqueline depois dos alunos do grupo A terem realizado a 

leitura do texto A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão (esse texto ficou 

durante um bom tempo na tela do computador durante a discussão dos alunos) no qual é 

mencionado: 

 
Colocam água quente aos poucos sobre as cinzas no barrilero e esperam a 
dicuada sair, recolhendo-a em uma bacia de zinco, de plástico ou em um tacho 
de cobre. 

(Frase extraída do texto A dicuada quanto mais forte mais Rápido 
faíz o sabão... – Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas). 

 

Com base nesses dados (a interpretação correta de Maria e a menção na narrativa de 

que “colocam água quente aos poucos sobre as cinzas”), estou mais para acreditar que o texto 

não cumpriu nem a sua função univocal e nem a sua função dialógica em Jaqueline. Ela nem 

compreendeu o significado comunicado pela narrativa e nem re-significou esse significado 

através de um signo paralelo. Ela estava interpretando esse trecho da narrativa de um modo 

equivocado e através de uma idéia pessoal resistente, que estava agindo como um “filtro” em 

sua compreensão.  

Conforme mencionei anteriormente, Maria interpretou as vozes das mulheres 

retratadas no Hipermídia através de um processo de aproximação entre signos, e o signo 

utilizado em sua tradução mostrou familiaridade com um “código de linguagem” ou “gênero 

de fala” bastante próximo aos dessas mulheres. Isso porque o seu modo de significar a 

expressão “mais forte” na forma de “mais grossa” provavelmente seria bem compreendido 

pelas produtoras do sabão de cinzas. Um outro exemplo desse modo particular de significar de 

Maria também foi observado na seqüência de enunciados do grupo A4 (SEG A4, linhas 1 a 

5), onde ela traduziu o verbo “cortar” empregado por Dona Aparecida na frase “A dicuada é 

que corta a gordura”, na forma do verbo “tirar”, tal como Dona Anésia se referiu à interação 

entre a dicuada e a gordura. 

Do lado oposto ao tipo de compreensão de Maria, temos também um exemplo de 

“compreensão passiva” observada nos trânsitos de Pablo pela narrativa, e para vermos isso 

vamos retornar a um trecho de um diálogo mostrado no Episódio no 4: 
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73. Maria: Nossa. [Lendo] “(...) feita com saco de pano”. / [Pablo coloca o mouse sobre a 
perguntinha girante na tela]. “Por que usam as cinzas?” Eu já esqueci (...) [Ri]. Que quê é 
dicuada mesmo? [Apontando para a tela do computador]. 

74. Pablo: “É um líquido de cor parda-avermelhada obtido através do barrilero” [Mostrando o 
texto com o delo na tela do computador]. 

75. Maria: [Aponta para a tela com as duas mãos unidas e depois gesticula com uma das mãos]. As 
cinzas têm alguma coisa, porque o sabão (...) com a dicuada. Por que usam as cinzas?  

76. Pablo: Então, pra obtê a dicuada, não é? [Rindo]. Que é o quê? É um líquido de cor 
parda-avermelhada. Através de quem? Do barrilero [Rindo]. Escreveu aí? [Olhando para 
Jaqueline e falando em tom autoritário]. 

 

Nesse diálogo os alunos estavam explorando o texto É de cinza porque ele é feito da 

dicuada. Após realizar a leitura em voz baixa, Maria leu a pergunta proposta na página desse 

texto, disse que se esqueceu e perguntou em seguida: “Que quê é dicuada mesmo?”. Pablo 

respondeu à pergunta de Maria identificando uma frase do texto na tela do computador e 

lendo-a em voz alta. Maria então verbalizou o seu pensamento, estabelecendo uma relação 

entre “alguma coisa” que “têm” nas cinzas e a dicuada e depois refez novamente a pergunta: 

“Por que usam as cinzas?”. Pablo respondeu dizendo que as cinzas eram usadas “pra obtê a 

dicuada” e prosseguiu a sua fala lendo a mesma frase do texto lida anteriormente, só que de 

um modo diferenciado.   

Em suas duas falas nesse diálogo (Linhas 74 e 76), Pablo parece que somente leu o 

que estava escrito na página do texto É de cinza porque ele é feito da dicuada, limitando-se a 

descrever o processo. Quando Maria perguntou “Que quê é dicuada mesmo?”, Pablo 

identificou uma frase no texto, na qual reconheceu a presença da palavra “dicuada”, e a leu: 

“É um líquido de cor parda-avermelhada obtido através do barrilero”. Quando Maria 

perguntou “Por que usam as cinzas?”, Pablo respondeu dizendo que as cinzas são usadas “pra 

obtê a dicuada” e prosseguiu relendo a mesma frase do texto, fazendo perguntas e 

respondendo com uma leitura subseqüente: “Que é o quê? É um líquido de cor parda 

avermelhada. Através de quem? Do Barrilero”. Ele separou a frase em partes e estabeleceu 

relações entre essas através das perguntas: “Que é o quê?” e “Através de quem?”. 

 A primeira resposta de Pablo parece não ter sido suficiente para Maria, porque ela 

esboçou um raciocínio distinto da resposta dada por ele, mostrando que estava novamente 

pensando sobre a narrativa: “[Aponta para a tela com as duas mãos unidas e depois gesticula com 

uma das mãos]. As cinzas têm alguma coisa, porque o sabão (...) com a dicuada...”. Na segunda 

resposta de Pablo, observo que ele não respondeu à pergunta “Por que usam as cinzas?” e sim 

“Para que usam as cinzas?”, e isso foi percebido por Jaqueline posteriormente (SEG A1, linha 
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94). Em sua resposta, Pablo somente alterou a forma do seu enunciado anterior, fazendo 

perguntas e lendo a mesma frase.  

Nesse caso específico das respostas de Pablo a Maria, ele relacionou a mesma frase no 

texto às duas perguntas: “Que quê é dicuada mesmo?” e “Por que usam as cinzas?”, 

evidenciando que ele não estava significando adequadamente nem as perguntas e nem as 

informações do texto: ele estava respondendo às perguntas de um modo mais passivo, como 

um fio condutor que leva a corrente elétrica de um lado para o outro. Pablo parece que estava 

somente conduzindo informações identificadas no texto que tinham relação com a palavra 

“dicuada” para Maria. Aqui também parece que a narrativa não exerceu nem o seu efeito 

univocal e nem o seu efeito dialógico em Pablo. Ele apenas reconheceu as informações no 

texto, leu-as, separou-as em partes e depois ajuntou as partes novamente através de perguntas 

óbvias. Nesse caso, o “reconhecimento” dos signos do texto por Pablo parece ter prevalecido 

sobre a sua “compreensão”. 

No caso de Jaqueline e Pablo, creio que houve uma falha na função univocal da 

narrativa, revelando um grau de intersubjetividade inferior àquele observado em Maria. 

Acredito também que a narrativa não cumpriu completamente a sua função dialógica no caso 

desses alunos porque eles não prestaram muita atenção ao que estava sendo comunicado na 

mesma e, embora não estivessem totalmente isentos de uma intenção de compreender o que 

estava sendo comunicado, esses dois alunos passaram a se guiar mais pelo que estava escrito 

na narrativa sem significá-la com consistência (caso de Pablo) ou significá-la a partir de suas 

próprias visões dos fenômenos observados (caso de Jaqueline que não percebeu na narrativa a 

menção ao uso de água quente no processo de obtenção da dicuada). 

 

6.3.8.3 - A barreira lingüística de Pablo e algumas observações sobre a linguagem oral 
presente na narrativa etnográfica sobre o sabão de cinzas 
 

No episódio no 3, Pablo deixou bem claro que a razão de seu incômodo em relação à 

narrativa etnográfica era “a linguagem delas”: as vozes das produtoras do sabão de cinzas. No 

confronto com a linguagem dessas Senhoras, Pablo foi o único de seu grupo a verbalizar um 

incômodo. Vou procurar inicialmente compreender essa atitude-resposta de Pablo. Em 

primeiro lugar devo reconhecer que as vozes das mulheres de Bom Jardim de Minas, 

conforme aparecem em grande parte dos vídeos e textos do Hipermídia Etnográfico, não são 

de fácil compreensão, principalmente considerando as suas manifestações na forma oral. A 

voz de Dona Rosa talvez seja a mais difícil de compreender nesse contexto, porque ela fala 
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rápido e “enrolado”, conforme Pablo mencionou no Episódio no 2 (SEG A1, linha 60). No 

caso dos diálogos mostrados nos vídeos do Hipermídia, às vezes é necessário reproduzir um 

vídeo por mais de uma vez para entender bem o que essas mulheres estão falando. Todavia, o 

incômodo de Pablo se revelou quando esse aluno se referiu a uma fala de Dona Rosa que 

estava escrita no texto É de cinza porque ele é feito da dicuada. Quando as falas das 

produtoras do sabão aparecem transcritas nos textos do Hipermídia elas também apresentam 

dificuldades de compreensão. A transcrição dessas falas da linguagem oral para a linguagem 

escrita coloca em evidência erros de Português muitas vezes grosseiros. Nesse contexto, 

temos que considerar que a reação a uma palavra expressa incorretamente na forma verbal é 

bem diferente da resposta dada à mesma palavra escrita incorretamente. O “erro” na fala tende 

a ser mais permissível enquanto que o “erro” na forma escrita não. Isso foi observado não só 

em Pablo, mas em outros alunos da turma também, os quais riram de algumas palavras 

transcritas, mas se mostraram surpresos quando ouviam as palavras de “viva voz”. 

A esses três aspectos (rapidez das falas, erros de Português e diferentes reações em 

relação às linguagens oral e escrita) é preciso adicionar o problema da existência de falas 

muito específicas usadas pelas produtoras do sabão de cinzas para se referir à aspectos 

particulares da produção desse sabão. Embora essas diferentes facetas da interação com a 

linguagem da narrativa etnográfica representem barreiras reais no ato da inserção em sala de 

aula (tal como ocorreu com Pablo), vou defender aqui a idéia de que essa linguagem jamais 

poderia ser apresentada de uma outra forma, ou ser “maquiada” por uma outra linguagem. Tal 

como as fórmulas químicas são elementos que integram a linguagem e o conhecimento 

químico, a linguagem oral das produtoras do sabão de cinzas também faz parte dos 

conhecimentos culturais ao redor desse sabão. Vamos nos deter um pouco mais sobre esse 

aspecto da linguagem, de modo a justificar porque uma narrativa etnográfica, tal como a do 

sabão de cinzas, não poderia jamais ser apresentada indissociável da linguagem oral que a 

constitui.  

Em seu significado etimológico das raízes no latim, o “conhecimento ou ciência 

tradicional” se refere ao “conhecimento” (scientia) do mundo que é “passado adiante” ou 

“transmitido” através de gerações por povos de tradição oral de longo tempo (SNIVELY e 

CORSIGLIA, 2001, p. 11). Vansina (1971, apud SNIVELY e CORSIGLIA, 2001, p. 15) 

definiu por “tradição oral” o “testemunho oral transmitido verbalmente de uma geração para a 

seguinte e além”. Vemos aqui que no campo do “conhecimento tradicional” existe uma 

relação indissociável entre conhecimento e linguagem oral, e essa última exerce um papel 

fundamental na “continuidade cultural” e histórica das tradições, ou seja, os conhecimentos 
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são passados adiante de um modo essencialmente oral. Cruikshank (1981, apud SNIVELY e 

CORSIGLIA, 2001, p. 16), mencionou que as tradições orais ou nativas compreendem um 

modo intelectual epistemologicamente distinto de conhecimento, que tem tanto alcances como 

limitações. Dentre as suas limitações, Cruikshank citou o estilo literário e simbolismo, e 

mencionou que cada cultura possui um estilo literário especial, que “não pode ser ignorado na 

análise da narrativa” e que não se baseia em fontes documentárias escritas, sendo essa uma 

premissa básica que marca uma diferença singular entre o conhecimento tradicional e o 

conhecimento da ciência Ocidental.  

Os termos “tradição” e “tradicional” têm sido evitados por muitos na literatura, 

particularmente por considerarem que todo grupo social está fadado a mudanças e a 

adaptações, sendo difícil dizer o quanto uma prática pode ser considerada como sendo 

“tradicional” (BERKES, 1993, apud SNIVELY e CORSIGLIA, 2001, p. 11). Devido a isso, 

muitos preferem falar em “conhecimento nativo” (traduzido da expressão indigenous 

knowledge). Ogawa (1995, p. 588), por exemplo, definiu o “conhecimento nativo” como 

“uma percepção racional e coletiva da realidade que é dependente da cultura”. Nessa 

definição, conforme já mencionei anteriormente, a palavra “coletiva” significa que o 

“conhecimento nativo” é retido por várias pessoas ao mesmo tempo permitindo que haja uma 

comunicação efetiva entre elas. A linguagem oral, portanto, é o meio que permite essa 

comunicação e que garante a continuidade desta “percepção racional e coletiva da realidade”. 

Ao se referirem ao conhecimento ecológico dos povos indígenas canadenses, Snively e 

Corsiglia (2001, p. 16) mencionaram um outro aspecto interessante para refletirmos aqui. Eles 

observaram, no tocante às mitologias e histórias de origem desses povos, que os seus 

conhecimentos estão intimamente associados a um local, e que, por isso, não são facilmente 

“exportáveis” tal como a ciência Ocidental. Embora essa “fácil exportação” da ciência 

Ocidental mereça uma discussão, vamos dar atenção nesse momento à questão de não ser fácil 

“exportar” a “ciência tradicional”, conforme foi mencionado por Snively e Corsiglia. Segundo 

o que mencionei anteriormente, existe uma relação indissociável entre a “ciência tradicional” 

e a linguagem oral. Além disso, os conhecimentos tradicionais também pertencem a um lugar 

específico. No caso de Pablo, vimos como a “exportação” da linguagem e dos conhecimentos 

sobre o sabão de cinzas para a sala de aula gerou um incômodo nesse aluno, mesmo tendo 

utilizado para isso um instrumento tecnológico moderno capaz de reunir dados escritos e 

audiovisuais complementares a respeito. Nessa discussão, não podemos perder de vista que a 

resposta de Pablo à linguagem da narrativa etnográfica foi uma resposta exclusiva dele em seu 

grupo, ao menos até o presente. Pablo foi único que deu indícios verbais sobre a sua barreira 
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de linguagem e isso ocorreu em mais de um enunciado. As “linguagens” da narrativa 

etnográfica, no entanto, não se referem somente às formas escrita e oral; há também uma 

linguagem visual. A narrativa apresenta, portanto, mais de uma linguagem de correspondência 

à realidade, fornecendo, assim, mais de uma maneira de percebê-la. Há, portanto, uma 

“fartura de linguagens” no Hipermídia para a compreensão dos alunos. Além disso, a 

narrativa foi totalmente escrita na língua nativa dos alunos, de modo “correto” ou “incorreto”, 

sendo, portanto, passível de compreensão por todos os alunos. Esses aspectos da narrativa e a 

resposta diferenciada dada pelos outros participantes do grupo A ao Hipermídia mostram que 

Pablo realmente deve ter vivenciado barreiras em sua interação com o conteúdo do 

Hipermídia. 

Embora a linguagem das produtoras do sabão de cinzas apresente dificuldades de 

compreensão, ela não representou um problema mais sério tal como no estudo de Francisco 

(2004) sobre alguns conhecimentos “tradicionais” ou “nativos” em Moçambique. A 

pesquisadora moçambicana se envolveu em uma pesquisa sobre a produção de bebidas 

alcoólicas a partir de frutas e cereais e do óleo de mafurra55 e, para isso, foi necessário que ela 

interagisse com indivíduos de diferentes grupos étnicos em seu país. Em um dos estudos de 

campo, Francisco interagiu com uma Senhora, cuja língua nativa não é o Português falado em 

Moçambique, mas o chope. Como a pesquisadora não dominava essa língua, foi necessário 

que ela levasse consigo duas tradutoras56 para compreender os passos da produção do óleo de 

mafurra. Vemos aqui uma situação na qual a elaboração de uma etnografia sobre a produção 

do óleo de mafurra, tendo em vista a sua “exportação” para uma sala de aula onde os alunos 

falam o Português, teria que respeitar não só a “língua nativa” como também a língua de seus 

receptores. Nesse caso, seria necessário que a escrita etnográfica integrasse a língua nativa da 

informante e a sua tradução simultânea. Seria isso o que Pablo precisava no contexto de sua 

interação com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas?  

Algumas características da linguagem oral associada ao preparo e uso do sabão de 

cinzas podem ser mais bem compreendidas através da noção de “linguagem social” de 

Bakhtin, que compreende “um discurso peculiar a um determinado estrato da sociedade 

___________________________________________________________________ 

55. Mafurreira é o nome de uma árvore cujo nome científico é Trinchilia emética, muito disseminada no sul de 
Moçambique, em cujos frutos há uma semente a partir da qual se extrai o óleo de mafurra conhecido por 
“n’tona”, que é usado na alimentação. 
56. A esse respeito, ver o excelente texto de James Clifford (2002, p. 227-251) – “Trabalho de campo, 
reciprocidade e elaboração de textos etnográficos: o caso de Maurice Leenhardt”, no qual o autor trata de 
trabalhos de campo envolvendo outras línguas e da importância (e problemas decorrentes) da presença de 
informantes-tradutores no processo. 
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(profissional, etário etc.), em um dado sistema social, em um dado tempo” (WERTSCH e 

SMOLKA, 1994, p. 129, 130). Os dialetos sociais, os jargões profissionais, o comportamento 

característico de grupo são alguns exemplos de linguagens sociais.  Essas linguagens  

 
não têm marcadores evidentes, particularmente  óbvios  ou  regulares, 
vinculados a elas. Freqüentemente, não há nada na forma,  tal  como um 
dialeto   ou   vocabulário  distinto ou  o  uso  de formas de aspecto e tempo 
verbal exclusivos, que diferencie uma linguagem social da outra (WERTSCH 
e SMOLKA, 1994, p. 129, 130),  

 
Se por um lado não há “marcadores evidentes, óbvios ou regulares” associados a uma 

linguagem social, por outro lado existem “marcas de superfície” dessa linguagem e que estão 

associadas aos “gêneros de fala”: 

 
Um gênero de fala não é uma forma de linguagem, mas uma forma 
característica (isto é, um tipo) de enunciação; dessa forma, o gênero também 
inclui um determinado tipo de expressão inerente a ele. No gênero, a palavra 
adquire uma expressão característica específica.  Os gêneros correspondem a  
situações  características   de   comunicação verbal, a temas característicos e, 
conseqüentemente, correspondem  também a contatos específicos entre os 
significados das palavras e a  realidade  concreta  do momento sob 
determinadas circunstâncias características (BAKHTIN, 1986, p. 87; essa 
citação foi traduzida como tal por WERTSCH e SMOLKA, 1994, p. 130). 

 

Enquanto as linguagens sociais pertencem a grupos particulares de indivíduos falantes, 

os gêneros de fala pertencem a situações características de comunicação. Essas duas 

características da linguagem não são fáceis de separar, conforme mencionaram Wertsch e 

Smolka (1994, p. 131), porque na maioria das vezes elas aparecem entrelaçadas na realidade.  

Vou fazer aqui um breve exercício na direção de compreender esses dois aspectos da 

linguagem mencionados por Bakhtin para compreendermos a linguagem oral das produtoras 

do sabão de cinzas. Para isso, vou me referir aos conteúdos dos textos Hoje em dia o pessoal 

não conhece e Os ingredientes, do Hipermídia Etnográfico, os quais foram explorados pelos 

alunos do grupo A nos Episódios nos 1(a), 1(b) e 1(c). No primeiro texto, Dona Aparecida dá 

um exemplo de “linguagem social” quando diz: “Muitas pessoa não sabe o que quê é o sabão 

de cinza, né?”, e no segundo texto Dona Rosa dá um outro exemplo ao dizer: “Primeiro eu 

ponho a cinza aí no barde...”. Nessas duas falas é fácil perceber que essas duas Senhoras não 

falam um português “correto”, revelando pouca vivência com a educação formal no âmbito da 

língua Portuguesa. Por isso, Dona Aparecida conjuga o advérbio no plural e o sujeito no 

singular: “Muitas pessoa...” e a palavra balde é expressa na forma de “barde” por Dona 

Rosa. É comum encontrar esse modo de falar em indivíduos pouco letrados, tal como entre os 
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trabalhadores rurais, por exemplo, e existem razões para esse tipo de fala, tais como o 

econômico (falta de condições financeiras para estudar) e o geográfico (escolas distantes 

dificultam o acesso), entre outros. Por isso, Dona Aparecida conjugou o advérbio no plural e o 

sujeito no singular ao dizer: “Muitas pessoa...” e a palavra balde foi expressa na forma de 

“barde” por Dona Rosa.  

Ainda no texto Os ingredientes, Dona Rosa diz:  

 

Primeiro eu ponho a cinza aí no barde. Depois eu... eu sóco com um soquete. 
Aí depois que tive bem socadinho, aí eu ponho a água, aí depois pingo a  
dicuada  e depois que eu ponho aqui dentro da panela. Põe a dicuada aí e põe o 
sebo, o sebo ou gordura, e vou... e vou mexeno. Aí depois... Aí que apura o 
sabão. 

                                               (Frase extraída do texto Os ingredientes – Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de 
                                                cinzas). 

 

Nessa fala, podemos perceber como os gêneros de fala se encontram entrelaçados à 

linguagem social de Dona Rosa. Alguns exemplos desses gêneros podem ser percebidos nas 

expressões: “... pingo a dicuada” e “... aí que apura o sabão”, os quais correspondem a 

situações específicas envolvidas no preparo do sabão de cinzas. Ao dizer “pingo a dicuada”, 

Dona Rosa está se referindo ao processo de fazer passar água quente através das cinzas 

contidas no barrilero para obter a dicuada; ela fala desse modo porque a dicuada sai por baixo 

do barrilero gotejando, ou seja, “pingando”. Já quando Dona Rosa diz “aí que apura o 

sabão”, ela está se referindo ao processo no qual a dicuada é misturada com a gordura ao fogo 

para produzir o sabão de cinzas, ou seja, até que “apura o sabão”. O que é interessante nesses 

dois modos particulares de dizer de Dona Rosa é que eles se referem a procedimentos 

trabalhosos e demorados, enquanto a sua fala dá uma impressão contrária. Ao mesmo tempo, 

esse modo de dizer de Dona Rosa evidencia o domínio que ela tem sobre o preparo do sabão 

de cinzas, fazendo-o parecer simples, fácil e de rápida execução. 

Um dos alcances das tradições orais foi denominado por Cruikshank (1981, apud 

SNIVELY e CORSIGLIA, 2001, p.15) como tradição oral na forma de tecnologia, e diz 

respeito às informações tecnológicas que frequentemente estão presentes nas narrativas 

tradicionais. Segundo Cruikshank, a habilidade conceitual de recriar uma situação através da 

linguagem para alguém que ainda não a tenha experimentado diretamente, significa que o 

indivíduo carrega a tecnologia preferencialmente na mente ao invés de carregá-la nas mãos. 

Isso decorre da consciência que o indivíduo tem sobre a importância da tecnologia para a 

sobrevivência do grupo. Por isso, as informações a esse respeito precisam ser transmitidas de 

forma acurada e cada geração é responsável por preservá-las e transmiti-las adiante. Existem, 
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no entanto, três aspectos que complementam a visão de Cruikshank quanto à transmissão da 

tradição oral na forma de tecnologia: 1º) ela ocorre através de uma linguagem social 

entrelaçada a gêneros de fala que caracterizam a tradição oral; 2o) ela não ocorre somente 

através da linguagem oral, mas vincula-se também a situações concretas de ensino e 

aprendizagem (a tecnologia) ao longo do tempo e 3º) há sempre um contexto social de ensino 

e aprendizagem. No caso do sabão de cinzas, esse contexto normalmente se refere à família: é 

a mãe que ensina a filha a fazer o sabão e nessa relação familiar também entram em jogo 

valores e emoções.   

Essas características da transmissão da tradição oral na forma de tecnologia para as 

gerações mais novas configuram-se, na verdade, como aspectos que integram o que Vygotsky 

denominou por zona de desenvolvimento proximal. A esse respeito, Cole (1985) fez uma 

interessante análise da inter-relação entre a cognição e a cultura caracterizando zonas de 

desenvolvimento proximais pouco convencionais em situações de aprendizagem de elementos 

culturais de grupos específicos vivenciadas entre os mais velhos (os que sabem) e os mais 

novos. A Análise de Cole mostra como a cultura e a cognição se influenciam mutuamente 

colocando em evidência diferentes contextos e estratégias de aprendizagem. Uma suposição 

que faço a partir dessa análise diz respeito a considerar que as zonas de desenvolvimento 

proximal observadas no âmbito da aquisição de elementos da cultura tradicional podem servir 

como modelos de reflexão para a aprendizagem em ciências. Isso foi algo que observei em 

um dos estudos exploratórios envolvendo a inserção do sabão de cinzas em uma sala de aula 

de ciências de uma terceira série de uma escola rural, no qual a professora e a supervisora 

envolvidas perceberam aspectos do processo de ensino e aprendizagem inerentes à 

transmissão dos conhecimentos sobre o sabão de cinzas e fizeram algumas comparações com 

o processo de ensino e aprendizagem que ocorria na escola.  

Na direção de defender a inclusão e o respeito pela linguagem oral que acompanha os 

conhecimentos sobre o sabão de cinzas em sala de aula, precisamos reconhecer que a 

comunicação oral é um dos pilares das zonas de desenvolvimento proximal envolvidas na 

transmissão dos conhecimentos sobre o preparo do sabão de cinzas de uma geração a outra. 

Ora, se essa linguagem é parte do processo de ensino e aprendizagem normalmente 

vivenciada entre mãe e filha, então por que não preservá-la no Hipermídia Etnográfico? É 

preciso admitir, contudo, que a “transcrição” da linguagem oral das produtoras do sabão de 

cinzas para a sua forma escrita, tal como ocorre nos textos do Hipermídia Etnográfico, 

implica em uma alteração do modo culturalmente validado para que os conhecimentos sobre 

esse sabão sejam passados adiante. Por essa razão, o Hipermídia não poderia ser pensado 
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como um substituto da tradição oral na forma de tecnologia. Esse instrumento não foi criado 

para ensinar aos alunos a se tornarem “produtores” do sabão de cinzas. A sua intenção é dar 

suporte para uma descrição escrita-áudio-visual que permita reconstituir um conhecimento 

que faz parte da cultural local em sala de aula e a partir dele iniciar um processo de 

compreensão dessa realidade através de diálogos e travessias de fronteiras culturais para 

outros conhecimentos. O contexto de ‘passar a informação adiante’ é bem diferente no caso 

do uso do Hipermídia Etnográfico. É possível, no entanto, que Pablo teria uma resposta 

bastante diferenciada se vivenciasse uma condição concreta de aprendizagem sobre o preparo 

do sabão de cinzas ao invés do uso de um meio mediacional tal como o Hipermídia 

Etnográfico. Nessa situação Pablo seria colocado face a face com as “tecnólogas” e a 

“tecnologia” e estaria vendo e ouvindo diretamente as informantes falarem sobre o sabão de 

cinzas. O que quero dizer aqui é que a resposta de Pablo à etnografia do sabão de cinzas é 

uma resposta dada por esse aluno ao Hipermídia Etnográfico e não à realidade concreta, 

ouvida de viva voz e numa interação face a face. O contexto cultural da aprendizagem seria 

outro, e isso certamente influenciaria as reações de Pablo. 

Conforme mencionei anteriormente, Pablo pode ter vivenciado mais de uma barreira 

além da “linguagem” das produtoras do sabão. As barreiras de Pablo podem ter tido relação 

com a existência de “conteúdos ideológicos” contrastantes ou em conflito. Para 

compreendermos isso melhor, vamos retornar a Bakhtin, segundo o qual todo signo é 

impregnado de ideologia: 

 

O domínio do ideológico coincide com o domínio dos signos: são mutuamente 
correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o 
ideológico (BAKHTIN, 2004, p. 32). 

 

Além da correspondência entre o signo e o ideológico, o ser e o signo, na visão de 

Bakhtin, também se influenciam mutuamente. Essa influência que existe entre o ser e o signo 

ocorre através de um “processo de refração realmente dialético do ser no signo”: “o ser, 

refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata” (BAKHTIN, 1986, p. 

44). A refração do ser no signo foi explicada por Bakhtin nos termos de um confronto de 

interesses e classes sociais, a luta de classes, que ocorre no interior de uma comunidade que 

utiliza um único e mesmo código ideológico de comunicação: 

 
O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta 
plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior importância. Na 
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verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e 
móvel, capaz de evoluir (BAKHTIN, 2004, p. 46).   

 
 
As relações entre signos, conteúdos ideológicos e o ser manifestada através da 

linguagem (o jeito de falar das mulheres de Bom Jardim, por exemplo), trazem à tona a idéia 

de que Pablo pode ter percebido uma relação entre as vozes que o incomodaram no 

Hipermídia e a classe social das falantes, repercutindo nele um conflito com o conteúdo 

ideológico que lhe é inerente ou que é mais valorizado em seu interior. Segundo Bakhtin, um 

indivíduo reage somente às palavras que tem repercussão em seu conteúdo ideológico interno: 

 
A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 
ou vivencial.  É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos  
àquelas que  despertam  em  nós  ressonâncias  ideológicas ou concernentes à 
vida (BAKHTIN, 2004, p. 95). 

 

Nos termos de Bakhtin, a reação de Pablo à linguagem das produtoras do sabão de 

cinzas teria relação com o despertar de ressonâncias ideológicas “negativas” ou em conflito 

com aquelas valorizadas em seu interior. Pablo provavelmente vem de um outro extrato social 

e os seus valores e orientações se dão numa direção contrária ao conhecimento de pessoas 

simples que não sabem falar um “português correto” e que fazem um sabão diferente daqueles 

com os quais ele está acostumado. Não podemos dizer, entretanto, que a linguagem da 

narrativa representou uma barreira constante para Pablo. Em algumas de suas falas mostradas 

no episódio no 3, vemos que esse aluno falou como as produtoras do sabão de cinzas, usando 

as expressões “mais forte” e “mais ralo” para se referir à concentração da dicuada. Noto que 

ele não traduziu essas expressões para uma linguagem melhor, ele usou as mesmas espressões 

em seus enunciados (ver o episódio ou a SEG A1, linhas 170-178). Mas Pablo também teve 

que lidar com a sua ansiedade, a sua “pressa” para responder as perguntas, o que foi revelado 

pela suas respostas mais superficiais e o seu olhar direto para as perguntas propostas nas 

páginas do Hipermídia, antes mesmo de explorar os recursos escrito-audio-visuais presentes 

nas mesmas. Essa atitude de Pablo se tornou um problema concreto quando ele percebeu que 

as respostas deveriam ser explicadas: 

 

26. Wesley: Mas tem que explicá porque que não é. 
27. Pablo: Então a gente tá ferrado... 
. 
. 
. 
213.Jaqueline: Não, mas como PODEMOS explicar... 
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214.Pablo: Aí que tá o problema. 
(Trechos extraídos da SEG A1) 

  

 Ter que explicar as respostas seguiu um curso contrário à “pressa” e à 

“superficialidade” demonstrada por Pablo em suas respostas às perguntas propostas no 

Hipermídia Etnográfico. Essas características das respostas de Pablo apontam também para 

uma possível influência de outros contextos pessoais. Como veremos mais à frente, Pablo é 

um expert em computadores e um usuário freqüente da internet. Provavelmente ele nunca viu 

nada semelhante a uma etnografia de saberes e práticas populares na internet. Também é 

possível que ele nunca tenha observado sites ou textos contendo modos de fala oral transcritos 

de acordo. Nessa direção, Pablo pode ter considerado o Hipermídia como uma aberração, algo 

que não encaixava bem em seus trânsitos normais como um usuário freqüente da internet e 

como um conhecedor de softwares “mais sofisticados”. Sendo uma ferramenta cultural que 

depende do uso do computador pouco comum, o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de 

cinzas gerou em Pablo uma resistência, manifestada através de um incômodo e um 

estranhamento muito particular. 

 

6.3.8.4 - A abordagem comunicativa e os padrões de interação discursiva 
 

Nos episódios nos 2, 3 e 4  vimos ocorrer uma abordagem comunicativa do tipo 

interativa-dialógica durante a maior parte dos diálogos envolvidos na exploração do 

Hipermídia Etnográfico, com idéias variadas sendo colocadas no discurso pelos diferentes 

alunos do grupo A. No episódio no 3 tivemos uma situação na qual os alunos do grupo A 

conversaram ao redor de uma pergunta proposta no Hipermídia: “Como podemos explicar o 

processo de obtenção da dicuada?”. Nessa ocasião, o diálogo foi iniciado em dois momentos 

e os seguintes padrões de interação foram identificados: I-R-P-R-I-A-R (SEG A1, linhas 193-

199) e I-R-A-A-R-R-R (SEG A1, linhas 200-206). No primeiro momento, os alunos 

discutiram os significados da pergunta proposta e no segundo essa pergunta foi re-colocada de 

acordo com o entendimento de Wesley. Três avaliações foram emitidas, sendo a primeira por 

Wesley, o qual reagiu contrariamente o significado dado por Pablo à palavra “obtenção”, e as 

duas outras por Wesley e Jaqueline, que reforçaram a negativa para o significado dado por 

Pablo a essa palavra. O resultado da discussão dos alunos ao redor da pergunta “Como 

podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?” se voltou para uma descrição de 
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“como conseguir fazer” a dicuada, correspondendo às três Respostas finais corroboradas por 

Wesley, Maria e Jaqueline. 

No Episódio no 4 tivemos uma outra situação na qual os alunos (Pablo e Maria) 

conversaram ao redor de outra pergunta do Hipermídia: “Por que usam as cinzas?”. O padrão 

de interação discursiva identificado nessa situação foi do tipo I-R,I-R-R,I-R-R (SEG A1, 

linhas 73-77). Os destaques nesse padrão de interação discursiva foram: a sua Iniciação 

conjunta (Pablo acionando a pergunta na página do texto do Hipermídia e Maria 

verbalizando-a), a resposta dada por Pablo na direção de explicar a razão do uso das cinzas 

(“pra obtê a dicuada”), a resposta-raciocínio de Maria pensando sobre “alguma coisa” que 

“tem” nas cinzas (terceiro R) e a resposta final dessa aluna, não muito satisfeita com a 

resposta de Pablo e na direção de acessar o texto seguinte do Hipermídia. 

 

Resumindo: 

 
Tabela 3 – Abordagem comunicativa e padrões de interação discursiva observados nos 
episódios 3 e 4 ao redor das perguntas “Como podemos  explicar o processo de  obtenção da 
dicuada?” e “Por que usam as  cinzas?”. 
 

Trecho da interação 
discursiva 

Abordagem 
comunicativa 

Padrão de interação  
Discursiva 

     SEG A1, linhas 193-199 Interativa-dialógica I-R-P-R-I-A-R 

     SEG A1, linhas 200-206 Interativa-dialógica I-R-A-A-R-R-R 

     SEG A1, linhas 73-77 Interativa-dialógica I-R,I-R-R,I-R-R 

 
 

 
6.3.9 - Episódio no5 – “Qual que é a otra do jogo aí?”. 
 

Na quarta interação com o Hipermídia Etnográfico, o grupo A se reuniu em horário 

extra ao da sala de aula e permaneceu quase todo o tempo discutindo as falas das mulheres 

que fazem o sabão de cinzas segundo uma das atividades propostas no Hipermídia 

Etnográfico. Essa atividade consiste na análise e interpretação de um diálogo registrado em 

vídeo e de sua transcrição escrita envolvendo os “modos de explicar” a interação entre 

dicuada e a gordura das mulheres de Bom Jardim de Minas. Para acessar a página da atividade 

basta clicar sobre o botão do “Pensador” girando na tela do computador de acordo com a 

página do texto O “ponto” do sabão. Nessa atividade, o diálogo pode ser analisado através da 
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reprodução do vídeo ou da leitura do diálogo transcrito ao lado e ainda simultaneamente, 

sendo também possível controlar a reprodução do vídeo, pausando-a se necessário.  

A atividade que estava sendo desenvolvida pelos alunos complementa as informações 

relativas ao conteúdo dos textos A mistura que produz sabão e O “ponto” do sabão, com 

destaque para as vozes explicativas – a “teoria” das produtoras do sabão de cinzas sobre a 

interação entre a dicuada e a gordura. Há, portanto, uma relação entre essa atividade e a 

pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” que foi proposta na 

página do texto O “ponto” do sabão (basta colocar a seta do mouse sobre “O Pensador” 

girando na página desse texto). Todos os participantes do grupo estavam presentes nesse 

encontro, incluindo Gláucia, que esteve ausente nos segundo e terceiro encontros ao redor do 

Hipermídia. Vamos recortar dois trechos da quarta seqüência de enunciados do grupo A, para 

uma breve análise, conforme a seguir:  

 
[Estão na página da atividade]. 
// 
1. Wesley: Alá, “a dicuada que...” 
2. Pablo: “A dicuada é que corta a gordura” [Aponta para a tela]. Ali, por que usam as cinzas? 

Para obter a dicuada que irá cortar a gordura [Risos]. 
3. Wesley: Ah... [Risos]. 
// [Lêem e repetem alguns trechos das falas; a certa altura Jaqueline pede a Wesley para posicionar o  
    mouse sobre o ponto de interrogação de cor vermelha girando na página da atividade e o mouse fica  
    parado sobre o mesmo enquanto lêem o texto em silêncio]. 
4. Wesley: Esse termo “cortar” não é bem... Cortá a gordura também não. // Cortar em que 

sentido? Em... 
5. Maria: Tirar.  [Todos muito atentos lendo o texto, menos Pablo]. 
6. Wesley: É, eliminar. 
. 
. [Gláucia emite uma interpretação da narrativa que é aceita pelo grupo; discutem sobre a escrita do  
.  que Gláucia disse]. 
. 
65. Pablo: Qual que é a otra do jogo aí? 
66. Jaqueline: (...) [Aponta para a tela]. 
67. Wesley: “De que assunto específico estão falando nas frases marcadas em azul no texto?”. 
68. Jaqueline: Não gente, ainda falta essa frase aqui [Aponta para a tela sobre o local da fala final 

de Aparecida no texto]. 
69. Wesley: É. 
// [Todos olhando para a tela]. 
70. Pablo: Não, já colocô “é a dicuada que corta a gordura” já? [Apontando para a tela]. 
71. Jaqueline e Pablo: Já. 
72. Jaqueline: (...) de vermelho (...) de azul. 
73. Wesley: “É aí que enfraquece a dicuada”. 
// 
74. Pablo: É Cumadre... 
75. Maria: “É que aí enfraquece a dicuada”.  
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76. Wesley: “Ocê”. “Ocê” é ruim hein? Coitada da mulher... [Jaqueline e Pablo riem]. 
// 
77. Pablo: Essa questão de ocê e você é... inconsciente. 
78. Maria: “Uma vez (...)”. [Lendo o texto].  
79. Wesley: (...).  
80. Pablo: (...) muito doida. 
81. Maria: (...) [Lendo o texto em voz baixa].  
82. Wesley: Tu és muito doida, ninguém fala isso [Pablo e Wesley riem]. 

(Trecho extraído da SEG A4) 
 
 

O diálogo do grupo ao redor das explicações das mulheres que fazem o sabão de 

cinzas teve início quando Wesley e Pablo localizaram a primeira frase marcada em cor 

vermelha no diálogo transcrito na atividade do Hipermídia, correspondente à fala de Dona 

Aparecida: “A dicuada é que corta a gordura” (Linhas 1 e 2). Logo após ler a frase, Pablo 

relacionou a explicação de Dona Aparecida a uma outra pergunta proposta no Hipermídia: 

“Ali, porque que usam as cinzas?” respondendo em seguida: “Para obter a dicuada que irá 

cortar a gordura” (Linha 2). A resposta de Pablo, com base na voz de Dona Aparecida, 

provocou risos em Jaqueline e nele mesmo. Essa reação de Pablo, relacionando a fala de Dona 

Aparecida a uma das perguntas propostas no Hipermídia, soou como algo engraçado e pouco 

consistente. Provavelmente foi por isso que Wesley respondeu dizendo: “Ah” e riu em 

seguida, revelando certa ironia de sua parte. O grupo prosseguiu fazendo uma leitura 

silenciosa do diálogo transcrito e a certa altura Wesley se mostrou contrariado com a voz de 

Dona Aparecida, dizendo: “Esse termo “cortar” não é bem... Cortá a gordura também não” 

(Linha 4). Dessa vez, foi Wesley quem se mostrou incomodado/contrariado com a voz de uma 

das produtoras do sabão: “Cortá a gordura também não”, disse ele. Para esse aluno, a 

interação entre a dicuada e a gordura tinha uma outra explicação, como veremos no episódio a 

seguir, e o modo de dizer de Dona Aparecida não se encaixava bem com o seu modo de 

ver/explicar o fenômeno, e ele quis saber: “Cortar em que sentido?”. Maria respondeu 

prontamente, decodificando o verbo “cortar” através do verbo “tirar”. Conforme já comentei 

anteriormente, aqui vemos Maria interpretando os signos do conhecimento tradicional 

segundo seus próprios termos. Dona Anésia utiliza esse mesmo verbo para se referir à 

interação entre a dicuada e a gordura: “A dicuada pode tirá a gordura... é interessante”. Mas a 

tradução de Maria parece que também não agradou a Wesley, o qual respondeu re-

significando o verbo “cortar” na forma do verbo “eliminar”, que lhe pareceu mais adequado. 

E não seria mais ou menos esse o sentido do verbo “cortar” utilizado por Dona Aparecida?  
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A seguir, Gláucia emitiu uma interpretação do modo de explicar de Dona Aparecida 

que foi bem vista por Jaqueline, Wesley e Pablo. Na visão dessa aluna, “a dicuada é que tira 

essa gordura. Se não fosse a dicuada ele (o sabão) não servia pra limpá, entendeu? Ele ia sujá 

ao invés de limpa. É isso que ela quis dizê ali” (SEG A4, linha 11). Em sua interpretação, 

Gláucia associou a fala de Dona Aparecida (“A dicuada é que corta a gordura”) à ação de 

limpeza do sabão de cinzas, a qual ela atribuiu à presença da dicuada no mesmo. A 

interpretação de Gláucia foi acolhida pelo grupo, revelando também uma tentativa dos colegas 

em atrair Gláucia para o trabalho, já que ela havia estado ausente em dois dos encontros do 

grupo ao redor do Hipermídia (ver os enunciados 15, 17 e 18 da SEG A4). Em sua visão, no 

entanto, Gláucia traduziu o modo de explicar a interação entre a dicuada e a gordura de Dona 

Aparecida assumindo que o verbo cortar empregado por ela era dado como sinônimo do verbo 

“tirar” ou “limpar”. Nesse contexto, Gláucia viu a dicuada como o constituinte do sabão de 

cinzas que era o responsável pela limpeza dos materiais (“A dicuada é que corta a gordura” = 

A dicuada presente no sabão é que limpa a gordura dos materiais). Essa aluna parece ter visto 

a interação entre a dicuada e a gordura como uma simples mistura. O equívoco dessa 

interpretação é que a dicuada não é a responsável pela ação de limpeza de um sabão, ela reage 

quimicamente com a gordura animal para produzir o sabão, que é o agente de limpeza capaz 

de remover a gordura dos materiais. 

O grupo passou um bom tempo discutindo como escrever a idéia de Gláucia como 

resposta à fala de Dona Aparecida. Após isso, Pablo quis saber qual era a outra frase a ser 

interpretada no texto: “Qual que é a otra do jogo aí?”, perguntou ele (Linha 65). Nesse 

enunciado, esse aluno se referiu à interpretação dos modos de explicar das produtoras do 

sabão de cinzas como um “jogo”. De fato, em muitas ocasiões, ele deu a impressão de se 

relacionar com Wesley, em particular, como uma “dupla de jogadores”, combinando “jogadas 

e estratégias de ataque” frente às perguntas do Hipermídia, tal como se faz em um jogo de 

futebol, por exemplo, quando dois ou mais atacantes de um mesmo time combinam as jogadas 

entre si. Ver o Hipermídia como um “jogo” foi uma resposta bastante positiva de Pablo no 

contexto de sua interação com esse instrumento, conferindo ao mesmo uma aura de desafio, 

de competição e de diversão. Após essa pergunta de Pablo, o grupo demonstrou estar meio 

confuso entre uma pergunta já respondida, referente à primeira frase marcada em vermelho na 

página da atividade, e outras a serem respondidas, associadas à segunda frase marcada em 

vermelho no texto e aos trechos do texto marcados em azul (Linhas 66-73). O problema é que 

faltou discutir e responder a segunda explicação de Dona Aparecida marcada em vermelho no 

texto (“É que aí enfraquece a dicuada”) antes de analisar as frases marcadas em azul, 
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conforme foi percebido por Wesley na Linha 73. Essa frase imobilizou os alunos, que ficaram 

mudos por um tempo olhando para a tela do computador. Após esse instante de silêncio, 

Pablo disse: “É Cumadre...” (Linha 74), como quem diz: “tá difícil”. Talvez, essa dificuldade 

de interpretar esse outro modo de Dona Aparecida explicar a interação entre a dicuada e a 

gordura tivesse alguma relação com a proposição anterior de Gláucia, que não identificou na 

dicuada um reagente químico. É interessante notar, contudo, que ao dizer “É Cumadre...” 

Pablo revelou estar mais “íntimo” das produtoras do sabão de cinzas. A impressão aqui é que 

Pablo vivenciou um processo de transformação ao longo das suas interações com o 

Hipermídia: ele estava conseguindo transpor as suas barreiras de linguagem mediante o 

desafio – o “jogo” instaurado pelo Hipermídia, o qual exigia astúcia e inteligência 

interpretativa.  

Na seqüência, logo depois que Pablo mostrou a sua maior intimidade com Dona 

Aparecida, Maria repetiu a fala dessa Senhora: “É que aí enfraquece a dicuada” (Linha 75) e 

Wesley então mostrou novamente que estava incomodado com as vozes das produtoras do 

sabão de cinzas, dizendo: “Ocê. Ocê é ruim hein?”. Wesley estava se referindo à voz de Dona 

Rosa lida na tela do computador. Observo que esse aluno não questionou a fala de Dona 

Aparecida que tinha que ser interpretada, mas uma outra fala, a de Dona Rosa. Na linha 82 

Wesley novamente manifestou a sua “contrariedade lingüística”: “Tu és muito doida, 

ninguém fala isso”. Wesley provavelmente não estava em um dia bom, ou então ele estava, tal 

como Pablo, achando realmente difícil interpretar as falas na atividade proposta e, por isso, 

“descontou” na voz de Dona Rosa ao criticar o modo dessa Senhora dizer “você” na forma de 

“ocê”. Surpreendentemente, foi Pablo, aquele que mais reclamou da linguagem das mulheres 

até então, quem deu uma resposta pacificadora a Wesley, dizendo: “Essa questão de ocê e 

você é inconsciente” (Linha 77). E Pablo pode estar certo a esse respeito, porque o próprio 

Wesley pronunciou “você” na forma de “cê” e “ocê” algumas vezes, sendo duas antes do 

comentário feito no diálogo acima e duas depois: 

 

Linha 77 (SEG A3): Cê tá seno incoerente. [Se dirigindo a Pablo por ter falado para Jaqueline que a 
perda do site era devido a um “olho gordo”]. 
. 
Linha 108 (SEG A3): Ãn. /Assim cê tá querendo demais, né? [Se dirigindo a Pablo sobre ver o 
rearranjo em uma reação química a olho nu]. 
. 
Linha 231 (SEG A4): Eu te falei que era da reação química, mas cê não qué! [Se referindo a Pablo 
ou a Jaqueline sobre a rejeição de sua idéia de reação química para explicar a interação entre a dicuada 
e a gordura]. 
. 
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Linha 382 (SEG A4): Internet é outra coisa, né? O que ocê procura ocê encontra. 
 

A reação de Wesley à voz de Dona Rosa sugere que ele estava mesmo é ficando um 

tanto quanto irritado com o desafio de traduzir/interpretar as falas que emanavam do 

Hipermídia Etnográfico. O problema é que essa tradução, para Wesley, tinha de ser feita na 

direção do conhecimento químico escolar, tal como podemos observar em uma ocasião da 

segunda interação do grupo com o Hipermídia, na qual ele traduziu uma das falas das 

produtoras do sabão de cinzas conforme: 

 

126. Wesley: Vamo pro vídeo. Ainda não li não. // [Todos lendo o texto]. Esse soda aí... 
[Apontando para a tela] é como se fosse um... catalisador, ela acelera a reação, alá: “com a 
soda anda mais rápido” [Pablo olha para Wesley e ri]. 

127. Maria: Hummmm... 
128. Wesley: É sério. 

(Trecho extraído da SEG A2) 
 
 No pequeno recorte do diálogo mostrado acima, que ocorreu durante a segunda 

interação dos alunos do grupo A com o Hipermídia Etnográfico, os alunos estavam 

explorando a página do texto A polêmica do uso da soda, que comunica sobre o uso da soda 

no preparo do sabão de cinzas e os prós e os contras a esse respeito. Nesse contexto, Wesley 

traduziu a expressão: “com a soda anda mais rápido”, conforme mencionada por Dona Anésia 

no texto, considerando que a soda agia “como se fosse um... catalisador” na reação de 

formação do sabão. Na tradução de Wesley, vemos que esse aluno procurou explicar a maior 

rapidez do preparo do sabão de cinzas com a adição de soda ao processo através de um 

conceito que ele já havia aprendido em suas aulas de Química, muito embora essa tradução 

não explicasse o fenômeno em si: a soda não é um catalisador da reação de formação do 

sabão, conforme Wesley estava pensando, ela é um reagente dessa reação, cuja barreira 

energética da reação química com os ácidos graxos da gordura é provavelmente menor do que 

a barreira da reação química entre a potassa presente na dicuada e a gordura, o que torna a 

formação do sabão de cinzas mais rápida. Enquanto Pablo riu da fala final de Wesley ecoando 

a voz de Dona Anésia (Linha 126), Maria pareceu ter gostado e compreendido bem o que 

Wesley disse, expressando um “Hummmm...” em seguida (Linha 127). A entonação de seu 

“Hummmm...” sugere que Maria quis dizer: “agora estou começando a entender”. Wesley 

reagiu aos risos emitidos por Pablo dizendo no final: “É sério” (SEG A2, linha 128), como 

quem diz: “isso não é uma piada”. 
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6.3.10 - Episódio no6: “Pra mim é porque ocorre uma reação química. Isso é óbvio, né?”. 
 
 
 Vamos analisar agora as relações dialógicas dos alunos do grupo A ao redor de uma 

pergunta específica proposta no Hipermídia: “Porque a mistura da dicuada com a gordura 

produz sabão?”, a qual foi discutida nas três últimas interações desses alunos com o 

Hipermídia Etnográfico. Essa pergunta tem relação com o conteúdo das páginas 

correspondentes aos textos A mistura que produz sabão e O “ponto” do sabão.  

O texto A mistura que produz sabão trata do procedimento de mistura entre a dicuada 

e a gordura ao fogo para produzir o sabão de cinzas. Há dois botões de vídeo na página desse 

texto: um deles dá acesso às imagens do procedimento de cortar o sebo e colocá-lo na panela 

antes de misturá-lo com a dicuada e o outro permite reproduzir imagens das transformações 

da mistura entre a dicuada com a gordura com o tempo. O texto O “ponto” do sabão 

comunica sobre a conclusão do preparo do sabão de cinzas e sobre os testes realizados para 

identificar se o mesmo atingiu o seu “ponto”. Dois vídeos podem ser acessados através de 

botões colocados na página desse texto: um deles mostra um diálogo ao redor do “ponto” do 

sabão de cinzas e o outro mostra o teste da espuma realizado por Dona Benedita. Há também 

o botão do “Pensador” girando nessa página que dá acesso à pergunta: “Por que a mistura da 

dicuada com a gordura produz sabão?”. Esse botão também funciona como um recurso que 

dá acesso à página da atividade que mencionei no episódio no 5, que complementa a narrativa 

ao redor da interação entre a dicuada e a gordura.  

O conteúdo das páginas referentes aos textos A mistura que produz sabão e O “ponto” 

do sabão é essencialmente descritivo e o da atividade é explicativo, com base no 

conhecimento das mulheres que conhecem sobre o sabão de cinzas. A pergunta “Por que a 

mistura da dicuada com a gordura produz o sabão?” foi proposta com a intenção de dar 

início à compreensão pelos alunos do fenômeno relacionado à interação entre a dicuada e a 

gordura para formar o sabão de cinzas.  

 

- Diálogos durante a segunda aula/interação com o Hipermídia: 

 

O primeiro diálogo do grupo A ao redor da pergunta “Por que a mistura da dicuada 

com a gordura produz sabão?” ocorreu durante a segunda interação com o Hipermídia 

Etnográfico. Era um dia de aula normal, os alunos estavam sentados ao redor de um 

computador e Gláucia estava ausente nesse dia. Eles leram o texto E essa dicuada se deixa 
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secá vira um sal, discutiram a pergunta referente à formação do “sal” resultante da 

evaporação da dicuada, assistiram ao vídeo acessado através de um botão colocado na página 

desse texto, conversaram sobre a natureza da dicuada e depois leram o texto A mistura que 

produz sabão em voz alta. Após isso, os alunos conversaram sobre o reaproveitamento do 

“sal” da dicuada e, em seguida, Wesley localizou a pergunta “Por que a mistura da dicuada 

com a gordura produz sabão?” na folha impressa que foi entregue ao grupo no dia, e a leu 

em voz alta para os colegas. Nesse momento, nenhum dos alunos arriscou dar uma resposta 

para essa pergunta e Pablo agiu na direção de reproduzir um vídeo do Hipermídia a partir da 

página do texto A mistura que produz sabão. Eles assistiram ao vídeo duas vezes e depois 

entraram na página seguinte. Maria leu o título do texto dessa página em voz alta: O “ponto” 

do sabão, e a partir daí o diálogo teve início: 

 
55. Wesley: [Posicionando a seta do mouse sobre o ponto de interrogação girando na tela; Pablo, Maria e 

Jaqueline se aproximam da tela para ver os caracteres que surgem] “Por que a mistura da dicuada com 
gordura produz sabão?”. Ocorre... / [Pablo e Jaqueline conferem a pergunta na folha impressa e 
Wesley olha para os colegas] ... uma REAÇÃO. 

56. Pablo: [Olha sério para Wesley] Ocorre uma reação química. [Começa a rir] Escreve aí também 
[Olha para Jaqueline], porque ocorre... [Rindo]. 

57. Jaqueline: É ... 
// 
58. Pablo: Por que as MOLÉCULAS... [Mudando o tom de voz; Ri]. Aí galera... 
// [Lêem o texto O “ponto” do Sabão em silêncio]. 
59. Wesley: Eu não sabia que... o sabão de cinzas tinha cheiro não. 
. 
. [Conversam sobre o cheiro do sabão enquanto lêem o texto]. 
. 
79. Wesley: Aqui no seis, “Porque a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” / Pra 

mim é porque ocorre uma reação química. / Isso é óbvio, né? 
80. Jaqueline: Mas por que quê ocorre uma reação química? 
81. Wesley: É preciso complementá... 
82. Pablo: Deve tá na internet, vamo olhá isso, uai...  
/ 
83. Jaqueline: Pode? 
84. Pablo: Vamo perguntá ele, se falá que pode nóis fuça agora. 
85. Wesley: É lógico que pode usá a internet, a gente que faz... o que a gente quizé. 
86. Pablo: Minimiza esse troço aqui [Pega no mouse e minimiza a janela do Hipermídia].  
. 
. [Usando a internet]. 
. 

(Trecho extraído da SEG A2) 
 

Vemos nesse trecho da interação com o Hipermídia que a primeira ação de Wesley ao 

interagir com texto O “ponto” do sabão foi posicionar a seta do mouse sobre o botão do 

“Pensador” girando na página, identificando assim a pergunta proposta para a discussão. A 
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resposta de Wesley foi imediata, ele disse: “Ocorre”, fez uma breve pausa esperando a 

atenção dos colegas e falou com ênfase: “uma REAÇÃO” (Linha 55). Provavelmente Wesley 

já havia pensado sobre essa pergunta e isso deve ter ocorrido quando ele leu a mesma 

anteriormente na folha impressa contendo todas as perguntas do Hipermídia que foi entregue 

ao grupo no dia. Enquanto Wesley respondia à pergunta, Pablo e Jaqueline conferiram a 

mesma nessa folha. Após Wesley emitir a sua resposta, Pablo disse com seriedade: “Ocorre 

uma reação química”, e depois riu, parecendo vibrar com a idéia. Após isso, ele disse logo 

para Jaqueline: “Escreve aí também” (Linha 56). Depois de um breve silêncio de todos, Pablo 

falou: “Por que as MOLÉCULAS... Aí galera...” (Linha 58). Nesse enunciado, Pablo colocou 

uma ênfase diferenciada na palavra “MOLÉCULAS”, expressando-a com a voz alterada. Esse 

aluno parece ter reconhecido o lócus de onde vinha a idéia de Wesley, considerando que ele 

mencionou com ênfase uma palavra que é própria desse lugar, ou seja, que é própria do 

conhecimento químico. A resposta dada por Wesley provocou em Pablo uma ressonância bem 

diferente daquela anteriormente demonstrada em relação às falas das mulheres que fazem o 

sabão de cinzas. No final, Pablo convocou o grupo para seguir na direção apontada por 

Wesley, dizendo: “Ai galera...”.  O grupo então ficou em silêncio novamente por alguns 

instantes enquanto liam o texto O “ponto”do sabão na tela do computador.  

Após a leitura do texto, Wesley fez uma observação sobre o cheiro do sabão de cinzas 

(Linha 59), provocando um diálogo-resposta nos colegas. Após isso, ele retornou à pergunta 

proposta na página do texto e emitiu novamente a sua resposta para a mesma, dizendo: “Pra 

mim é porque ocorre uma reação química. / Isso é óbvio, né?” (Linha 79). Essa resposta não 

pareceu ser assim tão “óbvia” para Jaqueline, que reagiu desafiando a idéia: “Mas por que quê 

ocorre uma reação química?” (Linha 80). Wesley respondeu dizendo: “É preciso 

complementá...”, reconhecendo que a resposta estava incompleta. Os significados do diálogo 

do grupo até esse momento levaram Pablo a sugerir a realização de uma pesquisa na internet, 

e a partir daí o grupo se emancipou no sentido de usar essa ferramenta para buscar uma 

resposta para a pergunta proposta, além das fronteiras do Hipermídia Etnográfico. Eles 

perceberam que era necessário pesquisar sobre a idéia defendida por Wesley. 

A abordagem comunicativa do diálogo acima descrito foi interativa, envolvendo 

Wesley, Pablo e Jaqueline, mas não envolveu Maria como um membro falante, a qual ficou 

quieta a maior parte do tempo. A abordagem também foi do tipo de autoridade, considerando 

que Wesley deu uma única direção para a resposta à pergunta em dois momentos: primeiro ele 

disse:: “Ocorre... uma REAÇÃO” (Linha 55) e depois: “Pra mim ocorre uma reação química. 

Isso é óbvio né?” (Linha 79). O padrão do discurso nas linhas 55 e 56 do diálogo foi do tipo 
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I,R-A (IH,W,RW-AP), ou seja, houve iniciação por parte de Wesley mediante a leitura da 

pergunta do Hipermídia, seguindo-se a sua resposta e uma avaliação positiva de Pablo. Entre 

as linhas 79 e 82, o padrão foi do tipo I,R-F-R-R (IH,W,RW-FJ-RW-RP): Wesley iniciou o 

diálogo colocando a pergunta do Hipermídia e a respondeu novamente nos mesmos termos, 

depois disso Jaqueline ofereceu um feedback para que Wesley elaborasse melhor a sua 

resposta e esse respondeu dizendo que “é preciso complementá”; a resposta final foi dada por 

Pablo, na direção de realizarem uma pesquisa na internet. 

A pesquisa na internet foi feita através do sistema de busca do Cadê? usando as  

palavras-chave “sabão de cinzas”. Primeiro eles localizaram um site com várias receitas de 

sabões. Insatisfeitos com esse achado, eles redirecionaram a busca usando as palavras-chave: 

“sal através da gordura”. Dessa vez, o grupo localizou um site contendo informações 

consideradas como relevantes por Pablo em particular, tanto no contexto da pergunta sobre o 

“sal” da dicuada como no contexto da formação do sabão. O grupo não explorou esse site em 

profundidade na ocasião, realizando uma exploração mais rápida e superficial, baseada apenas 

na identificação de algumas informações. Eles optaram por anotar o endereço eletrônico do 

site, planejando retornar ao mesmo posteriormente. O material encontrado na internet pareceu 

ser um grande achado para o grupo A, o que gerou certa tensão em Pablo, que acabou 

discutindo com Jaqueline por ela ter copiado o endereço de modo incorreto e decidiu fazê-lo 

ele mesmo. Após isso, eles acessaram um outro site, sem grande importância, e retornaram 

em seguida ao Hipermídia na página do texto O “ponto” do sabão, retomando a interação 

com o Hipermídia: 

 

87. Pablo: Então, “O ponto do sabão” nóis já vimo, não já? 
88. Wesley: Mas tem uma pergunta alí. 
89. Pablo: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” [Lendo no monitor]. / 

Por quê? Isso aí nóis vamo tê que pesquisá lá. 
90. Wesley: Ocorre a reação e tal... mas tem que explicá como que ocorre. 
91. Pablo: Tá [Acessa o texto A polêmica do uso da soda] . 

(Trecho extraído da SEG A2) 
 
 
 Após a primeira incursão do grupo na internet, que foi iniciada a partir da resposta de 

Wesley à pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura porduz sabão?”, a sua 

aceitação por Pablo e o feedback dado por Jaqueline, o grupo retornou à página do texto O 

“ponto” do sabão no Hipermídia e Wesley chamou atenção novamente para a pergunta 

presente nessa página: “Mas tem uma pergunta alí”, disse ele. Pablo leu a pergunta no 

Hipermídia e respondeu dizendo: “Isso aí nóis vamo tê que pesquisá lá” (Linha 89). Ao dizer 
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isso, Pablo não recusou a resposta dada por Wesley, mas enfatizou que a resposta precisaria 

de uma pesquisa “lá”, provavelmente se referindo ao site localizado anteriormente e cujo 

endereço eletrônico foi anotado em conflito com Jaqueline. Wesley não discordou de Pablo 

nesse momento, mas não quis perder de vista a sua idéia de reação química para explicar a 

interação entre a dicuada e a gordura, acrescentando em sua fala que seria necessário “explicá 

como que ocorre” essa reação. Mediante os encaminhamentos dados por Jaqueline (Linha 80) 

e por Pablo (Linha 89), Wesley percebeu que a sua idéia teria que passar por um “teste de 

prova” para ser considerada como uma resposta plausível. Após esse momento, os alunos do 

grupo A passaram o resto da aula explorando a página do texto A polêmica do uso da soda e 

discutindo a pergunta: “Você é a favor ou contra o uso da soda no preparo do sabão de 

cinzas?”. 

No trecho correspondente às linhas 88-91 do diálogo anterior, o padrão de interação 

discursiva foi do tipo I-R-R-A (IW-RP-RW-AP): Wesley chamou a atenção de Pablo para a 

pergunta que ainda não havia sido respondida, antes de prosseguir na exploração do 

Hipermídia; Pablo respondeu lendo essa pergunta no Hipermídia e dando o seu parecer sobre 

a necessidade de realizar uma pesquisa para responder à pergunta; Wesley então emitiu a sua 

resposta, reforçando a idéia de ocorrência de uma “reação e tal...” que necessitava de “explicá 

como que ocorre”, o que gerou em Pablo uma avaliação positiva do que foi dito. A partir daí 

Pablo prosseguiu na exploração do Hipermídia acessando um outro texto.  

 

- Diálogos durante a terceira aula/interação com o Hipermídia: 

 

O grupo retornou à discussão sobre a pergunta relativa à interação entre a dicuada e a 

gordura durante a terceira interação com o Hipermídia Etnográfico e Gláucia também estava 

ausente nesse dia. Nos momentos iniciais da aula, o grupo A explorou vários recursos e 

perguntas do Hipermídia, se detendo mais nas perguntas relacionadas à influência das fases da 

lua e de um “olho gordo” no preparo do sabão de cinzas. Depois disso, eles entraram na 

internet, com a intenção de acessar o site localizado na aula anterior. Esse foi um momento 

particularmente engraçado dos movimentos do grupo A, porque eles não conseguiram acessar 

o site novamente através do endereço que haviam copiado. Esse fato lhes tomou bastante 

tempo e gerou certo estresse no grupo, especialmente em Pablo, que em função do contexto 

das discussões anteriores do grupo acabou dizendo à Jaqueline: “Isso é olho gordo, Jaqueline, 

cê tá veno?” (SEG A3, linha 76), provavelmente se referindo ao conflito travado entre eles no 

ato de copiar o endereço do site localizado na internet. Depois desse momento, eles acessaram 
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um site tratando da história dos sabões e enquanto o mesmo estava na tela do computador eles 

retomaram o diálogo ao redor da pergunta: 

85. Wesley: [Lendo na folha impressa] “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz 
sabão?”. 

/ 
86. Maria: Como que é? Lê de novo Wesley. 
87. Wesley: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. 
88. Maria: PRODUZ??? Ó. 
/ 
89. Wesley: Pra mim é porque ocorre uma reação química e... e com isso ocorre rearranjo 

formando sabão. 
/ 
90. Pablo: O quê? 
91. Maria: Rearranjo... 
92. Pablo: Não, porque que cê falô? 
93. Wesley: Rearranjo. 
94. Pablo: Não, mas repete de novo.  
95. Wesley: Falei que...  
96. Pablo: Qual pergunta? 
97. Wesley: Por que a dicuada... 
98. Jaqueline: Alí falando que o sabão... [Mostrando o monitor]. 
99. Wesley: ... com a gordura é... 
100. Jaqueline: ...  foi inventado pelo fenícios em...  
101. Wesley: ... produz sabão. 
102. Jaqueline: ... terceiro antes de Cristo. 
103. Wesley: O seis aqui: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”/ Por 

que ocorre uma reação química e... ocorrendo um rearranjo e... produzindo (...). 
104. Pablo: Vamo pegá cinza lá  (...) fazê [Mexendo no mouse e de olho na tela do computador]. 
105. Jaqueline: Alí falando que o sabão foi inventado... 
106. Wesley: É lógico que a olho nu não vai... ãn? 
107. Pablo: É, então... 
108. Wesley: Ãn? /Assim cê tá querendo demais, né? Aí ó, invenção da lâmpada também não. 
/ 
109. Pablo: Da lâmpada o quê [Rindo]? Invenção [Rindo]... 
110. Wesley: Porque com o aquecimento de um fio de tungstênio... Mentira. Isso aí já é... 

    (Trecho extraído da SEG A3) 
 

 O diálogo anteriormente descrito também foi iniciado a partir da pergunta “Por que a 

mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”, mediante a sua leitura na folha impressa 

entregue ao grupo. Nesse momento os alunos do grupo A não estavam interagindo com o 

Hipermídia Etnográfico; eles estavam explorando um site sobre história dos sabões na 

internet. É interessante observar que a pergunta lida por Wesley já havia sido enunciada no 

grupo quatro vezes. Essa era, portanto, a quinta enunciação dessa pergunta no interior do 

grupo A e foi nessa ocasião que Maria se pronunciou, pela primeira vez, em relação à mesma, 

pedindo que Wesley a lesse novamente. Wesley atendeu ao pedido de Maria, que se mostrou 
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surpresa com a palavra “produz” presente na pergunta (Linha 88), a qual ela repetiu com 

ênfase e na forma de uma pergunta: “PRODUZ???”, seguindo-se depois o seu “Ó” de 

surpresa. Essa palavra parece ter tido um eco de estranhamento em Maria e os colegas de 

grupo parecem não ter percebido isso, considerando que nenhum deles procurou explicar o 

sentido dessa palavra à Maria.  

Para Wesley, o mais importante era enraizar a sua idéia de reação química como 

resposta e, por isso, ele disse: “Pra mim é porque ocorre uma reação química...”. Todavia, 

dessa vez ele acrescentou um novo argumento à sua resposta, provavelmente devido aos 

questionamentos feitos por Jaqueline e Pablo anteriormente, e disse: “... e com isso ocorre 

rearranjo formando sabão” (Linha 89). Pablo não entendeu o que Wesley havia dito e 

perguntou: “O quê?”. Maria respondeu a Pablo repetindo a palavrinha nova emitida por 

Wesley em seu enunciado, não demonstrando a mesma surpresa como em relação à palavra 

“produz”. É interessante observar que Maria não tenha repetido o enunciado todo de Wesley 

para Pablo, mas somente a palavra “rearranjo...” (Linha 91). Mas parece que isso não era bem 

o que Pablo queria ouvir, considerando a sua pergunta seguinte: “Não, porque que cê falô?” 

(Linha 92). Pablo queria saber qual era o contexto de emissão daquela resposta (e da nova 

palavra certamente), ou seja, ele queria entender porque Wesley falou em “reação química” e 

em “rearranjo”. Wesley respondeu tal como Maria, repetindo somente a palavra “rearranjo” 

(Linha 93). Mas, Pablo queria mesmo é saber que pergunta Wesley estava respondendo.  

Da linha 97 até 102, enquanto Wesley repetia a pergunta para Pablo, Jaqueline lia ao 

mesmo tempo uma informação sobre a história de sabões na internet. É engraçado perceber 

como as falas de Jaqueline foram preenchendo as lacunas da fala de Wesley no diálogo, e 

vice-versa, como se esses dois alunos estivessem operando com a atenção simultânea em 

“dois canais” distintos.  Na linha 103 Wesley repetiu a pergunta integralmente para Pablo e 

emitiu novamente a sua resposta. No final da fala de Wesley, Pablo e Jaqueline falaram junto 

com ele, e cada um deles me pareceu estar orientado à interlocutores distintos, exibindo uma 

“múltipla sintonia”: Wesley dando a sua resposta para a pergunta do Hipermídia (Linha 103), 

Pablo mexendo no computador e falando algo relativo às cinzas (Linha 104), provavelmente 

se referindo a adentrar na internet usando a palavra “cinza”, e Jaqueline localizando uma 

informação na tela sobre a invenção do sabão (Linha 105). 

No final desse diálogo as falas são mais obscuras. Wesley parece que ajuntou um 

outro argumento à sua idéia de reação química na linha 106, querendo dizer que essa não se 

referia a algo possível de se ver a olho nu mas que pertencia a um fenômeno que ocorre em 

um nível microscópico. Wesley provavelmente estava pensando em uma reação química e nas 
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interações entre as moléculas dos reagentes e dos produtos (mais especificamente nos 

intercâmbios entre as espécies reagentes). Na linha 108, Wesley se referiu à “invenção da 

lâmpada”, e Pablo não entendeu o que ele estava querendo dizer. Depois disso, Wesley 

mencionou o “aquecimento de um fio de tungstênio”, em tom de brincadeira. Essas falas 

finais de Wesley mostram que ele estava fazendo referência ao lócus de onde vinha a sua 

idéia de reação química, ou seja, do conhecimento científico. 

Nesse diálogo, os alunos continuaram explorando a pergunta “Por que a mistura da 

dicuada com a gordura produz sabão?”. Wesley iniciou o diálogo através da pergunta lida na 

folha impressa e Maria teve uma reação particular e diferenciada em relação à palavra 

“produz”, que ninguém se preocupou em elucidar. Wesley prosseguiu falando sobre a sua 

idéia pessoal de ocorrência de uma reação química e acrescentou a palavra “rearranjo” à 

mesma. O conteúdo da resposta de Wesley para a pergunta começou a assumir uma conotação 

explicativa, reunindo novos argumentos: “... ocorre um rearranjo” (SEG A3, linha 89) e  “É 

lógico que a olho nu não vai... ãn?” (SEG A3, linha 106). Wesley procedeu desse modo muito 

provavelmente porque pensou no desafio inicialmente colocado por Jaqueline (SEG A2, linha 

80): “Mas por quê que ocorre uma reação química?”, e na ação sugerida depois por Pablo: 

“Isso aí nóis vamo tê que pesquisá lá” (SEG A2, linha 89).  

A abordagem comunicativa desse diálogo foi do tipo interativa-de autoridade 

novamente, envolvendo Wesley e Pablo principalmente, na direção da idéia de reação de 

Wesley. Maria falou pouco e Jaqueline estava com a atenção voltada para a página sobre 

história dos sabões localizada na internet. O padrão de interação discursiva no trecho 

correspondente aos enunciados 85-89 foi do tipo I-R-I-R-R (IW-RM-IW-RM-RW): Wesley 

iniciou lendo a pergunta do Hipermídia, Maria respondeu pedindo para Wesley ler a pergunta 

novamente, Wesley repetiu a pergunta e Maria respondeu surpresa com a palavra “produz”; 

Wesley então respondeu à pergunta através da idéia de ocorrência de uma reação química, um 

“rearranjo”. Após esse trecho do diálogo, o padrão de interação discursiva da linha 90 à linha 

103, subtraindo as falas de Jaqueline em sua interação com o site sobre história dos sabões, 

foi do tipo I-R-A-R-A-R-I-R (IP-RM-AP-RW-AP-RW-IP-RW): Pablo reiniciou o diálogo 

perguntando “O quê?” e Maria respondeu repetindo a palavra “rearranjo”, tal como Wesley 

mencionou anteriormente; Pablo avaliou a resposta, querendo saber “porque” é que Wesley 

havia falado aquilo; Wesley respondeu tal como Maria o fez, repetindo a palavra “rearranjo”; 

Pablo então fez uma nova avaliação da resposta pedindo para Wesley repetir “de novo”; 

Wesley começou a responder a Pablo, mas esse o interrompeu para deixar claro o que ele 

queria saber “Qual pergunta?”. Wesley respondeu de acordo, inicialmente intercalando a sua 
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fala com a de Jaqueline (linhas 97, 99 e 101) e depois repetindo a pergunta e emitindo a 

resposta em um único enunciado (Linha 103).  

 

 
6.3.11 - Episódio no7 – “É uma visão da Química, uma visão das pessoas também ...” 
 
 
 Durante a quarta interação com o Hipermídia Etnográfico, o grupo A retomou a 

discussão sobre a pergunta relativa à interação entre a dicuada e a gordura em vários 

momentos, dando continuidade à trajetória iniciada pelo grupo no episódio no6. Nessa aula, 

todos os alunos do grupo estavam presentes e os seus diálogos envolveram desde a releitura 

dos textos do Hipermídia até a confirmação da idéia de ocorrência de uma reação química 

com base em informações encontradas na internet. O contexto anterior à realização do 

primeiro diálogo do grupo ao redor da pergunta “Por que a mistura da dicuada com a 

gordura produz sabão?” nessa interação envolveu uma breve consulta do grupo à internet e 

uma intensa discussão sobre as explicações das produtoras do sabão de cinzas a respeito da 

interação entre a dicuada e a gordura, conforme proposto na atividade acessada mediante um 

clique do mouse sobre o botão do “Pensador” girando na página do texto O “ponto” do 

sabão. Após isso, o grupo revisou quais perguntas ainda não haviam sido respondidas e o 

diálogo teve início a partir daí, localizando a pergunta em foco: 

 
207. Jaqueline: [Lendo na folha impressa] “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz 

sabão?”. 
/ 
208. Wesley: Como que é? 
209. Jaqueline: “Por que a mistura / da dicuada com a gordura produz sabão?” 
// [Wesley procura o texto correspondente usando o mouse; todos olhando para a tela]. 
210. Wesley: É esse daí? Não né? 
211. Pablo: “A mistura que produz sabão”. 
212. Gláucia: Qual a pergunta? [Pega uma folha das mãos de Pablo e olha]. 
/ 
213. Wesley: Por quê...  
// [Todos lendo o texto “A mistura que produz sabão” em silêncio]. 
. 
. [Falas de Pablo, Maria e Gláucia após a leitura do texto e não relacionadas à pergunta em foco]. 
. 
217. Wesley: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” Hum? [Olha para 

Pablo]. 
218. Jaqueline: Ah, olha lá nalguma coisa. 
219. Pablo: Peraí, deixa eu só passá um texto aqui [Navega para o texto O “ponto” do sabão]. 
// [Todos atentos ao texto em silêncio]. 
220. Jaqueline: (...) “O ponto do sabão”. 
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// [Lendo o texto]. 
221. Pablo: (...). [Comentário sobre o texto para os colegas em voz baixa]. 
// [Wesley é o primeiro a finalizar a leitura, ele abaixa a cabeça para ler uma folha nas mãos;  
    depois dele finalizam Pablo, Maria e Gláucia; Wesley torna a olhar para o texto do Hipermídia]. 
222. Pablo: Vai gente. [Socando levemente a mão esquerda na altura do peito e depois estralando os 

dedos; ri]. 
223. Jaqueline: Procura lá que ele tem.  
[Pablo estende o braço direito para alcançar o mouse]. 
224. Wesley: Tem! 

 (Trecho extraído da SEG A4) 
 
 

Após identificar a pergunta do Hipermídia que faltava responder, a resposta do grupo 

A foi reler os textos do instrumento que correspondiam diretamente à pergunta “Por que a 

mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”, uma ação que se estendeu desde o início 

do diálogo até logo após a linha 221. Nesse diálogo, houve também movimentos na direção 

de uma incursão na internet visando obter informações que permitissem responder à pergunta, 

e essa foi a  direção final dada pelo grupo, segundo as últimas falas do diálogo acima. 

Entre as linhas 207 e 213, o padrão de interação discursiva dos alunos foi tipo I-R-I-R-

R-I-R (IJ-RW-IJ-RW-RP-IG-RGrupo), ou seja, houve iniciação através da leitura pergunta por 

Jaqueline, seguindo-se a resposta dada por Wesley no sentido de Jaqueline repetir a pergunta, 

uma nova iniciação feita por Jaqueline, a qual leu novamente a pergunta, a resposta de Wesley 

localizando um texto no Hipermídia e perguntando “É esse daí?”, a resposta de Pablo lendo o 

título do texto, uma nova iniciação por parte de Gláucia, querendo saber qual era a pergunta e 

a resposta do grupo na direção de reler o texto A mistura que produz sabão em silêncio.  

Na linha 217, após a releitura do texto A mistura que produz sabão pelos alunos, 

Wesley voltou a colocar a pergunta para o grupo e Jaqueline respondeu dizendo: “Ah, olha lá 

nalguma coisa”, remetendo as ações para uma busca na internet. Mas Pablo preferiu reler 

também o texto O “ponto” do sabão, ainda na direção de situar a pergunta no contexto da 

narrativa. Observo que as informações textuais do Hipermídia associadas à pergunta em foco 

foram localizadas com facilidade e exatidão pelos alunos. A releitura dos textos foi do tipo 

silenciosa e cada um foi encerrando a leitura a seu turno. Assim que percebeu que todos já 

haviam lido o texto, Pablo disse: “Vai gente” e fez o gesto de socar uma das mãos na altura do 

peito, rindo. Jaqueline Respondeu: “Procura lá que ele tem” (Linha 223) e Wesley reafirmou: 

“Tem”. Essas duas últimas falas revelam que Jaqueline, principalmente, e Wesley, muito 

provavelmente sabiam que era possível encontrar informações na internet para responder à 

pergunta a respeito da interação entre a dicuada e a gordura, e isso pode estar relacionado a 

alguma informação obtida através da interação com outros alunos da turma ou através da 
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realização de uma busca na internet por algum dos alunos do grupo em horário extra ao dos 

encontros em sala de aula. O gesto de Pablo de socar uma das mãos e rir também parece 

revelar um conhecimento anterior das ações que estavam por vir. 

Entre as linhas 217 e 224 o padrão de interação discursiva foi do tipo I-R-I-R-P-R-A 

(IW-RJ-IP-RGrupo-PP-RJ-RP-AW): houve uma iniciação com base na pergunta do Hipermídia, 

que foi lida por Wesley, seguindo-se a resposta de Jaqueline que sugeriu realizar uma busca 

na internet (“olha lá nalguma coisa”); Pablo fez uma nova iniciação, sugerindo reler o texto O 

“ponto” do sabão; o grupo respondeu nessa direção e Pablo então emitiu um enunciado para 

o grupo avançar nas ações;  depois disso Jaqueline reforçou a sua primeira resposta (busca na 

internet) dizendo “Procura lá que ele tem”, Pablo respondeu com uma ação de alcançar o 

mouse e Wesley avaliou positivamente a sugestão de Jaqueline. No diálogo mostrado, embora 

os alunos não tenham expressado ter combinado a releitura dos textos A mistura que produz 

sabão e O “ponto” do sabão, é possível que eles tenham acordado isso previamente. Wesley 

e Pablo, particularmente, pareceram estar bastante direcionados para isso, tendo em vista os 

seus movimentos entre as linhas 209 e 210 e na linha 219. Essas ações revelam que esses dois 

alunos queriam se situar em relação ao contexto no qual a pergunta foi formulada. É 

interessante observar que o padrão de interação discursiva situado entre as linhas 217 e 224 

foi iniciado pela pergunta proposta no Hipermídia seguindo-se uma negociação entre os 

alunos em torno do entendimento da pergunta associada ao contexto do Hipermídia, 

culminando em uma resposta direcionada para uma nova ação, ou seja, a interação entre os 

alunos e o Hipermídia repercutiu em uma interação com a Web. Todavia essa ação só ocorreu 

a partir do enunciado 239 (SEG A4); antes disso houve ainda uma discussão entre Wesley, 

Jaqueline e Pablo sobre a idéia de reação química defendida pelo primeiro: 

231. Wesley: Ah, então por que quê que a mistura da dicuada com a gordura pr... [Abaixando o 
volume de sua voz] Eu te falei que era da reação química, mas cê não qué! [Aumentando o 
volume de sua voz]. 

232. Jaqueline: Ué, então falô. 
233. Wesley: Não! 
234. Pablo: Ah, reação é reação. 
235. Wesley: Então, mais... 
236. Pablo: Tem que explicá, aí que é. 
237. Jaqueline: Que reação? / Que reação? 
// [Pablo estende a mão na direção do mouse, rindo]. 
238. Pablo: Vamo lá na net? 
239. Wesley: Oi? [Pablo e Wesley se olham, Pablo olha para o computador e retorna o olhar para 

Wesley]. / Pode í então uai. 
// [Acessando a internet]. 

(Trecho extraído da SEG A4) 
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Nesse diálogo, Jaqueline e Pablo voltaram a selecionar os significados quanto à idéia 

de ocorrência de uma reação química como explicação para a interação entre a dicuada e a 

gordura: “Ah, reação é reação” (Linha 234), “Tem que explicá, aí que é” (Linha 236), “Que 

reação? Que reação?” (Linha 237). A abordagem comunicativa aqui foi do tipo interativa 

envolvendo Wesley, Jaqueline e Pablo, e de autoridade, uma vez que o grupo continuou se 

direcionando para a idéia de reação química. Jaqueline e Pablo concordaram em ir nessa 

direção de resposta, mas exigiram rigor: “tem que explicá”... e dizer  “que reação”. Observo 

que o início desse diálogo foi marcado por um enunciado de Wesley que envolveu uma 

alteração de sua voz. Ele inicialmente colocou a pergunta enquanto foi abaixando o volume de 

sua voz e depois disse: “Eu te falei que era da reação química, mas cê não qué!”, aumentando 

o volume de voz no término do enunciado. Ao que parece, Wesley estava novamente tentando 

chamar a atenção dos colegas para a sua idéia de reação química como resposta para a 

pergunta proposta no Hipermídia. Dessa vez, ele apontou para um descaso em relação à sua 

idéia, mas nem Pablo e nem Jaqueline desconsideraram a mesma; o que eles queriam era 

confirmar/fundamentar melhor essa idéia para aceitá-la. 

O padrão de interação nesse diálogo (Linhas 231-239) foi do tipo I,R-R-R-R-R-R-R-I-

R (IW,RW-RJ-RW-RP-RW-RP-RJ-IP-RW): Wesley deu início partindo da pergunta do 

Hipermídia, a qual ele não mencionou completamente, e emitiu a sua idéia-resposta, julgando 

que esta não havia sido aceita pelos colegas; Jaqueline respondeu concordando que Wesley 

havia de fato comunicado a sua resposta; Wesley respondeu se mostrando chateado; Pablo 

respondeu  depois dizendo: “Ah, reação é reação” (Linha 234), sugerindo que a resposta não 

estava bem explicada; em seguida, Wesley respondeu pretendendo se justificar, mas antes 

disso Pablo disse a Wesley dizendo: “Tem que explicá, aí que é” (Linha 236). Após essa 

resposta de Pablo ao que Wesley havia falado, foi a vez de Jaqueline responder a Wesley na 

mesma direção de Pablo, dizendo: “Que reação? Que reação?” (Linha 237). Essa seqüência de 

enunciados em resposta à idéia de Wesley teve como resultado a diretiva de realizar uma 

pesquisa na internet, conforme o que Pablo disse na linha 238 se dirigindo a Wesley: “Vamo 

lá na net?”. Wesley respondeu dizendo: “Pode í então uai” (Linha 239), e a partir daí o grupo 

adentrou pela Web na direção de “explicar” e dizer “que” reação estava ocorrendo entre a 

dicuada e a gordura para formar o sabão.  

 O diálogo prosseguiu: 
 
240. Jaqueline: Faltam duas perguntas. 
241. Pablo: Qual é que é o nome? Qual que é a pergunta? [Se debruçando na direção de 

Jaqueline]. 
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242. Jaqueline: [Lendo rápido] “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” 
e “Que sal é esse que se forma com a e-va-poração da dicuada?”. 

243. Pablo: Dicuada e gordura. 
244. Jaqueline: (...) daquele jeito não (Comentário relacionado ao modo como foi copiado o 

endereço do site perdido). 
245. Wesley: Sacanage, né? Ninguém ia sabê que ia acontecê isso com o site não uai. 
[Pablo está no sistema de busca do Cadê? pensando nas palavras-chave]. 
246. Pablo: [Digita dicuada] Gordura e dicuada. 
247. Jaqueline: Gordura [Pablo digita gordura]. 
. 
. [Entra na tela o resultado da busca; fazem comentários sobre o seu conteúdo e outras coisas]. 
. 
// [Pablo explorando o mecanismo de busca]. 
265. Jaqueline: Qual que é o otro então? 
266. Pablo: (...). [Toca na tela com a mão em um dos endereços, movimenta o cursor para centralizá-

lo na tela e clica com o mouse sobre o mesmo]. 
// [Computador acessando o site]. 
267. Pablo: [O site aparece na tela; lê-se “Brasil Escola”] “Letramento”. [Move o cursor do mouse 

ao longo da página].  
268. Jaqueline: (...). 
// [Explorando a página com o cursor do mouse]. 

 (Trecho extraído da SEG A4) 
 

A principal característica do diálogo mostrado logo acima foi a transição do grupo da 

pergunta proposta no Hipermídia para a internet. A “ponte” entre essas duas instâncias foi 

estabelecida através de duas palavras-chave “dicuada” e “gordura”, identificadas por Pablo a 

partir da leitura da pergunta por Jaqueline (Linhas 242, 243, 246 e 247) e que foram digitadas 

no sistema de busca do Cadê?. Entre as linhas 240 e 243 o padrão de interação discursiva foi 

do tipo I-P-R-R (IJ-PP-RJ-RP): Jaqueline iniciou dizendo que faltavam duas perguntas; Pablo 

emitiu um enunciado de prosseguimento à iniciação de Jaqueline perguntando qual era a 

pergunta; Jaqueline respondeu lendo as duas perguntas que faltava responder e a resposta 

seguinte de Pablo foi selecionar duas palavras-chave na primeira pergunta lida por Jaqueline e 

digitá-las no sistema de busca do Cadê?. A discussão teve como propósito buscar 

informações baseando-se em idéias veiculadas pelo Hipermídia, apenas, e não pelas idéias 

negociadas em torno da ocorrência de uma reação química proposta por Wesley. 

Nas linhas 244 e 245 Jaqueline e Wesley teceram comentários sobre o problema 

vivenciado pelo grupo em relação ao site que foi localizado e que não foi encontrado 

posteriormente. Antes da linha 265 e até a linha 268 se destacam as ações de Pablo usando a 

internet. Ele localizou informações sobre um site resultante de sua busca e deu comandos para 

acessá-lo. A partir da entrada do site na tela do computador o grupo prosseguiu a conversa: 
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// [Pablo movimenta o texto para baixo e para cima usando a barra de rolagem lateral; aparece na tela  
    uma equação química]. 
270. Wesley: Aí, aí, aí. [Pablo centraliza a equação na tela]. / “Hidróxido de potássio” [Lendo 

na tela]. 
// [Todos olhando para a tela do computador]. 
271. Maria: (...). 
// [Olhando para a tela]. 
272. Wesley: [Lendo na tela] “É uma reação de sã / po / nificação, uma reação de hidrólise 

(...) de gordura e um óleo com a (...) neutralização dos ácidos graxos formando ácidos 
de um hidrocarboneto de cadeia longa”. 

273. Pablo: Pode (...) esse aqui, não pode?  
274. Wesley: Pode. 
275. Pablo: Peraí que eu vô salvá. (...) [Rindo] no site. 
276. Wesley: É, salva no Word. 
// [Pablo abre um arquivo no Word]. 
277. Jaqueline: (...). 
278. Wesley: É hidróxido de potássio. Hidróxido. 
// [Pablo minimiza o arquivo aberto e marca o texto ao redor da equação química usando o mouse]. 
279. Wesley: Salva tudo. 
280. Pablo: (...). 
281. Jaqueline: (...). 
282. Wesley: (...). 
283. Pablo: Só o principal mesmo. Só isso?  
284. Jaqueline: É. 
285. Wesley: Calma, calma. 
286. Pablo: Não. 
// [Wesley fica bem próximo ao monitor, tocando na tela]. 
287. Wesley: Ó, essa parte de cima.  
288. Pablo: Essa aqui? [Coloca o cursor do mouse no início da frase do texto na tela, no canto 

superior esquerdo]. 
289. Wesley: É. 
// [Alguém entra no laboratório e pergunta as horas, Wesley responde; enquanto isso, Pablo  
    movimenta o texto para cima]. 
290. Pablo: Alá ó [Mostrando a parte anterior do texto, não marcada]. 
291. Wesley: Não precisa não. 
292. Pablo: Só isso memo? 
293. Wesley: É. 
// [Pablo fecha o texto encontrado e abre o arquivo do Word, transferindo o material copiado, que  
    aparece na tela]. 
294. Wesley: (...) a gente podia colocá isso tudo. 
295. Jaqueline: Hum, hum. 
296. Wesley: É muita coisa, né? 
297. Jaqueline: Não, não é muita coisa não. 
298. Pablo: Descobrí... Pesquisa, uai. 

(Trecho extraído da SEG A4) 
 

Assim que a página de um site apareceu na tela, Pablo iniciou a sua exploração usando 

a barra de rolagem lateral, movendo a página para cima e para baixo até que uma equação 

química se destacou no visor, chamando a atenção de Wesley: “Aí, aí, aí” (Linha 270). Pablo 
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respondeu parando de rolar o texto e centralizou a equação química na tela. Todos ficaram 

calados prestando atenção. Wesley então começou a ler o texto ao redor da equação e através 

de sua voz vemos que o texto tratava de informações sobre a formação de um sabão usando a 

linguagem química (Linha 272). Wesley percebeu que estava na esteira de clarear a sua idéia 

de reação química. Mas as informações daquele site não representaram algo conhecido para 

ele, o que pode ser observado, por exemplo, em sua pronúncia e nas pausas de sua leitura da 

palavra “saponificação”: “É uma reação de sã / po / nificação...” (Linha 272). 

Na parte inicial do diálogo acima vemos Wesley reconhecendo informações químicas 

presentes no site acessado através da internet. O que chamou a atenção desse aluno, no 

entanto, foi uma equação química descrita através de fórmulas estruturais e moleculares dos 

reagentes e produtos. Por essa razão, essa equação se destacou na página, ocupando boa parte 

da tela. Foi Wesley quem deu o alarme ao ver essa equação e isso provocou um silêncio 

atencioso de seus colegas de grupo. Todavia, Wesley não fez uma leitura da equação, ela a 

identificou, fez com que Pablo parasse de rolar a página e centralizasse a equação na tela e 

depois leu o texto ao redor da mesma. 

Pablo respondeu em seguida com movimentos para salvar o texto, percebendo o valor 

daquelas informações. Wesley pediu inicialmente para salvar no Word e Pablo respondeu 

nessa direção, abrindo um arquivo nesse programa. O movimento seguinte de Pablo foi 

marcar uma parte do texto do site localizado que incorporava a equação química e as 

informações ao seu redor. Em resposta, Wesley disse: “Salva tudo”. O grupo estava atento e 

com alto de nível de excitação nesse momento. Pablo se manifestou na direção de salvar “só o 

principal” (Linha 283) e Jaqueline concordou. Wesley pediu: “Calma, calma” (Linha 285). 

Wesley chegou bem próximo da tela do computador e tocou a mesma com as mãos. Depois 

ele chamou a atenção de Pablo para uma outra parte do texto, localizada um pouco mais 

acima da parte marcada. Houve uma breve intervenção externa e no final eles acabaram 

salvando somente a parte do texto marcada inicialmente por Pablo (Linhas 270 e 272). 

Enquanto o texto estava sendo transferido para um arquivo do Word, Wesley comentou sobre 

aproveitarem todo o seu conteúdo nas respostas: “... a gente podia colocá isso tudo” (Linha 

294), disse ele. Jaqueline e Pablo aprovaram a sugestão de Wesley, mostrando o quanto 

aquelas informações tinham valor para eles. Para Jaqueline o texto não era “muita coisa” e 

para Pablo significava o resultado de uma “descoberta”, de uma “pesquisa”. Essas razões 

justificavam “colocá tudo”, conforme Wesley sugeriu. 

As informações presentes no site localizado na internet ocuparam um status elevado 

para Jaqueline, Pablo e Wesley. Não é possível saber se esse site era o mesmo que os alunos 
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haviam acessado na segunda interação com o Hipermídia (SEG A2, entre as linhas 86 e 87) e 

que depois tiveram problemas em localizar, porque nenhum deles sinalizou a esse respeito, 

nem dizendo que era o mesmo site e nem que não era. O fato é que após terem acessado esse 

material os alunos pareceram satisfeitos, reconhecendo as informações que os ajudariam a 

elaborar as respostas pendentes. Esse momento do grupo revela basicamente dois aspectos: 

1º) a identificação de idéias sobre a ocorrência de uma reação química por meio da equação 

química na página da Web encontrada a partir de palavras-chave extraídas do Hipermídia e 

próprias das mulheres (gordura, dicuada) e 2º) um início de transição entre as esferas de 

comunicação e atividades das mulheres (mediada pelo Hipermídia) e da Química escolar 

(mediada pela Web). 

Acompanhando a trajetória do grupo A até chegarem às informações químicas 

localizadas na internet, me arrisco a dizer que os alunos desse grupo planejaram a “rota” na 

direção de responder a pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz 

sabão?”. Inconformado com a perda do site acessado na segunda interação e que não foi 

localizado depois na terceira, Pablo foi o aluno do grupo que provavelmente procurou pelo 

mesmo em horário extra, em sua casa talvez, usando o seu computador. Pablo, Jaqueline e 

Wesley sabiam que havia informações “lá” (na internet) conforme sugerem as seguintes falas 

e atitudes anteriores: 

 

222. Pablo: Vai gente. [Socando levemente a mão esquerda na altura do peito e depois estralando 
os dedos; ri]. 

223. Jaqueline: Procura lá que ele tem.  
[Pablo estende o braço direito para alcançar o mouse]. 
224. Wesley: Tem! 

(Trecho extraído da SEG A4) 

 

No trecho acima, Pablo disse “Vai gente”, chamando os colegas para irem logo, como 

se estivesse prevendo a ação seguinte. “Procura lá que ele tem”, disse Jaqueline; “Tem!”, 

afirmou Wesley. Antes dessas falas, esses alunos se situaram quanto ao contexto no qual a 

pergunta foi formulada através da leitura dos textos correlatos do Hipermídia, e discutiram a 

idéia de reação química de Wesley, selecionado os seus significados novamente. Pablo 

segurou o controle do mouse durante essa discussão, estabelecendo certo suspense, e depois 

convidou Wesley dizendo: “Vamo lá na net?” (SEG A4, linha 238). A partir desse convite e 

comandos decorrentes logo o site foi localizado e acessado, sendo pouco provável que isso 
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tenha ocorrido por acaso e preciso reconhecer que a rota percorrida pelo grupo A foi bastante 

assertiva dessa vez. 

As ações seguintes do grupo envolveram um aumento de foco sobre a equação 

química encontrada no site: 

 

300. Wesley: Aumenta isso daí. 
301. Pablo: Não tá dano pra vê? 
302. Wesley: Esse texto aí. 
303. Pablo: / [Aumenta o tamanho da janela do texto transferido para o Word] (...). 
304. Wesley: Não, ua, ua, tá bom né? Não. Tá. Não precisa aumentar o tamanho da letra, só 

maximizá mesmo. [Pablo movimenta o texto para cima e para baixo]. Essa aí é a que eu te 
falei, né? / “Sã-po...” Nunca vi essa reação não. 

305. Pablo: Deve sê do Enem. 
306. Wesley: É, pode sê, porque... “(...) hidrocarbonetos de... (...)”. 
// [Atentos ao texto no monitor]. 
307. Wesley: Aqui. [Apontando na tela] “Potassa cáustica. A dicuada”. / [Lendo o texto 

rapidamente e em tom de voz baixo] “(...) formação de glicerina e de...” 
/ 
308. Jaqueline: (...). 
309. Wesley: “...este-a-rato de potássio, um sal mais conhecido....”. 
310. Pablo: (...).  
311. Wesley: “... por sabão (...)” 
// 
312. Wesley: O sal é o sabão cara! 
313. Pablo: Hum? 
314. Wesley: O sabão, uai.  
315. Pablo: Hum. 
316. Wesley: “Um sal mais conhecido por sabão” [Aponta na tela]. 
317. Pablo: Que sal é esse que se forma... [Ri]. 
318. Wesley: Ãn... / [Ri] É a dicua... É o sabão, uai. 
319. Pablo: Ah, mais... 
320. Wesley: Ãn... Então, é o sabão... 
321. Pablo: Ah, então de qualqué jeito deve sê ele.  
322. Wesley: Então. Anota isso também. 
323. Pablo: Mas a... 
324. Wesley: É lá ele sim, é o sabão. Estudando sobre o sabão e não sabe que... Ãn? 
/ 
325. Pablo: Brincadera. 
326. Wesley: Brincadera. 
/ 
327. Maria: É mesmo. 

(Trecho extraído da SEG A4) 
 
 

Wesley pediu para Pablo aumentar a janela do material extraído da internet e que foi 

transferido para o ambiente do Word, colocando o grupo frente a uma possível “comprovação 

científica” da idéia de ocorrência de uma reação química na formação do sabão de cinzas. 
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Wesley percebeu essa possibilidade e falou: “Essa aí que eu te falei, né?” (Linha 304). Mas 

Wesley nunca tinha visto “essa reação”, como ele mesmo disse. Ele estava convicto de que 

ocorria uma reação química, mas não sabia exatamente que reação era essa. Pablo respondeu: 

“Deve sê do Enem” (Linha 305), se referindo ao Exame Nacional do Ensino Médio. Pablo 

estabeleceu uma relação entre a equação química “pouco comum” observada na tela, que 

nunca havia sido vista por eles, e as questões das provas do Enem. Wesley concordou com 

Pablo dizendo: “É, pode sê” e dirigiu depois a sua atenção para o texto na tela, lendo-o em 

voz baixa. Todo o grupo ficou em silêncio a partir daí, com a atenção voltada para o texto.  

Em sua leitura Wesley leu: “Potassa cáustica. A dicuada” (Linha 307), “(...) 

formação de glicerina e de...” (Linha 307) “...este-a-rato de potássio, um sal mais 

conhecido....” (Linha 309) “... por sabão (...)” (Linha 311). No final dessa leitura, o grupo 

ficou em silêncio por alguns instantes e Wesley então disse: “O sal é o sabão cara!” (Linha 

312). Wesley relacionou uma informação do texto à uma das perguntas do Hipermídia (Que 

“sal” é esse que se forma com a evaporação da dicuada?), e essa pergunta era justamente a 

outra pergunta que restava ao grupo responder. Mas Wesley estava equivocado a esse 

respeito. É interessante observar que Wesley leu primeiro “Potassa cáustica” na tela e 

depois: “A dicuada” (Linha 307). Após isso ele leu um outro trecho do texto que culminou na 

idéia de que o sabão era um “sal”, e essa última informação direcionou completamente o seu 

olhar. Ao perceber que o sabão é um sal do ponto de vista químico, Wesley inferiu que o “sal” 

da pergunta do Hipermídia era o sabão: “O sal é o sabão cara!”, disse ele. Esse 

direcionamento do olhar de Wesley causado pelo impacto daquela informação, provavelmente 

contribuiu para que ele não percebesse que a “Potassa cáustica”, segundo o texto, é que era o 

constituinte da dicuada mais próximo do “sal” da dicuada. Esses dados mostram também que 

Wesley era um aluno bastante orientado pela perspectiva da Química escolar e, por isso, não 

conseguiu naquele momento retornar para a perspectiva das mulheres, ao menos nesse 

momento. 

No diálogo com Wesley, Pablo acabou concluindo que o “sal” “de qualqué jeito” era o 

sabão: “Ah, então de qualqué jeito deve sê ele” (Linha 321). O fato de o sabão ser um “sal” 

era uma novidade para os alunos do grupo A e o seu efeito em Wesley, em particular, e depois 

em Pablo, conduziu a uma relação equivocada entre a pergunta feita no Hipermídia e a 

informação dada por aquele site. Porém, Pablo e Wesley acharam que aquilo era uma 

“brincadera” (linhas 325 e 326), e eles provavelmente estavam se referindo tanto à relação 

traçada entre aquela informação e a pergunta do Hipermídia como em relação à novidade do 

sabão ser um “sal”. Além disso, é preciso considerar que esses alunos estavam tendo 
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dificuldade em responder à pergunta sobre o “sal” da dicuada. Nesse contexto, Maria, que 

ainda não havia se pronunciado no diálogo, se manifestou concordando com os colegas: “É 

mesmo” (Linha 327), disse ela. Mas o fato do sabão ser um sal não significa que o “sal” 

resultante da evaporação da dicuada seja o sabão. 

O diálogo continuou, como mostrado a seguir, e Jaqueline, Wesley e Pablo revelaram 

um pouco de suas tensões frente àquelas informações, as quais eles não queriam perder de 

vista: 

 

328. Wesley: Ó, C dezessete. 
329. Pablo: Evaporação da cinza, onde cê leu isso? 
330. Wesley: / [Aponta no monitor a frase] “(...) de glicerina e es-te-a-rato de potássio, um 

sal mais conhecido por sabão”. / Bom, muito bão, muito bão, muito bão. 
331. Wesley:  (...) Escreve aí [Falando para Jaqueline]. 
332. Jaqueline: Agora que eu já comecei a copiá eu copio tudo. 
333. Wesley: É. 
334. Pablo: Ó! Cê tá copiano isso aí? 
335. Jaqueline: Tô. 
336. Pablo: (...). 
337. Jaqueline: (...). 
338. Wesley: Não, não implica não. Copia sô!  
339. Jaqueline: É meu fio. 
340. Pablo: Vô manda pro e-mail. Nossa Senhora! [Mudando a voz]. 
341. Wesley: É, então manda então. 
342. Jaqueline: Ah, porque que ocê não falô? 
343. Pablo: Eu falei eu vô salvá aqui... 
344. Jaqueline: (...). 
345. Pablo: Nooossa! 
// 
346. Pablo: Ah, não [Rindo]. 
347. Jaqueline: Eu vô copiá, não vem não [Rindo também]. 
348. Pablo: (...). 
349. Jaqueline: (...). 
// [Pablo salva o arquivo no computador e depois volta para o site, movendo o texto para o final do  
    mesmo]. 
350. Wesley: Não!      
351. Jaqueline: Aqui restô o cinco. 
[Pablo movimenta o texto rapidamente para cima]. 
352. Wesley: Volta [Falando para Pablo]. É [Falando para Jaqueline]. Negócio de dicuada. 

Volta. 
353. Pablo: [Movimenta o texto para cima mais devagar] Assim ó? 
354. Wesley: Não! Volta. 
355. Pablo: [Movimenta o texto para baixo devagar]. 
356. Jaqueline: (...). 
357. Wesley: Calma. / Aí. / Mais. / Aí! / Calma. [O texto é posicionado no local do texto seguinte 

à equação química encontrada no mesmo] / “A dicuada nada mais é... / A soda que está 
escrita na receita é a mesma / álcalis, álcalis”. 
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358. Jaqueline: Que quantidade de coisa. 
// [Lendo o texto]. 
359. Pablo: Peraí, olha aqui [Olhando uma folha nas mãos]. 
360. Wesley: Tá falando ali que a pessoa não teria controle de todos os processos químicos 

envolvidos. 
(Trecho extraído da SEG A4) 

 

Quero chamar a atenção no diálogo anterior para o enunciado 332, correspondente a 

uma fala de Jaqueline que revelou a sua ação de copiar o texto da tela do computador para o 

caderno, a qual foi avaliada positivamente por Wesley. Pablo se mostrou indignado com o 

gesto de Jaqueline e disse: “Ó! Cê tá copiano isso aí?” (Linha 334), e Jaqueline respondeu: 

“Tô”. Depois dessas falas Jaqueline, Pablo e Wesley falaram ao mesmo tempo, sendo possível 

perceber que Wesley estava concordando com o procedimento de Jaqueline; ele disse a Pablo: 

“Não, não implica não. Copia sô! (Linha 338). A reação-resposta de Pablo foi apelar para 

“Nossa Senhora”, considerando que ele havia previsto salvar o texto e enviá-lo depois para 

um e-mail. Wesley então disse: “É, então manda então” (Linha 341) e Jaqueline reclamou 

com Pablo, dizendo que ele poderia ter lhe falado antes sobre o que pretendia fazer. Pablo 

respondeu dizendo que havia falado “eu vô salva aqui...” (Linha 343) e Jaqueline respondeu 

falando algo inaudível em voz baixa, que provocou a seguinte réplica em Pablo: “Nooossa!” 

(Linha 345). 

Esse trecho do diálogo mostra a tensão instaurada entre Jaqueline, Wesley, Pablo e as 

informações químicas encontradas na internet. Jaqueline resolveu copiá-las, algo que para 

Pablo era um absurdo, pois aquelas informações poderiam ser salvas e enviadas para uma 

caixa de correio eletrônico. Houve uma falta de comunicação entre eles, mas o fato é havia 

uma tensão frente àquelas informações, especialmente porque esses alunos não queriam 

perdê-las. A história do grupo em relação ao site perdido anteriormente deve ter sido um fator 

determinante dessa tensão, mas é também possível que a natureza das informações tenha tido 

parte nisso. Vemos aqui uma espécie de disputa dos alunos pela organização e gerenciamento 

da atividade. Essa forma de trabalhar (obter informação a partir da internet) deve ter sido uma 

novidade para Jaqueline, a qual não vislumbrou a possibilidade de copiar o material de um 

modo mais rápido e menos trabalhoso, conforme Pablo estava propondo. De qualquer modo, 

copiar ou salvar as informações não resolveu o problema do grupo, que era responder as 

perguntas 5 e 6, embora representassem estratégias nessa direção. 

Jaqueline realmente não precisava copiar aquelas informações, era mais fácil proceder 

como Pablo pensou. Mesmo assim, Jaqueline continuou copiando as informações para o 

caderno enquanto Pablo fez movimentos na direção de salvar o arquivo no computador, 
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retornando depois ao site e movendo o mesmo para a sua parte final. Essa ação de Pablo 

provocou um “Não!” (Linha 350) repentino em Wesley; como resposta Pablo rolou o texto 

para cima como reação ao susto que levou. Novamente vemos aqui a tensão desses alunos 

frente àquelas informações. Wesley então deu mostras de sua “múltipla sintonização”, 

respondendo a Jaqueline e a Pablo ao mesmo tempo, enquanto estava também atento às 

informações na tela: “Volta [Falando para Pablo]. É [Falando para Jaqueline]. É. Negócio da 

dicuada. Volta” (Linha 352). A resposta de Pablo foi rolar o texto para cima mais devagar e 

Wesley continuou dando os comandos: “Não! Volta” (Linha 354), “Calma. Aí. Mais. Aí. 

Calma” (Linha 357). O texto foi então posicionado no local situado logo abaixo da equação 

química na tela, a mesma que causou o alarme de Wesley no início da exploração do site. 

Wesley leu um trecho do texto novamente e comentou sobre o que havia lido: “Tá falando ali 

que a pessoa não teria controle de todos os processos químicos envolvidos” (Linha 360). 

Pablo então fez um movimento na direção de sair do laboratório, para “desligar” alguma coisa 

“lá” (Linha 362) e Jaqueline respondeu: 

 

363. Jaqueline: Não, meu fío. 
364. Pablo: O quê? 
365. Jaqueline: Salva aí, tá demorano muito. 
366. Pablo: Tá salvado já! 
367. Wesley: Cê já não... não mandô por e-mail não, mandô? 
368. Pablo: Não. 
369. Wesley: Então... 
// [Pablo deixa o grupo e sai do laboratório]. 

(Trecho extraído da SEG A4) 
 

Wesley e Jaqueline estavam cobrando de Pablo a “posse” segura dos dados localizados 

na internet. Ela já havia salvado as informações, mas ainda não as havia enviado para um e-

mail, tal como afirmou que iria fazê-lo, e isso foi algo que Wesley cobrou dele nesse 

momento (Linha 367). É provável que essas reações de Jaqueline e de Wesley tenham alguma 

relação com o conflito iniciado pelo próprio Pablo, quando esse percebeu que Jaqueline havia 

copiado incorretamente o endereço eletrônico do site localizado durante a primeira incursão 

do grupo na internet, decidindo fazê-lo ele mesmo e às avessas com Jaqueline. Depois, 

quando o grupo tentou retornar àquele site na terceira aula não houve sucesso, e Pablo estava 

se guiando pelo endereço que ele copiou. No cenário em que esses alunos estavam Pablo disse 

depois: “Isso é olho gordo, Jaqueline, cê tá veno?” (SEG A3, linha 76), sugerindo que 

Jaqueline havia colocado um “olho gordo” no endereço copiado por ele (Pablo revozeou a 

crença das produtoras do sabão de cinzas e aplicou-a naquele contexto, mas em tom de 
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brincadeira). De todo modo, aquelas informações eram valiosas para o grupo, o que justifica a 

tensão entre os alunos. Por isso, Jaqueline e Wesley estavam tentando evitar que Pablo 

cometesse o mesmo erro de antes.  

Assim que Pablo saiu do laboratório os alunos continuaram conversando:  

 
370. Wesley: Essa questão era tão fácil, a do cinco. / Tão fácil. 
371. Maria: É mesmo. 
372. Wesley: Tá tão na cara assim. 
373. Jaqueline: Só falta a seis. 
374. Maria: Qual que é a seis Wesley? 
375. Wesley: “Por que a mistura da dicuada com a gordura / produz sabão?”. 
376. Maria: Produz sabão? 
/ 
377. Jaqueline: Só falta a seis. 
378. Gláucia: É a mais... 
379. Wesley: Então vamo. 
380. Gláucia: ... é a mais difícil de elaborá a questão. 
381. Wesley: É. 

(Trecho extraído da SEG A4) 
 
 

No diálogo acima, Wesley mencionou: “Essa questão era tão fácil, a do cinco. Tão 

fácil” (Linha 370), “Tá tão na cara assim” (Linha 372), e Maria concordou com ele. Mas 

Wesley estava mesmo é equivocado em relação à questão cinco (Que “sal” é esse que se 

forma com a evaporação da dicuada?), pois o “sal” da pergunta não era o “sabão” conforme 

ele estava pensando. As falas de Wesley nas linhas 370 e 372 também denunciam o impacto 

que a informação sobre o sabão ser um sal exerceu sobre ele. Jaqueline então anunciou ao 

grupo que faltava somente a questão de número seis para responder (Por que a mistura da 

dicuada com a gordura produz sabão?). Novamente Maria achou estranho dizer “produz 

sabão?” (Linha 376), tal como anteriormente (SEG A3, linha 88), repetindo essas palavras 

como uma interrogação. Gláucia também se manifestou nesse momento, dizendo que essa era 

a pergunta mais difícil “de elaborá” (Linha 380), e Wesley concordou com ela (Linha 381). 

Nesse trecho final (Linhas 375, 376, 378, 380 e 381) observo a formação de um padrão de 

interação discursiva do tipo I-R-R-A (iniciação pela pergunta do Hipermídia por Jaqueline, 

resposta de Maria, novamente mostrando-se surpresa com a palavra “produz”, resposta de 

Gláucia considerando que aquela era a pergunta “mais difícil de elaborá” e avaliação de 

Wesley concordando com Gláucia). 

Observo nesse trecho que Gláucia pouco falou durante os diálogos anteriores, mas ela 

estava lá, observando os movimentos dos colegas, a tensão entre eles e a natureza das 
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informações com que estavam lidando. Além disso, a pergunta “Por que a mistura da 

dicuada com a gordura produz sabão?” havia sido deixada para o final. Por essas razões 

Gláucia concluiu que a resposta para essa pergunta era a mais difícil de elaborar. A conversa 

prosseguiu: 

 

382. Wesley: [Próximo ao monitor] Internet é outra coisa, né? O que ocê procura ocê encontra. 
383. Maria: É mesmo. 
384. Wesley: Tem que sabê encontrá as palavras certas pra buscá-las. // (...). 
. 
. [Wesley explora o texto do site, sai dele e volta para o menu do Cadê? Depois retorna  
.  novamente ao mesmo e retoma sua exploração].  
. 
385. Maria: Aquela alí é a fórmula química do sabão Wesley? [Vendo no monitor a equação de  

           saponificação]. 
386. Wesley: É. 
// [Wesley centraliza a equação química na tela]. 
387. Wesley: Nossa é enorme Ó. Porque ó, é um ácido de hidrocarboneto, enorme. C 

dezessete H  trinta e cinco [Mostrando a fórmula estrutural do éster da equação com a seta do 
mouse], H ligado a um carbono. 

388. Maria: Eu nunca vi H trinta e cinco. 
389. Wesley: Ligado a um oxigênio / que é ligado a um CH. 
[Pablo retorna ao grupo]. 
 

(Trecho extraído da SEG A4) 
 
 

Os comentários de Wesley nas linhas 382 e 384 do diálogo anterior mostram que esse 

aluno estava atribuindo um caráter diferenciado à internet como uma ferramenta de pesquisa, 

identificando também um parâmetro adequado para o uso da mesma: “Tem que sabê encontrá 

as palavras certas pra buscá-las” (Linha 384). Depois de fazer essas observações, Wesley fez 

um movimento de saída do site seguido de um retorno ao mesmo, dando a impressão que ele 

queria se certificar quanto ao acesso ao mesmo. Maria perguntou se a fórmula do sabão era 

aquela que estava na tela (Linha 385) e Wesley respondeu dizendo que sim, fazendo 

comentários sobre o tamanho da molécula e o número de átomos de carbono e hidrogênio 

(Linha 387). Maria disse que nunca havia visto “H trinta e cinco” (Linha 388). Wesley se 

referiu à fórmula molecular de um éster; ele moveu o mouse e colocou a seta na tela sobre a 

fórmula estrutural dessa substância, enquanto conversava com Maria. Ao que parece, esses 

alunos ainda não haviam interagido com a representação de uma molécula orgânica daquela 

natureza e tamanho, com tantos átomos de carbono e hidrogênio. Pablo retornou ao grupo 

nesse instante, se sentou em frente ao computador, pegou no mouse e foi logo perguntando: 
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390. Pablo: Aí, como é que é o negócio aí? / É que sal, né? 
391. Wesley: É. 
392. Pablo: Que forma com a evaporação, né? 
/ 
393. Wesley: Aqui, que sal... com a evaporação da dicuada. 
394. Pablo: Então, é com a evaporação! Tem que vê isso tamém. 
395. Wesley: É isso mesmo, sô. 
396. Jaqueline: É isso aí mesmo. Salva aí pra gente fazê o seis. 
397. Wesley: É isso mesmo (...). 
398. Pablo: (...). 
399. Jaqueline: (...)? 
400. Pablo: Uah, que diferença faz (...) agora ou depois? 
/ 
401. Jaqueline: Hum, Pablo não faz gracinha não. 
402. Pablo: Não, mas é... tem que sê co a... co a evaporação. 
/ 
403. Wesley & Jaqueline: É esse mesmo Pablo! 
404. Wesley: Nossa que cara teimoso! 
405. Jaqueline: Aí meu Deus do céu. 
406. Pablo: Não, porque não tá falano nada de evaporação não, tá? 
407. Wesley: [Lendo no monitor]“Neutralização do”... Peraí, é / isso mesmo, “da dicuada 

(...)” 
408. Jaqueline: Vamo fazê o seis (...) 
409. Wesley: “(...) estearato”. É isso mesmo. 
410. Pablo: Então tá! 
// [Pablo estica o braço para alcançar o mouse e minimiza o texto do site, retornando ao sistema de  
    busca do Cadê?]. 

(Trecho extraído da SEG A4) 
 

 
 Pablo retornou ao laboratório com a resposta dada para o “sal” em sua mente e se 

lembrou que havia uma palavra específica na pergunta do Hipermídia: “evaporação” (Linhas 

392 e 394). Essa palavra gerou dúvida em Pablo: “Não, porque não tá falano nada de 

evaporação não, tá?”(Linha 406). Pablo estava atento para a relação de significados entre a 

pergunta formulada e a resposta encontrada para o “sal” da dicuada, e ele não estava 

completamente equivocado à esse respeito. O problema é que Pablo deveria ter associado as 

palavras “da dicuada” ao seu questionamento: “evaporação da dicuada”. Talvez assim o grupo 

perceberia que o sabão não se referia ao “sal” resultante da evaporação “da dicuada”. 

A observação de Pablo e a sua participação no grupo nesse momento não foram muito 

bem vistas por Jaqueline e Wesley, que disseram que ele estava fazendo “gracinha” (Linha 

401) e que estava sendo “teimoso” (Linha 404). Para Wesley e Jaqueline a questão do “sal” já 

estava respondida. Mediante toda aquela pressão, Pablo se deu por vencido e disse no final: 

“Então tá!”. Após isso, o grupo ficou em silêncio e Pablo fez um movimento no sentido de 

acessar o sistema de busca do Cadê?, provavelmente com a intenção de realizar uma nova 
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busca. O problema para Pablo nesse trecho do diálogo era saber se havia relação de uma 

palavra mencionada na pergunta com a resposta dada para a questão do “sal”. Ele saiu do 

laboratório e voltou colocando essa questão. Se Jaqueline e Wesley tivessem prestado mais 

atenção no que Pablo estava dizendo, certamente eles iriam pensar melhor na resposta que 

estavam defendendo. Pablo prosseguiu o diálogo: 

 
411. Pablo: Qual que falta agora?  
412. Wesley: A seis. “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. 
413. Pablo: Só ela que falta? 
414. Jaqueline: É.  
// 
415. Pablo: Não tem aqui não? Nesse site não tem não?  [Maximiza o site minimizado 

anteriormente]. 
416. Wesley: Negócio de reação lá que eu te falei cara. 
417. Pablo: Ah... // [Centraliza a equação química encontrada na tela]. Isso, ó, no... no... no... a 

dicuada com o coisa não forma o sabão?  
418. Wesley: Ãn... 
419. Pablo: Então... Aqui a fórmula aí ó. / [Mostra a equação na tela com as mãos]. Não é isso?  
420. Wesley: Não. Tá perguntando por que a mistura da dicuada com a gordura produz... 

aqui ó [Mostrando na tela]. “Ocorre reação de saponificação”, é... “entre uma gordura 
ou óleo e a neutralização do ácido graxo...”. 

421. Jaqueline: Então essa fórmula aqui tem cinco e seis. 
422. Pablo: Então tá, tem cinco e seis aí. 
423. Wesley: Não, mas.../ tira isso daí e completa com o texto. De acordo com as palavras lá 

que tá escrito no texto. / É uma visão da Química, uma visão das pessoas também... 
424. Maria: É. 
425. Pablo: A nossa visão. 
426. Maria: Hummm... 
427. Pablo: Dá até medo desse menino, não dá? [Riem]. 
428. Maria: Nosso Deus... 

(Trecho extraído da SEG A4) 
 

O diálogo acima foi iniciado por Pablo querendo saber que pergunta faltava responder: 

“Qual que falta agora?”, perguntou ele na linha 411. Wesley respondeu lendo a pergunta. 

Pablo então quis ter certeza que só faltava aquela pergunta: “Só ela que falta?”, e Jaqueline 

respondeu que sim. Observo que em sua primeira pergunta Pablo quis saber “qual que falta?”, 

ou seja, qual pergunta restava responder, e na segunda ele disse “só ela?”, querendo ter 

certeza que aquela era a única pergunta a responder. A partir daí, os três: Pablo, Jaqueline e 

Wesley estavam conscientes de que só faltava responder àquela pergunta.  Gláucia e Maria, 

que também estavam presentes na ocasião, provavelmente também se tornaram conscientes 

do fato, embora estivessem mais caladas do que falantes.   

O grupo ficou em silêncio por alguns instantes, o qual foi quebrado por Pablo ao dizer: 

“Não tem aqui não? Nesse site não tem não?”, maximizando a janela do site (Linha 415). 
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Wesley Respondeu dizendo: “Negócio de reação lá que eu te falei cara”, se referindo à idéia 

de ocorrência de uma reação química como a explicação da formação do sabão. Pablo 

respondeu com um “Ah...” , olhou para a tela e após alguns instantes centralizou a equação 

química na mesma. O “Ah” de Pablo provavelmente quis dizer que ele se situou acerca do 

problema que precisava ser resolvido, ou seja: era preciso explicar que reação química estava 

envolvida na formação do sabão, e a resposta estava bem à sua frente. Logo após centralizar a 

equação química na tela Pablo falou: “Isso, ó, no... no... no... a dicuada com o coisa não forma 

o sabão?” (Linha 417). Wesley Respondeu com um “Ãn...”, cuja entonação sugeriu que Pablo 

prosseguisse a sua fala, e esse então disse: “Aqui a fórmula aí ó” e mostrou a equação na tela 

com as mãos. 

Assim que colocou em evidência a “fórmula” na tela do computador Pablo  perguntou: 

“Não é isso?” (Linha 419). Ele estava questionando se a resposta para a pergunta (Por que a 

mistura da dicuada com a gordura produz sabão?) não era a equação química que estava na 

tela. Wesley respondeu dizendo: “Não. Tá perguntando por que a mistura da dicuada com a 

gordura produz...”, e mostrou na tela: “aqui ó”, apontando para o texto próximo à equação. 

Wesley prosseguiu lendo um pequeno trecho do texto, que dava um nome para a “reação 

química” de formação do sabão e mencionava a “neutralização” da substância presente nos 

óleos ou gorduras: “Ocorre reação de saponificação entre uma gordura ou óleo e a 

neutralização do ácido graxo...” (Linha 420). A leitura da frase que Wesley estava lendo 

certamente não foi concluída, pois não foi feita menção ao outro reagente da reação, aquele 

que “neutraliza” o ácido graxo da gordura. Depois foi a vez de Jaqueline emitir seu parecer, 

dizendo que a “fórmula” reunia informações para responder as perguntas “cinco e seis” (a do 

“sal” da dicuada e a da formação do sabão). Pablo concordou com Jaqueline dizendo: “Então 

tá, tem cinco e seis aí” (Linha 422).  

Enquanto Wesley estava com a atenção voltada para o texto, Jaqueline e Pablo se 

concentraram na equação química. A equação química, de fato, continha as respostas para as 

duas perguntas que faltavam ao grupo responder. Bastava  relacionar as “fórmulas” dos 

reagentes aos ingredientes envolvidos no preparo do sabão, identificar qual seria o provável 

“sal” da dicuada e indicar a própria equação como resposta da pergunta. Mas para Wesley o 

caminho da resposta era o texto. Observo aqui que esses alunos não desenvolveram uma 

interpretação dialógica da equação química como era de se esperar. Eles não dominaram a 

ferramenta cultural “equação química” para resolver o problema. Wesley parece que somente 

interpretou o trecho do texto que leu, situado abaixo da equação. Para ele a resposta do grupo 

poderia incorporar aquela equação, mas o texto deveria complementar a resposta: “Não, mas... 
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/ tira isso daí e completa com o texto. De acordo com as palavras lá que tá escrito no texto” 

(Linha 423), disse ele. O único momento do grupo mais próximo de uma interpretação da 

equação química se referiu à um dos diálogos descritos anteriormente (SEG A4, linhas 385-

389). Nesse momento, no entanto, os alunos somente identificaram “a fórmula química do 

sabão”, o tamanho das moléculas, o número de átomos de carbono e de hidrogênio e algumas 

ligações químicas da fórmula estrutural do éster da reação exibida na tela. 

No final de sua fala, Wesley disse que as informações daquele texto representavam  

“... uma visão da Química, uma visão das pessoas também...” (Linha 423). Maria respondeu 

ao enunciado de Wesley parecendo concordar com o que ele havia dito em suas palavras 

finais (Linha 424). Wesley associou as informações do texto do site diretamente a uma 

ferramenta cultural da Química e “das pessoas também...”. Pablo, no entanto, disse: “A nossa 

visão” (Linha 425), se apropriando daquela ferramenta cultural. Mas Maria parece não ter 

concordado com o que Pablo disse, parecendo estar em dúvida quanto a isso ao dizer: 

“Hummmm...” (Linha 426). Em sua réplica à fala de Pablo, Maria avaliou o que ele havia dito 

com certo ar de reconhecimento de que aquela visão era muito importante, mas que, para ela, 

consistia em  uma visão distante dela mesma, ou seja, não era a “sua visão” e, por isso, não 

correspondia ao que Pablo disse: “A nossa visão”. Após isso, Pablo falou: “Dá até medo desse 

menino, não dá?”, reforçando a relação entre a “visão da Química”, “A nossa visão” e a 

“superioridade” da mesma. Maria então respondeu invocando a Deus, dizendo: “Nosso 

Deus...” (Linha 428). 

 Para finalizar esse episódio, apresento a seguir as respostas do grupo A para as 

perguntas referentes ao “sal” da dicuada e à interação entre a dicuada e a gordura:  

 

- Que “sal” é esse que se forma com a evaporação da dicuada? 

Resposta do grupo: “A reação de saponificação é uma reação de hidrólise alcalina de uma 
gordura ou óleo e a conseqüente neutralização do ácido graxo formado (ácido de um 
hidrocarboneto de cadeia longa) pela base forte presente no meio”. 
 

- Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão? 

Resposta do grupo: “Na reação entre a triestearina (uma gordura) e a potassa caustica 
(dicuada), uma das possíveis reações químicas para o procedimento descrito na receita 
acima (resposta do 5), teríamos a formação de glicerina e do estearato de potássio, um sal 
mais conhecido por sabão”. 
 

 Observo que a resposta referente à questão do “sal” não se referiu diretamente ao 

sabão como sendo esse “sal”, o que mostra que o grupo deve ter refletido sobre essa idéia 
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posteriormente antes de escrever a resposta. Por outro lado, a resposta consistiu em uma 

descrição genérica de uma reação de saponificação. Já na pergunta referente à interação entre 

a dicuada e a gordura, o grupo respondeu na direção de uma descrição mais específica da 

formação do sabão de cinzas, e foi nessa resposta que houve menção ao fato do sabão ser um 

sal, e não na anterior. Ao que parece, a observação de Pablo em relação à presença da palavra 

“evaporação” na pergunta proposta sobre o “sal” da dicuada (Que “sal” é esse que resulta da 

evaporação da dicuada?) deve ter influenciado a resposta final dada pelos alunos. 

 

6.3.12 - Discussão dos Episódios 5, 6 e 7 
 
6.3.12.1 - Resumindo os episódios 

 

 No episódio no 5 destaquei alguns momentos da interação do grupo A com uma das 

atividades propostas no Hipermídia Etnográfico, relativa à interpretação dos modos de 

explicar a interação entre a dicuada e a gordura pelas produtoras do sabão de cinzas. Nesse 

episódio vimos que a linguagem da narrativa também incomodou a Wesley, que se mostrou 

contrariado com o uso do verbo “cortar” empregado por Dona Aparecida e o qual criticou o 

modo de falar de Dona Rosa ao dizer “você” na forma de “ocê”. Notamos também que Pablo 

se referiu à atividade como um “jogo” e depois emitiu um enunciado revelando maior 

intimidade com as mulheres do Hipermídia; ele até mesmo defendeu o modo de Dona Rosa 

mencionar a palavra “você” na forma de “ocê” após a crítica de Wesley. Através desses 

movimentos, vemos que Pablo estava transpondo as suas barreiras em relação à narrativa 

etnográfica. 

 O episódio no 6 mostrou diálogos dos alunos do grupo A ao redor da pergunta “Por 

que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” durante as segunda e terceira 

interações com o Hipermídia. A resposta defendida por Wesley para essa pergunta foi 

associada  à  idéia  de  ocorrência  de  uma  reação  química.  Essa  resposta  foi  desafiada por 

Jaqueline e Pablo, mas não no sentido de não considerá-la como uma resposta plausível, mas 

no sentido de selecionar  os  seus  significados.  Wesley passou  então a falar em “reação”  e 

“rearranjo” posteriormente. Na pista da resposta dada por Wesley à pergunta, os alunos do 

grupo A realizaram, pela primeira vez, uma incursão na internet, visando encontrar 

informações que confirmassem essa resposta. 

 No episódio no 7, vimos os alunos do grupo A continuarem as discussões ao redor da 

pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. A rota do grupo 
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para chegar até a resposta foi: 1º) reler os textos do Hipermídia relacionados a essa pergunta – 

busca de um contexto; 2º) selecionar novamente os significados da idéia de ocorrência de uma 

reação química; 3º) selecionar palavras-chave para uma busca de informações na internet; 4º) 

Localizar um site contendo as informações químicas procuradas e 5º) explorar as informações 

do site.  A pesquisa na internet localizou um site contendo informações químicas sobre a 

formação de sabões, cujo acesso provavelmente foi planejado anteriormente pelos alunos do 

grupo A. Os destaques da exploração desse material foram: o alarme de Wesley quando viu 

uma equação química na tela do computador; a descoberta de que o sabão é um sal; a tensão 

existente entre Wesley, Jaqueline e Pablo para tomar “posse” daquelas informações e a 

constatação das diferentes orientações de Pablo e Maria em relação ao conhecimento químico 

explicativo.  

 
6.3.12.2 – A disputa entre os modos de conhecer e explicar  
 

 Nos episódios 5, 6 e 7 foram recortados alguns trechos de diálogos dos alunos ao redor 

da atividade de interpretação das vozes explicativas de Dona Aparecida, Dona Rosa e Dona 

Anésia sobre a interação entre a dicuada e a gordura e ao redor da pergunta “Por que a 

mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”, conforme proposto no Hipermídia. No 

caso da atividade de interpretação das vozes, a maior parte das discussões os alunos não foi 

mostrada nos episódios supramencionados, devido ao foco dado nos mesmos aos movimentos 

do grupo A ao redor da pergunta e não da atividade do Hipermídia (ver como exemplo os 

enunciados 85-125 e 148-206, no documento SEG A4 do CD Anexos). Na discussão 

apresentada a seguir, irei me referir aos diálogos mostrados nos episódios 5, 6 e 7, mas irei me 

referir também a alguns enunciados que não foram mostrados nesses episódios com a intenção 

de oferecer ao leitor algumas evidências adicionais para a presente discussão.  

No episódio 5 vimos que Wesley se mostrou contrariado com o uso do verbo “cortar” 

utilizado por Dona Aparecida para explicar a interação entre a dicuada e a gordura ao dizer 

que “A dicuada é que corta a gordura”. Depois, esse mesmo aluno criticou Dona Rosa por ela 

falar “ocê”. Podemos dizer que nesses dois momentos Wesley estava vivenciando uma 

barreira lingüística do mesmo modo que Pablo no episódio 3? Ao tratar das barreiras de 

linguagem, Phelan, Davidson e Cao (1993) mencionaram que esse tipo de barreira não 

decorre das diferenças entre linguagens per se, mas porque um grupo vê a linguagem do outro 

como sendo inferior ou não aceitável. É provável, portanto, que Pablo e Wesley tenham 

percebido a linguagem das mulheres do Hipermídia desse modo. Pablo talvez tenha visto essa 
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linguagem como sendo inferior, enquanto Wesley como não aceitável. No caso desse último, 

a interação entre a dicuada e a gordura estava sendo vista como uma “reação química”, 

conforme mostrado nos episódios 6 e 7, e a idéia de um ingrediente “cortar” o outro não 

encaixava bem nessa visão, sendo, portanto, inaceitável ao ser confrontada com a mesma. 

Para Wesley, a explicação química era a explicação mais aceita ou a “melhor”, razão pela 

qual ele disse: “Esse termo “cortar” não é bem... Cortá a gordura também não. “Cortar em que 

sentido?” (SEG A4, linha 4).  

Quando Wesley criticou Dona Rosa por dizer “ocê”, ele muito provavelmente já havia 

notado que interpretar os modos de explicar das produtoras do sabão não era uma tarefa fácil, 

razão que provavelmente levou esse aluno a se irritar como o jeito de falar de Dona Rosa: 

“Ocê. Ocê é ruim hein? Coitada da mulher...” (SEG A4, linha 76); “Tu és muito doida, 

ninguém fala isso” (SEG A4, linha 82).  Nessa última fala, Wesley exagerou um pouco, 

considerando que dizer “ocê” não é algo assim tão fora do normal considerando o seu uso 

corrente na linguagem oral informal. Ele mesmo expressou a palavra “você” como “cê” e 

“ocê” em vários de seus enunciados na interação com o Hipermídia. Além disso, ao fazer a 

sua crítica, Wesley estava se referindo a uma fala de Dona Rosa que foi identificada por ele 

no texto escrito (diálogo transcrito) da atividade do Hipermídia, enquanto o que estava sendo 

discutido era uma outra fala: a de Dona Aparecida (ver SEG A4, linhas 73-76 e o texto 

transcrito na atividade acessada através do “Pensador” girando na página do texto O “ponto” 

do sabão para perceber a distância entre a fala de Dona Aparecida e a fala de Dona Rosa). Por 

essas razões, sou levado a crer que Wesley estava mesmo era resistindo àqueles modos de 

explicar porque eles seguiam uma outra direção e não a da sua idéia de reação química.  

 Desde o episódio 1(c), foi possível perceber que Wesley foi aquele do grupo A que 

teve uma preocupação maior com o uso de “termos melhores” na escrita das respostas às 

perguntas do Hipermídia Etnográfico (SEG A1, linha 52). Durante a quarta interação com o 

instrumento, Wesley também não gostou de um modo específico de Jaqueline se expressar. 

Ela havia escrito uma resposta com base nas discussões do grupo sobre uma das falas das 

produtoras do sabão e quando o grupo decidiu revisar essa resposta, Wesley pegou a folha na 

qual Jaqueline havia escrito e leu: ““Tem que... tem que colocá o tanto certo da dicuada e de 

gordura porque se passar ou faltar não PRESTA” (SEG A4, linha 133). No final da leitura, 

Wesley enfatizou a palavra “PRESTA” com mudança  na entonação de sua voz e depois ele 

disse: “Não PRESTA!”, enfatizando mais ainda essa palavra e rindo depois de Jaqueline 

(SEG A4, linha 135). Vemos aqui que Wesley não mostrou uma indisposição somente em 

relação às falas de Dona Aparecida e de Dona Rosa, mas em relação a qualquer voz que não 
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correspondesse aos “melhores termos”. Por outro lado, vemos também que o que incomodou 

Wesley na escrita de Jaqueline foram as palavras “Não Presta” escritas por essa aluna, e não 

as palavras “se passar ou faltar”, “aprimoradas” na escrita por Jaqueline para se referir às 

palavras “passá” e “faltá” mencionadas pelas produtoras do sabão.  

Podemos afirmar que Wesley reclamou pouco em sua interação com a narrativa 

etnográfica, considerando o grande número de palavras e expressões presentes na mesma que 

seguramente não foram escritas de acordo com os termos de sua preferência. Nesse cenário, é 

provável que esse aluno tenha vivenciado uma situação sem precedentes nas interações com o 

Hipermídia Etnográfico, sendo impelido a suportar uma grande variedade de palavras não 

muito adequadas aos seus olhos e ouvidos e ter que interpretá-las. 

 Enquanto os alunos exploravam o diálogo entre as produtoras do sabão na atividade, 

houve também outras palavras que provocaram reações diferenciadas nos alunos do grupo A, 

incluindo também Jaqueline, só que de um modo mais sutil em comparação com Wesley e 

Pablo. Em alguns momentos, enquanto algumas falas específicas do diálogo foram lidas pelos 

alunos, o efeito não foi só de estranhamento, mas também de zombaria. Isso pode ser 

observado quando Wesley criticou o “ocê” de Dona Rosa (SEG A4, linha 76) e quando leu a 

palavra “espuize” (SEG A4, linhas 86 e 87 e linhas 109 e 110, não mostradas nos episódios). 

A princípio não há nenhum mal em zombar e rir dos gêneros de fala das produtoras do sabão 

de cinzas, até porque eles são engraçados, mas isso não deve se traduzir como uma atitude 

depreciativa. No caso da palavra “espuize” ( = “coloquei”, “pus”) mencionada por Dona 

Rosa, a zombaria ocorreu através de um revozeamento distorcido da mesma por parte de 

Wesley na forma da palavra “espuzei” (SEG A4, linha 86), a qual foi ecoada por Jaqueline 

posteriormente provocando risos (SEG A4, linha 87). Todavia, Maria não tomou parte nesses 

movimentos de zombaria frente às vozes das produtoras do sabão de cinzas. 

  Antes de Wesley se mostrar contrariado com o emprego da palavra “ocê” enunciada 

por Dona Rosa, Maria havia lido a fala de Dona Aparecida que ainda não havia sido 

interpretada pelo grupo, e fez isso com seriedade: “É aí que enfraquece a dicuada” (SEG A4, 

linha 73), disse ela. A reação de Wesley ocorreu logo depois de Maria revozear a fala de Dona 

Aparecida. É curioso perceber que Wesley notou a palavra “ocê” dita por Dona Rosa no outro 

extremo do texto na tela do computador, bem distante de onde Maria havia lido a fala de 

Dona Aparecida. Pablo e Jaqueline riram da reação de contrariedade de Wesley, enquanto 

Maria permaneceu séria e compenetrada na leitura do diálogo. No momento da crítica de 

Wesley à voz de Dona Rosa, a resposta de Maria foi começar a ler o texto em voz baixa, não 

dando muita atenção para o que os colegas estavam fazendo (SEG A4, linha 78 e depois linha 
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81). Depois, houve um instante no qual todos ficaram em silêncio prestando atenção na 

página da atividade, provavelmente devido à atenção de Maria ao diálogo, a qual prosseguiu a 

sua leitura em voz baixa (ver SEG A4, entre as linhas 84 e 85). Face esse silêncio 

momentâneo, Maria aproveitou o instante para ler em voz alta um trecho corresponde à voz 

de Dona Rosa no diálogo: “Oiei, oiei, oiei nele” (SEG A4, linha 85), e logo em seguida  

Wesley revozeou a palavra “espuize” enunciada por Dona Rosa na forma de “E espuzei” 

(SEG A4, linha 86), conforme já mencionei, e a zombaria continuou. Maria então voltou a ler 

o diálogo em voz baixa (SEG A4, linha 88 e entre as linhas 89 e 90). Essas ações dessa aluna 

mostram que ela estava pouco propensa a zombar da linguagem das interlocutoras do diálogo, 

preocupando-se mais em sua compreensão. Maria certamente não achou muita graça no que 

Wesley, Pablo e Jaqueline estavam fazendo, e reagiu de outro modo.  

Todavia, Wesley compreendeu o que Dona Rosa disse ao dizer “espuize”, 

interpretando a fala dessa Senhora como: “É porque misturou alguma coisa na...” (SEG A4, 

linha 89). Mas mesmo assim Wesley continuou revozeando a palavra enunciada por Dona 

Rosa de modo distorcido (SEG A4, linhas 104 e 109) e só alterou esse comportamento após 

Jaqueline rir do que ele estava fazendo (Linha 111): 

 

104. Wesley: “Eu tinha uma manteiga lá aí espuzei nele...” 
105. Pablo: Por que quê enfraquece? 
106. Jaqueline: O excesso de gordura. O excesso. 
107. Wesley: ...“daí ficou bom eu aproveitei”.  
108. Pablo: Não é excesso não, ela colocô a gordura não foi isso? 
109. Wesley: É, aqui tá falano que ele não espumava! “Falei: aaa, perái, eu tinha uma manteiga 

lá aí espuzei nele”. 
110. Jaqueline: [Rindo] Espuzei. 
111. Wesley: É, é “espuize”, tá? “Daí ficou bom, eu aproveitei”. 

(Trecho extraído da SEG A4 – não mostrado nos episódios 5, 6 e 7) 

  

A palavra falada corretamente era “espuize” e Wesley sabia disso. Não só sabia como 

compreendeu o seu significado, conforme disse na linha 89 da SEG A4 e mais à frente do 

diálogo na linha 140: “Isso daqui... [Colocando a seta do mouse num local da tela] “espuize”. Ela tava 

querendo falá que ela pois [Ri]” (SEG A4). Embora contrariado e rindo da fala de Dona Rosa, 

Wesley entendeu o que ela estava falando. O problema para ele era a aceitação daquele jeito 

de dizer (tal como em relação às palavras “Não presta” escritas por Jaqueline). Todavia, 

nenhum dos alunos do grupo A buscou entender o que as mulheres estavam falando do ponto 

de vista químico. Gláucia na linha 121 da SEG A4 concluiu que: “Tanto se passá a gordura 

como se passá a dicuada”, se referindo a não poder haver excesso de nenhum dos dois 
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ingredientes usados no preparo do sabão de cinzas. Os alunos estavam discutindo como as 

produtoras explicavam a interação entre a gordura e a dicuada do ponto de vista quantitativo 

(o ajuste adequado das quantidades relativas dos ingredientes envolvidos). As falas abaixo 

descritas foram aquelas que mais provavelmente contribuíram para que Gláucia chegasse à 

sua conclusão (ver a SEG A4):  

- “Que tá falano que ela jogô a manteiga e cortô” (Pablo, na linha 92);  

- “É porque se passá a gordura, né? Se passa o ponto. Alá, ó procê vê” (Gláucia, linha 98); 

- “Eu tinha uma gordura lá aí espuzei nele...” (Wesley lendo a voz de Dona Rosa, linha 104);  

- Por que quê enfraquece? (Pablo, linha 105);  

- Aqui ela fala [Aponta pra a tela]: “Acho engraçado que precisa da gordura...”, “... e se ficá a 

gordura também não vale nada” (Pablo, nas linhas 115 e 117); 

- Alí. “E se passá a dicuada tamém...”. Não vale nada. Se passá a gordura (Gláucia, linha 

118). 

 Creio que podemos dizer que o diálogo transcrito no Hipermídia ofereceu uma gama 

variada de explicações sobre a questão da necessidade de respeitar uma proporção entre a 

dicuada e a gordura na formação do sabão de cinzas. Mas isso ocorreu de um modo bem 

diferente daquele de uma aula de Química, onde normalmente falamos em “estequiometria” 

de reação, em “lei das proporções definidas”, em “quantidades relativas proporcionais entre 

reagentes e produtos de uma reação” e onde exercitamos cálculos matemáticos para prever 

quantidades requeridas, ou a falta e o excesso de um reagente, bem como a quantidade de um 

produto formado na reação. O discurso das produtoras do sabão era bem diferente: “precisa da 

gordura”, “cortô”, “enfraquece”, “se passá”, “se ficá”, “não vale nada”, “o ponto”, etc. 

Embora isso tenha representado um desafio de tradução para os alunos, é possível perceber 

que eles compreenderam o que estava sendo narrado, seja usando uma linguagem muito 

próxima ou revozeando as falas das mulheres.  

A história de um sabão com excesso de dicuada e a resolução desse problema através 

da adição de uma “manteiga” no mesmo, conforme disse Dona Rosa no diálogo, e a 

explicação subseqüente de Dona Aparecida dizendo que “É que aí enfraquece a dicuada, né?”, 

fez com que os alunos percebessem que não pode “passá” nem a dicuada e nem a gordura na 

formação do sabão de cinzas, conforme concluiu Gláucia. No entanto, os alunos não 

pensaram em explicar o fenômeno com base em seus conhecimentos sobre as reações 

químicas, conforme foi sugerido por Wesley anteriormente para explicar a interação entre a 

dicuada e a gordura. A primeira vez que esse aluno mencionou a idéia de estar ocorrendo uma 

reação química, ele ainda não havia interagido com os modos de explicar presentes no 
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diálogo-atividade proposto no Hipermídia. Por outro lado, na interação com esses modos de 

explicar ele não usou essa idéia para compreendê-los. Embora a idéia de reação ainda não 

tivesse sido confirmada pelo grupo na ocasião, a interação com o diálogo-atividade do 

Hipermídia foi um momento bastante oportuno para que essa idéia aflorasse novamente e 

fosse usada para a compreensão das falas. A impressão aqui é que tanto os modos de explicar 

das produtoras do sabão como o modo (químico) de Wesley explicar a interação entre a 

dicuada e a gordura estavam sendo vistos como unidades de conhecimento estanques e sem 

comunicação entre si. Não houve diálogo entre esses dois modos de conhecer na atividade de 

interpretação das vozes das produtoras do sabão de cinzas pelos alunos. 

Segundo o conhecimento de Dona Aparecida “a dicuada é que corta a gordura” e no 

sabão que “passô a dicuada”, ao colocar uma “manteiga” no mesmo Dona Rosa fez com “que 

aí enfraquece(sse) a dicuada”. Do ponto de vista químico, diríamos que a adição de uma 

“manteiga” ao sabão contendo excesso de dicuada foi um gesto assertivo de Dona Rosa, 

porque assim o excesso de dicuada do sabão foi consumido pela “manteiga”. Dizer que a 

dicuada corta a gordura ou que a “manteiga” enfraqueceu a dicuada se traduz em dizer que as 

substâncias presentes nesses materiais reagiram entre si e foram consumidas na reação. Mas 

os alunos do grupo A não pensaram assim. Esses dois modos de explicar não se cruzaram em 

suas falas, e isso foi algo que também ocorreu quando o grupo A confirmou a idéia de reação 

química de Wesley na internet (episódio 7).  

Quando Dona Aparecida disse: “A dicuada é que corta a gordura”, Wesley respondeu 

dizendo “Esse termo “cortar” não é bem... Cortá a gordura também não” (SEG A4, linha 4). 

Essa reação de Wesley mostra um fato curioso: do mesmo que Pablo e Jaqueline resistiram 

(impuseram barreiras) para aceitar a idéia de reação química expressa por Wesley, esse último 

resistiu ao modo de explicar a interação entre a dicuada e a gordura por Dona Aparecida. A 

questão aqui parece ter sido a disputa entre os dois modos de explicar e considerar um deles 

como sendo não aceitável foi a estratégia adotada por Wesley para direcionar a resposta do 

grupo para a sua idéia. Nessa disputa, o problema de considerar a explicação de Dona 

Aparecida como sendo não aceitável foi que isso impôs uma barreira contrária ao cruzamento 

e à comunicação entre os diferentes modos de explicar, o que certamente teria favorecido a 

compreensão (de ambos) pelos alunos (assim como do fenômeno em si). As explicações das 

produtoras do sabão de cinzas mostradas no diálogo-atividade do Hipermídia reuniam 

informações qualitativas e quantitativas sobre a interação entre a dicuada e a gordura, ao 

passo que a idéia de Wesley era essencialmente qualitativa (ele falou em “reação” e em 

“rearranjo” basicamente). Nesse contexto, as vozes das mulheres presentes na atividade do 
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Hipermídia estavam oferecendo elementos adicionais para Wesley refletir sobre a adequação 

de sua idéia e que não contrariavam a mesma. Na verdade, não havia a necessidade de uma 

disputa entre os modos de explicar em jogo: um poderia ter iluminado a compreensão do 

outro e vice-versa.  

 
 
6.3.12.3 - Definindo uma “rota” para responder a pergunta “Por que a mistura da dicuada 
com a gordura produz sabão?”. 
 

 A pergunta focada nos Episódios 6 e 7 foi uma daquelas duas deixadas para o final 

pelo grupo A em sua interação com o Hipermídia Etnográfico. Wesley direcionou a resposta 

para o conhecimento químico e Pablo e Jaqueline exigiram justificativas talvez causais, talvez 

modelizantes para a proposição da idéia de ocorrência de uma reação química. Esses dois 

aspectos direcionadores da resposta pelo grupo evocaram a realização de uma pesquisa para 

confirmação da idéia, de modo a atender ao que Pablo e Jaqueline exigiram para considerar a 

mesma como uma reposta plausível. Foi a pergunta do Hipermídia, a idéia de reação química 

e a contestação da mesma que levou os alunos à internet. Ao encontrarem informações 

químicas em um site durante a primeira incursão na Web, os alunos perceberam que a resposta 

poderia se viabilizar por esse caminho. Primeiros os alunos identificaram as informações e 

anotaram o endereço eletrônico de um site encontrado, planejando retornar ao mesmo 

posteriormente. Depois eles tiveram dificuldade em re-localizar o site e na quarta 

aula/interação me pareceu terem encontrado o mesmo. É provável que um dos alunos do 

grupo tenha procurado resolver o problema da localização desse site entre a terceira (onde 

ocorreram tentativas de acessar o site) e a quarta interações com o Hipermídia (onde os alunos 

deveriam concluir as respostas para todas as perguntas propostas no instrumento), porque 

nessa última a localização do site foi rápida e direta. Não é possível saber se esse site era o 

mesmo que foi localizado inicialmente, porque nenhum dos alunos se manifestou quanto a 

isso. De qualquer modo, os alunos buscaram uma interlocução alternativa ao Hipermídia ao se 

posicionarem na perspectiva do conhecimento químico explicativo. 

Na quarta interação com o Hipermídia Etnográfico, os alunos do grupo A percorreram 

os seguintes passos até encontrarem o site contendo informações químicas na internet: 1º) 

realizaram uma releitura dos dois textos do Hipermídia mais diretamente associados à 

pergunta proposta; 2º) selecionaram alguns significados para aceitar a idéia de ocorrência de 

uma reação química para explicar a interação entre a dicuada e a gordura; 3º) selecionaram 

palavras-chave a partir da pergunta proposta para realizar a busca na internet e 4º) localizaram 
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o site. A impressão que se tem é que os alunos planejaram essa “rota”, do Hipermídia ao site 

contendo as informações químicas, mas, ao que parece, nenhum dos alunos do grupo A 

chegou a interagir com aquelas informações (do site) anteriormente, considerando o tempo 

dedicado e o tipo de exploração do material durante o quarto encontro do grupo.    

A interação do grupo A com o Hipermídia Etnográfico e a sua “rota” de resolução da 

pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” revela um pouco do 

“espírito” presente na concepção desse instrumento, ao pensá-lo para a sua inserção em uma 

sala de aula de Química. Marco Silva comenta sobre esse “espírito” de um modo elegante:  

 

Na modalidade comunicacional interativa permitida pelas novas tecnologias 
informáticas, há uma mudança significativa na natureza da mensagem, no 
papel do emissor e no estatuto do receptor. A mensagem torna-se  modificável 
na medida em que responde às solicitações daquele que a consulta, que a 
explora, que a manipula. Quanto ao emissor, este assemelha-se ao próprio 
designer de software interativo: ele constrói uma rede (não uma rota) e define 
um  conjunto  de  territórios  a  explorar; ele  não  oferece  uma  história  a  
ouvir,  mas  um conjunto  de  territórios  abertos  a  navegações  e dispostos a 
interferências e modificações, vindas  da  parte  do  receptor.  Este,  por   sua  
vez,  torna-se   “utilizador”,   “usuário”  que manipula a mensagem como co-
autor, co-criador, verdadeiro conceptor” (SILVA, 2002, p. 11). 

 

 O Hipermídia é um conjunto de territórios aberto a interferências e modificações. Os 

conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas compreendem esse conjunto de territórios 

ou um sistema que não é fechado em si mesmo, mas se abre para a exploração de outros 

territórios (conduz à construção de “pontes”) para interpretação e modificação inclusive, 

levando o usuário a participar como um manipulador da mensagem, como um conceptor do 

instrumento. De acordo com Silva, o emissor “constrói uma rede (não uma rota) e define um 

conjunto de territórios a explorar; ele não oferece (somente) uma história a ouvir, mas um 

conjunto de territórios abertos a navegações e dispostos a interferência e modificações, vindas 

da parte do receptor”. Em nosso caso, o emissor é o autor da etnografia, aquele que  

reconstituiu os conhecimentos sobre o sabão de cinzas. O “conjunto de territórios a explorar” 

definido se refere aos textos, vídeos e fotografias que compõem a narrativa etnográfica. Essa, 

por si, compreende uma “história a ouvir”, mas uma história que não se fecha em si mesma, 

mas é aberta à “navegação”, interferências e modificações pelos receptores, ou seja, os alunos, 

e a pergunta formulada no Hipermídia é que conduziu os alunos à busca de informações 

químicas sobre os sabões na internet. Foi através dela que o território da etnografia do sabão 

de cinzas foi ampliado. 
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 No caso do grupo A, os alunos, ou os receptores-usuários do Hipermídia, 

demonstraram como a narrativa foi manipulada através de uma pergunta proposta, 

identificando-a primeiramente, emitindo uma possível resposta e depois lendo textos e 

assistindo aos vídeos relacionados. Depois, retornando à pergunta diversas vezes e reforçando 

a diretiva da resposta/idéia inicial e finalmente encontrando as informações/explicações 

vindas de uma outra linguagem social, expandindo assim as possibilidades de compreensão e 

de entendimento. Nesse sentido, podemos dizer que os alunos também foram co-autores, co-

criadores, verdadeiros conceptores, segundo as palavras de Marco Silva. Os alunos 

produziram/criaram a sua própria história na resolução da pergunta formulada usando as 

ferramentas culturais disponíveis. 

 Não podemos perder de vista, no entanto, que os passos dados pelo grupo na direção 

da interpretação da narrativa etnográfica foram desencadeados essencialmente pela pergunta 

formulada: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. Foi a necessidade 

de responder a essa pergunta que desencadeou a “rota” dos alunos, e isso está relacionado à 

noção de ação mediada com enfoque no tipo de ação teleológica que tem sido enfocada por 

Werstch: 

 

O conceito central é aquele da tomada de decisões entre cursos alternativos de 
ação, com vistas à realização de um fim, guiado por máximas e baseado em 
uma interpretação da situação (HABERMAS, 1984, apud WERTSCH, 1997, 
p. 9). 

 

 No caso dos alunos do grupo A foi necessário tomar “decisões entre cursos 

alternativos de ação” com vistas à interpretação da pergunta proposta pelo Hipermídia. O guia 

inicial das ações, ou a “máxima” inicialmente estabelecida, foi a resposta dada inicialmente 

por Wesley: “Ocorre... uma REAÇÃO” (SEG A2, linha 55). Com base na interpretação dessa 

resposta outras “máximas” surgiram, como por exemplo: “Ah, reação é reação”, “Tem que 

explicá, aí que é” (Pablo, SEG A4, linhas 234 e 236) e “Que reação? Que reação?” (Jaqueline, 

SEG A4, linha 237), as quais conduziram o grupo na direção de realizar uma pesquisa na 

internet.  

 

6.3.12.4 - Na direção da Ciência que explica 

 

O foco dos Episódios 6 e 7 foi a trajetória do grupo A em torno da pergunta “Por que 

a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. Na segunda vez em que essa pergunta 



 325 

foi enunciada em voz alta no interior do grupo, Wesley sugeriu que estava ocorrendo uma 

“reação”, e com isso remeteu a explicação a um conteúdo básico da Química escolar. A partir 

daí, nenhuma outra visão foi inserida nas discussões do grupo e a direção dada seguiu o curso 

de selecionar os significados no âmbito dessa idéia, realizar uma pesquisa na internet, 

confirmar a idéia e escrever a resposta. É interessante observar que antes dessa pergunta ser 

inserida nas discussões do grupo durante a quarta interação com o Hipermídia, os alunos 

discutiram intensamente os modos de explicar a interação entre a dicuada e a gordura das 

produtoras do sabão de cinzas. Esses modos de explicar, no entanto, não foram sequer 

considerados nas discussões posteriores do grupo em torno da pergunta e da resposta dada à 

mesma. Conforme já foi comentado anteriormente, os modos de explicar a interação entre a 

dicuada e a gordura foram “descruzados”, cada qual segundo o seu curso. Estariam os alunos 

descartando completamente as explicações das produtoras do sabão de cinzas no contexto 

dessa pergunta? Ou seria mais uma questão de privilégio conferido a um modo de conhecer 

como resposta? 

 É bem provável, no entanto, que se deixássemos Maria responder a essa pergunta 

sozinha, ela teria se reportado às vozes de Dona Aparecida, Dona Rosa e Dona Anésia, tendo 

em vista a sua tendência a vivenciar uma “interanimação dialógica” mais êmica, ou seja, mais 

próxima dos “próprios termos” das produtoras do sabão de cinzas, interpretando as vozes 

dessas como se fosse “uma de dentro”. No caso da resposta emitida por Wesley: “Ocorre... 

uma REAÇÃO” (SEG A2, linha 55), podemos dizer que esse aluno apresentou uma tendência 

a uma “interanimação dialógica” mais ética, ou seja, a partir de um outro conhecimento. Essa 

perspectiva, segundo D’Olne Campos (2000), se refere ao que os anglo-saxônicos chamam de 

situação de um observador de fora, um “outsider”, que vê o outro e os seus conhecimentos a 

partir e com as ferramentas da sua ciência, ou seja: eticamente. Na visão êmica, por outro 

lado, o observador deixa as suas ferramentas e a sua ciência e coloca-se como se fosse um “de 

dentro”, um “insider” da ciência do outro. Para Maria, foi particularmente mais fácil assumir 

esse papel na interação com os conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas, enquanto 

para os demais colegas do grupo (Wesley, Jaqueline e Pablo) a tendência foi se direcionarem 

para a via do conhecimento químico explicativo. Mas qual dessas vias deve predominar nesse 

tipo de instrução? Qual dessas vias é mais relevante desenvolver em sala de aula? 

Embora estejamos atuando na área educacional, vejamos como essas duas vias se 

inter-relacionam no campo da etnografia de saberes e práticas. Baseado em um artigo de 

revisão sobre ethnoscience (STURTEVANT, 1974), Márcio Campos mencionou o seguinte: 
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Uma descrição ÊMICA deve, em última instância, identificar que caracteres 
ÉTICOS são localmente significantes. Quanto mais soubermos do ético da 
cultura, mais fácil será a tarefa da análise etnocientífica (D’OLNE CAMPOS, 
2000). 

 

Na frase acima, o autor está se referindo à identificação de caracteres éticos na 

descrição êmica da cultura, mas colocando a mesma em uma “última instância” de análise. 

Provavelmente ele quis chamar a atenção para a identificação de “pontes” significantes entre 

os conhecimentos da Academia e os conhecimentos presentes nos saberes e práticas 

investigados, o que tornaria a análise mais fácil. Seria algo como Wesley ver a interação entre 

a dicuada e a gordura como uma reação química. Certamente que a visão de Wesley seria de 

difícil compreensão pelas produtoras do sabão de cinzas, ou seja, esse aluno localizou uma 

característica ética “localmente significante” no âmbito do seu referencial de saberes, ou seja, 

as aulas de Química. No caso da citação de D’Olne Campos ele pode estar se referindo 

também à identificação dos caracteres éticos que são significantes para os informantes, os 

seus saberes e as suas práticas. 

Ao mesmo tempo em que menciona a frase acima, D’Olne Campos mencionou 

considerar estranho que se possa saber no “estar aqui” (ético) sobre o mundo real (do “estar 

lá”) de forma independente daquela cultura do “estar lá” (esses termos se referem a “estar 

aqui” – campo de referencial dos saberes da Academia e “estar lá” – campo de referencial de 

saberes do “outro”, no campo):  

 

Isso parece prejudicar justamente o conhecimento de um ponto de vista nativo, 
pois atentaremos no estar lá, somente para o que lá, aparenta significante para 
o estar aqui. O ético será sempre uma interpretação do êmico da cultura  e  não  
a  própria  cultura, êmica – “mundo real” de lá, dependente da cultura 
(D’OLNE CAMPOS, 2000).  

 

Isso posto, estou para admitir que as duas visões (êmica e ética) interpretativas são 

importantes no contexto de uma sala de aula. Interpretar a ciência popular de uma perspectiva 

“interior” significa buscar compreender a realidade como as produtoras do sabão de cinzas 

compreendem, procurar pensar como elas pensam, mesmo que isso seja uma tarefa difícil. 

Maria foi quem fez isso de um modo mais natural e espontâneo em diversas ocasiões do 

episódio 4, mas diferente do modo como os antropólogos buscam agir no estudo de outras 

culturas, quando vão para o campo “armados” com suas teorias. Os trânsitos de Maria pela 

narrativa etnográfica, e pelas vozes das mulheres que fazem o sabão de cinzas em particular, 

provavelmente se deram por intermédio de uma “identificação cognitiva” ou uma espécie de 
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“cognição convergente”, conforme mencionei anteriormente. Por outro lado, interpretar os 

conhecimentos descritos no Hipermídia de um outro ponto de vista, como o da Química 

escolar, por exemplo, é que permite ampliar esses conhecimentos colocando-os em uma 

perspectiva dialógica com outros pontos de vista. Nesse contexto, o conhecimento escolar é 

associado a um referencial de saberes segundo uma relação dialógica de compreensão. 

 Nessa direção, inserir “conhecimentos tradicionais ou nativos”, a “etnociência”, a 

“ciência popular” ou uma “etnografia de saberes e práticas” na escola implica tanto em 

interpretar esse conhecimento do ponto de vista êmico como do ponto de vista ético. Todavia, 

creio que o guia êmico é que deve ser estimulado inicialmente, considerando que o contexto 

de partida deve ser bem compreendido em si mesmo antes de compreendê-lo através de uma 

outra ciência ou visão de mundo. Na direção de que é importante desenvolver essas duas 

visões em sala de aula, a reunião de alunos com diferentes orientações em um mesmo grupo, 

uns mais orientados êmicamente (na direção da etnociência) e outros mais orientados 

eticamente (na direção da ciência escolar, por exemplo) apresenta a possibilidade potencial da 

integração entre conhecimentos e do estabelecimento de diálogos com outros conhecimentos 

em sala de aula; e também porque essas perspectivas podem ser alimentadas por um outro 

interlocutor, no caso o preceptor do Hipermídia, na direção de promover o trânsito entre 

perspectivas. O problema, no entanto, é uma forma de conhecimento “oprimir” ou “excluir” 

outra, conforme foi observado nos movimentos do grupo A ao redor da pergunta “Por que a 

mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. Nessa situação nunca será possível haver 

o diálogo ou o cruzamento das perspectivas. A aluna Maria, em especial, e talvez Gláucia, 

devem ter vivenciado situações de grande imobilidade frente à direção de autoridade 

conferida ao discurso por Wesley, Pablo e Jaqueline (direção da interpretação química para a 

pergunta). A situação não é a mesma, mas é como se Maria e Gláucia estivessem 

“vivenciando o papel” das mulheres que fazem o sabão de cinzas, caso essas estivessem no 

grupo, lidando com a difícil tarefa de atravessar as fronteiras do conhecimento químico ao 

redor da interação entre a dicuada e a gordura.  

A princípio, não há nenhum problema na direção dada por Wesley como resposta à 

pergunta formulada, considerando que a formação do sabão se dá de fato mediante uma 

reação química entre as substâncias presentes na dicuada e na gordura. Em se tratando de um 

conhecimento vindo da ciência, Mortimer e Scott (2003, p. 71) mencionaram que as 

interações do tipo “de autoridade”, ou seja, aquelas nas quais somente o ponto de vista do 

discurso científico é considerado são consistentes com a natureza da linguagem social da 

ciência e constituem a essência dos movimentos “do Professor” na direção do 
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desenvolvimento do que os autores denominaram por “estória científica”, isto é, o processo de 

tornar os significados científicos disponíveis no plano social da sala de aula (MORTIMER e 

SCOTT, 2003, p. 29). Podemos dizer, por isso, que Wesley respondeu e direcionou a resposta 

para a pergunta do Hipermídia como o “professor de Química” o faria. Pablo e Jaqueline 

também assumiram esse papel, porém de um modo mais avaliativo, questionando a resposta 

dada por Wesley e exigindo “provas”, confirmações. 

O encaminhamento dado por Wesley para responder à pergunta focada foi bastante 

positivo, considerando que com isso ele estabeleceu uma “ponte” entre a narrativa etnográfica 

e o conhecimento químico escolar. Wesley realizou uma transição da ciência popular para o 

conhecimento químico, buscando explicar um aspecto do primeiro através do segundo. Esse 

movimento de Wesley também está de acordo com a noção de “texto” de Bakhtin, a qual me 

parece que também se relaciona com a noção de função dialógica de um texto de Lotman, que 

foi apresentada e discutida anteriormente (item 6.3.8.2 - Analisando diferentes modos de 

compreender a narrativa etnográfica, página 266). Um “texto” para Bakhtin (1986, p. 103, 

105) é qualquer complexo coerente de sinais expresso através de uma linguagem e que pode 

ser associado a outros textos através de relações dialógicas especiais: 

 
Qualquer sistema de signos (i.e., qualquer linguagem), independentemente do 
quão pequeno é o coletivo que produz as suas convenções, sempre pode, em 
princípio, ser decifrado, ou seja, traduzido em outros sistemas de sinais (outras 
linguagens) (BAKHTIN, 1986, p. 106). 

 
Para Bakhtin, a significação de um “texto” implica em decifrá-lo ou traduzido através 

de “outros sistemas de sinais” (linguagens). 

 

A significação constitui a expressão da  relação do  signo,  como  realidade  
isolada, com uma outra realidade, por ela substituível, representável, 
simbolizável (BAKHTIN, 2004, p. 51). 
 

Para Wesley, a interação entre a dicuada e a gordura podia ser explicada com base em 

uma reação química, algo que não havia sido mencionado em nenhum lugar do Hipermídia 

Etnográfico. Wesley traduziu essa interação a partir de seus conhecimentos e percepção do 

fenômeno, vinculando-a ao conhecimento químico escolar. Essa tradução de Wesley foi bem 

aceita por Pablo, muito embora esse tenha procurado “filtrar” essa percepção ao lado de 

Jaqueline, selecionando os seus significados e marcando um aspecto-chave: era preciso 

explicar “que reação” ocorre.  
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Segundo Wertsch (1997, p. 124), um determinado meio mediacional, tal como uma 

linguagem social, é privilegiado quando esse meio é considerado mais eficaz ou apropriado 

do que outros em um dado cenário sociocultural. No caso de Wesley, Pablo e Jaqueline, a 

explicação química para a interação entre a dicuada e a gordura ocupou um status elevado e 

mantinha coerência com o contexto em que se encontravam esses alunos: o de uma aula de 

Química. Dizer que ocorria uma “reação química”, um “rearranjo” (palavras típicas da 

linguagem social da Química), foi o marco inicial necessário para desencadear uma 

“negociação dinâmica” no interior do grupo (entre Wesley, Pablo e Jaqueline) na direção de 

realizar uma pesquisa na internet. Mas isso só foi possível porque Wesley iniciou o processo, 

privilegiou uma linguagem e um tipo de explicação, esboçou os contornos do lócus de onde 

estava falando e conferiu um sentido de autoridade (de privilégio) na direção do mesmo. Nas 

palavras de Bakhtin, 

 

(...) é importante levar sempre em conta a posição que um discurso a ser citado 
ocupa na hierarquia social de valores. Quanto mais forte for o sentimento de 
eminência hierárquica na enunciação de outrem, mais claramente definidas 
serão as suas fronteiras, e menos acessível será ela à penetração por tendências 
exteriores de réplica e comentário (BAKHTIN, 2004, p. 153). 

 

Na interação com o diálogo-atividade do Hipermídia, onde as produtoras do sabão de 

cinzas expressaram os seus modos de explicar a interação entre a dicuada e a gordura, Wesley 

criticou o modo de explicar de Dona aparecida (uso do verbo “cortar”), considerou-o como 

sendo não aceitável, e, com isso, colocou-o em uma escala hierárquica inferior à idéia de uma 

reação química para explicar o fenômeno. Nessa diretiva, o discurso desse aluno revelou a 

difícil penetração dos modos de conhecer das produtoras em sua visão hierarquicamente mais 

aceitável. O problema do direcionamento de Wesley é que ele tornou o discurso menos 

dialógico (e interativo, porque excluiu Maria e Gláucia das discussões). Nesse sentido, a 

compreensão do fenômeno da formação do sabão de cinzas se tornou menos propenso à 

incorporação de outras idéias e visões, que certamente se processaram na mente de Maria. 

Essa se mostrou surpresa em relação à palavra “produz” presente na pergunta formulada (SEG 

A3, linha 88; SEG A4, linha 376), parecendo não compreender bem o seu significado nesse 

contexto. Essa reação de Maria certamente significa que ela estava vendo a interação entre a 

dicuada e a gordura de um outro modo, mas que ela não ousou expressar, assim como também 

não ousou impor nenhuma restrição à idéia de reação de Wesley. Essa aluna sabia que o seu 

colega de grupo era um bom aluno de Química e o quanto ele se situava em uma posição 

hierarquicamente superior a ela em se tratando de quem sabia mais sobre Química. 
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Diferente dos episódios anteriores, mais diretamente voltados para a compreensão da 

narrativa etnográfica, Maria falou pouco durante as discussões ao redor da pergunta para 

explicar a interação entre a dicuada e a gordura do ponto de vista químico. No caso de Pablo e 

Jaqueline, a idéia de Wesley foi aceita, mas precisou sofrer um ajuste fino quanto aos seus 

significados. O modo como Wesley colocou a sua idéia abriu espaço para que Jaqueline e 

Pablo transitassem para a mesma de um modo céptico e desafiador. Vemos aqui uma situação 

na qual os alunos mais falantes dos diálogos mostrados nos Episódios 6 e 7 convergiram para 

explicar a interação/reação entre a dicuada e a gordura como uma reação química somente 

através de uma “comprovação científica”, o que só poderia ser conseguido no encontro com 

informações que comprovassem a idéia.   

Podemos dizer que Wesley desempenhou no grupo o papel de um indivíduo mais 

orientado para o conhecimento químico escolar, aquele que inseriu uma interpretação química 

para a resposta referente à interação entre a dicuada e a gordura. Wesley exerceu uma 

liderança que conduziu o grupo na direção de dar os primeiros passos pela zona de 

desenvolvimento proximal de compreensão química do fenômeno. Digo isso porque foi 

Wesley quem iniciou o processo de travessia de fronteira cultural para o conhecimento 

químico explicativo. Ele lançou a “idéia científica”, reforçou-a e foi desafiado. Pablo e 

Jaqueline também se orientaram para essa idéia, mas invocaram a sua confirmação. Na 

interação dos alunos com as informações químicas encontradas na internet, a travessia de 

fronteira (compreensão) na direção do conhecimento químico avançou um pouco mais, mas 

ainda não se completou. Havia a questão de estarem considerando o sabão como sendo o “sal” 

da dicuada e a questão da exploração da equação química de saponificação que não foi 

aprofundada. Mas os alunos estavam no caminho, cabendo somente oferecer um pequeno 

“empurrãozinho” para completar a travessia de fronteira. 

Algo que também ficou evidente durante o processo de responder a pergunta “Por que 

a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” usando o conhecimento químico foram 

as diferentes orientações de Pablo, Wesley e Jaqueline, de um lado, e de Maria, do outro. Para 

os três primeiros, esse conhecimento ocupou um status elevado e para Maria pareceu ser algo 

distante dela mesma. Talvez seja possível dizer o mesmo sobre Gláucia, embora em Maria 

isso tenha sido mais evidente porque essa aluna esteve presente em todas as interações do 

grupo com o Hipermídia, enquanto Gláucia faltou a duas. Durante as discussões sobre a 

interpretação química dada por Wesley para a pergunta do Hipermídia, Maria ficou quieta a 

maior parte do tempo, falando pouco. Isso salta aos olhos nos diálogos mostrados nos 

episódios 6 e 7 e durante a quarta interação dos alunos com o Hipermídia (SEG A4), muito 



 331 

embora não signifique que ela não estivesse atenta e procurando aprender. De todo modo, 

essa reação de Maria evidencia a interação diferenciada dessa aluna com o conhecimento 

químico escolar. Entre esse conhecimento e aquele das produtoras do sabão de cinzas, Maria 

foi mais ativa e falante em sua interação com esse último e o compreendeu melhor do que os 

seus colegas de grupo. Para essa aluna, as barreiras em relação aos conteúdos da narrativa 

etnográfica pareceram não existir e as suas transições nessa direção foram mais “suaves” do 

que para Pablo, Wesley e Jaqueline. Entretanto, o mesmo não posso dizer em relação à visão 

química do fenômeno da formação do sabão de cinzas. Entre essa visão e Maria, certamente 

existiam barreiras. 

Por outro lado, para Wesley não foi difícil lidar com as informações químicas 

encontradas na internet. O encontro com o site trazia com destaque uma equação química 

relativa à formação de um sabão havendo um texto explicativo ao redor. Foi a equação 

química que chamou a atenção de Wesley e a partir da qual ele se aproximou das informações 

no texto. É interessante observar duas curiosidades sobre Wesley na interação com as 

informações químicas presentes naquele site: 1ª) ele identificou onde estava a explicação 

textual da reação e 2ª) ele quase “entrou dentro da tela” do computador quando interagiu com 

o texto e a equação química que estavam em evidência, tocando as informações com as mãos 

e mantendo os olhos bem próximos da tela. A impressão aqui é que Wesley estava 

literalmente atravessando as fronteiras na direção do conhecimento químico explicativo. Com 

isso, esse aluno demonstrou com clareza o seu interesse e orientação para esse conhecimento 

e, além disso, ele havia finalmente alcançado uma prova irrefutável para a sua idéia de reação 

química como uma explicação da formação do sabão de cinzas. Mas Wesley também se 

equivocou nesse episódio, diga-se de passagem, ao considerar que o “sal” da pergunta 

proposta no Hipermídia era o sabão. Um equívoco que certamente decorreu de sua excitação 

pela descoberta que o sabão é um sal do ponto de vista químico, algo que ele não sabia e que 

lhe pareceu bastante importante saber. 

Como já disse, os diálogos dos episódios  6 e 7 mostram com clareza as diferentes 

orientações dos alunos do grupo A em relação ao conhecimento químico interpretativo, 

valendo destacar os momentos finais do último diálogo apresentado no episódio 7, quando 

Pablo disse que a visão da Química era também a visão deles: “a nossa visão”, algo que Maria 

definitivamente não concordou: 

 

422. Wesley: Não, mas.../ tira isso daí e completa com o texto. De acordo com as palavras lá 
que tá escrito no texto. / É uma visão da Química, uma visão das pessoas também... 
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423. Maria: É. 
424. Pablo: A nossa visão. 
425. Maria: Hummm... 
426. Pablo: Dá até medo desse menino, não dá? [Riem]. 
427. Maria: Nosso Deus... 

(Trecho extraído da SEG A4) 
 Como é possível perceber no diálogo acima, Maria e Pablo realmente tinham 

diferentes orientações em relação ao conhecimento químico (assim como em relação aos 

conhecimentos e vozes das produtoras do sabão). Para Pablo, a “visão da Química” (que 

segundo Wesley era também “uma visão das pessoas”) era “A nossa visão”. Mas para Maria, 

definitivamente, essa não era “a sua” visão do fenômeno, ou, pelo menos, não era a única 

visão válida existente para ela. 

 

 
6.3.12.5 - Lidando com as informações encontradas na internet e os conhecimentos de 
Química sobre o sabão de cinzas 
 

O grupo A privilegiou a idéia de ocorrência de uma reação química para 

explicar/responder à pergunta sobre a interação entre a dicuada e a gordura proposta no 

Hipermídia. Além disso, houve privilégio e reconhecimento de algumas vantagens do uso da 

internet como fonte de consulta e pesquisa. Pablo foi o aluno que liderou a escolha e o uso 

dessa ferramenta, seja apontando-a como um caminho de pesquisa ou agindo com mais 

experiência nesse sentido. As ações de Pablo usando a internet, a seleção de palavras-chave e 

o encontro das informações tão esperadas provavelmente influenciaram as seguintes falas de 

Wesley: 

390. Wesley: [Próximo ao monitor] Internet é outra coisa, né? O que ocê procura ocê encontra. 
391. Maria: É mesmo. 
392. Wesley: Tem que sabê encontrá as palavras certas pra buscá-las. // (...). 

 

(Trecho extraído da SEG A4) 

 

Eu acrescentaria às observações de Wesley que é preciso também saber selecionar as 

informações encontradas na internet, discernir as que são confiáveis das que não são, ou pelo 

menos aprender a desconfiar e buscar confirmações, algo que não me pareceu ser o caso das 

interações de todos os alunos da turma em suas incursões pela internet para responder as 

perguntas do Hipermídia. Ao que parece, os alunos ainda não haviam aprendido a selecionar 

informações usando a internet, considerando-a, tal como Wesley disse acima, como “outra 

coisa, né? O que ocê procura ocê encontra”. De qualquer modo, o grupo A teve muita sorte 
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em encontrar um site contendo informações químicas sobre o sabão de cinzas. Digo isso 

porque informações sobre esse sabão não são muito abundantes, nem na literatura e nem na 

Web. O material encontrado pelos alunos se referia a um trabalho realizado em um curso de 

especialização de professores de Química. Esse material, embora bastante importante no 

contexto do trabalho dos alunos do grupo A, trazia, no entanto, algumas imprecisões.  

Em primeiro lugar, o texto do site fazia menção à presença de “potassa cáustica” na 

dicuada. Essa substância se refere ao hidróxido de potássio. A palavra “cáustica” indica que 

essa substância queima em contato com a pele. Se a dicuada fosse realmente uma solução 

aquosa de hidróxido de potássio, então as produtoras do sabão de cinzas certamente teriam um 

sério problema, porque ao mínimo contato da dicuada com a pele ocorreria séria irritação. Na 

etapa de compreensão dos conhecimentos relativos ao sabão de cinzas (ver a atividade 4 – 

Compreensão da ciência popular, no Quadro 1 mostrado na página 6), várias amostras de 

lixívias de cinzas (a dicuada) foram analisadas em laboratório para verificação do seu teor de 

alcalinidade. O teste consistiu em titular amostras de dicuada diluídas em água por reação 

com ácido clorídrico e usando fenolftaleína e vermelho de metila como indicadores. Esse é o 

procedimento mais comum para a análise do teor de carbonatos em soluções aquosas. A 

titulação determina dois pontos finais, sendo o primeiro relativo à conversão total dos íons 

carbonato em íons bicarbonato (a fenolftaleína indica isso alterando a sua cor de violeta para 

incolor nesse estágio da titulação) e o segundo se refere à conversão dos íons bicarbonato em 

água e dióxido de carbono (o vermelho de metila muda a sua cor de amarela para vermelha no 

segundo estágio da titulação), com aquecimento no final para remoção do ácido carbônico até 

a persistência da mudança de cor do indicador: 

 

 CO3
2-       +           H+                   

�                HCO3
-                  (1º estágio) 

          ânion carbonato   +  íon hidrogênio   �        ânion bicarbonato 
                                                 (ácido) 

 

HCO3
-        +            H+                   

�        H2O       +       CO2        (2º estágio) 

       ânion bicarbonato   +    íon hidrogênio   
�       água       +   dióxido de carbono 

                                                   (ácido)    
 

Se íons hidroxila estiverem presentes no meio (com possível origem na dissolução de 

óxidos presentes nas cinzas pela água) junto aos íons carbonato, o primeiro ponto final 

mostraria o consumo de um volume de ácido clorídrico superior ao volume gasto para levar o 

ânion bicarbonato a formar água e dióxido de carbono na titulação, e isso não ocorreu com as 
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amostras analisadas. Em todas as amostras de dicuada, as titulações mostraram um volume de 

ácido consumido no primeiro ponto final (conversão de íons carbonato em íons bicarbonato) 

praticamente igual ao volume consumido entre o primeiro e o segundo pontos finais 

(conversão de íons bicarbonato a água e dióxido de carbono), confirmando a ausência de íons 

hidroxila no meio. Por essa razão, tem se admitido que a dicuada é uma solução cuja 

alcalinidade decorre principalmente da hidrólise dos íons carbonato: 

 

Embora o texto localizado na internet tenha representado um “grande achado” para os 

alunos do grupo A por trazer informações relativas ao sabão de cinzas, ele evidencia como 

pode ser problemático emitir explicações químicas para a “ciência popular” sem uma pesquisa 

ou confirmação empírica. Em todos os estudos exploratórios desenvolvidos até o presente 

momento envolvendo o sabão de cinzas, a tecnologia popular de fabrico de tijolos e a 

produção do vinho de laranja segundo uma tradição familiar, foi necessário realizar estudos e 

testes em laboratório, o que considero ser fundamental para a compreensão química desses 

materiais e dos conhecimentos que os acompanham. 

Mas o texto encontrado na internet também comunicou um outro fato para os alunos: 

os sabões são “sais” do ponto de vista do conhecimento químico. Eles resultam como a 

maioria dos sais, de reações entre um ácido e uma base. No caso do sabão de cinzas a base 

está contida na dicuada e é extraída das cinzas pela água na forma de carbonato de potássio 

(ou “potassa” simplesmente), que é o “sal” mencionado por Dona Aparecida no Hipermídia 

Etnográfico. Embora se comporte como uma base na reação, o carbonato de potássio também 

é um sal do ponto de vista químico. Dona Aparecida, portanto, não se referiu de modo 

equivocado a essa substância, mesmo sem sabê-lo quimicamente, embora o tenha feito por 

provável associação com o “sal” de cozinha. Enquanto que ela disse que “vira um sal”, Dona 

Rosa mencionou: “fica branquinho o sal” (ver o texto E essa dicuada se deixá secá vira um 

sal no Hipermídia Etnográfico), e isso aproximou ainda mais o “sal” da dicuada do sal de 

cozinha.  

Ao dissolver esse “sal” em água ocorre a hidrólise dos íons carbonato, que irão reagir 

parcialmente com a água produzindo íons hidroxila e tornando o meio alcalino (ou básico). 

Um aspecto importante relativo a dizer se uma substância tem um caráter ou comportamento 

ácido ou básico é analisar o seu comportamento na reação com outras substâncias. Uma 

CO3           H2O                   HCO3
-          OH-

(aq) (l) (aq) (aq)+ +2-
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substância conhecida como um “ácido” em sua reação com uma determinada substância pode 

agir como uma base frente a um ácido mais forte. Na reação de formação do sabão de cinzas, 

tanto os íons hidroxila provenientes da hidrólise do íon carbonato como os íons carbonato se 

comportam como bases na reação com os ácidos graxos presentes na gordura. Esses íons 

agem como bases fortes na reação, atraindo os íons hidrogênio dos ácidos que são 

substituídos pelos íons potássio dissolvidos na dicuada. Por isso, Wesley estava certo ao 

defender a sua idéia de que ocorre uma reação química, um “rearranjo” na formação do sabão 

de cinzas (ver as respostas do Pensador no Menu do Hipermídia das Visões de Mundo para as 

perguntas Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão e Que “sal” é esse que 

se forma com a evaporação da dicuada?). Mas Wesley se equivocou a respeito de que o “sal” 

da dicuada era o sabão. A resposta final dada para a pergunta referente ao “sal” da dicuada 

seguiu o curso de explicar genericamente a reação de saponificação de acordo com o texto 

encontrado pelo grupo na internet. Essa resposta me parece exemplificar o que Aikenhead 

(2001) chamou de uma “aventura arriscada” na direção da ciência que explica, ou seja, os 

alunos usaram o conhecimento químico para construir a resposta, mas esse conhecimento não 

(cor)respondeu ao que havia sido perguntado.  

Conforme já mencionei antes, a confusão desses alunos veio da palavra “sal”, com um 

significado na pergunta proposta do Hipermídia e outro significado no texto localizado na 

internet. Nesse segundo, o sabão era um “sal”, e isso foi suficiente para que Wesley e Pablo 

admitissem que o “sal” da pergunta era o “sabão”. Admitir isso significou admitir também 

que o sabão, o “sal”, está contido na dicuada, ao passo que ele é formado a partir da reação 

entre a dicuada e a gordura. Essa questão só foi tirada a limpo pelos alunos posteriormente, 

após a intervenção final da professora e através do hipermídia das ‘Visões de Mundo’, sobre o 

qual tratarei mais à frente. Foi a partir daí que os alunos do grupo A reformularam a resposta 

dada para a pergunta relativa ao “sal da dicuada” concluindo que o sal era o “carbonato de 

potássio” ou “potassa”, e não a “potassa cáustica” conforme sugeria o texto encontrado na 

internet ou “o sabão” conforme pensaram Wesley e Pablo. 

 
 
6.3.12.6 - Sobre a abordagem comunicativa e os padrões de interação discursiva 
 
 
 A abordagem comunicativa nos episódios 6 e 7 foi do tipo interativa e de autoridade. 

Os alunos que mais falaram foram Wesley, Pablo e Jaqueline, enquanto Maria e Gláucia 

ficaram mais quietas. O conteúdo das discussões girou ao redor da idéia-resposta de reação 

química, conforme sugerida por Wesley para responder à pergunta “Por que a mistura da 
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dicuada com a gordura produz sabão?”. A tabela 4 mostrada a seguir reúne os padrões de 

interação discursiva observados desde a primeira vez em que a pergunta foi enunciada no 

interior do grupo A. 

 
Tabela 4 – Padrões de interação discursiva dos alunos do grupo A iniciados pela pergunta  
                 “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” . 
 

 
Ordem de 

aparecimento 
da pergunta  

 

 
Padrões de interação 

discursiva observados 
(seqüências de enunciados 

correspondentes) 

 
 

Conteúdo dos diálogos 

1ª vez                      I  
(SEGA2, linha 54) 

A pergunta foi verbalizada no grupo pela primeira 
vez por Wesley; não houve nenhuma resposta.  

2ª vez                   I,R-A 
(SEG A2, linhas 55 e 56) 

A pergunta foi novamente enunciada por Wesley, o 
qual emitiu a sua idéia-resposta em seguida contando 
com uma avaliação positiva de Pablo. 

3ª vez               I,R-F-R-R 
(SEG A2, linhas 79-82) 

A pergunta e a idéia de ocorrência de uma reação 
química foram novamente enunciadas por Wesley; 
mas Jaqueline questionou a idéia, levando Wesley a 
perceber a necessidade de explicá-la melhor; Pablo 
respondeu no final sugerindo realizar uma incursão 
pela internet para resolver a questão.  

4ª vez I-R-R-A 
(SEG A2, linhas 88-91) 

Wesley chamou a atenção novamente para a pergunta 
que não havia sido respondida, Pablo a leu em voz 
alta e respondeu dizendo que deveria haver uma 
pesquisa; Wesley respondeu mencionando novamente 
a idéia de ocorrência de uma reação, mas que teria de 
ser explicada e Pablo confirmou a diretiva de 
formulação da resposta do grupo. 

5ª vez  
I-R-I-R-R 

(SEG A3, linhas 85-89) 

Durante uma incursão pela internet Wesley voltou a 
enunciar a pergunta e Maria se pronunciou pela 
primeira vez em relação à mesma, mostrando-se 
surpresa com a palavra “produz”; Wesley respondeu 
no final mencionando novamente a idéia de 
ocorrência de uma reação e introduzindo a palavra 
“rearranjo” em sua fala.                                 

6ª vez  
I-R-A-R-A-R-I-R 

(SEG A3, linhas 90-103) 

A palavra “rearranjo” enunciada por Wesley 
provocou uma reação particular em Pablo, que queria 
saber a que pergunta Wesley estava associando essa 
palavra.  

7ª vez          I-R-I-R-R-I-R 
(SEG A4, linhas 207-213) 

A pergunta foi enunciada por Jaqueline no contexto 
da identificação de quais perguntas ainda não haviam 
sido respondidas pelo grupo; a resposta do grupo se 
deu na direção de reler o texto A mistura que produz 
sabão. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Continua 
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Ordem de 

aparecimento 
da pergunta  

 

 
Padrões de interação 

discursiva observados 
(seqüências de enunciados 

correspondentes) 
 

 
 

Conteúdo dos diálogos 

8ª vez         I-R-I-R-P-R-R-A 
(SEG A4, linhas 217-224) 

A pergunta foi enunciada por Wesley e Jaqueline 
sugeriu uma incursão pela internet. Antes disso, no 
entanto, Pablo direcionou a atenção do grupo para a 
releitura do texto O “ponto” do sabão no Hipermídia 
Etnográfico e depois pediu aos colegas que 
acabassem logo de fazê-lo; Jaqueline voltou a sugerir 
uma entrada na internet, Pablo respondeu com uma 
ação nessa direção e Wesley corroborou com 
Jaqueline. 

9ª vez     I,R-R-R-R-R-R-R-I-R 
(SEG A4, linhas 231-239) 

Antes da entrada na internet, Wesley considerou os 
desafios colocados por Jaqueline e Pablo à sua idéia 
de reação como uma recusa à mesma; esses dois 
últimos voltaram a selecionar os significados para 
aceitarem essa idéia e o grupo partiu para uma 
exploração na internet. 

10ª vez I-R-R-R 
(SEG A4, linhas 240-243) 

A enunciação da pergunta ofereceu as palavras-chave 
para realizar a busca na internet. 

11ª vez                  I-R-R-A 
(SEG A4, linhas 375, 376, 380 

e 381) 

Esse padrão ocorreu durante a exploração do site 
contendo informações químicas assim que a pergunta 
foi recolocada no grupo. Maria novamente se 
surpreendeu com a palavra “produz” e Gláucia 
avaliou a pergunta como sendo a mais difícil; Wesley 
concordou com ela.  

 

 
 Conforme é possível perceber, os diálogos dos alunos do grupo A ao redor da pergunta 

sobre a interação entre a dicuada e a gordura foram totalmente direcionados pela idéia de 

ocorrência de uma reação química, plantada por Wesley em seu grupo na segunda vez em que 

a pergunta foi enunciada. Esse aluno não só plantou a idéia diretriz como a reforçou 

posteriormente em mais de uma ocasião. Essa idéia, no entanto, foi questionada por Jaqueline 

e Pablo de modo contundente, e isso fez com que o grupo se direcionasse para o uso da 

internet como recurso de pesquisa para confirmação do que Wesley estava defendendo. 

É interessante observar que os padrões de interação discursiva mostrados nos diálogos 

dos alunos não apresentaram uma correspondência perfeita com as seqüências triádicas do 

tipo I-R-A, mencionadas por Mortimer e Scott (2002), assim como não corresponderam 

também às seqüências não triádicas do tipo I-R-P-R-P ou I-R-F-R-F, também mencionadas 

por esses autores, consideradas como sendo comuns nas aulas de ciências. No caso das 

seqüências triádicas do tipo I-R-A, no entanto, alguns dos diálogos observados (ver 2ª, 4ª e 

11ª vezes mostradas na Tabela 4 ou SEG A2, linhas 55 e 56 e linhas 88-91, e SEG A4, linhas 



 338 

375, 376, 380 e 381) mostraram a presença de uma única tríade, na qual um aluno iniciou a 

pergunta e ele mesmo a respondeu sendo avaliado por outro aluno depois, ou quando duas 

respostas foram emitidas por alunos diferentes antes da avaliação. Ao que parece, os padrões 

do tipo I-R-A que emergiram na interação dos alunos com o Hipermídia Etnográfico sugerem 

um padrão diferenciado do normal em diálogos entre o professor e os alunos (ver também os 

padrões de interação discursiva observados na Tabela 2, página 243 – SEG A1, linhas 17-22 e 

linhas 32-39, e na Tabela 3, página 282 – SEG A1, linhas 200-206). Além de apresentaram 

diferenças em relação ao padrão do tipo I-R-A, os alunos emitiram avaliações no âmbito de 

outros tipos de interação discursiva na interação com o Hipermídia Etnográfico (ver as 

Tabelas 2 e 3, por exemplo, e o 8º padrão de interação mostrado na Tabela 4 em particular, no 

qual o padrão do tipo I-R-A expandiu-se na forma de I-R-...-A, envolvendo ações internas de 

leitura de um dos textos do Hipermídia e uma sugestão para a entrada na internet). 

Uma seqüência discursiva bastante interessante que apareceu nos diálogos ocorreu na 

terceira vez que a pergunta foi inserida no grupo. Wesley iniciou o diálogo colocando a 

pergunta do Hipermídia e a respondeu logo em seguida. Jaqueline questionou a resposta de 

Wesley, o qual por sua vez reconheceu que Jaqueline estava certa; face ao discutido, Pablo 

sugeriu realizar uma busca na internet. Esse padrão (I,R-F-R-R) contém uma seqüência de 

enunciados que foi apontada por Giordan (2003) como uma das primeiras modalidades 

enunciativas detectadas envolvendo interações entre professor e alunos em sala de aula (me 

refiro ao padrão do tipo IRF ou IRE56). Segundo esse autor, o terceiro enunciado dessa 

seqüência pode se referir tanto a uma avaliação do que está sendo falado como uma ação para 

o aprofundamento ou “follow-up”. No caso do diálogo entre os alunos do grupo A, foi 

Jaqueline quem me pareceu emitir um enunciado desse último tipo ao questionar a idéia de 

Wesley: “Mas por que quê ocorre uma reação química?”. Ao colocar essa questão, Jaqueline 

requisitou uma explicação mais profunda da idéia de Wesley, um “por que quê ocorre” que 

exigia saber que reação estaria ocorrendo e o seu mecanismo. Após esse questionamento, 

Wesley  reconheceu  que  era  “preciso complementá”  e  Pablo  sugeriu: “Deve tá na internet, 

________________________________________________________________________________ 
56. O padrão do tipo IRF ou IRE é visto como um padrão estratégico de direcionamento ou como uma norma de 
conduta da aula pelo professor. Enquanto direciona a atenção para um tipo único de discurso (direção de 
autoridade), esse tipo de padrão de interação discursiva é visto também como um obstáculo à percepção de como 
o aluno está de fato interpretando a realidade. Giordan (2003) mencionou que o padrão do tipo IRF é 
conveniente quando se pretende transmitir uma informação, embora essa não seja a sua essência. Segundo Wells 
(1993, apud GIORDAN, 2003), as funções dos turnos IRF têm relação com objetivos diversos de uma atividade, 
sugerindo haver uma natureza multifuncional e uma associação entre estrutura, função e proposta de ação 
(significação) no diálogo. Giordan (2003) observou que os turnos IRF são comuns em situações de comunicação 
envolvendo tutoria de alunos à distância usando e-mail, mencionando também essa característica nas atividades 
colaborativas envolvendo a internet. 
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vamo olhá isso, uai...”. Através da pergunta formulada, da idéia-resposta sugerida à mesma e 

do questionamento dessa última, o grupo se moveu na direção de usar a internet para 

aprofundar e checar a resposta que estava sendo proposta. Os alunos não realizaram uma 

imersão profunda na internet nessa ocasião. Eles localizaram um site contendo informações 

químicas, exploraram o mesmo mais superficialmente e anotaram o endereço eletrônico para 

retorno futuro (recordo aqui que o grupo teve dificuldades para acessar esse site novamente 

depois). Todavia, foi na 9ª vez que a pergunta foi colocada novamente no grupo que os alunos 

realizaram uma incursão direta a um site da Web contendo informações químicas sobre o 

sabão de cinzas. O padrão que apareceu no diálogo dos alunos no momento anterior a essa 

entrada mais profunda na Web mostra-se semelhante ao padrão do tipo IRF, porém contendo 

um elemento de discussão antes da resposta e da ação de aprofundamento ou “follow-up”. 

Esse tipo de padrão de interação discursiva foi identificado como sendo do tipo IDRF 

(WEGERIF e MERCER, 1996). Observo que o padrão exibido na terceira vez (Tabela 4) 

também pode ser considerado como sendo um padrão do tipo IDRF. 

Esse tipo de modalidade discursiva mencionado por Wegerif e Mercer (1996) se 

mostrou comum em um estudo realizado pelos autores envolvendo atividades colaborativas de 

alunos da escola primária ao redor do computador. Na análise de tais atividades, esses autores 

mencionaram três tipos de modalidades discursivas (MERCER, 1995, apud WEGERIF e 

MERCER, 1996):  

- Fala disputacional: caracteriza-se por desacordo ou tomada de decisão individual, contendo 

argumentos pobres ou que oferecem uma crítica construtiva às sugestões; refere-se também a 

asserções, desafios ou contra asserções.  

- Fala cumulativa: os falantes demonstram ser positivamente favoráveis à fala de outro, porém 

de modo acrítico; os interlocutores constroem um ‘conhecimento comum’ por acumulação; 

caracteriza-se por repetições, confirmações e elaborações; 

- Fala exploratória: os interlocutores se engajam criticamente, mas de modo construtivo com 

as idéias dos outros, dando sugestões e oferecendo elementos adicionais; na fala exploratória 

o “conhecimento se torna mais publicamente explicável” e “o raciocínio é mais visível na 

fala” (Idem, 1996, p. 51). 

Através da análise de Wegerif e Mercer é possível que as restrições à idéia-resposta de 

Wesley por parte de Jaqueline e Pablo reflitam um exemplo de fala disputacional, 

considerando os desafios colocados por esses alunos à mesma (3º e 8º padrões da Tabela 4), 

assim como de fala exploratória também, considerando que Jaqueline e Pablo se engajaram na 

direção da idéia de Wesley, porém de um modo crítico. Observo também que os reforços 
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dados por Wesley à sua idéia-resposta ao longo de todos os diálogos refletem com clareza um 

exemplo de fala cumulativa por parte desse aluno.  

Wegerif e Mercer (1996) mencionaram o fato de que esse modelo tipológico de falas 

não se refere a categorias descritivas através das quais “todo discurso observado” possa ser 

“enquadrado” e codificado separadamente. No âmbito do estudo desenvolvido por eles, o 

modelo serviu como uma categoria analítica que tipifica os modos através dos quais as 

crianças conversam em atividades colaborativas. Eles sugerem que essa tipologia oferece um 

referencial útil para compreender com a fala é usada pelas crianças para “pensarem juntas” na 

aula usando um software. Todavia, a fala da sala de aula, para eles, é vista como sendo 

inevitavelmente resistente a uma categorização pura (WEGERIF e MERCER, 1996, p. 51), o 

que suaviza a minha percepção de uma não correspondência perfeita dos turnos de fala dos 

alunos na interação com o Hipermídia Etnográfico e os padrões mencionados por Mortimer e 

Scott (2002; 2003). Contudo, cabe mencionar que a análise desses últimos autores não se 

refere ao desenvolvimento de atividades colaborativas usando um software em sala de aula, 

mas situações envolvendo diálogos entre professor e alunos e alunos trabalhando em grupos 

na realização de outras atividades. 

O padrão IDRF, no entanto, me pareceu ser um padrão que tende a ser mais comum na 

interação dos alunos com o Hipermídia Etnográfico, tal como observado por Wegerif e 

Mercer (1996) na interação entre grupos de alunos e um software diretivo. Esse padrão foi 

descrito pelos autores do seguinte modo: I – Iniciação (pelo computador); D – Discussão 

(entre os alunos); R – Resposta (pelos alunos agindo juntos) e F – follow-up (pelo computador 

ou através do mesmo). Esses autores comentam que o padrão IRF compreende uma seqüência 

básica conhecida, na qual os usuários são mais passivos e o computador desempenha um 

papel semelhante àquele do professor que direciona e avalia as respostas dos alunos. A 

inserção do padrão D no interior do padrão IRF representa uma dimensão a mais no trabalho 

do grupo, se referindo à existência de discussões entre os usuários do software. No modo de 

discussão, os usuários são mais ativos, decidindo juntos sobre as respostas que irão testar e 

“empurrando o computador” na direção de um papel mais passivo na aprendizagem. 

A pesquisa tem mostrado que as questões dos professores normalmente 
limitam as contribuições dos alunos e desencorajam a expansão das respostas 
(Dillon, 1990; Wood, 1988). Porém, o computador não tem o mesmo papel 
social e o mesmo status de autoridade do professor: as crianças são menos 
inibidas em suas discussões em sua presença (Dawes, Fischer e Mercer, 1992; 
Mercer, 1994b). Entretanto, a interação usuário-computador direciona a 
discussão e pode conduzi-la para áreas específicas e respostas (WEGERIF e 
MERCER, 1996 p. 56). 
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 De fato, no caso da interação dos alunos do grupo A com o Hipermídia Etnográfico e a 

pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”, as ações foram 

direcionadas para uma discussão e um movimento de acesso à internet em busca de uma 

resposta específica. Ao interagirem com o site contendo informações químicas sobre o sabão 

de cinzas, os alunos confirmaram a idéia-resposta plantada por Wesley, mas não chegaram a 

responder ao questionamento feito por Jaqueline na 3ª vez que a pergunta e a idéia foram 

enunciadas: “Mas por que quê ocorre uma reação química?”. Todavia, não podemos esquecer 

que Wesley falou em “rearranjo” na 5ª e na 6ª vez em que a pergunta foi enunciada no interior 

do grupo A, e isso sugere uma explicação/resposta para o questionamento feito por Jaqueline. 

A natureza das informações e as descobertas feitas pelos alunos na interação com o site 

conduziram os alunos para outras “áreas específicas e respostas” (o fato do sabão ser um 

“sal”, o estranhamento em relação à natureza até então desconhecida dos reagentes e produtos 

da reação, a natureza do texto escrito e a sua linguagem química correspondente) e a pergunta 

de Jaqueline sugeria uma explicação do mecanismo da reação química envolvida. Todavia, 

nos diálogos subseqüentes ao questionamento dessa aluna, tanto ela como Pablo deixaram 

claro para Wesley que o que eles queriam para aceitar a idéia de reação química era descobrir 

“que” reação estava acontecendo, e isso foi algo que os alunos tiveram alcance através do site 

explorado. 
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6.4 – Episódios relativos aos “alunos-do-grupo-B-(inter)agindo-com-o-Hipermídia-Etnográfico-
sobre-o-sabão-de-cinzas” 
 
 
 Os alunos do grupo B são: Rosemeire, Messias, Leonardo, Eglisson e Laís. Os três 

primeiros têm 17 anos de idade, enquanto os dois últimos têm 16 e 18 anos de idade, 

respectivamente. 

   

6.4.1 - Episódio no 8: “Deve que TODO mundo antigamente usava, né?” 
 

Esse episódio ocorreu durante a primeira interação do grupo B com o Hipermídia 

Etnográfico. Era um dia de aula normal e os cinco alunos do grupo estavam presentes e juntos 

ao redor de um computador. Messias foi quem assumiu o controle do mouse. O grupo acessou 

o Hipermídia e quando apareceu a imagem inicial do caldeirão com o sabão de cinzas sendo 

preparado na tela Leonardo disse: “parece quibe”. Rosemeire achou isso engraçado, riu e 

repetiu o que ele disse para os colegas, que também riram. Assim que o grupo acessou e 

terminou de ler o texto Hoje em dia o pessoal não conhece (em silêncio) um diálogo teve 

início: 

 
1. Leo: “O sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?” Acho que é. Acho que não. 
2. Rose: Uai, aí só tá falano que aqui tem gente que ainda... 
3. Leo: É, mas eu acho que não, sabe por quê? 
4. Eglisson: Eu acho que não cara. 
5. Rose: Eu acho que não é não. 
6. Leo: (...).  
7. Rose: Deve que TODO mundo antigamente usava, né? Mas aí tá falando que aqui em 

Minas Gerais ainda tem gente que usa. 
8. Leo: É isso aí também acho. Tipo assim, o pessoal lá do... antigamente... 
. 
. [Messias faz sinal para Leo falar alto por causa do microfone, eles riem e depois Rose pede para  
.  deixarem Leo falar]. 
. 
9. Leo: Eu acho isso aí. Eu acho que o pessoal antigamente todo mundo usava, não era só os 

mineiros não. 
10.Eglisson: Acho que não era só em Minas Gerais que tinha escassez de produtos de limpeza,  
     só em Minas. 
11.Rose: É, é, é, é. 
. 
.  
. 
12.Leo: Passa aí Messias. Não, fala aí Laís o que quê ocê acha? 
13.Laís: Eu concordo com vocês [Todos riem]. 

(Trecho extraído da SEG B1) 
 



 343 

 O diálogo teve início com Leonardo lendo em voz alta a pergunta do Hipermídia após 

Messias ter colocado a seta do mouse sobre o ponto de interrogação girando na página do 

texto Hoje em dia o pessoal não conhece. Após emitir a pergunta, Leonardo respondeu à 

mesma sem saber dizer ao certo se o sabão de cinzas era ou não era uma invenção do povo 

mineiro. Primeiro ele disse que sim e logo em seguida disse que não. Rosemeire, por sua vez, 

fez um comentário de acordo com o que leu no texto: “Uai, aí só tá falano que aqui tem gente 

que ainda...” (Linha 2). Rosemeire percebeu que o texto não tratava das origens do sabão de 

cinzas, mas mencionava o fato de que “aqui tem gente que ainda...”; na percepção dessa 

aluna, a narrativa comunicava somente que ainda existem pessoas que usam esse sabão em 

Minas Gerais.  

Leonardo prosseguiu o diálogo parecendo concordar com a observação de Rose, mas 

dessa vez ele procurou firmar a sua opinião a respeito: “É, mas eu acho que não, sabe por 

quê?” (Linha 3). Leonardo pretendeu justificar a sua resposta, mas foi interrompido por 

Eglisson, que emitiu a sua resposta para a pergunta: “Eu acho que não é não cara”. Rosemeire, 

depois, foi na mesma direção:“Eu acho que não é não”, mas ela também disse: “Deve que 

TODO mundo antigamente usava, né?” (Linha 7). Nessa última fala, Rosemeire sugeriu que o 

sabão de cinzas tinha um uso “universal” antigamente e Leonardo concordou com ela (Linhas 

8 e 9). Eglisson então foi na mesma direção, procurando uma justificava para o sabão de 

cinzas ter sido amplamente utilizado no passado: “Acho que não era só em Minas Gerais que 

tinha escassez de produtos de limpeza” (Linha 10). Nessa fala, Eglisson provavelmente 

interpretou uma frase do texto Hoje em dia o pessoal não conhece que diz o seguinte: “O 

sabão de cinzas era mais utilizado no passado quando havia escassez de agentes de limpeza”.  

Em sua fala, Eglisson estendeu a informação da narrativa para além das fronteiras de Minas 

Gerais, e como ele estava de acordo com o que Rosemeire e Leonardo estavam falando, ele 

parece ter interpretado a narrativa nos termos do sabão de cinzas ter sido a única opção de uso 

em uma realidade na qual havia carência de agentes de limpeza. Rosemeire encerrou o 

diálogo confirmando todas as falas anteriores: “É, é, é, é”, disse ela na linha 11. Mas 

Leonardo ainda quis saber a opinião de Laís, que após ser questionada disse estar de acordo 

com as opiniões dos colegas. Todos riram de Laís, mas isso foi por causa de seu jeito pessoal 

de ser. 

Entre as linhas 1-11 do diálogo mostrado anteriormente, o padrão de interação foi do 

tipo I,R-R-R-R-R-R-R-R-A (IH,L,RL-RR-RL-RE-RR-RR-RL-RE-AR): Leonardo iniciou o diálogo 

através da leitura da pergunta proposta no Hipermídia e a respondeu manifestando dúvida; 

Rosemeire então respondeu dizendo que a informação do texto não permitia responder à 
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pergunta. Em seguida foi a vez de Leonardo emitir a sua resposta, mostrando estar de acordo 

com a percepção de Rosemeire sobre a narrativa, e optando pela alternativa negativa para as 

origens mineiras do sabão de cinzas, expressando no final de sua fala a intenção de justificar a 

sua resposta; Eglisson também emitiu a sua resposta indo na mesma direção daquela de 

Leonardo, assim como Rosemeire o fez em seguida; depois, essa aluna inseriu uma nova 

visão no diálogo, dizendo que “TODO mundo antigamente usava” e voltou a se referir ao que 

a narrativa comunicava de fato; Leonardo respondeu indicando estar de acordo com a idéia 

apresentada por Rosemeire e Eglisson respondeu nessa mesma direção, concordando com o 

possível uso universal do sabão de cinzas no passado. No final, Rosemeire disse: “É, é, é, é”, 

fazendo assim uma avaliação positiva de todas as falas do diálogo.  

  

6.4.2 - Episódio no 9: “Põe essa outra foto aí”. 
 

 Após a breve discussão ao redor da pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do 

povo mineiro?”, o grupo B partiu para a exploração da página do texto Os ingredientes, 

fazendo novamente uma leitura do tipo silenciosa (em alguns momentos Leonardo, em 

particular, repetiu algumas frases do texto em voz alta e achou-as engraçadas). A palavra 

“barde”, tal como ocorreu com Pablo no grupo A, também não foi compreendida por 

Leonardo, que manifestou a sua dúvida (ver a observação entre as linhas 13 e 14 da SEG B1). 

Rosemeire respondeu à Leonardo dizendo: “Deve sê balde, né?”. Depois, durante a 

reprodução do diálogo em vídeo, eles confirmaram a voz de Dona Rosa e as palavras “no 

barde” sofreram eco nas vozes dos alunos do grupo, parecendo ter um efeito de descontração 

ao invés do incômodo percebido em Pablo no grupo A (ver o episódio no 2). 

 Após explorarem os recursos da página do texto Os ingredientes, os alunos do grupo B 

partiram para a exploração do texto É de cinzas porque ele é feito da dicuada. Esse texto 

comunica que as cinzas não são usadas diretamente no preparo do sabão, mas na forma da 

dicuada, traz um breve diálogo entre Dona Rosa, Dona Aparecida e Dona Anésia a respeito, 

informa sobre algumas características da dicuada e descreve a obtenção da dicuada através do 

barrilero. Na página desse texto há dois botões de vídeo e um botão que dá acesso a duas 

fotografias do barrilero. A pergunta “Por que usam as cinzas?” foi proposta nessa página 

para chamar atenção dos alunos para a existência de uma razão para o uso das cinzas no 

preparo do sabão de cinzas. 

“As cinzas não são diretamente usadas no preparo do sabão de cinzas. Elas são usadas 

para obter a dicuada”, informa o Hipermídia. A dicuada consiste em uma solução aquosa de 
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substâncias dissolvidas provenientes das cinzas. O processo consiste em compactar bem uma 

grande quantidade de cinzas de madeira em um balaio ou um recipiente furado e forrado 

internamente, de modo a passar água quente pelas mesmas para obter a dicuada. A água 

atravessa as cinzas lentamente e uma solução parda-avermelhada, a dicuada, sai por baixo do 

balaio gotejando dentro de uma bacia colocada abaixo. Ao passar pelas cinzas, a água carrega 

consigo um conjunto de substâncias solúveis, dentre as quais o carbonato de potássio, que irá 

reagir posteriormente com a gordura animal para formar o sabão.  

 Os alunos leram o texto É de cinza porque ele é feito da dicuada e a partir daí 

começaram a discutir a pergunta proposta na página do mesmo: “Por que usam as cinzas?”. 

 
14.Leo: “Por que usam as cinzas?” Eles usam as cinzas pra fazê esse negócio aí, a dicuada aí  
     Ó [Apontando para a tela do computador]. 
15.Messias: A cinza é pra fazê a dicuada, né? 
16.Leo: Deve tê algum motivo. 
17.Rose: Não, motivo tem. Se não pô cinzas não vira nada, alá [Olha para o texto na tela]. 
18.Leo: “Não, se pô a cinza não gera nada”. É... Ah, sei lá, a cinza é como se fosse o  
     ingrediente principal [Um vídeo começa a ser reproduzido no computador do grupo vizinho,  
     em som alto; Leo reclama e depois o grupo acessa um dos vídeos da página]. 
// [Assistindo ao vídeo relativo ao diálogo entre Dona Rosa, Dona Aparecida, Dona Anésia e Alex]. 
19.Leo: Ah, não póde pô cinza... 
// [O grupo vê o vídeo novamente, com atenção]. 
20.Rose: (...). [Parecendo indignada com o “não uso” das cinzas no preparo do sabão de cinzas]. 
21.Leo: Põe essa outra foto aí [Pedindo para Messias, que tem o controle do mouse].  
22.Messias: Por que se usam as cinzas?  
23.Rose: Uai, não usa. 
24.Messias: “Por que usam as cinzas?” [Posicionando a seta do mouse sobre a pergunta na tela].  
     Por quê? Porque não pode. 
25.Rose: Por que não pode... [Rindo]. 
26.Messias: É isso aqui? Nóis põe pra vê! [Movendo o mouse]. 
27.Rose: É. 

(Trecho extraído da SEG B1) 
 
 

Leonardo iniciou o diálogo acima lendo a pergunta proposta na página do texto É de 

cinza porque ele é feito da dicuada, respondendo-a em seguida: “Eles usam as cinzas pra fazê 

esse negócio aí, a dicuada aí Ó”. Leonardo respondeu a pergunta dizendo que as cinzas eram 

usadas “pra fazê esse negócio aí”, a dicuada. Nessa fala, Leonardo mostra que não tinha 

nenhuma familiaridade com a “dicuada”, “esse negócio aí”, mas ele também não explicou 

“por quê” usam as cinzas em sua resposta e sim “para quê” elas são usadas, tal como até então 

havia sido comunicado pelo Hipermídia. A resposta de Leonardo foi imediata. O seu jeito de 

falar e a sua referência final à “dicuada aí Ó” parecem revelar um pequeno conflito entre o 

que havia sido comunicado pelo texto e a pergunta que havia sido proposta. O texto dizia que 
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as cinzas eram usadas para obter a dicuada, “a dicuada aí Ó” e a pergunta era para explicar a 

razão do uso das cinzas no processo. Messias então repetiu a resposta dada por Leonardo, 

confirmando que aquele também era o significado percebido por ele através da leitura do 

texto.  

Leonardo prosseguiu inserindo a idéia da existência de “um motivo” para o uso das 

cinzas (Linha 16). Observo que nessa fala Leonardo deixou evidente a sua consciência de que 

não havia respondido à pergunta em sua fala anterior: “Deve tê algum motivo”, disse ele 

(Linha 16). Rosemeire concordou com Leonardo e disse: “Não, motivo tem”, também 

percebendo que por trás da pergunta proposta havia uma resposta, mas que ela também não 

sabia explicar, e a direção de sua justificativa acabou se apoiando na narrativa, na 

interpretação da voz de Dona Rosa: “Se não pô cinzas não vira nada, alá [Olha para o texto na 

tela]” (Linha 17). Na interpretação de Rosemeire, as cinzas eram essenciais ao processo. 

O padrão do discurso até esse momento (SEG B1, linhas 14-17) foi do tipo I,R-R-P-R 

(IH,L,RL-RM-PL-RR): Leonardo iniciou o diálogo através da leitura da pergunta do Hipermídia e 

emitiu sua resposta em seguida de acordo com o que havia lido no texto; Messias respondeu 

tal como Leonardo, e esse último deu prosseguimento à resposta alegando a existência de um 

motivo para o uso das cinzas, seguindo-se o parecer “de acordo” de Rosemeire, com 

justificativa baseada na interpretação da fala de Dona Rosa no texto: “Se não pô cinzas não 

vira nada, alá”. Mas a interpretação de Rosemeire não estava em perfeito acordo com o que 

Dona Rosa dizia no texto. 

Leonardo prosseguiu lendo o trecho correspondente à fala de Dona Rosa no texto, 

conforme foi apontado por Rosemeire: “Não, se pô a cinza não gera nada”, e depois disse: 

“É... Ah, sei lá, a cinza é como se fosse o ingrediente principal (Linha 18). Leonardo e 

Rosemeire estavam interpretando a fala de Dona Rosa de modo semelhante: para Rosemeire 

“se não pô cinzas não vira nada” e para Leonardo “a cinza é como se fosse o ingrediente 

principal”. Mas a leitura da voz de Dona Rosa por Leonardo, no entanto, dizia uma outra 

coisa: “Não, se pô a cinza não gera nada” (Linha 18).  

Messias então acessou o vídeo da página correspondente ao diálogo entre Dona Rosa, 

Dona Aparecida, Dona Anésia e o acadêmico, correspondente às vozes lidas anteriormente, e 

os alunos ficaram atentos e em silêncio durante a reprodução do vídeo pelo computador. 

Enquanto o vídeo era reproduzido, Leonardo logo percebeu o significado essencial do 

diálogo, dando uma nova interpretação: “Ah, não póde pô a cinza” (Linha 19). Observo aqui 

que o significado do texto só ficou mais claro para Leonardo, em particular, após a interação 

com o diálogo em vídeo. Esse foi reproduzido novamente e o os alunos prestaram mais 
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atenção dessa vez, se aproximando um pouco mais da tela do computador. Após a segunda 

reprodução do vídeo, Rosemeire se mostrou indignada por não compreender o “não uso” das 

cinzas no processo.  

O padrão do discurso nesse trecho (SEG B1, linhas 18-20) foi do tipo P-R-R-R-R (PL-

RM-RL-RG-RR): Leonardo prosseguiu na tentativa de encontrar uma resposta lendo o texto e 

considerando as cinzas como o ingrediente principal; Messias respondeu com a ação de 

acionar o botão de vídeo da página; Leonardo observou o vídeo e logo emitiu uma resposta 

alterando a sua idéia inicial; o grupo respondeu com atenção redobrada ao vídeo e Rosemeire 

respondeu no final mostrando-se indignada com o que viu e ouviu, não compreendendo muito 

bem se as cinzas eram ou não eram usadas no preparo do sabão “de cinzas”.  

Dando continuidade, Leonardo pediu a Messias para acionar um outro botão da 

página: “Põe essa outra foto aí”, disse ele. Leonardo sabia que aquele botão dava acesso a 

uma fotografia devido a uma instrução dada anteriormente aos alunos. No entanto, antes de 

atender ao pedido do colega, Messias recolocou a pergunta no grupo e Rosemeire respondeu 

evidenciando a sua indignação: “Uai, não usa” (Linha 23). Messias então voltou a enunciar a 

pergunta, acionando-a e lendo-a na página do Hipermídia, e depois emitiu a sua resposta: 

“Porque não pode” (Linha 24). A interpretação de Messias provavelmente se relacionou à 

leitura da voz de Dona Aparecida no texto e no vídeo: “Não pode pegá a cinza... sem cinza. 

Ele é de cinza e não pode deixá a cinza pegá ele”.  

Rosemeire respondeu à fala de Messias fazendo uma espécie de avaliação negativa da 

mesma, em tom depreciativo, indicando que a resposta dada não explicava muito bem aquele 

contra-senso. Messias então demonstrou a intenção de atender ao pedido de Leonardo, na 

direção de acionar o botão de acesso à página com as fotografias do barrilero, o que foi 

incentivado positivamente por Rose. O padrão do discurso nesse trecho (SEG B1, linhas 21-

27) foi do tipo P-I-R-I,R-A-P-R (PL-IM-RR-IM,RM-AR-PM-RR), começando com uma fala de 

prosseguimento de Leonardo, sugerindo acessar a página com as fotografias, seguindo-se a 

recolocação da pergunta por Messias, a resposta à pergunta por Rosemeire, uma nova 

colocação da pergunta por Messias e emissão de sua resposta, a avaliação da resposta de 

Messias por Rosemeire, o prosseguimento discursivo de Messias no sentido de atender à 

solicitação de Leonardo (“Põe essa outra foto aí”) e a resposta de Rosemeire concordando em 

ir nessa direção.  

No diálogo mostrado acima, os alunos estavam procurando compreender como as 

cinzas eram usadas no preparo do sabão. Primeiro eles leram o texto em silêncio, depois 

identificaram a pergunta e a discutiram de acordo com os seus entendimentos. Ao assistir ao 
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diálogo em vídeo na página do Hipermídia, Leonardo alterou a sua interpretação para o uso 

das cinzas no preparo do sabão: “Ah, não pode pô cinza” e quis continuar a exploração da 

página para tornar o assunto mais claro, mas antes disso Messias recolocou a pergunta no 

grupo, também manifestando seu desejo de compreender. Os alunos ainda não haviam 

entendido bem o modo como as cinzas são usadas no preparo do sabão de cinzas. O vídeo 

havia esclarecido um aspecto, mas ainda não havia clareado o assunto por inteiro. A 

exploração da narrativa etnográfica então prosseguiu na direção da sugestão de Leonardo: 

 

/ [Acessam a página contendo as fotografias dos dois barrileros, todos prestam muita atenção, se  
   aproximando do monitor]. 
28.Leo: Aqueles balaio. 
/ [Grupo presta atenção em silêncio enquanto Messias lê a legenda na tela]. 
29.Leo: Aqui as cinzas aqui [Apontando para a tela]. Usam as cinzas sim! 
30.Rose: O de cá é feito de pano [Apontando para a tela]. 
31.Leo: As cinzas deve tipo assim... [Gesticulando com as mãos e olhando para o grupo]. Eles  
    devem jogá... tipo colocá... fazê tipo café com as cinzas. Deve fazê uma coisa assim. / Ah,  
    eu acho. 
32.Rose: Lá? 
33.Messias: Com as cinzas? 
34.Leo: [Olhando para Rose] É, tipo... 
35.Rose: ... tipo jogá aquela... aquele negócio alí nas cinzas? [Apontando para a tela]. 
36.Leo: Já fêz café? Já viu como é que faz café? [Todos riem]. Ah, sei lá, essas menina da nova  
     sociedade. 
37.Rose: Já fiz café já Leo. 
38.Laís: Aí saí aquilo lá que tá debaixo do balde? 
39.Rose & Leo: É. 
40.Leo: A impressão que dá é o que eles fazem. 
41.Rose: [Apontando para a tela] Eles jogam alguma coisa nas cinzas pra saí aquilo alí, né?  
    Aquele líquido vermelho alí.  
/ [O grupo volta ao texto É de cinza porque ele é feito da dicuada]. 

(Trecho extraído da SEG B1) 
 

 O grupo B se mostrou muito atencioso e responsivo frente à página com as fotografias 

do barrilero. Leonardo observou algo familiar: “Aqueles balaio” (Linha 28) e notou as cinzas 

no interior do barrilero na fotografia anunciando: “Usam as cinzas sim!” (Linha 29). Messias 

leu os dizeres da página e Rosemeire observou que havia diferenças entre os dois barrileros, 

percebendo que um era forrado internamente com saco de pano (Linha 30). Leonardo então 

expressou um raciocínio  rápido, comparando a obtenção da dicuada com o preparo de um 

café (Linha 31). Rosemeire e Messias fizeram perguntas a Leonardo para que ele continuasse 

explicando a sua idéia (Linhas 32, 33 e 35) e Leonardo respondeu inicialmente perguntando a 

Rosemeire se ela já havia feito café (Linha 36). Nesse momento, Laís também entrou no 
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diálogo, percebendo a familiaridade do que estava vendo na tela do computador com algo que 

ela já conhecia e havia percebido através de Leonardo: “Aí saí aquilo lá que tá debaixo do 

balde?” (Linha 38), disse ela. Noto aqui que nas fotografias mostradas no Hipermídia não 

havia nada debaixo de um “balde”, mas sim debaixo do “barrilero”, mas Rosemeire e 

Leonardo entenderam o que Laís estava dizendo (Linha 39). Rosemeire então refletiu sobre 

“alguma coisa” que “eles jogam” nas cinzas “pra saí aquilo alí”, “aquele líquido vermelho alí” 

e Messias então respondeu com uma ação de retorno ao texto É de cinza porque ele é feito da 

dicuada. A partir daí a conversa prosseguiu:  

 
42.Rose: [Lendo o texto e apontando para a tela do computador] “As cinzas não são diretamente  
     usadas no preparo do sabão, elas são usadas para obter a di...”. É isso mesmo que ocê falô  
     Leo.  
43.Laís: Elas são usadas para o quê? 
44.Rose: “... obter a di-cuada” [Apontando para a tela]. Sei lá como é que fala isso.  
45.Leo: Essa parada aí, da... da... como que é o nome?  
46.Rose: Dicuada. 
47.Leo: Da dicuada aí. Deve sê tipo assim, o líquido coado, como se fosse café, sei lá. 
48.Rose: É. 
49.Laís: O que quê é? Que quê ele falô? 
50.Rose: Tipo assim, cê pega um líquido e joga nas cinzas assim [Explica pacientemente usando  
     as mãos e dedos simulando um recipiente e depois aponta para a tela]. Aí sai esse líquido alí. 
51.Laís: Esse vermelho. 
52.Rose: É. Que mostrou lá. 
53.Laís: Aham. 
54.Eglisson: Mai o que quê joga nas cinzas? [Dirigindo-se a Leo e Rose]. 
55.Rose: Não sei [Rindo]. 
/ [Eglisson expressa sua dúvida através das mãos]. 
56.Leo: Não sei. Deve sê... Será que é água?  
57.Eglisson: Não sei. 
58.Rose: Não, não deve sê água não (...). “É um líquido de cor parda-avermelhada...” 
    [Apontando para a tela e lendo o texto]. 
59.Leo: Vô fazê isso lá em casa. Vô jogá água e vê o que é que vai virá. 
60.Rose: “... obtida através do barrilero”. 

(Trecho extraído da SEG B1) 
 

Assim que retornaram ao texto, Rosemeire leu a primeira frase do mesmo e antes de 

terminá-la concluiu que Leonardo havia feito uma boa interpretação do processo: “É isso 

mesmo que ocê falô Leo”, disse ela (Linha 42). Laís então perguntou: “Elas são usadas para o 

quê?”, e Rosemeire leu no texto: “... obter a di-cuada”. Depois, Leonardo relacionou a 

dicuada ao “líquido coado, como se fosse café”, completando o seu raciocínio analógico 

(Linha 47). Laíz quis entender melhor o que Leonardo havia falado e Rosemeire explicou a 

ela, gesticulando, e Laís demonstrou ter compreendido (Linhas 51 e 53).  



 350 

Eglisson, que por sua vez ainda não havia participado do diálogo, perguntou: “Mai o 

que quê joga nas cinzas?” (Linha 54); Eglisson estava ecoando a dúvida reflexiva que 

Rosemeire havia colocado anteriormente para o grupo na interação com as imagens do 

barrilero: “Eles jogam alguma coisa nas cinzas pra saí aquilo alí, né? Aquele líquido vermelho 

alí” (Linha 41). Mas essa dúvida ninguém soube responder: Leonardo sugeriu que fosse a 

água e mostrou a sua intenção de realizar isso na prática, “lá em casa” (Linha 59), conforme 

ele disse: “Vô jogá água e vê o que é que vai virá”. 

Esse trecho do discurso dos alunos mostra como o raciocínio analógico de Leonardo 

foi sedimentando no grupo, com base na associação entre a obtenção da dicuada  e o preparo 

de um café, ajudando o grupo a compreender como é que as cinzas eram usadas no preparo do 

sabão de cinzas. Enquanto isso não ficou claro o suficiente não houve nenhuma direção no 

sentido de responder ao “quê” era colocado sobre as cinzas, e foi somente a partir dessa 

clareza que alguém do grupo levantou essa questão, inserindo-a em um momento mais 

oportuno. É interessante observar que essa foi a primeira vez que Eglisson se manifestou 

verbalmente nesse episódio. Ele esteve o tempo todo ouvindo os colegas, atento, procurando 

entender através deles. Quando Rose colocou a  pergunta anteriormente, ele deve ter pensado 

a respeito, e quando a idéia do processo ser semelhante ao preparo de café estava se 

consolidando, ele re-inseriu a dúvida de Rosemeire. 

Ninguém soube dizer ao certo “o quê” era colocado sobre as cinzas para obter a 

dicuada, mas os alunos já sabiam dizer como as cinzas eram utilizadas no processo. Essa 

conquista descontraiu o grupo um pouco, houve brincadeiras e Messias depois clicou sobre o 

botão de acesso ao vídeo Preparando o barrilero. Enquanto esse era reproduzido houve 

vários comentários, conforme descreverei no episódio seguinte. Após isso, eles acessaram a 

página do texto A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão, e foi a partir daí que 

perceberam “o quê” era colocado nas cinzas para obter a dicuada, “aquele líquido vermelho 

alí”.  
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6.4.3 - Discussão dos Episódios 8 e 9  

 

6.4.3.1 - Resumindo os episódios 

 

 No episódio no8 vimos os alunos do grupo B em seus primeiros momentos de 

interação com o Hipermídia Etnográfico. Eles leram o texto Hoje em dia o pessoal não 

conhece e discutiram a pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?”. A 

discussão ao redor dessa pergunta não foi tão extensa quanto aquela observada no grupo A, 

conforme mostrei nos Episódios 1(a), 1(b) e 1(c), destacando-se nas falas dos alunos do grupo 

B a indicação de um uso “universal” para o sabão de cinzas no passado. 

 No episódio 9 vimos novas ações dos alunos do grupo B durante a primeira interação 

com o Hipermídia Etnográfico, descrevendo mais especificadamente os movimentos iniciados 

pela pergunta “Por que usam as cinzas?”. Esse episódio mostrou como os alunos conciliaram 

os recursos escrito-audio-visuais do Hipermídia para a compreensão do modo de utilização 

das cinzas no preparo do sabão com destaque para a interação com as fotografias do barrilero. 

Esse processo teve início com a leitura de um texto do Hipermídia, passando depois pela 

reprodução de um vídeo e culminou na interação com essas fotografias. 

 

6.4.3.2 - Um uso “universal” para o sabão de cinzas no passado? 

 

 No diálogo mostrado no episódio 8, os alunos do grupo B expressaram as suas 

opiniões pessoais sobre as origens mineiras do sabão de cinzas: a expressão “eu acho” esteve 

presente em todas as falas. Rosemeire foi aquela do grupo que percebeu com mais clareza o 

que estava sendo comunicado pelo texto Hoje em dia o pessoal não conhece e expressou a sua 

opinião considerando um possível uso “universal” para o sabão de cinzas no passado: “Deve 

que TODO mundo antigamente usava, né? Mas aí tá falando que aqui em Minas Gerais ainda 

tem gente que usa” (Episódio 8, SEG B1, linha 7). Nessa fala, Rosemeire colocou tanto a sua 

opinião como a sua percepção que o texto não informava sobre as origens do sabão de cinzas.  

É curioso notar que Leonardo concordou prontamente com Rosemeire sobre o uso 

universal do sabão de cinzas no passado (Episódio 8, SEG B1, linha 9), assim como Eglisson, 

que justificou essa idéia através da inferência que não era só em Minas Gerais que havia 

escassez de produtos de limpeza no passado (Episódio 8, SEG B1, linha 10). Na visão de 

Eglisson, parece que o sabão de cinzas foi considerado como o único agente de limpeza 

disponível numa época em que havia escassez de materiais dessa natureza. 



 352 

O breve diálogo dos alunos do grupo B mostrado no episódio 8,  evidencia como o 

texto Hoje em dia o pessoal não conhece cumpriu tanto a sua função univocal como 

dialógica57 no grupo. No caso do grupo A, a pergunta proposta no Hipermídia desencadeou 

uma discussão mais intensa, conforme mostrei nos episódios 1(a), 1(b) e 1(c), com pontos de 

vista contrários e movimentos de autoridade na direção da exclusão da idéia de uma possível 

origem mineira para o sabão de cinzas. No caso do grupo B, a discussão ao redor da pergunta 

sobre as origens mineiras do sabão de cinzas foi menos intensa. Para os alunos desse grupo a 

questão não pareceu ser tão polêmica ou importante e o grupo logo atingiu um consenso, 

prosseguindo depois com a exploração do Hipermídia.  

Rosemeire foi quem deixou transparecer com mais clareza o exercício da função 

univocal da narrativa, enfatizando o que o texto estava comunicando de fato: “... aí só tá 

falano que aqui tem gente que ainda...” (Episódio no8, SEG B1, linha 2), disse ela. Foi essa 

mesma aluna que também inseriu uma idéia correspondente à função dialógica do texto ao 

dizer com ênfase: “Deve que TODO mundo antigamente usava, né?” (Episódio no8, SEG B1, 

linha 7). Observo que Rosemeire não disse “EU ACHO que todo mundo antigamente usava”, 

mas “DEVE QUE...”. Ao que parece, essa aluna estava procurando justificar a negação das 

origens mineiras do sabão de cinzas nos termos de um uso amplo desse sabão no passado, e a 

sua visão atraiu adeptos no grupo. 

Enquanto no grupo de Wesley, Pablo, Jaqueline, Maria e Gláucia (grupo A) a negação 

para as origens mineiras do sabão de cinzas foi justificada mediante o estabelecimento de 

relações entre raças, classes sociais e hábitos de higiene, no grupo de Leonardo, Rosemeire, 

Eglisson, Laís e Messias (grupo B) a negação para a pergunta proposta foi “atenuada” por 

uma crença em um uso “universal” para o sabão de cinzas no passado. No caso do grupo A, a 

negação das origens mineiras do sabão de cinzas foi mais veemente, havendo pressão e 

insistência nessa direção. As características do diálogo desse grupo sugerem que estava 

havendo uma possível recusa cultural em relação ao sabão de cinzas, indicando que o 

conteúdo do Hipermídia estava sendo considerado como um “estranho no ninho” para os 

alunos. Se tal recusa é de fato uma verdade, então como podemos explicar o que se passou 

com os alunos do grupo B? O diálogo entre os alunos desse grupo também demonstrou uma 

tendência em negar as origens mineiras do sabão de cinzas, mas a justificativa no caso desse 

grupo foi dada com base na idéia de um uso “universal” para esse sabão no passado e, nesse 

__________________________________________________________________ 

57. Além das referências citadas a esse respeito na discussão dos episódios 2, 3 e 4, ver também a discussão de 
Wertsch (1997, p. 71-78) a respeito. 
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contexto, pareceu ser pouco provável uma origem mineira para o sabão de cinzas. Ao 

sugerirem que o sabão de cinzas era usado por “TODO mundo antigamente”, estariam os 

alunos do grupo A atribuindo um “status cultural universal” para esse sabão? Estaria o grupo 

B indicando com isso uma aceitação cultural plena no sentido de que os conhecimentos sobre 

o sabão de cinzas fossem inseridos em suas aulas de Química? 

Tal como Maria no grupo A, os alunos do grupo B devem ter percebido que o 

conteúdo do CD-ROM que estava sendo explorado trazia informações sobre algo pouco 

comum em suas aulas, e isso provavelmente ocupou um status elevado nesse contexto, daí a 

sugestão de um uso universal para o sabão de cinzas no passado. Nesse sentido, é provável 

que Rosemeire, Leonardo e Eglisson, particularmente, estivessem considerando atraente a 

inserção daquele material em suas aulas, de modo semelhante ao que ocorreu com Maria no 

grupo A, embora pareça que no caso dessa aluna tenha havido um apelo mais favorável a esse 

respeito. Se isso é verdade, então os alunos do grupo B também estavam reagindo de modo 

favorável à inserção do conteúdo do Hipermídia em suas aulas, e é provável que isso tenha 

relação com as orientações menos favoráveis desses alunos em relação aos conteúdos normais 

da Química escolar.  

Mas por que razão tanto os alunos do grupo A como os alunos do grupo B 

demonstraram a tendência predominante de negar as origens mineiras do sabão de cinzas? Em 

primeiro lugar temos que perceber que a expressão “povo mineiro”, que aparece expressa na 

pergunta do Hipermídia, se refere a uma grande diversidade de indivíduos dispersos em 

diferentes regiões, a uma “raça mestiça”, formada originalmente pelo cruzamento de três 

grupos étnicos e culturais centrais: os brancos, os negros e os indígenas. O conceito de “povo 

mineiro” se constitui, portanto, como uma população de indivíduos resultante de um 

cruzamento entre esses grupos. Ortiz (1994, 92, 93) chama isso de uma “miscigenação racial” 

associada à noção de heterogeneidade e pluralidade étnica, cultural e física. O “povo 

mineiro”, então, corresponde a indivíduos diversos espalhados pelo estado constituindo um 

povo “pluriracial” e “pluricultural”. 

É curioso observar que os alunos não mencionaram uma possível origem indígena para 

o sabão de cinzas em uma etapa na qual a interação com o Hipermídia permitia a livre 

exposição de idéias. A relação entre raças e as origens do sabão de cinzas ocorreu no interior 

do grupo A, mas também não houve ali menção aos indígenas. Os alunos falaram nos 

escravos, no branco, no Europeu, mas não mencionaram os índios. É curiosa também a 

observação de Wesley no grupo A ao dizer: “Esse negócio da cultura mineira foi criada mais 

pelos branco” (SEG A1, linha 41, Episódio 1(c)), demonstrando com isso uma visão 
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hierárquica da formação da cultura mineira. Se considerarmos que os alunos sabiam que o 

único grupo “nativo” de fato eram os indígenas, os quais sequer foram mencionados nas falas 

dos alunos, e que eles também sabiam que o branco e o negro vieram de fora, então faz 

sentido considerar que o sabão de cinzas não teve origem em solo mineiro. Parece que por trás 

dessa tendência em negar as origens mineiras para o sabão de cinzas há também uma 

pressuposição que vê a cultura como predominantemente vinda de fora, assim como os grupos 

raciais mencionados nas falas dos alunos, e devem existir razões históricas, culturais e 

institucionais concorrendo para essa pressuposição. Há também um outro aspecto que não 

podemos esquecer e que se refere ao fato de que pouco sabemos sobre os conhecimentos que 

são “nativos” de fato. Pouco sabemos sobre as culturas anteriores ao processo de colonização 

e pouco sabemos sobre a cultura dos grupos dominados nesse processo e, talvez, seja mais 

adequado nesse contexto assumirmos que o sabão de cinzas compreende uma “raiz cultural” 

(D’AMBROSIO, 1998: 14), conforme já mencionado. 

Temos que reconhecer ainda que os conhecimentos ao redor do sabão de cinzas, tal 

como aqueles presentes em outros conhecimentos e tecnologias tradicionais, são 

conhecimentos restritos a indivíduos, famílias e comunidades específicas espalhadas pelo 

estado de Minas Gerais. Como esses conhecimentos vêm sendo transmitidos exclusivamente 

através da linguagem oral, isso restringe os mecanismos de transmissão dos mesmos. Não se 

trata de um saber que existe fora desses indivíduos, mas que existe única e exclusivamente 

entre eles. O que quero dizer é que embora haja uma memória cultural coletiva mais ampla a 

respeito do uso e do sabão de cinzas, o seu processo de produção compreende um 

conhecimento que é restrito a algumas pessoas somente.  

Segundo Elkana (1981, p. 15, 16) as imagens que fazemos de um conhecimento são 

visões socialmente determinadas que para cada cultura, sociedade, grupo ou comunidade 

determinam os seguintes aspectos: fontes do conhecimento, legitimação, audiência ou 

público, continuum sagrado-profano, escala de tempo, grau de consciência, relação com 

normas, valores e ideologias predominantes e relações com a natureza. Essas imagens 

determinam o que será considerado: importante, simétrico, interessante, bonito, válido, 

absurdo, harmonioso e etc. Elkana diz que nenhuma dessas avaliações pode ser determinada 

pelo corpo do conhecimento em si, mas como resultado das imagens resultantes de um 

consenso social em relação ao conhecimento, imagens que mudam com o tempo e o lugar, de 

cultura para cultura, de subcultura para subcultura e mesmo de disciplina para disciplina. No 

caso dos conhecimentos sobre o sabão de cinzas, as suas fontes repousam no conhecimento 

tradicional popular. Com a sua inserção em sala de aula há uma inversão da ordem 
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hierárquica que privilegia exclusivamente o conhecimento científico Ocidental nos currículos 

de ciências, e isso certamente causou um impacto nos alunos, pois eles não estavam 

acostumados a ver um outro modo de conhecer em suas aulas.  

O público herdeiro da ciência popular, conforme mencionei anteriormente, não são os 

alunos, mas grupos restritos de indivíduos, pouco ou não escolarizados, que se encontram 

espalhados pelo estado de Minas Gerais. As imagens dessa ciência pelos seus herdeiros 

diferem, portanto, das imagens que os alunos têm da mesma, assim como da população mais 

ampla, embora possa haver um continuum entre os “de dentro” e os “de fora”: há muitas 

pessoas que reconhecem as propriedades do sabão de cinzas e o utilizam (ou utilizaram) como 

agente de limpeza, mas que nada sabem sobre como esse sabão é feito. Além disso, as 

imagens atuais sobre o sabão de cinzas certamente diferem das suas imagens no passado. Ao 

colocar os alunos frente ao Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas, entretanto, ocorre 

uma alteração do modo como os conhecimentos vêm sendo transmitidos ao longo das 

gerações. Além disso, há também uma alteração do currículo escolar. Podemos dizer que as 

imagens dos alunos sobre o sabão de cinzas ainda não haviam sido articuladas em seu todo no 

momento inicial de interação com o Hipermídia, eram imagens iniciais, prévias, e é por isso 

que esse foi um momento importante para análise. Ou seja, os alunos pouco sabiam a respeito 

do sabão de cinzas e ao se depararem com a pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do 

povo mineiro?” eles expressaram as suas primeiras imagens, estabelecendo relações entre 

raças, classes sociais, hábitos de higiene diferenciados e sugerindo um uso “universal” para o 

sabão de cinzas no passado. Todavia, um aspecto que se destacou nos primeiros momentos de 

interação dos alunos com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas foi o fato de não 

saberem praticamente nada sobre os conhecimentos ao seu redor; os alunos estavam diante de 

conhecimentos inéditos; uma condição que me pareceu ser bastante adequada para a 

investigação da interação dos alunos com o conteúdo do Hipermídia.  

  

6.4.3.3 - Integrando as linguagens da narrativa etnográfica 

 

 Na exploração da página Os ingredientes pelo grupo B, vimos que a palavra “barde” 

não foi muito bem compreendida pelo aluno Leonardo, e isso provavelmente se relacionou 

com a sua não familiarização com a linguagem oral escrita. Recordo novamente aqui que essa 

palavra também teve um efeito em Pablo no grupo A (Episódio 2, SEG A1, linhas 1-4), mas 

no caso desse aluno, essa palavra provocou estranhamento e incômodo, enquanto que no caso 
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de Leonardo parece ter havido mais curiosidade, e ele achou engraçado quando ouviu essa 

palavra no diálogo em vídeo e através de sua tradução por Rosemeire. 

 Após explorarem a página do texto Os ingredientes os alunos partiram para o texto É 

de cinza porque ele é feito da dicuada. Eles leram o texto em silêncio e depois identificaram a 

pergunta proposta na página: “Por que usam as cinzas?”. Ao se depararem com essa 

pergunta, os alunos perceberam que havia algum motivo para o uso das cinzas no processo: 

“Deve tê algum motivo”; “Não, motivo tem” (Episódio 9, SEG B1, linhas 16 e 17). Nessas 

duas falas, observo que os alunos perceberam haver alguma inteligência ou razão para a 

utilização das cinzas no preparo do sabão, e isso decorreu da interação com a pergunta: “Por 

que usam as cinzas?”. 

A resposta inicialmente dada por Leonardo seguiu a direção de dizer “para quê” as 

cinzas são usadas, se situando mais no nível dos significados comunicados pelo texto, mas ele 

logo percebeu que aquela resposta não respondia à pergunta feita e disse: “Deve tê algum  

motivo” (Episódio 9, SEG B1, linha 16). A esse respeito, Rosemeire concordou com 

Leonardo, e a sua justificativa se baseou em sua interpretação da voz de Dona Rosa escrita no 

texto: 

Não, se pô a cinza não gera nada. Vira uma coisa lá, quase nada 
     (Trecho extraído do texto É de cinza porque ele é feito da dicuada – 

                                                              Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas). 
 
Mas Rosemeire trocou as palavras do texto de lugar em sua interpretação, dando um 

outro significado: “Se não pô cinzas não vira nada, alá [Olha para o texto na tela]” (Episódio 

9, SEG B1, linha 17). No texto, Dona Rosa estava se referindo ao fato de não poder colocar as 

cinzas diretamente no preparo do sabão e Rosemeire interpretou essa fala considerando que a 

cinza  é um ingrediente essencial. Rosemeire não estava equivocada sobre o que havia falado, 

mas Dona Rosa disse: “Não, se pô a cinza não gera nada...”, e Rosemeire entendeu: “Se não 

pô cinzas não vira nada, alá”. O mais curioso aqui é que Leonardo leu a fala de Dona Rosa no 

texto logo em seguida e de acordo com o que estava escrito, sem trocar palavras de lugar e 

sem alterar a pontuação, e a sua interpretação foi na direção do que Rosemeire havia dito: 

“Ah, sei lá, a cinza é como se fosse o ingrediente principal” (Episódio 9, SEG B1, linha 18).  

 Vemos aqui uma situação interessante, na qual a leitura da voz de Dona Rosa 

conduziu a uma troca de lugar das palavras inicialmente emitidas: de “Não, se pô a cinza...”, o 

enunciado foi alterado para: “Se não pô cinzas...”. Rosemeire provavelmente estava com o seu 

olhar direcionado para o tema “sabão de cinzas” e o que estava escrito no texto parecia um 

contra-senso nessa direção: “Não, se pô a cinza não gera nada...”. Nesse sentido, o olhar 
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direcionado de Rosemeire pode tê-la conduzido à uma alteração da mensagem transmitida por 

Dona Rosa.  

A resposta de Messias para esse diálogo foi clicar sobre um dos botões de vídeo da  

página do texto É de cinza porque ele é feito da dicuada, no qual Dona Rosa, Alex, Dona 

Aparecida e Dona Anésia conversam sobre o uso indireto das cinzas no preparo do sabão. 

Durante a primeira reprodução desse vídeo Leonardo concluiu: “Ah, não póde pô cinza...” e o 

grupo permaneceu calado, observando com atenção redobrada o vídeo ser reproduzido uma 

segunda vez. Rosemeire pareceu indignada com aquele o significado da mensagem 

comunicada pelo vídeo e Leonardo então pediu a Messias: “Põe essa outra foto aí”. Nesse 

instante, a impressão que se tem é que o “modo de uso das cinzas” foi colocado em um plano 

superior à pergunta “Por que usam as cinzas?”, revelando uma atração momentânea dos 

alunos por algo específico que estava sendo narrado e não pela pergunta proposta. Mas 

Messias não quis perder a pergunta de vista, voltando a emiti-la para o grupo, e Rosemeire foi 

quem trocou “figurinhas” com ele sobre o assunto. O grupo então acessou a página com as 

fotografias do barrilero. 

A interação com o texto É de cinza porque ele é feito da dicuada não foi suficiente 

para que os alunos do grupo B compreendessem como as cinzas são utilizadas no preparo do 

sabão de cinzas. Na interação com o texto, Leonardo e Rosemeire, em particular, 

consideraram as cinzas como um ingrediente essencial envolvido no preparo do sabão de 

cinzas. Isso não está em desacordo com a narrativa etnográfica, mas esse não era o significado 

preciso que estava sendo comunicado pela voz de Dona Rosa. O processo começou a se tornar 

mais claro após os alunos assistirem ao diálogo em vídeo acessado através de um botão 

colocado na página do texto, conforme Leonardo sinalizou: “Ah, não póde pô a cinza” 

(Episódio no 9, SEG B1, linha 19). Vemos aqui um caso no qual o significado comunicado 

pela linguagem escrita foi alterado pela linguagem audiovisual do Hipermídia, se 

aproximando do significado que a narrativa pretendeu comunicar naquele momento: o uso 

indireto das cinzas. 

As informações do texto É de cinza porque ele é feito da dicuada deixaram Rosemeire 

indignada com o fato do sabão “de cinzas” não ser feito com  “cinzas”, mas todos do grupo 

ficaram curiosos para saber como as cinzas eram usadas no processo. Tanto é que após a 

mudança de sentido expressa por Leonardo, os alunos assistiram novamente ao diálogo em 

vídeo, prestando mais atenção dessa vez (Episódio no 9, SEG B1, entre as linhas 19 e 20). 

Mas, ler o texto e assistir ao diálogo em vídeo duas vezes também não foi  suficiente para o 

entendimento e Leonardo logo sugeriu “Põe essa outra foto aí”.  
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 Ao acessarem a página com as imagens do barrilero os alunos foram percebendo que 

as cinzas eram usadas no processo (“Usam as cinzas sim!”, SEG B1, linha 29), que havia 

tipos diferentes de forrações nos barrileros mostrados nas imagens (“O de cá é feito de pano”, 

SEG B1, linha 30) e que o processo tinha semelhança com o preparo de um café (“... Eles 

devem jogá... tipo colocá... fazê tipo café com as cinzas...” – SEG B1, linha 31). Após essas 

conclusões parciais do grupo decorrente da interação com as fotografias, uma outra questão 

apareceu no grupo, relativa ao “quê” era colocado nas cinzas para obter a dicuada : “Eles 

jogam alguma coisa nas cinzas pra saí aquilo alí, né? Aquele líquido vermelho alí”(Episódio 

no 9, SEG B1, linha 41). Essa questão levou os alunos de volta ao texto É de cinza porque ele 

é feito da dicuada. Não estava claro “o quê” era colocado sobre as cinzas e a resposta dada 

pelo controlador do mouse (Messias) para essa questão foi retornar ao texto. 

Assim que o texto apareceu na tela, Rosemeire leu: “As cinzas não são diretamente 

usadas no preparo do sabão...” e logo concluiu que a visão de Leonardo fazia sentido, ficando 

mais claro que as cinzas não são usadas “diretamente” no preparo do sabão de cinzas. É 

curioso observar que essa foi a mensagem inicialmente lida pelos alunos no texto, antes de 

partirem para a exploração do vídeo e das fotografias do barrilero, mas ela só ficou mais clara 

depois que os alunos assistirem ao diálogo em vídeo (para Leonardo, em particular) e depois 

que viram as fotografias (todos os alunos). A partir daí, o diálogo dos alunos mostrou uma 

sedimentação da idéia de Leonardo sobre a semelhança entre o processo de obtenção da 

dicuada e o preparo de um café e a interação com os recursos do Hipermídia tornou  evidente 

como a fotografia, o texto e o vídeo foram integrados pelos alunos para a construção dos 

significados quando ao uso/não uso das cinzas: 

 

49.Laís: O que quê é? Que quê ele falô? 
50.Rose: Tipo assim, cê pega um líquido e joga nas cinzas assim [Explica pacientemente usando  
     as mãos e dedos simulando um recipiente e depois aponta para a tela]. Aí sai esse líquido alí. 
51.Laís: Esse vermelho. 
52.Rose: É. Que mostrou lá. 
53.Laís: Aham. 

 

No diálogo acima os alunos do grupo B estavam frente ao texto É de cinza porque ele 

é feito da dicuada. “Esse vermelho”, conforme disse Laís (Linha 51 acima), era a dicuada 

mostrada na fotografia da direita na página de fotografias do barrilero, conforme disse 

Rosemeire: “É. Que mostrou lá” (Linha 52). Nesse trecho da exploração do Hipermídia 

Etnográfico pelo grupo B percebo como os alunos se interessaram por saber como as cinzas 

eram usadas no procedimento de preparo do sabão, face às informações que lhes pareceram 
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contraditórias vindas do texto e do vídeo. A narrativa (e não a pergunta proposta na página do 

texto) estimulou a curiosidade dos alunos, mas havia também um contra-senso ali e isso 

tornou o assunto mais curioso, fazendo com que os alunos avançassem sobre a narrativa 

integrando os recursos escritos aos recursos audiovisuais e imagéticos. Os alunos partiram do 

texto para o vídeo e depois para as fotografias do barrilero. Com isso eles compreenderem 

como as cinzas eram usadas no processo. Todavia uma outra questão curiosa surgiu: o “quê” 

era colocado sobre as cinzas? Novamente vemos aqui a narrativa instigando a curiosidade dos 

alunos e para responder a essa questão a resposta foi avançar para o texto seguinte do 

Hipermídia. 

 Em uma discussão sobre interatividade e hipertexto, Silva mencionou o seguinte: 

 

Aquilo que define o digital com peculiar disposição comunicacional é 
precisamente a condição  de  hipertexto  essencialmente  interativo.   Aqui se 
define a imagem, o som  e  o  texto  como  campo aberto  de  possibilidades  
diante  do gesto do usuário. E como novo paradigma que sustenta o  
movimento  contemporâneo  das tecnologias educacionais,  o  hipertexto  e   o   
digital   são   o   fundamento  modelador   do   novo ambiente comunicacional. 
Portanto, aprender com o movimento das novas técnicas é antes de tudo  
aprender  com a nova modalidade educacional. Ou seja: aprender que 
comunicar não é simplesmente transmitir, mas disponibilizar múltiplas  
disposições à intervenção do interlocutor. A comunicação só se realiza 
mediante a sua participação. Isso quer dizer  bidirecionalidade,  intervenção  
na  mensagem  e  multiplicidade  de conexões (SILVA, 2002, p. 69). 

 

 A interação dos alunos do grupo B com o preparo do barrilero e o modo de utilização 

das cinzas no preparo do sabão, conforme comunicado textualmente pelo Hipermídia, levou-

os a recorrer à informação audiovisual presente no instrumento: um diálogo registrado em 

vídeo, mas isso só ocorreu “mediante a participação”, o engajamento dos alunos, e foi a partir 

daí que a mensagem originalmente percebida foi lapidada: “Ah. Não pode pô a cinza”, disse 

Leonardo (Episódio 9, SEG B1, linha 19). Os alunos então assistiram novamente o diálogo 

em vídeo, prestando atenção redobrada, o que deixou Rosemeire indignada com os 

significados da narrativa. Para ela havia um contra-senso. O encontro do grupo com as 

linguagens textual e audiovisual relativa ao diálogo entre as produtoras de sabão levantou 

dúvidas ao invés de esclarecê-las.  Leonardo então sugeriu: “Põe essa outro foto aí” (Episódio 

9, SEG B1, linha 21), e logo as fotografias do barrilero apareceram na tela do computador. Na 

interação com essas imagens, os alunos perceberam que as cinzas eram usadas de modo 

análogo ao preparo de um café, ou seja, passando água quente sobre o pó contido num filtro. 

Isso se tornou ainda mais evidente para eles no diálogo estabelecido ao retornarem às 
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informações textuais, e foi nesse momento que os alunos perceberam o que estava sendo 

comunicado no texto: “As cinzas não são diretamente usadas no preparo do sabão...” 

(Episódio 9, SEG B1, linha 42). 

 A integração entre os recursos disponibilizados pelo Hipermídia Etnográfico se tornou 

uma condição essencial para que os alunos compreendessem como as cinzas são usadas no 

preparo do sabão. Eles leram o texto, depois observaram o diálogo em vídeo (duas vezes), 

interagiram com as fotografias do barrilero e retornaram ao texto fazendo uma nova leitura do 

mesmo. Primeiro houve uma integração entre a linguagem textual e a linguagem audiovisual, 

havendo uma melhoria do sinal emitido: de “ingrediente principal” eles passaram a perceber 

que as cinzas eram usadas de um modo diferenciado no processo. A mensagem comunicada 

no diálogo transcrito e no diálogo audiovisual era a mesma, embora as “linguagens” fossem 

diferentes. Na leitura do diálogo o texto cumpriu a sua função dialógica, enquanto que na 

leitura do vídeo houve um ajuste melhor do significado comunicado (aproximação da função 

univocal), provavelmente devido se tratar de uma interação com a linguagem oral e visual do 

diálogo. Depois, os alunos integraram as informações textuais e audiovisuais com as 

informações imagéticas do barrilero, e isso tornou mais claro que as cinzas eram “usadas sim” 

e de um modo análogo ao preparo de café. 

 Vemos aqui uma situação que vai ao encontro da noção de hipertexto essencialmente 

interativo, conforme mencionado acima por Silva, na qual múltiplas informações foram 

disponibilizadas (imagens, sons e texto) e acessadas pelos alunos, funcionando como  

 

nós que ligados entre si formam uma teia, a rede onde os conhecimentos são  
permanentemente  reconstruídos,  a  partir  das  inter-relações que o sujeito é  
estimulado   (ou  obrigado)  a  enfrentar  no  seu  processo  de  aprendizagem  
(KENSKI, 1997, apud SILVA, 2000, p. 74).  

 

A reunião de informações visuais, orais e textuais, portanto, potencializou a 

compreensão dos alunos, resultando em conhecimento e uma transição efetiva para os 

conhecimentos ao redor do modo de utilização das cinzas no preparo do sabão de cinzas. 

Nessa interação específica dos alunos do grupo B com o Hipermídia ficou evidente a 

importância da narrativa apresentar: 1º) uma correspondência entre a linguagem escrita e a 

linguagem oral e 2º) uma complementaridade entre as linguagens escrita, audiovisual e 

imagética. Mas qual dessas linguagens foi a mais eficiente para responder a dúvida dos alunos 

quanto ao modo de uso das cinzas no fabrico do sabão de cinzas? No Episódio no 9, vimos 

que o encontro do grupo B com as linguagens textual e audiovisual levantou mais dúvidas do 
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que esclareceu sobre o modo de utilização das cinzas no preparo do sabão. Nesse contexto, 

enquanto Leonardo notou que “Ah, não póde pô cinza”, Rosemeire ficou indignada com a 

mensagem comunicada pela narrativa. Leonardo então sugeriu: “Põe essa outro foto aí” 

(Episódio 9, SEG B1, linha 21), com a intenção de esclarecer o fato na própria narrativa 

etnográfica. Na interação com as fotografias do barrilero disponibilizadas no Hipermídia, o 

grupo chegou a duas conclusões básicas: “as cinzas são usadas sim” e de um modo análogo ao 

pó de café usado no preparo dessa bebida, e foi a partir daí que o modo de utilização das 

cinzas no procedimento foi melhor compreendido.  

 

6.4.3.4 - Comparando as reações dos alunos dos grupos A e B para as vozes do Hipermídia 

 

Os movimentos dos grupos A e B ao redor da página do texto É de cinza porque ele é 

feito da dicuada apresentaram semelhanças e diferenças. Tal como Jaqueline no grupo A 

(SEG A1, Linha 86), Rosemeire também desconfiou da possibilidade de ser a água o material 

que era colocado nas cinzas para obter a dicuada, particularmente devido à cor vermelha dessa 

última, ou devido à diferença de coloração entre as cinzas, a água e a dicuada. Mas Leonardo 

achou que fosse a água e até propôs reproduzir o processo em sua casa. No grupo A, Pablo 

também propôs a analogia feita por Leonardo entre a obtenção das cinzas e o preparo de um 

café, só que em um outro contexto (SEG A1, Linha 180). O raciocínio de Pablo não foi 

inserido em seu grupo tal como Leonardo o fêz. Na ocasião, o grupo A estava discutindo 

porque uma dicuada poderia ser “mais forte” do que outra e Pablo atribuiu o dever de explicar 

essa questão às meninas do grupo, dizendo: “Cês fáiz café cês têm que sabê”. Pablo não 

estabeleceu uma relação de compreensão entre os processos como fez Leonardo; ele inseriu a 

analogia no discurso como se fosse algo subentendido. 

As vozes das mulheres transcritas no texto É de cinza porque ele é feito da dicuada 

despertaram uma resistência em Pablo, que se estendeu para a narrativa seguinte (SEG A1, 

Linhas 60-70). No grupo B não houve efeito semelhante, e Leonardo interpretou essas vozes 

ajustando a mensagem comunicada após assistir ao diálogo em vídeo. A resistência de Pablo e 

a interpretação de Leonardo colocam em evidência novamente o aspecto da linguagem da 

narrativa etnográfica com respeito à incorporação das vozes das informantes na composição 

do Hipermídia. No caso discutido acima, essas vozes são as seguintes:  

 

     Rosa: Não, se pô a cinza não gera nada. Vira uma coisa lá, quase nada. 
     Aparecida: Não gera. Não pode pegá a cinza... sem cinza. Ele é de cinza e não  



 362 

pode deixa a cinza pegá ele. 
Anésia: É de cinza porque ele é feito da dicuada, né? 

            (Trecho extraído da página do texto É de cinza porque ele é feito 
                                                    da dicuada – Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas). 
 

As falas acima refletem um modo muito particular e simples de discurso, que pode, no 

entanto, oferecer dificuldade de compreensão numa primeira vista. Para quem conhece o 

processo e sabe como o mesmo é conduzido fica mais fácil entender o que querem dizer essas 

vozes: “se pô a cinza não gera nada”, “não pode deixá a cinza pegá ele” e “é de cinza porque 

ele é feito da dicuada”.  

No grupo A, após a reclamação de Pablo durante a leitura do texto: “Cê entendeu o 

que quê essa mulher falô? É enrolada né?” (Episódio 2, SEG A1, Linha 60), Maria respondeu 

lendo em voz alta as falas anteriormente descritas. Enquanto Pablo se sentiu incomodado com 

a linguagem, Maria pareceu estar se divertindo com o que estava lendo. Após terem percebido 

o que estava sendo perguntado (Por que usam as cinzas?), Maria e Pablo conversaram sobre a 

dicuada e logo Maria disse: “Põe o outro texto aí” (Episódio no 4, SEG A1, linha 77), 

percebendo a necessidade de avançar sobre a narrativa para a sua compreensão. Mas, ao invés 

de partirem para um outro texto, ocorreu que esses alunos adentraram pela página contendo as 

imagens do barrilero e, através delas, foram percebendo as relações entre as cinzas e a dicuada 

(Episódio 4, SEG A1, linha 82), que a dicuada era obtida com as cinzas e “alguma coisa” 

(Episódio 4, SEG A1, linha 84), que a cor da dicuada era mesmo vermelha (Episódio 4, SEG 

A1, linha 86), que havia duas diferentes forrações nos barrileros mostrados naquelas imagens 

(Episódio 4, SEG A1, linhas 87-91) e que um deles era “mais forte” por ser mais “natural” 

(Episódio 4, SEG A1, linhas 92 e 93). No final da interação dos alunos do grupo A com as 

imagens do barrilero, Jaqueline percebeu que a pergunta do Hipermídia se referia à “por que” 

usam as cinzas e não “pra quê” usam (Episódio 4, SEG A1, linha 94) as mesmas. 

No grupo B, Leonardo e Rosemeire interpretaram a voz de Dona Rosa no texto de um 

modo diferente daquele comunicado por ela, mas não equivocado. Eles perceberam as cinzas 

como um “ingrediente essencial”, mas ainda não haviam percebido como as cinzas eram 

usadas no processo.  Foi preciso assistir ao diálogo registrado em vídeo para que Leonardo 

interpretasse a voz de Dona Rosa de acordo: “Ah, não póde pô cinza”. A linguagem oral 

veiculada pelo vídeo facilitou a compreensão desse aluno. Mas o modo de utilização das 

cinzas no preparo do sabão só ficou mais claro, no entanto, quando os dois grupos de alunos 

exploraram a página contendo as fotografias do barrilero. 



 363 

 Tanto no grupo A como no grupo B houve movimentos no sentido de continuar a 

explorar e integrar os recursos do Hipermídia para compreender o modo de uso das cinzas no 

preparo do sabão: no grupo A Maria pediu “Põe o outro texto aí” (Episódio 4, SEG A1, Linha 

77) e no grupo B Leonardo solicitou “Põe essa outra foto aí” (Episódio 4, SEG B1, Linha 21). 

Esses dois alunos, em particular, estavam sentindo a necessidade de continuar explorando a 

narrativa para a sua compreensão. A linguagem escrita precisou ser integrada à linguagem 

audiovisual para um melhor entendimento de Leonardo e as imagens do barrilero permitiram 

a Maria “concretizar” aquilo que ela havia imaginado através do texto. Rosemeire, por sua 

vez, ao ver essas mesmas imagens percebeu como as cinzas eram usadas e concluiu que ainda 

não estava claro o “quê” era colocado nas cinzas para obter a dicuada. 

 

6.4.3.5 - As fotografias do barrilero como recursos de descrição e “evento” da narrativa  

 

 A interação dos alunos do grupo B com as fotografias do barrilero foi decisiva para a 

compreensão do modo de utilização das cinzas no preparo do sabão de cinzas, algo que não 

havia ficado muito claro através das mensagens comunicadas na linguagem escrita e 

audiovisual do Hipermídia Etnográfico acessadas até esse momento. A linguagem audiovisual 

foi mais eficiente do que a linguagem escrita, no sentido que ajustou a mensagem recebida ao 

nível de seu significado real: o sabão é feito com cinzas, mas “não póde pô cinza”. Mas foi na 

interação com as fotografias do barrilero que todos os alunos do grupo B clarearam a questão 

referente ao modo de utilização das cinzas no processo.  

Para compreender o modo como as cinzas são usadas no preparo do sabão de cinzas é 

importante compreender também o artefato tecnológico associado ao seu uso: o barrilero. Na 

prática, esse dispositivo é preparado antes de iniciar o fabrico do sabão de cinzas, porque dele 

depende obter a dicuada, conforme disse Dona Aparecida: “É de cinza porque ele é feito da 

dicuada”. O texto do Hipermídia cujo título expressa o dizer de Dona Aparecida menciona 

que o sabão é “feito da dicuada”, e por isso é que ele “é de cinza”. O texto comunica um 

diálogo entre as produtoras do sabão, descreve algumas características da dicuada e remete o 

leitor ao barrilero, o meio através do qual a dicuada é obtida. As informações sobre a dicuada 

e o barrilero no texto são expressas do seguinte modo: 

 

A  dicuada  é  um  líquido  de  cor  parda-avermelhada obtida através do 
barrilero. No  modo  antigo,  o  barrilero era um grande balaio feito com 
taquaras trançadas, forrado internamente com folhas de bananeira. 
Atualmente, os barrileros também são  feitos  com  latões  ou  vasilhas 
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contendo furos na base, cuja forração interna normalmente é feita com um 
saco de pano. 

                                     (Trecho extraído do texto É de cinza porque ele é feito da dicuada – Hipermídia 
                                                                                                       Etnográfico sobre o sabão de cinzas). 
 

 No Episódio 4, vimos como as informações escritas mostradas acima tiveram uma 

repercussão na imaginação dos alunos do grupo A. Enquanto interagia com essas 

informações, Pablo disse: “Deve sê aqueles balaião tipo de (...)”, fazendo gestos com as mãos 

simulando forma e tamanho (Episódio 4, SEG A1, linha 70). Maria, por sua vez, ao ver as 

fotografias do barrilero na tela do computador disse: “Ah... é igual a gente imagina mesmo” 

(Episódio 4, SEG A1, linha 78). No caso desses dois alunos, as informações do texto fizeram 

com que eles “visualizassem” o barrilero.  

No caso dos alunos do grupo B não houve evidência de um efeito semelhante da 

narrativa, ou seja, as informações escritas no texto parecem não conduzir os alunos à imaginar 

o barrilero. Esses alunos estavam mais concentrados em entender uma outra questão: as 

cinzas são ou não são usadas no processo? Enquanto Pablo e Maria haviam imaginado o 

barrilero na interação com o texto, os alunos do grupo B ficaram curiosos sobre como as 

cinzas eram usadas, e foi preciso que interagissem com as fotografias do barrilero para que 

isso ficasse mais claro. Vemos aqui uma situação na qual o recurso fotográfico foi o evento 

que sanou a dúvida dos alunos do grupo B e que chamou a atenção desses para o modo de uso 

das cinzas no processo. 

Além dessas fotografias, o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas dispõe 

também outras imagens fotográficas, tais como a imagem de uma panela contendo o sabão de 

cinzas sendo preparado que aparece na abertura do instrumento, a imagem de Maria Izabel 

segurando uma cesta contendo várias barras do sabão de cinzas que aparece ao fundo da ficha 

técnica, e a seqüência de fotografias do pessoal envolvido na pesquisa de campo (Dona Maria 

Celeste, Dona Rosa, Dona Anésia e Dona Aparecida, “Dica”, Dona Maria Benedita e seus 

filhos Maria Izabel e Sebastião) que também é reproduzida na abertura do instrumento. As 

imagens das informantes aparecem e desaparecem de modo seqüencial na tela do computador 

e cada uma delas contém uma legenda comunicando os nomes das produtoras e do produtor 

do sabão de cinzas. No final dessa seqüência de fotografias entra na tela um vídeo mostrando 

o sabão de cinzas sendo manipulado. Para acessar essas imagens fotográficas o usuário 

também pode clicar sobre fotografias no Menu do Hipermídia, e depois sobre cada uma das 

fotografias para vê-las ampliadas na tela do computador. 
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A interação dos alunos com as fotografias do barrilero oferece um momento bastante 

oportuno para analisarmos mais de perto o uso desse recurso no Hipermídia Etnográfico. 

Vamos, por isso, comparar as interações dos grupos A e B com essas fotografias, mas, para 

isso, vamos procurar identificar primeiro o que os antropólogos visuais pensam sobre o uso da 

fotografia em suas pesquisas. 

No texto Fotos e palavras, do campo aos livros58, Achutti (2006) mencionou um 

pensamento interessante de Pierre Verger, um grande conhecedor das religiões Afro-

brasileiras que usou extensamente a fotografia como recurso em seus trabalhos de pesquisa. 

Na citação de Verger é feita uma associação entre fotografia, memória e sentimentos:  

 

A fotografia permite ver aquilo que não se tem tempo de ver, porque ela fixa o  
instante. Eu diria mais, ela memoriza, ela é a memória... (...) O milagre  é  que 
esta  emoção  que  emana de uma fotografia muda testemunha um fato que foi 
fixado   sobre   um    instantâneo   e  que  vai  ser  sentido  por  outras  pessoas,  
revelando   assim   um  fundo  comum  de  sensibilidade,  freqüentemente  não 
expressa,  mas   revelador  de  sentimentos  profundos quase sempre ignorados 
(VERGER, 1999, apud ACHUTTI, 2006 – citação extraída do Catálogo da 
exposição Pierre Verger Fotografias, apresentada no Museu de Arte de São 
Paulo de 19 de maio a 11 de junho de 1999). 

 

Essa relação particular entre a fotografia e as emoções também foi mencionada por 

Lima (2005)  em  seu  estudo fotoetnográfico e talvez seja por isso que sentimos certa emoção  

 

________________________________________________________________ 

58. É interessante perceber no texto Fotos e palavras, do campo aos livros de Achutti como a fotografia foi 
usada nos primórdios da Antropologia e como vem sendo usada mais recentemente. O autor mencionou que a 
fotografia só ganhou importância e visibilidade na área a partir dos estudos sobre os arquivos fotográficos de 
Mallinowski, Lévi-Strauss e mais recentemente de Jean Rouch. Arquivos que, segundo ele, passaram a ter a 
mesma visibilidade e importância do livro Balinese Character de Bateson e Mead, publicado em 1942, uma das 
únicas obras em Antropologia Visual que tem a fotografia como o tema central. Até então, havia uma forte 
tradição com privilégio conferido à escrita. No início, os estudos antropológicos usavam a fotografia mais como 
uma ferramenta de pesquisa do que como uma ferramenta narrativa, conforme disse Achutti: “Com  exceção  da  
obra de Bateson e Mead, os antropólogos quase nunca trataram a fotografia como uma forma narrativa 
indispensável à apresentação de suas pesquisas”. Antes da publicação da obra de Bateson e Mead, Lévi-Strauss e 
Mallinowski também já haviam encenado o papel de fotógrafos em seus trabalhos de campo. O trabalho de 
Mallinowski nas ilhas Trobriand lhe trouxe o apelido de TOPWEGIGILA entre os nativos, cujo significado é: 
homem das calças frouxas, devido ao seu hábito de sungar as calças durante o tempo que procurava o foco na 
câmera. O trabalho de Lévi-Strauss no Brasil entre 1935 e 1939, também são exemplos do trabalho fotográfico 
desse antropólogo entre as comunidades indígenas brasileiras (Os livros “Tristes trópicos”, publicado em 1955, e 
“Saudades do Brasil”, publicado em 1995, são exemplares das imagens coletadas por Lévi-Strauss junto à várias 
comunidades indígenas brasileiras). Segundo Achutti, no entanto, Lévi-Strauss se sentia desencorajado no uso da 
fotografia no quadro de seus trabalhos científicos, alegando a sua “propalada característica subjetiva”: “a 
fotografia é um material admirável para o etnólogo, mas que permite esse último ver tudo aquilo que ele deseja 
ver”. Apesar da opinião de Lévi-Strauss, os meios visuais vêm encontrando cada vez mais adeptos entre os 
antropólogos, seja na forma de filmes etnográficos ou de fotoetnografias, e, no que concerne à subjetividade, 
tenho que concordar com Achutti que ela não é apanágio da fotografia e é inevitável em qualquer circunstância, 
mesmo em uma descrição escrita. 
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ao vermos a seqüência de fotografias do pessoal envolvido no Hipermídia Etnográfico59, 

particularmente ao nos depararmos com os seus sorrisos, as suas expressões faciais e a 

simplicidade com que se mostram. Mas no caso da interação com as fotografias do barrilero 

não houve evidências de expressão de emoções pelos alunos. Duas situações, no entanto, 

chegaram perto disso: uma se refere ao que Pablo disse como resposta inicial às fotografias do 

barrilero (“Ó que doidera” – Episódio 4, SEG A1, linha 79) e a outra se refere à uma 

percepção particular desse mesmo aluno, que foi acompanhada de risos ao comparar os dois 

barrileros mostrados nas fotografias ( “Esse aqui deve sê mais forte [Rindo]. É natural, né?” –  

Episódio 4, SEG A1, linha 92). 

 Além dos elementos relacionados à memória e aos sentimentos citados por Verger, é a 

capacidade descritiva de uma fotografia que parece expressar a sua característica mais 

relevante: 

Como  forma descritiva a fotografia mostra-se  bastante  eficaz  já  que 
proporciona uma exposição constante de uma fração de segundo da realidade, 
ou seja, o instante fotografado  permanece  fixo  no  papel,  sendo  suscetível  
assim a  análises e interpretações  mais  profundas. Analisar a fotografia como 
forma de descrição do real é imprescindível,  já  que  é  um  dos  primeiros  
aspectos  inerentes da mesma. Antes de  narrar  ou  documentar,  a  fotografia 
descreve. E descreve, pois, a imagem fotográfica representa o real de forma 
muito similar à realidade. A fotografia é uma das formas  de  produção  
descritiva  que  mais se assemelha ao que ela representa (LIMA, 2005). 

 

A imagem grava um acontecimento, uma fração de segundo da realidade, e a 
mantêm viva.  Ela  proporciona  a  observação  de  uma  realidade,  mesmo  
que  o  observador não  esteja  presente  e inserido nessa realidade, e isso se 
deve graças a sua capacidade descritiva (LIMA 2005). 

 

Vemos aqui que mais do que uma ilustração, a fotografia permite descrever a 

realidade, porque “proporciona uma exposição constante de uma fração de segundo da 

mesma”, sendo, por isso, “susceptível a análises e interpretações mais profundas”. Mas o que 

significa exatamente descrever uma realidade através de uma imagem? A antropóloga fílmica 

Claudine de France (2000) mencionou o seguinte a esse respeito: 

 
O que entender exatamente por descrição? Lendo o que precede, seríamos 
levados a acreditar  que  ela  consiste  em  não deixar nada na sombra e atacar 
somente os detalhes  das  ações  e  das  coisas.  Não  é  nada  disso. A 
descrição possui os seus rigores,  às  vezes dissuasivos, mas ela não é 
desprovida de flexibilidade. Ademais, ela  é  sempre,  com  maior ou menor  
intensidade,  associada  à  narração (FRANCE, 2000, p. 30, 31). 

________________________________________________________________ 

59. A reprodução dessa seqüência pode ser observada na abertura do Hipermídia Etnográfico ou através de um 
clique do mouse sobre um dos botões da página do texto Hoje em dia o pessoal não conhece. 
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Qualquer descrição, quer se interesse pelo conjunto ou pelo detalhe, escolhe 
um fio condutor longitudinal ou transversal (fabricação de um objeto, crônica 
de um determinado  dia,  retrato  de  uma  vida,  cerimônia, formas 
comparadas de exercício do poder etc.). Esse  fio  condutor  possui  um  valor  
narrativo,  por mais fraco que ele seja (FRANCE, 2000, p. 32). 

 

Na visão dessa antropóloga visual, o componente descritivo de uma imagem foi  

associado à capacidade de narrar um evento e é exatamente essa capacidade que vem sendo 

explorada por uma área específica da Antropologia Visual: a fotoetnografia, conforme disse 

Achutti: “A Antropologia Visual não é uma antropologia da imagem, mas uma antropologia 

em imagens” (ACHUTTI, 2006). Pelo que pude perceber, os trabalhos em fotoetnografia 

normalmente compreendem a apresentação ao leitor de uma série de fotos relacionadas entre 

si, compondo uma seqüência de informações visuais e sem nenhum texto intercalado. Não é 

proibido inserir informações escritas nesta seqüência de fotografias, mas espera-se que isso 

seja feito de um modo separado:  

 
Obviamente  que  a  complementaridade entre texto e fotografia em um 
mesmo trabalho  pode  ser interessante,  mas  para  isso  é  fundamental que 
esses  dois meios componham dois momentos independentes e solidários a 
serviço daquilo que o pesquisador quer transmitir. Dessa forma uma narrativa 
informa a outra, e as duas juntas informam ao leitor (ACHUTTI, 2006). 

 

É bastante atraente a idéia de compor uma composição fotoetnográfica envolvendo um  

conhecimento de natureza semelhante ao do sabão de cinzas e analisar de perto a inserção 

desse material em uma sala de aula de ciências ou de Química. Mas esse não foi o caso do 

estudo aqui realizado. Aqui houve uma associação entre textos, fotografias e vídeos 

digitalizados, cada qual cumprindo um papel e cobrindo as lacunas deixadas por uma ou outra 

forma de linguagem, conforme vimos acontecer na interação dos alunos do grupo B com o 

Hipermídia Etnográfico no Episódio 9. A esse respeito, Achutti está certo ao dizer que a 

linguagem escrita e a linguagem fotográfica são linguagens diferentes, cada uma tendo o seu 

potencial, fornecendo mensagens diferentes e exigindo do leitor operações mentais diferentes 

também. Mas, em que medida podemos afirmar que as falas, os gestos e as ações dos alunos 

frente às fotografias do barrilero estavam revelando o potencial de descrever e de narrar desse 

recurso? Se a descrição é algo inerente à fotografia, como podemos perceber o seu potencial 

narrativo?  

Conforme mencionei acima, as pesquisas de Achutti (2006) e France (2000) se 

direcionam para a exploração da imagem na Antropologia como um recurso narrativo. Lima 

(2006), no entanto, observou que “Antes de narrar  ou  documentar,  a  fotografia descreve”. 
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Mas o que significa exatamente “descrever”? O que significa “narrar”? No Novo Dicionário 

da Língua Portuguesa (Aurélio), “narrar” é dado como um sinônimo de “descrever”. No artigo 

de Mortimer e Scott (2002), no entanto, há um significado mais preciso para uma descrição. 

Segundo esses autores, a descrição é uma característica fundamental da linguagem social da 

ciência escolar e “envolve enunciados que se referem a um sistema, objeto ou fenômeno, em 

termos de seus constituintes ou dos deslocamentos espaço-temporais desses constituintes”, 

podendo ser tanto empírica (diretamente observável) como teórica (não diretamente 

observável), ou seja, criada por meio do discurso teórico. 

E o que significa “narrar”? Qual é o significado de uma narrativa? Para responder a 

essa pergunta vamos nos apoiar num artigo publicado recentemente na revista Science 

Education, de autoria de Norris, Guilbert, Smith, Hakimelahi e Phillips (2005), tratando da 

inserção de narrativas no ensino de ciências. Esses autores fizeram uma ampla revisão da 

literatura sobre o tema “narrativa”, mencionando a posse de um acervo de cerca de 200 

estudos sobre o assunto. Nessa revisão, eles buscaram identificar os aspectos que são 

característicos de uma narrativa, identificando os seguintes elementos constitutivos: eventos, 

narrador, sede pela narrativa (traduzido da expressão em inglês “Narrative Appetite”), o 

tempo (passado), a estrutura, o agenciamento, a proposta e o leitor. Os significados desses 

oito elementos são apresentados esquematicamente na Tabela 5. 

 
Na perspectiva teórica, um princípio em particular tem sido repetidamente 
anunciado  nas  discussões   da  literatura  sobre  narrativa,  e podem servir 
para   emoldurar  nossa   discussão:  “Nós  podemos  conceber  o  discurso 
narrativo no mínimo e de um modo geral como atos verbais que consistem em 
alguém dizendo a alguém que algo aconteceu” (Hernstein Smith, 1981). Nesse 
princípio encontramos referências a um  narrador (alguém dizendo), um  leitor  
(alguém  que  está  recebendo  a  mensagem  na  forma  escrita), eventos (algo  
que aconteceu) e   o   tempo   passado.   Vamos  considerar  cada  um  desses  
elementos   da   narrativa  e  descrever  também aspectos  importantes 
enfatizados  por  outros  teóricos:  sede  pela  narrativa,  estrutura, 
agenciamento e proposta (NORRIS et al., 2005, p. 538). 

 

É oportuno observar como a etnografia do sabão de cinzas que estava sendo explorada 

pelos alunos contém os elementos mostrados na Tabela 5. Mas nós não vamos fazer uma 

análise desse aspecto nesse momento e sim analisarmos o potencial descritivo e narrativo das 

fotografias do Hipermídia. Através das informações mostradas na Tabela 5 observo que 

sequer foi mencionada a “descrição” como um elemento constitutivo de uma narrativa. Norris 

et al. (2005) não mencionam haver uma relação entre descrição e narrativa de modo explícito, 

mas reconhecem que muitas narrativas podem não corresponder a “narrativas puras” 
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indicando a possibilidade de uma mistura de estilos de comunicação: “[...] uma narrativa pode 

ter elementos de uma descrição, um argumento pode conter uma narrativa, e assim por diante” 

(Idem, 2005, p. 553). Isso posto, podemos inferir que a descrição não é um elemento 

constitutivo de uma narrativa, mas a narrativa pode fazer uso de uma descrição para 

comunicar informações. 

 

Tabela 5 – Elementos de uma narrativa e seus significados segundo Norris et al. (2005). 
_________________________________________________________________________________ 
 
Elementos                                    Significados 
_________________________________________________________________________________ 
 
Eventos   - ocorrências particulares envolvendo atores particulares em um 
                  espaço e tempo particulares. 
    - são relacionados cronologicamente. 

- envolvem um assunto unificado e são interconectados (eventos        
   individuais são vistos na perspectiva de associação com outros  
   eventos, de conexões particulares entre eventos).  
- os primeiros eventos contribuem para a ocorrência dos posteriores       
   (um evento leva ao outro, um evento começa onde o outro termina). 
- conduz a mudanças de estado (a mudança é um elemento básico da  
   narrativa, um evento se transforma no outro, mas deve haver 
   também algum tipo de unidade entre os eventos). 

 
Narrador   - agente que relata a narrativa (pode estar evidente ou oculto). 
    - determina o rumo e a proposta da história a ser contada.  
    - seleciona eventos e a seqüência na qual serão relatados. 
    - descreve uma seqüência de eventos como um todo. 
    - o relato depende de suas interpretações pessoais. 
 
Sede pela narrativa  - desejo criado nos leitores para saber o que irá acontecer. 
    - potencial da narrativa em cativar o leitor. 
    - baseia-se em um leque de possibilidades (suspense, reversos, 

   imprevisibilidade, etc.) que sustentam o interesse pela narrativa. 
 
Tempo passado  - narrativas dizem respeito a algo que aconteceu no passado. 
 
Estrutura                                   - as narrativas tipicamente tem princípio, meio e fim, ou colocam uma     

   expectativa no início, que é desenvolvida no meio e satisfeita no  
   final. 
- os eventos são estruturados no tempo (há uma “dupla estruturação do  
  tempo”: existe o tempo próprio da trama de eventos e o “tempo no  
  discurso”). 
- os eventos são conectados uns aos outros. 
 

Agenciamento   - refere-se a um grupo de personagens que experimentam os eventos  
  nas narrativas. 

    - os atores são os responsáveis pelas ações. 
 

Continua 
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________________________________________________________________________________ 
 
Elementos                                    Significados 
________________________________________________________________________________ 
 
Agenciamento   - o humano é central nas narrativas (consenso da maioria dos  
                                                      estudiosos, mas há controvérsia). 
 
Proposta   - ajudar a compreender melhor o mundo natural e o lugar dos  
       seres humanos no mesmo. 
    - ajudar a imaginar e sentir a experiência de outros. 
    - comunicar conhecimento, sentimentos, valores e crenças  
                                                      (sentido mais amplo). 
 
Leitor    - é o receptáculo da narrativa. 

- agente que interpreta. 
- produz significados. 

 
 Leitor                                        - emprega diferentes processos e atividades de significação. 

- precisa ser engajado. 
- a forma como ele/a vê a história influencia na leitura da   
   mesma, assim como as suas experiências prévias com  
   narrativas. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Vamos retornar agora aos diálogos dos grupos A (Episódio 4) e B (Episódio 9) 

observados na interação dos alunos com as fotografias do barrilero, buscando caracterizar 

através de suas falas, gestos e ações a presença de elementos de uma descrição (“enunciados” 

referentes ao barrilero “em termos de seus constituintes”) e a presença de elementos de uma 

narrativa conforme a Tabela 5. As Tabelas 6 e 7 mostradas a seguir se referem a essa análise. 

 
Tabela 6 – Associação das falas, gestos e ações dos alunos do Grupo A frente à página do 
Hipermídia Etnográfico que exibe as fotografias do barrilero com elementos de descrição ou 
narrativa (Episódio 4). 
_________________________________________________________________________ 

            Falas, ações e gestos dos alunos              Associados à descrição ou narrativa? 

_________________________________________________________________________ 

 

96. Maria: Ah... é igual a gente imagina               Estrutura da narrativa (conexão com   
Mesmo.                                                            texto); leitora empregando processos  
              de significação. 

 
// [Todos olhando para a tela em silêncio].                              Sede pela narrativa  
 
97. Pablo: Ó, que doidera.                                           Descrição; leitor que interpreta 

 
          Continua 
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_________________________________________________________________________ 

            Falas, ações e gestos dos alunos              Associados à descrição ou narrativa? 

_________________________________________________________________________ 

 
98. Maria: [Lendo a legenda] (...) “PINGA”.            Caracterização do Evento da narrativa 
       “Pinga a dicuada”. 
 
99. Wesley: [Lendo a legenda em voz baixa].             Caracterização do Evento da narrativa 
       “(...)”. 
 
100. Pablo: A dicuada então é a cinza, não                 Proposta da narrativa (comunicar 
       é isso?                                                                   conhecimentos); leitor interpreta. 
 
 
101. Maria: É, aqui tá pingando ó... [Aponta para a                         Descrição  
       tela do computador]. 
 
102. Jaqueline: É a cinza com alguma coisa.                 Proposta da Narrativa (comunicar 

  conhecimentos); leitora interpretando. 
 
103. Pablo: Deve sê a água sô.                                      Proposta da Narrativa (comunicar 

 conhecimentos); leitor interpretando. 
 
104. Jaqueline: Uai, como que ia ficá vermelho            Proposta da Narrativa (comunicar 
       assim se fô a água?                                              conhecimentos); leitora interpretando. 

 
105. Maria: Será que esse aqui é o de antigamente e      Descrição e Estrutura da narrativa 
       esse aqui é o... moderno, entre aspas, é né?             (conexão com as informações do 
       [Apontando para a fotografia na tela].          texto) 
 
106. Pablo: Tá parecendo, né? Porque é pano.                         Descrição 
 
107. Maria: É... folhas de bananera.                                         Descrição 
 
108. Pablo: Esse aqui é com folhas de bananera                        Descrição 
       [Apontando para a tela]. 
 
109. Maria: É mesmo.                                                               Descrição 
 
110. Pablo: Esse aqui deve sê mais forte [Rindo]. É           Descrição; leitor interpretando/ 
       natural, né?                                                                       produzindo significados. 
 
111. Maria: Bem natural esse aí né?                                         Descrição 
 
112. Jaqueline: Mas a pergunta daquele é porque        Estrutura e Eventos da narrativa 
       usam as cinzas e não pra quê usam.                    (conexão com a pergunta proposta, 
        um evento se transforma no outro); 
                                                   leitora produzindo significados. 

          Continuação 
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_________________________________________________________________________ 

            Falas, ações e gestos dos alunos              Associados à descrição ou narrativa? 

_________________________________________________________________________ 

 
113. Pablo: Por que usam as cinzas? Pra obter a                Proposta da Narrativa 
       dicuada,não?                      (comunicar conhecimentos) 

 
          Conclusão 

________________________________________________________________________________ 

 
Tabela 7 – Associação das falas, gestos e ações dos alunos do Grupo B frente à página do 
Hipermídia Etnográfico que exibe as fotografias do barrilero com elementos de descrição e 
narrativa (Episódio 9). 
_________________________________________________________________________ 

            Falas, ações e gestos dos alunos              Associados à descrição ou narrativa? 
_________________________________________________________________________ 
/ [Acessam a página contendo as fotografias dos dois 
   barrileros, todos prestam muita atenção, se aproxi-                       Sede pela narrativa 
   mando do monitor]. 
 
28.Leo: Aqueles balaio.                                                                           Descrição 
 
/ [Grupo presta atenção em silêncio enquanto Messias                    Sede pela narrativa e 
   lê a legenda].                                                                                caracterização do Evento 
 
 
29.Leo: Aqui as cinzas aqui [Apontando para a tela].                    Proposta da narrativa 
    Usam as cinzas sim!              (comunicar conhecimento) 
 
30.Rose: O de cá é feito de pano [Apontando para a tela].                 Descrição 
  
31.Leo:  As  cinzas  deve  tipo assim... [Gesticulando com        Proposta da narrativa 
    as mãos e olhando para o grupo]. Eles devem jogá... tipo    (comunicar conhecimento);   
   colocá... fazê tipo café com as cinzas. Deve fazê uma       leitor produzindo significado 
   coisa assim. / Ah, eu acho.            através de analogia. 
 
32.Rose: Lá?                                                                             Sede pela narrativa 
 
33.Messias: Com as cinzas?                                                     Sede pela narrativa 
 
34.Leo: [Olhando para Rose] É, tipo...                                    Sede pela narrativa; leitor 
        produzindo significado. 
 
35.Rose: ... tipo jogá aquela... aquele negócio alí nas              Sede pela narrativa 
     cinzas? [Apontando para a tela]. 
 
36.Leo: Já fêz café? Já viu como é que faz café? [Todos          Leitor empregando um processo 
     riem]. Ah, sei lá, essas menina da nova sociedade.                          de significação. 
                      Continua 
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_________________________________________________________________________ 

            Falas, ações e gestos dos alunos            Associados à descrição ou narrativa? 
_________________________________________________________________________ 
          
 
37.Rose: Já fiz café já Leo.                                                      Proposta da narrativa 
           (sentir a experiência  
         do outro) 
 
38.Laís: Aí saí aquilo lá que tá debaixo do balde?                    Sede pela narrativa 
 
39.Rose & Leo: É.                                                                   Proposta da narrativa 
                 (comunicar conhecimento) 
 
40.Leo: A impressão que dá é o que eles fazem.                    Proposta da narrativa 
          (sentir a experiência  
         do outro) 
 
41.Rose: [Apontando para a tela] Eles jogam alguma              Proposta da narrativa 
     coisa nas cinzas pra saí aquilo alí, né? Aquele              (comunicar conhecimento); 
      líquido vermelho alí.                                                      leitora interpretando;  
                                                                                                       Descrição  
 
/ [O grupo volta ao texto É de cinza porque ele é feito         Estrutura e Eventos da narrativa 
    da dicuada].                               (conexão com outro Evento, um evento  
                                                                                                     leva ao outro) 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

É interessante observar que na Tabela 6, referente à interação do grupo A com as 

fotografias do barrilero, cerca de 50% das falas e ações dos alunos se referiram ao 

reconhecimento dos constituintes do barrilero, evidenciando o potencial descritivo das 

fotografias do Hipermídia. Mas cerca de metade dos enunciados também evidenciaram um 

potencial narrativo dessas imagens. Já na Tabela 7 – interação do grupo B com as fotografias 

do barrilero, vemos que o potencial narrativo foi predominante em relação ao descritivo, o 

que pode estar associado ao interesse particular dos alunos desse grupo em compreender (sede 

pela narrativa) o que estava sendo comunicado no Hipermídia sobre a questão do uso/não uso 

das cinzas no preparo do sabão. No caso do grupo B, o significado buscado foi esclarecido 

através das imagens do barrilero. A diferença da interação com as fotografias do barrilero 

entre os dois grupos é que o grupo A se encontrava na direção de responder à pergunta 

proposta no Hipermídia (Por que usam as cinzas?) enquanto o grupo B queria saber como as 

cinzas eram usadas no processo. A esse respeito, 
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  Martin (1986)  menciona que  o leitor produz significado; significado não é  
meramente  encontrado  por  decodificação  do  texto.  Ao  invés disso,  um  
leitor  emprega  um número de diferentes processos e atividades, tais  como  
inferência,  explicação,  projeção,  formulação  de hipóteses,  imaginação  e  
antecipação (Hernstein Smith, 1986),  para  fazer sentido.  Devido  a leitura 
para criar significado requerer esforço, um leitor deve estar suficientemente 
engajado no ato da leitura (NORRIS et al, 2005, p. 543-544). 
 

Um aspecto particular observado em um dos enunciados mostrados na Tabela 6 que 

diz respeito a uma fala da aluna Maria: “Será que esse aqui é o de antigamente e esse aqui é 

o... moderno, entre aspas, é né? [Apontando para a fotografia na tela]” (SEG A1, linha 87). Nessa 

fala, Maria identificou nas fotografias do barrilero um constituinte associado ao seu uso mais 

freqüente no passado (forração usando folhas de bananeira) e um constituinte associado ao 

seu uso mais atual (forração usando saco de pano). Mas Maria só estabeleceu essas 

associações porque ela leu sobre isso no texto do Hipermídia:  

 

No  modo  antigo, o  barrilero  era  um  grande  balaio feito com taquaras  
trançadas, forrado internamente com folhas de bananeira. Atualmente, os  
barrileros também são  feitos  com  latões  ou  vasilhas contendo furos na  
base, cuja forração interna normalmente é feita com um saco de pano. 

                              (Trecho extraído do texto É de cinza porque ele é feito da dicuada – Hipermídia 
                                                                                                Etnográfico sobre o sabão de cinzas). 

 

 Vemos aqui uma situação na qual a descrição visual das fotografias do barrilero foi 

associada à descrição escrita  presente no texto do Hipermídia. Mas Maria também percebeu 

que havia algo distinto entre as duas descrições. Ao dizer: “[...] entre aspas [...]”, essa aluna 

parece ter percebido que os barrileros mostrados nas fotografias consistiam em balaios de 

taquaras trançadas e o texto comunicava que “Atualmente, os barrileros também são feitos 

com latões ou vasilhas contendo furos na base, cuja forração interna normalmente é feita com 

saco de pano”. Enquanto as fotografias descreviam dois modos distintos de forrar o barrilero, 

o texto também informava sobre isso, mas nesse último o uso do saco de pano não só foi 

associado aos tempos atuais como também ao uso de “latões ou vasilhas contendo furos na 

base”. Foi provavelmente por isso que Maria disse: “Será que esse aqui é o de antigamente e 

esse aqui é o... moderno, entre aspas, é né?”.  

De qualquer modo, a conexão que Maria estabeleceu entre as duas informações do 

Hipermídia nos leva a perceber que o texto e as fotografias do Hipermídia funcionaram como 

eventos da narrativa, e a interconexão entre esses recursos estabelecida por Maria coloca em 

evidencia um elemento que é característico de uma narrativa: a interconexão entre eventos. 
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Mas essa associação entre dois modos de descrever um objeto também pode ocorrer somente 

no nível da identificação dos “seus constituintes ou dos deslocamentos espaço-temporais 

desses constituintes” (MORTIMER e SCOTT, 2002). Onde estaria o potencial narrativo da 

imagem nesse caso?  

Para responder a essa pergunta temos que pensar no contexto da exploração do 

Hipermídia. Os alunos estavam observando um artefato produzido pelas mulheres que fazem 

o sabão de cinzas, as protagonistas da história que estava sendo contada, e aqui entra o 

elemento de agenciamento da narrativa. Além disso, a descrição do barrilero comunica 

conhecimentos sobre o modo de uso das cinzas no preparo do sabão, e aqui entra o elemento 

de proposta da narrativa. A aluna Maria, por sua vez, enquanto leitora da narrativa, estava 

procurando interpretar as informações (texto e fotografia) através do discurso, e isso evidencia 

o seu engajamento no processo interpretativo (elemento referente ao leitor da narrativa). Esses 

elementos revelam que, de fato, parece haver um potencial narrativo nas imagens do barrilero 

associada ao seu componente descritivo; um potencial associado a um contexto, tal como 

mencionaram Norris et al.: 

 

  Se o leitor reconhece um texto como narrativa, ele o lerá através de “lentes 
  narrativas”,  com  a  claridade  dessas  lentes  moldada  pelo  conhecimento 
  e  atitudes formadas a partir  de uma exposição prévia à estórias. Se o leitor 
  julga  que  um  texto  está  contando uma estória, ele ou ela se aproximarão 
  da   mesma   com  um  conjunto  de  antecipações  e  expectativas  distintas 
  daquelas  contidas  se  o  texto  fosse  julgado  como  sendo  expositivo  ou 
  argumentativo (NORRIS et al., 2005, p. 544). 
 

Além da interconexão entre eventos que caracteriza a narrativa ou do contexto de 

exploração dos conhecimentos sobre o preparo do sabão de cinzas integrando os recursos do 

Hipermídia, percebo também que o potencial narrativo das fotografias do barrilero tem um 

relação estreita com o engajamento dos seus leitores, e isso me faz refletir sobre a relevância 

do uso da fotografia na escrita etnográfica. Mas é preciso enfatizar que não estou vendo a 

fotografia como uma narrativa em si mesma, mas como parte de uma narrativa, um evento 

associado (interconectado) a outros eventos, cuja interação com os alunos fez com que os 

mesmos produzissem significados em suas discussões, despertou interesse e conduziu a uma 

mudança de estado no percurso pela etnografia do sabão de cinzas; e ainda: um evento que 

cumpriu o seu potencial narrativo na medida em que deixou uma lacuna a ser preenchida na 

exploração do Hipermídia, pois a questão seguinte era saber o “quê” era colocado nas cinzas 
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para produzir aquele “líquido vermelho”, a dicuada, e isso se reforça o elemento “sede pela 

narrativa”: 

 

Conforme Cobley (2001) menciona, “a narrativa tem o potencial de ser 
profundamente Cativante”(pp. 9-10). De modo semelhante, Miller (1981) se 
refere às “potencialidades latentes” a  serem  encontradas  na  narrativa,  
potencialidades  que incitam a sede pela narrativa  através  de  “instâncias  de  
desequilíbrio, suspense, e insuficiência geral” (p. ix).  Martin (1986)  declara  
que  os  leitores  são  conduzidos  a  quererem saber o que acontece  em  
seguida  através   de  tensões  e  reversos  das  situações  encontradas na 
narrativa (NORRIS et al., 2005, p. 541). 

   

 

6.4.3.6 - Refletindo sobre o uso de narrativas no ensino de ciências e a interação dos alunos 
com a narrativa etnográfica sobre o sabão de cinzas. 

 

Entre os elementos constitutivos de uma narrativa, Norris et al. (2005)  reconheceram 

que alguns deles são mais importantes do que outros, sugerindo haver uma hierarquia de 

importância que irá determinar graus diferentes de narratividade. Não importando muito essa 

hierarquia no momento, volto a dizer que a etnografia do sabão de cinzas expressa no 

Hipermídia contém todos os elementos identificados por esses autores como característicos de 

uma narrativa, particularmente aqueles que foram reconhecidos como os mais importantes: 

Eventos, Tempo e Agenciamento – ocorrências particulares ao redor do preparo do sabão de 

cinzas envolvendo pessoas simples da comunidade, no passado e ao longo do tempo. 

 Aproveitando a discussão estabelecida anteriormente, quero refletir um pouco sobre o 

contexto assertivo de inserção dos conhecimentos sobre o sabão de cinzas nas aulas de 

Química através de uma narrativa etnográfica. Na direção de enfatizar as vantagens do uso de 

uma narrativa na aprendizagem dos alunos, Norris et al. (2005, p. 552, 553) reuniram algumas 

evidências empíricas que comprovam a existência dessas vantagens em relação a outros 

estilos de comunicação: as narrativas são lidas mais rapidamente, são mais bem 

compreendidas, tendem a ser mais bem absorvidas, podem aumentar a plausibilidade e o grau 

de persuasão das informações, afetam positivamente a memória e envolvem mais o leitor. 

Há uma observação geral que os alunos acham os textos expositivos mais difíceis de 

ler com compreensão, como os conteúdos dos livros didáticos, do que os textos narrativos, e 

razões para isso têm sido observadas por vários pesquisadores. Sáenz e Fuchs observaram os 

seguintes fatores que tornam o texto expositivo mais difícil: 
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Evidência empírica indica que para a maioria dos alunos, a leitura expositiva 
coloca um  desafio  maior  do  que  a  leitura narrativa…  Para  os alunos de 
nível médio, os efeitos da leitura expositiva são amplos e variáveis… Embora 
muitos fatores possam contribuir para a dificuldade experimentada pelos 
alunos com a leitura expositiva, os quatro  mais  comumente  citados  são  a  
estrutura do texto, a densidade conceitual e a  familiaridade,  o  conhecimento  
do vocabulário e o conhecimento prévio (SÁENZ e FUCHS, 2002, apud 
NORRIS et al., 2005, p. 55). 

 

Textos expositivos e argumentativos tendem a serem mais difíceis do que os textos 

narrativos por várias razões, dentre as quais possuir uma carga maior de vocabulário e uma 

densidade maior de proposições. Mas podem existir exposições fáceis com poucas palavras 

desconhecidas e poucas proposições e narrativas muito difíceis com muitas palavras 

desconhecidas e alta densidade de proposições. Há também o argumento que os efeitos 

positivos da narrativa não são devido à narrativa em si mesma, mas ao fato dos alunos terem 

sido alfabetizados em leitura primariamente através dela e pelo fato de raramente serem 

ensinados a interpretar outros gêneros/estilos de comunicação (GRAESSER, GOLDING e 

LONG, 1991, apud NORRIS et al, 2005, p. 553). 

Muitos têm argumentado que a narrativa tem um status de privilégio no sistema 

cognitivo por uma variedade de razões. Alguns desses argumentos são bastante persuasivos. 

Há recorrência para a visão de que as narrativas são mais fáceis de compreender, porque os 

seus elementos mais básicos constituem aspectos relevantes de todas as experiências 

humanas, conforme mencionaram Norris et al: “Todos nós somos agentes com propostas de 

algum tipo, cujas vidas inevitavelmente consistem em uma série de eventos situados no 

tempo” (NORRIS et al., 2005, p. 554) . Esta sendo a causa, e essas sendo as propriedades 

fundamentais das narrativas, não é absurda a noção de que a experiência “narrativa” de nossas 

vidas tornaria as narrativas em geral mais fáceis de compreender e serem lembradas, 

comparado ao conteúdo de alguns textos expositivos, com menor relação com a experiência 

de vida. Mas há outras variáveis que influenciam a leitura, tais como aquelas que se referem 

ao leitor: conhecimento prévio, interesse, motivação, proposta da narrativa, proficiência de 

leitura e uso de estratégias, e as referentes à atividade, como discussão e interpretação, por 

exemplo. Há também o argumento que os efeitos positivos da narrativa não são devido à 

narrativa em si mesma, mas ao fato dos alunos terem sido alfabetizados na leitura através dela 

e pelo fato dos alunos raramente serem ensinados a interpretar outros estilos de comunicação, 

conforme mencionei anteriormente. 

Norris et al. (2005) mencionam, no entanto, que a narrativa não é o estilo de 

linguagem predominante na ciência e isso tem uma séria implicação para o currículo: 
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A  exposição  e  a argumentação  são  adotadas  por boas razões na ciência – 
elas não somente  carregam  efetivamente  o  raciocínio  que  associa  métodos 
científicos  e  os  dados  às  conclusões;  elas  também  carregam a precisão da 
descrição  requerida  para  a  replicação, o teste,  e a  crítica; e elas carregam a 
disposição  para  a comprovação  e  a política de circunspeção requerida por 
todo trabalho  científico  honesto.  Concomitantemente,  o  papel   da   
narrativa  na  explicação  científica  é   limitada  na  medida  em  que a ciência 
objetiva  com  freqüência   a   generalização   e   não  se  interessa   pelo  
particular.  Por isso, mesmo que  a   narrativa  desempenhe  um   papel  
importante  no  ensino  de ciências,  os alunos   ainda   devem   ser   ensinados   
a   interpretar   e   criticar   a   exposição  e  a argumentação.  Há  mais  
necessidade de aprimorar o ensino da  leitura  desses  gêneros  do  que  há  
para  incluir mais narrativas (Idem, 2005, p. 560).  
 

 
 O que os autores acima mencionam é bastante relevante e devo concordar que a 

natureza expositiva e argumentativa do discurso da ciência exige a necessidade de que os 

alunos aprendam a interpretar e criticar a exposição e a argumentação nas aulas. Mas não 

poderia a ciência, com seus métodos e conhecimentos, ser apresentada aos alunos através de 

narrativas? Se é possível construir uma narrativa etnográfica sobre os conhecimentos ao redor 

do sabão de cinzas (garantindo assim o interesse e o engajamento dos alunos), não seria 

também possível construir, do mesmo modo, uma narrativa etnográfica sobre modos de 

conhecer específicos da ciência? Isso não possibilitaria também um maior engajamento dos 

alunos na aprendizagem e na compreensão da ciência?    

 Um dos estudos que considero como sendo o mais interessante tratando da inserção de 

narrativas no ensino de ciências é o trabalho desenvolvido por Bajracharya (1997) no Nepal. 

No contexto de ensinar ciências em seu país, esse pesquisador percebeu ser difícil tornar a 

ciência socialmente relevante para os alunos, na medida em que as condições econômicas, 

curriculares, sociais e culturais das escolas Nepalesas estavam na contra-mão de uma proposta 

de ensino voltada para o desenvolvimento econômico. Por essa razão, Bajracharya procurou 

analisar a efetividade de inserção de narrativas sobre estórias e mitos presentes na cultura 

Nepalesa nas aulas de ciências e observou que 

 

(...) a abordagem narrativa no presente estudo ajudou a intensificar uma 
conexão social na ciência escolar de um modo construtivo, um modo de tornar 
consciente aos alunos que conhecimentos eles possuíam a partir da sociedade 
e que os vinha guiando quase inconscientemente, dando forma à suas 
percepções do mundo, e refletindo, portanto, sobre essas percepções de uma 
perspectiva diferente: a científica. Isso impeliu os alunos a uma melhor 
apreciação da educação em ciências como sendo interessante, relacionada à 
seus conhecimentos tradicionais e modos de aprender, sem ter 
necessariamente representado uma ameaça (BAJRACHARYA, 1997, p. 439). 
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Noto que Bajracharya não procurou construir e inserir narrativas sobre os modos de 

conhecer da ciência nas aulas, mas explorar as estórias sobre mitos e crenças presentes na 

cultura dos alunos ao lado do conhecimento científico. Em seu estudo, as narrativas 

construídas a partir de conhecimentos exemplares dos alunos foram os “meios de construção 

de pontes entre a ciência e a cultura” mais eficientes, fornecendo uma estrutura para 

representar a complexa interconexão de crenças, informações factuais e a realidade contextual 

dos alunos. A re-construção de estórias a partir dos alunos nas aulas de ciências, vistas 

também como modos centrais de pensamento e de ação da sociedade, partiu do argumento de 

que os alunos acreditam no que as suas estórias pessoais os informam, sendo, portanto, válido 

considerar que essas estórias pudessem se constituir em modos efetivos de invocar o 

engajamento individual dos alunos na aprendizagem de conceitos científicos. A partir dessas 

narrativas, os alunos fizeram associações e viram relações entre os fatos estudados, agindo 

como “âncoras conceituais para os novos fatos e conceitos científicos”, segundo o autor. Na 

perspectiva de Bajracharya, no entanto, o engajamento dos alunos só foi possível através de 

“diálogos significativos para ver o mundo diferentemente”, permitindo “construir perspectivas 

mais relevantes” no ensino de ciências.  

Nos episódios focados na presente discussão, os alunos ainda não haviam incorporado 

visões científicas sobre o modo de uso das cinzas, mas se engajaram em sua compreensão no 

âmbito da narrativa etnográfica sobre o sabão de cinzas. Para os alunos do grupo B, em 

particular, parece que esse gênero de comunicação foi bastante benéfico, considerando o 

engajamento ou a sede desses alunos por compreender e o levantamento de dúvidas e 

hipóteses na busca de desvendar o que estava sendo narrado. O estilo de apresentação dos 

conhecimentos ao redor do sabão de cinzas também pode ter tido um efeito benéfico em 

Maria, em particular, do grupo A, e isso também pode ter relação com a maior familiaridade 

ou facilidade dessa aluna com a leitura e interpretação de narrativas. Tanto para os alunos do 

grupo B, como para Maria, em particular, é provável que tenha havido uma relação de 

identificação com o modo narrativo de comunicação do Hipermídia. Nessa análise, também 

não podemos perder de vista a natureza do conhecimento que estava se explorado, o guia 

êmico da narrativa e a interação com um conhecimento tecnológico (e não conceitual) dos 

conhecimentos sobre o modo de uso das cinzas no preparo do sabão. Além desses aspectos, 

temos que considerar ainda que o uso de um suporte cuja facilidade de reunião de recursos 

variados (texto, vídeo, fotografias e vozes) também pode ter ocasionado o interesse, o 

engajamento e a compreensão dos alunos. 
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6.4.3.7 - Sobre a abordagem comunicativa e os padrões de interação discursiva 

 

No episódio no 8 os alunos do grupo B estavam discutindo a pergunta “O sabão de 

cinzas é uma invenção do povo mineiro?”. Eles exprimiram as suas idéias segundo uma 

abordagem comunicativa do tipo interativa, mas que não envolveu Messias e Laís como 

sujeitos falantes. A abordagem também foi do tipo dialógica  com expressão livre de idéias e 

na direção de um consenso. O padrão de interação discursiva no diálogo mostrado nesse 

episódio (SEG B1, linhas 1-11) foi do tipo I-R-R-R-R-R-R-R-R-A, o qual pode ser visto na 

forma de um padrão do tipo I-D-A (que também pode ser visto como sendo do tipo IDRF), 

onde I se refere à pergunta proposta no Hipermídia, D a discussão que ocorreu entre os alunos 

ao expressarem as suas respostas-opiniões e A uma avaliação positiva do consenso atingido 

pelo grupo. Após esse último, os alunos seguiram na direção de continuarem explorando o 

Hipermídia (follow-up no sentido de seguir em frente).  

No Episódio no 9 vimos os alunos do grupo B discutindo a pergunta “Por que usam as 

cinzas?” (SEG B1, linhas 14-27), revelando um padrão de interação discursiva do tipo I,R-R-

P-R-P-R-R-R-P-I-R-I,R-A-P-R. Esse extenso padrão referente às conversas dos alunos 

também pode ser visto na forma do padrão IDRF mencionado por Wegerif e Mercer (1996), 

que foi iniciado pela pergunta do Hipermídia. Destaco nesse padrão não somente a quantidade 

de respostas emitidas pelos alunos, mas o desencadeamento de respostas-ações de 

aprofundamento no âmbito da exploração dos recursos audiovisuais e imagéticos da narrativa 

etnográfica para compreender como as cinzas eram usadas no preparo do sabão. Esse padrão é 

particularmente interessante porque ele tem início na pergunta proposta, seguindo-se as 

respostas reflexivas dos alunos que conduziram à reprodução de um vídeo do Hipermídia e 

depois deram acesso as fotografias do barrilero (follow-up no sentido de aprofundamento 

através da integração de recursos do Hipermídia).  

Embora não tenha sido feito nenhum comentário anterior a respeito, houve um 

momento no Episódio no 9 que ofereceu a possibilidade de uma análise distinta dos padrões 

de interação discursiva na interação dos alunos do grupo B com o Hipermídia, referente à 

interação com as imagens do barrilero na tela do computador (SEG B1, linhas 28-41). O 

seguinte padrão foi observado nessa interação: I-R-R-R-R-R-R-P-P-R-P-R-R-R-R. Messias 

Iniciou as ações acessando a página com as fotografias do barrilero, Leonardo Respondeu 

reconhecendo “aqueles balaio”, o grupo Respondeu prestando atenção na tela em silêncio 

enquanto Messias leu os dizeres na tela do computador, Leonardo reconheceu o uso das 

cinzas no processo e Rosemeire identificou o barrilero forrado com pano. Depois Leonardo 
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Respondeu às imagens fazendo uma associação entre o que estava vendo com o processo de 

fazer café, e Rosemeire e Messias emitiram perguntas para que Leonardo Prosseguisse no 

desenvolvimento de seu  raciocínio e esse assim o fez; porém, Rosemeire interrompeu a 

resposta de Leonardo fazendo uma nova pergunta (ação de Prosseguimento ao que está sendo 

falado) para o direcionamento de sua fala; Leonardo então Respondeu em seguida através de 

uma pergunta dirigida à Rosemeire, que respondeu afirmativamente; Laís então entrou no 

diálogo, pela primeira vez, respondendo ao que os colegas estavam discutindo e 

demonstrando compreender. Leonardo e Rosemeire responderam afirmativamente à fala de 

Laís e Leonardo mencionou que a sua resposta-interpretação correspondia à sua impressão do 

processo, do “que eles fazem”. Após essa discussão/percepção dos alunos sobre o modo de 

uso das cinzas, a Resposta seguinte de Rosemeire se deu na direção de querer saber o “quê” 

era colocado nas cinzas para obter “aquilo alí... Aquele líquido vermelho alí” e Messias 

Respondeu com uma ação de retorno ao texto É de cinza porque ele é feito da dicuada. O 

padrão de discurso emergente na interação com as fotografias do barrilero pode ser visto 

como um padrão semelhante ao tipo IDRF. 

 

Resumindo: 

Tabela 8 – Padrões de interação discursiva dos alunos do grupo B ao redor das perguntas “O 
sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?” e “Por que usam as cinzas?”, e ao redor 
da interação com as fotografias do barrilero. 
 

Trecho da interação 
discursiva 

Abordagem 
comunicativa 

Padrão de interação 

     SEG B1, linhas 1-11 Interativa-dialógica I-R-R-R-R-R-R-R-R-A (IDA ou 
IDRF) 

     SEG B1, linhas 14-27 Interativa-dialógica I,R-R-P-R-P-R-R-R-P-I-R-I,R-
A-P-R (IDRF) 

     SEG B1, linhas 28-41 Interativa-dialógica I-R-R-R-R-R-R-P-P-R-P-R-R-R-
R (IDRF) 
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6.4.4 - Episódio no10: “Alá, não sei qual imagem que eu vejo aí não...” 
 
 
 Nesse episódio vamos analisar como os alunos do grupo B responderam ao vídeo 

Preparando o barrilero e aproveitar para analisar também as interações dos alunos do grupo 

A com o mesmo. Esse vídeo do Hipermídia é acessado através de um botão na página do 

texto É de cinza porque ele é feito da dicuada e consiste em uma composição de dois cenários 

relativos ao preparo do barrilero. Duas seqüências de imagens aparecem simultaneamente no 

centro da tela, uma ao lado da outra em posição diagonal; um cenário é reproduzido do lado 

esquerdo do usuário enquanto o outro é reproduzido do lado direito. O cenário da esquerda 

mostra imagens em preto e branco de Maria Izabel e sua mãe, Dona Benedita, no quintal de 

sua casa no distrito de Rio das Mortes, em São João del-Rei. Essas mulheres aparecem 

colocando cinzas em um grande balaio de taquaras forrado internamente com um saco de 

pano. Elas transferem as cinzas para o balaio e compactam as mesmas usando as mãos e 

espalhando água sobre as cinzas para diminuir a dispersão no ar. O cenário da direita mostra 

“Dica”, do distrito de Goiabeiras, também em São João del-Rei, ensinando as crianças da 

escola local como se prepara um barrilero no modo tradicional, ou seja, forrando o balaio com 

folhas de bananeira. Nesse vídeo “Dica” peneira as cinzas, corta as folhas de uma bananeira, 

arruma o local onde vai colocar o barrilero, forra o balaio com as folhas de bananeira e coloca 

as cinzas dentro do mesmo usando um pilão para socá-las.  

No diálogo a seguir, os alunos do grupo B estavam na primeira interação com o 

Hipermídia. Eles haviam lido o texto É de cinza porque ele é feito da dicuada, assistido ao 

diálogo em vídeo, analisado as fotografias do barrilero e retornado ao texto. Eles estavam 

sentados ao redor de um computador e Messias, que controlava o mouse, clicou sobre o botão 

do vídeo Preparando o barrilero: 

. 

.  [O grupo conversa fazendo brincadeiras, brincando com o microfone, falam sobre ter que  

.   escrever as respostas, conversam com um colega do grupo situado atrás; entra na tela o vídeo  

.  Preparando o barrilero]. 

. 
61.Rose: Alá. / Alá as cinzas.  
// [O grupo se aproxima mais do monitor; observando a reprodução do vídeo na tela]. 
62.Leo: [Lendo] “Preparando o barrilero”. 
63.Rose: Não entendi nada. 
64.Leo: Alá, não sei qual imagem que eu vejo aí não... 
65.Eglisson: É... então... [Todos riem]. 
66.Rose: Ali é as cinzas [Apontando para o vídeo da esquerda] e alí a folha de bananera.  
     [Apontando para o vídeo da direita]. 
67.Leo: Alí, a roupa da mulher tá suja de cinzas. 
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68.Laís: Que trabalho que dá. 
69.Rose: Quê? 
70.Laís: Dá muito trabalho, né?  
71.Messias: Esse aqui tem muito tempo [Apontando para o vídeo em preto e branco]. Aqui  
     é recente [Apontando para o vídeo colorido], porque já é a cores... 
72.Rose: É [Rindo], com certeza. Alá [Apontando para a tela]. Eles tão jogano alguma...é... 
73.Leo: Uai, sei lá que quê é aquilo. 
74.Rose: Sei lá que quê é aquilo [Referindo-se à Maria Izabel jogando água sobre as cinzas no  
     cenário da esquerda]. 
75.Leo: Não deu pra vê direito não. 
/ [Observando a reprodução na tela]. 
76.Rose: Aí joga as cinzas, ó [Apontando para a tela]. 
77.Messias: Joga água.  
78.Rose: Sei lá que quê é aquilo. 
79.Leo: Uai, não sobe poeira não? 
80.Rose: Tá subino, não tá não? Alá [Aponta para a tela]. 
81.Leo: Não tá subino poeira. 
/ [Observando a reprodução na tela]. 
82.Rose: Alá, viu? [Aponta para a tela]. 
83.Leo: Uai, ó o tamanho do facão que a mulher tá na mão [Referindo-se à “Dica” usando um  
     facão para cortar as folhas de bananera colocadas dentro do barrilero no cenário da direita]. 
// [Observando a reprodução na tela]. 
84.Rose: É a água que eles jogam, né? 
85.Leo: Ah, que raio, eu não sei. É tanto líquido (...), um tanto de coisa. 
86.Rose: Sei lá. 
/ [Observando a reprodução na tela]. 
87.Messias: Que trabalhera. 
88.Leo: Mas deve sê muito estranho, né cara? Apertá as cinzas, já apertô? [Olhando para  
     Messias] É muito esquisito. 
89.Rose: Deve dá o maior trabalhão pra fazê isso aí. 
.  
.   [Conversam sobre outras coisas e depois prestam atenção ao vídeo novamente em silêncio; fazem  
.    novos comentários sobre as imagens no final da reprodução; retornam ao texto É de cinza porque  
.   ele é feito da dicuada e avançam para o texto A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão,  
.   conforme disse Messias: “Adiante”].  
. 

(Trecho extraído da SEG B1) 
 

No início do diálogo mostrado acima os alunos estavam dispersos conversando com 

um colega do grupo de trás no momento em que o vídeo começou a ser reproduzido na tela do 

computador. Rosemeire virou para frente, olhou para a tela e apontou para a mesma 

chamando a atenção do grupo: “Alá. Alá as cinzas”. Rosemeire identificou as cinzas sendo 

colocadas no interior do balaio de taquaras no vídeo da esquerda nesse momento. Esse gesto 

pareceu soar como um “alarme” para o grupo fazendo com que todos se virassem para a tela 

do computador e se aproximassem mais da mesma para ver o vídeo. Ver que as cinzas são 

usadas no processo de preparo do sabão chamou a atenção de Rosemeire, como extensão da 

história anterior do grupo ao redor do uso/não uso das cinzas no processo.  



 384 

Em resposta, todos se aproximaram mais da tela do computador para ver o vídeo. Esse 

tipo de resposta aos vídeos do Hipermídia mostrou ser bastante comum entre os alunos do 

grupo B. Leonardo então leu os dizeres na tela: “Preparando o barrilero” e Rosemeire disse: 

“Não entendi nada”. Nesse momento é provável que Rosemeire estava se referindo ao vídeo 

da direita, onde aparece Dica peneirando as cinzas para separar impurezas e no qual aparecem 

também algumas crianças. Leonardo e Eglisson perceberam que o vídeo continha dois 

cenários distintos e manifestaram não saber qual deles observar: “Alá, não sei qual imagem 

que eu vejo aí não...” (Linha 64), “É... então...” (Linha 65), e todos riram disso, parecendo se 

divertir com a reprodução simultânea das cenas e o desafio ali colocado. 

Na medida em que as imagens foram sendo reproduzidas na tela do computador, 

Rosemeire voltou a chamar atenção para “as cinzas” e a “folha de bananeira”. Ela viu as 

cinzas no vídeo da esquerda e a folha de bananeira no vídeo da direita. Laís, por sua vez, 

percebeu que o preparo do barrilero é um processo trabalhoso, algo que ela provavelmente 

percebeu nos dos dois cenários. Para Messias o cenário em preto e branco “tem muito tempo” 

e o cenário colorido “é recente”. Rosemeire concordou dizendo: “É, com certeza” (Linha 72), 

rindo da observação do colega. Na verdade, a “idade” dos dois vídeos é praticamente a 

mesma, mas Messias captou a idéia por trás do uso de imagens em preto e branco em 

contraste com imagens coloridas no Hipermídia Etnográfico: a idéia de que o preparo do 

sabão de cinzas é uma prática tanto antiga como atual. 

Rosemeire logo chamou atenção do grupo novamente dizendo: “Alá. Eles tão jogano 

alguma...é...” (Linha 72). Nesse momento, essa aluna estava observando o vídeo da esquerda, 

no qual Maria Izabel coloca água sobre as cinzas no barrilero para evitar a dispersão das 

mesmas no ar. Rosemeire não soube dizer o que era aquilo que “eles tão jogano” e Leonardo 

também não soube dizer o “que quê é aquilo” (Linhas 73 e 74) e, segundo ele, “Não deu pra 

vê direito não” (Linha 75). Rosemeire e Messias responderam depois falando ao mesmo 

tempo: “Aí joga as cinzas, ó” (Rose) e “Joga água” (Messias). Esse último aluno 

provavelmente estava respondendo à dúvida compartilhada por Leonardo e Rosemeire, 

conforme os enunciados desses dois alunos nas linhas 72 e 73 relacionados ao que eles viram 

Maria Izabel colocar sobre as cinzas. A fala de Messias (“Joga água”) antecedeu um segundo 

momento no qual Maria Izabel volta a colocar água sobre as cinzas no vídeo. Messias parece 

ter percebido que aquele líquido era mesmo a água, provavelmente supondo o seu uso para 

evitar a dispersão das cinzas no ar.  Leonardo parece ter refletido sobre isso, pois logo 

perguntou: “Uai, não sobe poeira não?” (Linha 79), provavelmente percebendo que “aquilo” 

podia mesmo ser a água e que o seu uso tinha relação com o fato de evitar “subir a poeira”.  
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Mas Rosemeire deu provas de que “a poeira” estava “subindo”, apontando para a 

imagem que aparece no vídeo à esquerda, na qual aparece Maria Izabel abanando as mãos 

acima do barrilero. O fenômeno da dispersão das cinzas é bem perceptível nesse cenário no 

momento, ainda mais considerando que Maria Izabel havia acabado de despejar uma lata de 

cinzas no interior do barrilero. Rosemeire então disse: “Alá, viu?”, apontando para a tela 

(Linha 82). Em seguida, Leonardo observou o tamanho do “facão que a mulher tá na mão”, 

conforme mostrou o cenário da direita, no qual “Dica” usa essa ferramenta para cortar as 

bordas das folhas de bananeira que já estão arrumadas enquanto forração interna do barrilero. 

Rosemeire então inseriu a pergunta: “É água que eles jogam, né?” e Leonardo respondeu: 

“Ah, que raio, eu não sei. É tanto líquido (...), um tanto de coisa” (Linha 85). Leonardo 

pareceu confuso com o suspense da narrativa audiovisual e com aquele “tanto de coisa”. Ele 

provavelmente estava achando aquilo misterioso, complexo, com tantos materiais e a 

reprodução simultânea dos dois cenários. Observo que esse aluno provavelmente estava 

achando o Hipermídia como algo complexo em si mesmo, com tantas informações e recursos 

ao redor do preparo daquele sabão, sobre o qual ele nada sabia, considerando que até então 

somente dois líquidos haviam sido mencionados na etnografia: a dicuada, mencionada na 

página do texto É de cinza porque ele é feito da dicuada (no texto, no diálogo em vídeo e nas 

fotografias do barrilero) e “o líquido” que Maria Izabel estava colocando naquele momento 

sobre as cinzas no vídeo.  

No final da reprodução do vídeo, outros comentários surgiram no interior do grupo B: 

 
Leo: Alá socano as cinzas, que massa [Vendo socarem as cinzas no vídeo da direita]. 
. 
. 
. 
Messias: Alá. “Socá... bem socadinho...” [Vendo socarem as cinzas no vídeo da direita]. 
 

         (Falas observadas na SEG B1 entre as linhas 89 e 90). 
 

 A fala de Leonardo revelou uma espécie de “encantamento” com o ato de socar as 

cinzas usando um pilão, conforme foi mostrado no cenário da direita do vídeo Preparando o 

barrilero, e o comentário de Messias se referiu a um revozeamento de um gênero de fala de 

Dona Rosa que aparece duas vezes no Hipermídia: na página do texto Os ingredientes (“Aí 

depois que eu socá e tivé bem socadinho”) e na página do texto A dicuada quanto mais forte 

mais rápido fáiz o sabão (“... e socá, socá com um soquete pra ficá bem socadinho”). Mas não 

foi só Messias que revozeou esse modo de falar de Dona Rosa. Em algumas ocasiões foi 
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possível perceber vários alunos da turma procedendo do mesmo modo, colocando em 

evidência o grau de penetração desse modo de dizer específico de Dona Rosa entre os alunos 

e da mensagem comunicada por esse gênero de fala. 

Embora estejamos no momento apresentando os episódios de interação dos alunos do 

grupo B com o Hipermídia, é interessante observarmos como os alunos do grupo A reagiram 

ao vídeo Preparando o barrilero. Durante o início da reprodução desse vídeo, os seguintes 

comentários foram observados entre Pablo e Jaqueline: 

 

Pablo: Arrancô uma bananera pra fazê o negócio.                         (Comentários referentes 
Jaqueline: Imagina quantas bananera que não gasta.                              ao vídeo da 
Pablo: Haja bananera.                       direita). 
 
Pablo: Que quê ela colocô alí? Óleo? Óleo?              (Comentário referente ao vídeo da esquerda). 
 
Pablo: Aquele tanto de cinza ali eles tem que queimá               (Os dois vídeos mostram uma 
            uma floresta [Rindo].                        grande quantidade de cinzas). 
                                          

(Falas extraídas da SEG A1, entre as linhas 110 e 111). 
 
 

Enquanto observavam o vídeo, Pablo e Jaqueline dialogaram fazendo piadas sobre o 

que estavam vendo nos dois cenários do preparo do barrilero, com certo exagero sobre o que 

estava sendo observado e rindo disso (“Arrancô uma bananera pra fazê o negócio”; “Aqueles 

tanto de cinza ali tem que queimá uma floresta”). Em suas falas, vários elementos foram 

identificados nos vídeos: a “bananera”, o “quê ela colocô alí”, o “óleo” e “aquele tanto de 

cinza”. Observo que esses elementos foram identificados nos dois cenários do vídeo 

Preparando o barrilero.  O vídeo continuou sendo reproduzido e os alunos do grupo A 

continuaram conversando:  

 
111. Pablo: Não mostrô... tipo a água, né? 
112. Jaqueline: Mostrô o óleo. Então qué dizê que eles colocam o óleo... 
113. Pablo: Não, mas no texto fala que coloca óleo? Fala? Nesse texto aí? / Só fala que...  

coloca a cinza... no negócio, né? 
114. Jaqueline: É... / Que negócio Pablo? 
115. Pablo: No barrilero ali ó [Apontando para a tela]. 
/ [Observando a reprodução na tela]. 
116. Jaqueline: Mas alí passô ela colocano o óleo. Alá. 
117. Pablo: Mas é pouco né? Pra saí aquele tanto lá. 
/ [Observando a reprodução na tela]. 
118. Jaqueline: Então deve colocá mais alguma coisa. E o quê que é aquilo ali que colocô? 
119. Pablo: Isso é cinza, eu acho. / Será que é óleo isso aí? 
120. Jaqueline: Não é não. É cinza!  
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121. Pablo: É cinza, a cinza, olha a poeira subino. 
122. Jaqueline: Ó, por enquanto colocô a cinza e o óleo. 
123. Pablo: Mas o óleo foi poquinho, né? Foi só pra... 
/ [Todos assistindo ao vídeo]. 
124. Pablo: Alá. É óleo mesmo, né?  
125. Jaqueline: Pelo menos a latinha é de óleo. 
126. Pablo: Fala esse negócio de torresmo... deve sê... derrete o torresmo e joga alí. Não fica 

igual a água não? Se derretê? O torresmo, essas coisas... Torresmo é tipo um... 
127. Jaqueline: Eu sei o que quê é torresmo [Rindo]. 
128. Pablo: Não, não, não eu tô te perguntano... 
129. Jaqueline: Cê não sabe não? [Rindo]. 
130. Pablo: Sei. //Alí agora deve tacá o negócio lá. 
131. Maria: (...). 
132. Jaqueline: Quando frita o torresmo vira óleo. 
133. Pablo: Então. // [Assistindo ao vídeo]. Que nervoso véio, vê aquele cara socando alí. Ó. 
/ 
134. Maria: Dá mesmo. Nossa! 

(Trecho extraído da SEG A1) 
 

No diálogo acima, Pablo percebeu que “Não mostrô... tipo a água” (Linha 111), 

antecipando o processo de obtenção da dicuada no momento de observação do preparo do 

barrilero no vídeo. Jaqueline respondeu ao enunciado de Pablo com base naquilo que ela 

observou em um dos cenários do vídeo: “Mostrô o óleo. Então qué dizem que eles colocam o 

óleo...” (Linha 112). Pablo então perguntou se havia alguma menção sobre o uso de óleo no 

texto: “Não, mas no texto fala que coloca óleo? Fala? Nesse texto aí?”. Pablo estava 

confrontando as informações lidas no texto É de cinza porque ele é feito da dicuada com a 

interpretação visual de Jaqueline, e continuou falando: “Só fala que coloca a cinza... no 

negócio, né?” (Linha 112). É interessante observar que o que Pablo disse: “Só fala que coloca 

a cinza...”, estava de acordo com o que havia sido comunicado pelo texto É de cinza porque 

ele é feito da dicuada. O texto não comunicava sobre a utilização da água, e mencionava 

somente as cinzas, a dicuada e o barrilero, o que nos leva a concluir que Pablo estava 

inferindo sobre o uso da água no processo: “Não mostrô... tipo a água” (Linha 111), disse ele 

logo no início do diálogo. Jaqueline pareceu concordar com o comentário de Pablo sobre as 

informações do texto e respondeu dizendo: “É...”, e após uma breve pausa ela perguntou: 

“Que negócio Pablo?”, e o colega respondeu: “No barrilero ali ó”, apontando para o vídeo na 

tela.  

 Mas Jaqueline insistiu em sua observação: “Mas alí passô ela colocano o óleo. Alá” 

(Linha 116) e Pablo respondeu: “Mas é pouco né? Pra saí aquele tanto lá”, e os dois ficaram 

em silêncio observando a reprodução do vídeo no monitor. Nessa última fala de Pablo, 

percebo que ele novamente trouxe uma informação de um outro local do Hipermídia e a 
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confrontou com o que ele estava vendo no vídeo Preparando o barrilero, ou seja, numa das 

fotografias do barrilero Pablo viu uma quantidade grande de dicuada e no vídeo Preparando o 

barrilero ele viu Maria Izabel colocar uma pequena quantidade de um líquido sobre as cinzas. 

Por isso, Pablo percebeu que um evento não tinha relação com o outro, porque as quantidades 

dos dois líquidos (dicuada vista na fotografia e “óleo” visto no vídeo) eram diferentes. 

Jaqueline então falou: “Então deve colocá mais alguma coisa”, demonstrando 

concordar com Pablo, mas ela queria mesmo é saber o que Maria Izabel estava colocando 

sobre as cinzas: “E o quê que é aquilo ali que colocô?” (Linha 118). Pablo respondeu dizendo: 

“Isso é cinza, eu acho” e após uma breve pausa perguntou: Será que é óleo isso aí?” (Linha 

119). Para Pablo o uso das cinzas era algo evidente, mas ele não tinha certeza sobre o uso de 

óleo naquela etapa do processo. Jaqueline então viu Maria Izabel colocando cinzas no balaio e 

respondeu: “Não é não. É cinza!”(Linha 120). Pablo também viu o que Jaqueline estava 

vendo e observou: “É cinza, a cinza, olha a poeira subino” (Linha 121). Mas para Jaqueline, 

era quase certo que o outro material que Maria Izabel havia colocado era óleo: “Ó, por 

enquanto colocô a cinza e o óleo”. Nessa fala, observo que Jaqueline previu o uso de um outro 

material no processo: “Ó, por enquanto [...]”, disse ela, e Pablo respondeu: “Mas o óleo foi 

poquinho, né? Foi só pra...” (Linha 123). 

 O vídeo continuou sendo reproduzido e os alunos continuaram atentos e em silêncio 

por alguns instantes. Quando Maria Izabel apareceu novamente jogando um líquido sobre as 

cinzas Pablo disse: “Alá. É óleo mesmo, né?” (Linha 124). Jaqueline respondeu: “Pelo menos 

a latinha é de óleo” (Linha 125) e Pablo então mencionou: “Fala esse negócio de torresmo... 

deve sê... derrete o torresmo e joga alí [...]” (Linha 126). Nessa fala, novamente vemos Pablo 

trazendo uma informação de outro local do Hipermídia, através da qual ele estava sugerindo 

que o líquido que Maria Izabel estava colocando sobre as cinzas poderia ser o torresmo 

“derretido”. Depois disso, houve um breve desentendimento entre Pablo e Jaqueline (Linhas 

127-130), Maria disse alguma coisa inaudível (Linha 131) e o diálogo ao redor do vídeo 

Preparando o barrilero encerrou com uma resposta de Pablo para algo que ele viu no cenário 

da direita na tela, referente ao ato de socar as cinzas: “Que nervoso véio, vê aquele cara 

socando alí, Ó” (Linha 133) e Maria concordou com ele dizendo: “Dá mesmo. Nossa!”. 
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6.4.5 - Episódio no 11: “Por que na água quente, água quente em cinza. Alá ó”. 

 

 Vamos analisar agora a interação dos alunos do grupo B com o vídeo Pingando a 

dicuada do Hipermídia. Após os alunos terem interagido com o vídeo Preparando o 

barrilero, eles acessaram a página do texto A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o 

sabão e realizaram a sua leitura. Esse texto comunica sobre o modo de obtenção da dicuada, 

chamando atenção para o procedimento de socar bem as cinzas no barrilero, mencionando o 

uso de água quente e o tempo de duração do processo. Há dois botões de vídeo na página 

desse texto: um deles aciona um diálogo entre as produtoras do sabão de cinzas, tratando 

novamente do modo de utilização das cinzas no preparo do sabão e da importância de socar 

bem as cinzas no barrilero; o outro botão de vídeo dá acesso ao procedimento em si, ou seja, 

mostra a água sendo colocada sobre as cinzas contidas no barrilero e gotejando por baixo do 

mesmo na forma da dicuada (o título desse vídeo é Pingando a dicuada). Há também duas 

perguntas propostas nessa página para a interpretação dos alunos. 

Logo no início da leitura do texto A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o 

sabão, Rosemeire identificou uma informação importante no texto e chamou a atenção dos 

colegas: 

 
90.Rose: Viu. É água, ó! [Apontando para o texto na tela]. / Água. 
/ 
91.Laís: Depois que colocá as cinzas tem que colocá água? 
92.Rose: Coloca água, ó [Apontando para a tela, enquanto Messias lê o texto em voz baixa]. 
. 
.  [Todos terminam a leitura e começam a discutir a pergunta “Por que a dicuada quanto mais forte  
.  mais rápido fáiz o sabão?”, mas Messias quer ver o vídeo; acessam o vídeo Pingando a dicuada]. 
.  

(Trecho extraído da SEG B1) 

 
Após ter percebido no texto a menção ao uso de água no processo de obtenção da 

dicuada, Rosemeire logo anunciou aos colegas. Os alunos ficaram alguns instantes em 

silêncio olhando o texto na tela, e Laís então perguntou se a água tinha que ser colocada após 

as cinzas. Rosemeire respondeu conforme o que havia lido: “Coloca água, ó [Apontando para 

a tela]”. Messias continuou lendo o texto em voz baixa e depois ficou curioso para saber que 

imagens estavam por trás de um dos botões de vídeo presentes naquela página. Observo aqui 

que Messias não acionou o botão de vídeo da esquerda, referente ao diálogo das produtoras do 

sabão de cinzas, mas clicou diretamente sobre o botão de acesso ao vídeo Pingando a 

dicuada. Era de se esperar que o vídeo referente ao diálogo fosse acionado primeiramente, 
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como de costume, e também devido à sua posição na tela do computador, mas Messias 

preferiu clicar sobre o botão da direita. É possível que a essa altura ele tenha percebido que 

botões de vídeo davam acesso a diálogos entre as produtoras do sabão e que botões davam 

acesso a imagens da prática, e ele preferiu ver essas últimas em primeiro lugar naquele 

momento.  

O vídeo acionado revela inicialmente o título “Pingando a dicuada”, seguindo-se 

depois as imagens em preto e branco de um barrilero que é visto através de um movimento 

descendente da filmadora. Depois, o foco é colocado sobre Dona Maria Benedita, que está ao 

lado do barrilero colocando água sobre as cinzas, e se direciona novamente para o barrilero, 

mostrando-o novamente através de um movimento de cima para baixo, parando alguns 

instantes para revelar a dicuada gotejando por baixo no interior de uma bacia de zinco. Há um 

efeito de transição em seguida e aparece na tela uma imagem colorida e em câmera lenta, na 

qual a dicuada está sendo coletada por “Dica” em uma bacia de plástico. Há um novo efeito 

de transição e o vídeo mostra novamente Dona Maria Benedita e o seu barrilero, focando a 

grande profusão de gotas de dicuada “pingando” por baixo; essa Senhora então coleta um 

pouco da dicuada num pequeno recipiente e verte a mesma na frente da filmadora sobre um 

outro recipiente. Na edição das imagens coletadas no quintal da casa de Dona Maria Benedita, 

o barulho da água e da dicuada “pingando” foram intensificados propositadamente, para 

enfatizar o modo de dizer das produtoras do sabão de cinzas, tal como Dona Rosa disse: “Aí 

depois pingo a dicuada”. Esse efeito sonoro cria também um efeito de contraste com as 

imagens coloridas referentes à dicuada que está sendo obtida por “Dica”, cujo elemento 

sonoro foi minimizado. No final da reprodução do vídeo Pingando a dicuada, um novo efeito 

de transição dá lugar a uma nova imagem, que mostra a dicuada contida no interior de um 

recipiente de plástico de cor branca, dessa vez evidenciando a sua cor. Após essa última 

imagem o vídeo é reinicializado.  

Assim que o vídeo Pingando a dicuada apareceu na tela o seguinte diálogo foi 

observado no interior do grupo B: 

 
93.Rose: [Aparece o vídeo na tela] Alá ó. 
94.Messias: “Pingando a dicuada”. 
95.Leo: “Pingando a dicuada...”. Água quente. Deve sê água quente ou água fria? 
96.Rose: É água quente. 
97.Messias: Água quente. 
98.Leo: Ué, mai não tá queimano a mão da véia. 
99.Messias: Que é isso? [Surpreso] Ó, a mulher é velhinha mesmo cara... Dicuada... Por que  
    quê tem que sê na água quente?  
100.Rose: Porque na água quente, água quente em cinza. Alá ó. 



 391 

101.Messias: Aí sai o líquido vermelho, tá vendo? 
102.Leo: Que loucura né cara? 
103.Laís: E alí dentro... Tem cinzas? 
104.Rose: Cinzas. É, aí mistura c’água. 
105.Laís: E...  
106.Messias: Água quente. 
107.Rose: Água quente. 
108.Laís: (...). 
109.Messias: (...). 
110.Leo: Ah, é alguma coisa que tem nas cinzas [Respondendo a Messias]. 
111.Rose: Coloca [Respondendo a Laís].  
112.Laís: Junto com as cinzas? 
113.Leo: A composição dela [Respondendo a Messias]. 
114.Rose: Não, coloca mais com aquele negócio lá [Respondendo a Laís]. 
. 
. [Continuam observando o vídeo e conversando. Falam sobre fazer o sabão na escola, de onde vão  
.  obter a gordura, de onde vão obter as cinzas, observam o outro vídeo que acompanha o texto; há  
.  menos comentários durante a reprodução do vídeo com as falas das mulheres, mas esses não são  
.  ausentes mostrando como eles estão atentos: Rose, por exemplo, quer saber o quer dizer “besoado”  
.  e Leo explica de acordo com o contexto].  
. 

(Trecho extraído da SEG B1) 

 

Logo que as imagens do vídeo apareceram na tela, Rosemeire direcionou a atenção de 

todos: “Alá, ó” (Linha 93). Leonardo então leu o título do vídeo:  “Pingando a dicuada”, 

mencionou as palavras “Água quente” e depois perguntou: “Deve sê água quente ou água 

fria?” (Linha 94). Rosemeire estava com a resposta na ponta da língua e respondeu 

prontamente: “É água quente” (Linha 96), pois ela havia lido a respeito no texto, e Messias 

confirmou dizendo: “Água quente” (Linha 97). Leonardo achou estranho, porque ele viu no 

vídeo que Dona Maria Benedita estava segurando uma lata contendo a água que estava sendo 

colocada sobre as cinzas e disse: “Ué, mai não tá queimano a mão da véia” (Linha 98). Em 

sua percepção, se era água quente que estava contida naquela lata então por que Dona Maria 

Benedita conseguia segurar o recipiente? A observação de Leonardo chamou atenção de 

Messias para a idade daquela personagem do vídeo: “Ó, a mulher é velhinha mesmo cara”. 

Depois de falar isso, Messias demonstrou que estava pensando sobre o que estava vendo; ele 

mencionou a palavra “dicuada” e perguntou: “Por que quê tem que sê na água quente?” 

(Linha 99).  

A pergunta de Messias é bastante curiosa e pertinente, e evidencia o interesse desse 

aluno pela narrativa. Rosemeire respondeu dizendo: “Por que na água quente, água quente em 

cinza. Alá ó” (Linha 100). Ela não soube explicar a razão do uso da água quente e a sua 

resposta foi dada de acordo com o que a narrativa lhe havia comunicado: aquele era o modo 
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de obtenção da dicuada. A resposta de Rosemeire parece ter satisfeito Messias, pois ele 

prosseguiu o diálogo dizendo: : “Aí sai o líquido vermelho, tá vendo?” (Linha 101). Nessa 

fala, percebo que Messias estava respondendo à pergunta feita por ele mesmo, ou seja, o 

líquido fica vermelho porque se usa a água quente. Leonardo achou aquilo uma “loucura” 

(Linha 102) e Laís quis ter certeza que havia cinzas dentro do balaio e Rosemeire então 

confirmou: “É, aí mistura c’água”. Laís então disse: “E...”, e se calou enquanto olhava o 

desenvolvimento das imagens na tela do computador. Mas Messias completou a frase deixada 

em aberto por Laís dizendo: “Água quente”, e Rosemeire então repetiu o que Messias havia 

dito: “Água quente” (Linha 107). A essa altura já estava claro para os alunos que o processo 

de obtenção da dicuada consistia na passagem de água quente pelas cinzas, e isso lhes pareceu 

justificar a cor vermelha da dicuada. Não havia mais nada em suspense, nenhuma dúvida 

quanto ao modo de uso das cinzas e sobre a obtenção da dicuada segundo os conhecimentos 

das produtoras do sabão. 

Depois da última fala de Rosemeire mencionada acima, as conversas dos alunos se 

cruzaram: Laís falou com Rosemeire e Messias falou com Leonardo. Como Messias e Laís 

falaram juntos, não foi possível distinguir o que eles estavam dizendo. Messias provavelmente 

perguntou a Leonardo porque a dicuada tinha cor vermelha, considerando que esse lhe 

respondeu dizendo: “Ah, é alguma coisa que tem nas cinzas” (Linha 110) e depois: “A 

composição dela” (linha 113). Já na conversa entre Laís e Rosemeire foi mais difícil de 

perceber sobre o que estavam falando. A conversa entre Messias e Leonardo, no entanto, 

sugere uma possível “ponte” para os conhecimentos químicos explicativos do processo. 

É interessante observar que a interação dos alunos do grupo B com o vídeo Pingando 

a dicuada resultou num diálogo final, no qual os alunos conversaram sobre fazer o sabão na 

escola. A prática revelada a eles através do vídeo os fez perceber que era possível reproduzir o 

processo e despertou uma “vontade de fazer”. Depois disso, eles acessaram ao vídeo contendo 

o diálogo entre as produtoras do sabão de cinzas, presente na página do texto A dicuada 

quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão e conversaram menos durante a sua reprodução. 

Uma conversa identificada durante a reprodução desse último vídeo se refere a uma pergunta 

formulada por Rosemeire a Leonardo. Ao ouvir Dona Aparecida mencionar: “bem besoado”, 

Rosemeire perguntou a Leonardo qual era o significado dessa palavra e Leonardo respondeu 

bem e de acordo com o contexto da fala da produtora, associando-a a um grau de 

compactação elevado das cinzas no barrilero.  
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6.4.6 - Discussão dos Episódios 10 e 11 
 
6.4.6.1 - Resumindo os episódios 

 

 No Episódio no 10  vimos os alunos dos grupos A e B interagindo com os dois cenários 

simultâneos do vídeo Preparando o barrilero. Seus diálogos envolveram enunciados 

variados, revelando brincadeiras, dúvidas, curiosidade, sensações e percepções frente ao 

preparo do barrilero. No grupo B os alunos identificaram alguns materiais usados, ficaram 

atentos ao desenvolvimento simultâneo dos dois cenários, acharam o processo trabalhoso e 

ficaram curiosos para saber que líquido era aquele que Maria Izabel estava colocando sobre as 

cinzas. No grupo A o diálogo envolveu somente Jaqueline e Pablo, os quais também 

identificaram os materiais usados no processo e ficaram curiosos sobre o líquido que Maria 

Izabel estava colocando sobre as cinzas, suspeitando que fosse “óleo”.  

 O Episódio no 11 mostrou a interação dos alunos do grupo B com o vídeo Pingando a 

dicuada. Os alunos queriam saber “o quê” era colocado nas cinzas para obter a dicuada, e, 

assim que Rosemeire identificou a resposta no texto A dicuada quanto mais forte mais rápido 

fáiz o sabão ela deu o “alarme”: “Viu. É água, ó! [Apontando para o texto na tela]. / Água”. 

Após terem reconhecido aquela informação presente no texto, os alunos terminaram de ler o 

mesmo, discutiram a pergunta “Por que a dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o 

sabão?” e depois partiram para a exploração do vídeo Pingando a dicuada. Na interação com 

esse vídeo os alunos perceberam o detalhe do modo como a água era usada no processo: 

“quente”. Duas perguntas feitas por Messias se destacaram durante a observação do vídeo: a 

primeira manteve relação com o porquê do uso da água quente no processo e a segunda 

pergunta formulada por ele não foi possível decifrar, mas é provável que tenha tido relação 

com a causa da cor vermelha da dicuada, considerando que Leonardo respondeu: “Ah, é 

alguma coisa que tem nas cinzas”. 

  

6.4.6.2 - A interação dos alunos com o Hipermídia Etnográfico vista como um “sistema 
polissensorial” 
 

No episódio 10 vimos os alunos dos grupos A e B interagindo com o vídeo 

Preparando o barrilero. Esse vídeo consiste na reprodução simultânea de dois cenários na 

tela do computador reunindo aspectos variados do preparo do barrilero. Em um dos cenários 

encontramos “Dica” peneirando as cinzas, cortando folhas de bananeira, forrando o barrilero 

com as mesmas e usando um pilão para socar as cinzas. No outro, Dona Maria Benedita e 



 394 

Maria Izabel colocam as cinzas em um barrilero forrado com um saco de pano, usam as mãos 

para compactar as mesmas no interior do balaio e espalham água por cima para diminuir a 

dispersão do pó das cinzas no ar. O cenário que mostra o barrilero da “Dica” corresponde a 

um ambiente ao ar livre, no quintal de sua casa. Já o outro ocorre dentro de um pequeno 

galpão coberto, no quintal da casa de Dona Maria Benedita. Um dos cenários do vídeo é 

reproduzido em preto e branco (Dona Maria Benedita e Maria Izabel) enquanto o outro é 

reproduzido em cores (“Dica”), ambos sobre um fundo preto no qual se distribuiu 

simetricamente os dizeres: “Preparando o barrilero”. Os cenários não são reproduzidos lado a 

lado, mas em posição diagonal. No início da reprodução do vídeo, enquanto o cenário da 

esquerda exibe as cinzas contidas no balaio, o cenário da direita mostra Dica peneirando as 

cinzas. Depois, Maria Izabel e sua mãe colocam cinzas dentro do barrilero e compactam as 

mesmas usando as mãos, enquanto “Dica” corta folhas de bananeira e forra o seu balaio com 

as mesmas. O vídeo em preto e branco mostra então Maria Izabel arrumando as cinzas no 

interior do barrilero, enquanto o vídeo colorido mostra Dica colocando as cinzas sobre o 

balaio e depois socando as mesmas com um pilão.  

Na exploração dos alunos, o elemento de maior curiosidade nessa composição visual 

se relacionou à ação específica de Maria Izabel espalhando água sobre as cinzas para diminuir 

a dispersão das mesmas no ar, chamando a atenção dos alunos dos dois grupos. No caso do 

grupo B, essa ação específica desencadeou uma discussão que envolveu boa parte do diálogo 

dos alunos (Episódio10, SEG B1, linhas 72-82), os quais queriam saber que líquido estava 

sendo colocado nas cinzas. No caso do grupo A, praticamente toda a conversa girou ao redor 

do que Maria Izabel estava colocando sobre as cinzas. Os demais elementos identificados 

pelos alunos no vídeo Preparando o barrilero não representaram uma novidade em si 

(excetuando o “facão” usado por “Dica” para cortar as folhas de bananeira e a “idade” de 

Dona Maria Benedita, conforme os enunciados de Leonardo e de Messias no grupo B). Antes 

de interagir com o vídeo, os alunos já haviam explorado as informações correlatas do texto É 

de cinza porque ele é feito da dicuada e as fotografias do barrilero, as quais retratam 

exatamente os dois barrileros mostrados no vídeo, porém com uma ligeira diferença: o 

barrilero de Maria Izabel e de Dona Maria Benedita é mostrado em uma fotografia colorida e 

no vídeo ele é mostrado em preto e branco.  

No contexto da interação com o vídeo Preparando o barrilero pelos alunos do grupo 

B quero destacar inicialmente as duas respostas dadas por Leonardo ao mesmo. A primeira se 

refere ao que esse aluno disse assim que viu os dois cenários distintos se desenvolvendo 

simultaneamente na tela do computador: “Alá, não sei qual imagem que eu vejo aí não...” 
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(Episódio10, SEG B1, linha 64). A segunda resposta que quero destacar foi dada em um outro 

contexto. Enquanto os alunos do grupo B observavam o vídeo, o líquido que Maria Izabel 

espalhava sobre as cinzas no cenário da esquerda deixou os alunos curiosos e num certo 

momento Leonardo falou: “Ah, que raio, eu não sei. É tanto líquido (...), um tanto de coisa” 

(Episódio 10, SEG B1, linha 85). 

Na primeira resposta de Leonardo, a impressão inicial é que ele estava anunciando que 

teria dificuldade em dirigir o olhar para dois cenários ao mesmo tempo, mas é provável 

também que ele estivesse chamando a atenção dos colegas para a natureza da novidade na 

tela: “Alá”, disse ele, “não sei qual imagem que eu vejo aí não...”. Eglisson concordou com a 

observação de Leonardo e disse: “É... então...”, e todos riram daquela situação, parecendo se 

divertir. O “alarme” dado por Leonardo fez com que o grupo prestasse bastante atenção no 

vídeo e prosseguisse observando-o, e isso foi feito sem dificuldade alguma e com muita 

conversa sobre o que estavam vendo: 

. 

. 

. 
64.Leo: Alá, não sei qual imagem que eu vejo aí não... 
65.Eglisson: É... então... [Todos riem]. 
66.Rose: Ali é as cinzas [Apontando para o vídeo da esquerda] e alí a folha de bananera.  
     [Apontando para o vídeo da direita]. 
67.Leo: Alí, a roupa da mulher tá suja de cinzas. 
68.Laís: Que trabalho que dá. 
69.Rose: Quê? 
70.Laís: Dá muito trabalho, né?  
71.Messias: Esse aqui tem muito tempo [Apontando para o vídeo em preto e branco]. Aqui  
     é recente [Apontando para o vídeo colorido], porque já é a cores... 
72.Rose: É [Rindo], com certeza. Alá [Apontando para a tela]. Eles tão jogano alguma...é... 
. 
. 
. 

(Trecho extraído da SEG B1) 

 

 O diálogo acima mostra que os alunos juntos conseguiram acompanhar o 

desenvolvimento simultâneo dos dois cenários na tela do computador. Na linha 72, ao ver 

Maria Izabel espalhando água sobre as cinzas, Rosemeire chamou atenção dos colegas, 

dizendo: “Alá [Apontando para a tela]. Eles tão jogano alguma... é...”, e todos ficaram atentos. 

Um pouco mais tarde, Messias sugeriu que o que “eles tão jogano” fosse a água (SEG B1, 

linha 77). Os alunos conversaram mais um pouco sobre os constituintes identificados nas 

imagens e Rosemeire então lançou a pergunta: “É a água que eles jogam, né?” (SEG B1, linha 

84), querendo ouvir a opinião dos colegas e parecendo concordar com o que Messias havia 
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dito anteriormente na linha 77. Leonardo então respondeu: “Ah, que raio, eu não sei. É tanto 

líquido (...) um tanto de coisa” (SEG B1, linha 85). Ao dizer “Ah, que raio, eu não sei. É tanto 

líquido [...]”. Leonardo exagerou na quantidade dos “líquidos” mostrados no Hipermídia, 

considerando que somente dois materiais líquidos haviam sido mencionados no instrumento 

até aquele momento da exploração dos alunos: a água e a dicuada. Depois Leonardo disse 

algo indecifrável e falou em seguida: “um tanto de coisa”, fazendo novamente referência à 

presença de muitos elementos em seu campo de observação. 

Faço aqui uma pausa para refletir um pouco sobre a reação de Leonardo à pluralidade 

de “coisas” que ele estava observando na tela do computador. Dentre as “coisas” com as quais 

Leonardo havia interagido até aquele momento em sua interação com o Hipermídia temos: o 

líquido que Maria Izabel espalhou sobre as cinzas, os dois cenários do vídeo Preparando o 

barrilero, as informações do texto É de cinza porque ele é feito da dicuada (com sua 

linguagem escrita e oral-transcrita), as fotografias do barrilero, o diálogo em vídeo das 

mulheres que fazem o sabão, a pergunta “Por que usam as cinzas?”, outros textos e recursos 

do Hipermídia, outras perguntas propostas e as idéias e falas dos colegas de grupo. 

Esse acúmulo de “coisas” na interação com o Hipermídia Etnográfico sugere que 

Leonardo estava certo ao dizer que havia um “tanto de coisa” para se ver, ouvir e pensar a 

respeito. Havia “coisas” no Hipermídia em si (textos, vídeos, fotografias, perguntas, botões e 

links) e havia coisas no âmbito do conteúdo do instrumento (o modo de usar as cinzas, o 

preparo do barrilero, o líquido que era colocado para obter a dicuada, as origens do sabão de 

cinzas, a existência de um motivo para usarem as cinzas e etc.). Nas duas falas que destaquei 

acima, observo que Leonardo provavelmente estava sinalizando uma relação diferenciada 

com o Hipermídia, manifestada na forma de uma espécie de “saturação” visual associada a 

uma “saturação” mental ao ver e refletir sobre aquele “tanto de coisa” à sua frente. Mas 

embora o vídeo que estava sendo observado colocasse o desafio de ter que olhar para dois 

cenários ao mesmo tempo, não havia no mesmo uma “saturação” de registros conforme o que 

podemos depreender da observação feita por Rosenfeld:  

 

A  observação fílmica pode  apreender apenas um registro de uma realidade 
sensível,  o registro visual. Eventualmente, ela pode apreender um segundo, o  
registro  sonoro.  Mas  ela  só pode  apreender o visual e/ou o sonoro. No 
entanto, a abertura de cada registro  é opcional, assim com a simultaneidade de  
sua  implementação.  A  sincronização,  ela  própria  opcional,  pode ser 
imediata  ou  diferida.  A  observação  direta deve  operar uma equilibração 
polissensorial, a fim de evitar saturações.   A  observação fílmica pode usar 
apenas uma equilibração bissensorial. Assim, em um sistema polissensorial, 
faz-se necessário tentar limitar aqueles que estarão presentes, senão corre-se o  
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risco  de  saturações  insuportáveis, mesmo que, no limite, tais saturações 
possam ser intencionais (ROSENFELD, 2000, p. 49) 

 

Embora dois cenários sejam reproduzidos simultaneamente no vídeo Preparando o 

barrilero, ambos se relacionam a um mesmo tema: o preparo do barrilero, e não há elementos 

sonoros nessa composição visual. Além disso, um dos vídeos é reproduzido em preto e 

branco, procurando com isso minimizar a “saturação visual” da composição. Os alunos 

tiveram que dividir a atenção entre os dois cenários, percebendo as suas variações, mas isso 

não foi difícil para eles, como vimos nos diálogos mostrados no episódio no10. A dupla 

reprodução visual lhes chamou atenção, incitou o “apetite pela narrativa” e os alunos 

encararam o desafio proposto com sagacidade, fazendo observações de detalhes nos dois 

cenários. Seguindo o que disse Rosenfeld, vemos que o vídeo Preparando o barrilero  exigiu 

somente a “visão” dos alunos, embora eles tivessem que observar duas imagens em 

movimento ao mesmo tempo (sincronização imediata ou diferida). Mas isso também ocorreu 

na página contendo as fotografias do barrilero, muito embora não houvesse ali “imagens em 

movimento”. Nas duas situações, a observação das imagens exigiu basicamente a necessidade 

de “dar-se o tempo de observar e de mostrar”, tal como mencionou France: 

   

De uma maneira geral, descrever consiste em dar-se o tempo de observar e de 
mostrar. O tempo  deve poder ser suficientemente esbanjado,  para  que  
aquilo  que  a  imagem mostra vá além de simples amostras de gestos, ações, 
acontecimentos sem continuidade, e ofereça uma apresentação continuada das 
manifestações sensíveis  referentes  a um tema por ela englobado, excedendo-
o sempre  um  pouco.  Isso  significa  que  uma  descrição  fílmica possui  uma  
amplitude,  no   tempo  e  no  espaço,  que  tende  a restituir,  se  possível,  
toda  a  densidade  do real, dar-lhe corpo, com  –  mais  de  uma  vez  –  seus  
tempos  fortes,  seus tempos fracos,  mas  também  seus  tempos  mortos,  até  
a  pura  espera silenciosa dos seres filmados (FRANCE, 2000, p. 31). 

 

Os alunos tiveram que dedicar um tempo à observação do vídeo Preparando o 

barrilero, e o mesmo foi reproduzido mais de uma vez na tela do computador. O aspecto 

interessante associado ao uso desse recurso no Hipermídia Etnográfico é que ele permitiu uma 

aproximação com a realidade e o seu dinamismo, oferecendo uma “apresentação continuada” 

das ações ao redor do preparo do barrilero, situando-as no tempo e no espaço, e dando-lhe 

corpo no contexto da narrativa.  

Como o leitor pode perceber, o recurso vídeo foi bastante explorado na etnografia do 

sabão de cinzas e isso se deve à sua maior aproximação com a tradição oral, conforme 

mencionou France: 
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Com efeito, sob muitos aspectos, apreender o gesto e a palavra viva do 
homem  através  da  imagem  é  uma  maneira de reatar com aquilo que 
constitui a matéria essencial da tradição oral (FRANCE, 2000, p. 20). 

 

[...] o fato de o material da base da antropologia fílmica ser a tradição oral 
servirá de apoio à conclusão de que se deve  dar tanta atenção à descrição das 
palavras quanto à dos gestos,  aos  conteúdos da expressão  verbal  quanto  às 
atividades não verbais,  uma  vez  que  ambas revelam  a  cultura  específica  
de  um  determinado  grupo humano, a maneira de ser de cada indivíduo 
(FRANCE, 2000, p. 29, destaque em itálico meu). 

 

Nesse contexto, a inserção de registros fílmicos das produtoras do sabão de cinzas, 

bem como de suas ações e vozes, se encaixa bem no que France mencionou. Mas essa 

antropóloga visual também lembrou bem que existem as “atividades não verbais”, tais como 

aquelas realizadas por “Dica”, Dona Maria Benedita e sua filha Maria Izabel ao redor do 

preparo do barrilero. Se lembrarmos o que nos ensinou Norris et al. (2005) sobre os elementos 

que caracterizam uma narrativa, vemos como a linguagem audiovisual permite um contato 

mais direto com o agenciamento da narrativa (os atores responsáveis pelas ações), vista por 

eles como uma das características elementares de uma narrativa. 

Mas a observação direta e o registro fílmico não correspondem exatamente um ao 

outro. Entre os aspectos que distinguem a observação direta da observação fílmica, Rosenfeld 

destacou que o mais “espetacular” é a delimitação do campo visual no registro fílmico:  

 
Para o homem,  o campo visual compreende  todos os pontos  do espaço  de 
onde  uma  fonte  luminosa  é  visível  ao  olho imóvel, isto é,  durante  uma 
fixação. Mas  a  visão  humana é uma visão compósita: central  e  periférica. É 
bom lembrar que duas populações de células visuais ocupam a  superfície da  
retina  e  respondem  a  funções diferentes: os bastonetes, que faltam  no 
centro da retina, vêem as formas e são capazes de fazê-lo com luminosidade 
relativamente  fraca;  os cones, ao contrário, só vêem à luz do dia,  mas  são 
capazes de apreender as cores e distinguir  detalhes  permitindo  a  acuidade 
visual. Uma visão precisa nos detalhes só se obtém quando o olho é orientado 
de maneira que a imagem seja levada à região central da fóvea (pequena 
depressão da retina). É claro que podemos discernir detalhes  de  1,5 mm  a 5 
m  (acuidade visual de 10/10), mas por 1/500 da retina. O campo da visão 
central  é  muito  reduzido,  mas o observador percebe a maioria dos objetos 
luminosos cuja imagem se forme fora da fóvea, em um campo visual. Essa 
visão  extrafóvea,  periférica,  sobretudo além de 20 graus, é pouco sensível 
quanto  aos  detalhes.  No campo periférico, os objetos perdem suas cores e 
seus contornos. Assim,  a  visão  periférica  só  pode oferecer ao observador 
uma acuidade visual decrescente (ROSENFELD, 2000, p. 48). 

 

Se atentarmos para o que disse Rosenfeld, é possível compreendermos porque os 

alunos não tiveram problemas em observar a reprodução simultânea de dois cenários no vídeo 

Preparando o barrilero. Embora distintas, essas imagens se situaram dentro do campo da 
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visão central dos alunos e num campo favorável à visão periférica também, permitindo que 

eles discernissem detalhes nos dois cenários. A fixidez do campo visual também foi 

mencionada por Rosenfeld como uma conquista do recurso fílmico em comparação com a 

observação direta e isso também pode ter contribuído para a exploração dos alunos. 

Conforme mencionei anteriormente com base em Rosenfeld (citação nas páginas 395 e 

396), uma característica da observação fílmica é a sua mono e/ou bissensorialidade, a qual 

conduz “o espectador a esquecer os sentidos que estão ausentes, por meio de um reforço do, 

ou dos, registro(s) disponíveis, que devem oferecer mais o que ver e/ou mais o que escutar” 

(ROSENFELD, 2000, p. 49). Tal como em uma representação fílmica, a interação com o 

Hipermídia Etnográfico também exigiu operações bissensoriais dos alunos. Usando a visão, 

os alunos interagiram com a linguagem escrita e oral-transcrita, com a linguagem visual das 

mulheres que fazem o sabão de cinzas e do preparo do barrilero, com a linguagem das 

imagens fixas ou as fotografias do barrilero e com a linguagem de navegação do Hipermídia. 

Através da audição, pelo menos três vozes foram ouvidas no Hipermídia: a voz de Dona Rosa, 

a voz de Dona Anésia e a voz de Dona Aparecida, e ainda havia as vozes dos colegas de 

grupo. Somente em relação ao uso da visão vemos que os alunos tiveram que interagir com 

pelo menos quatro tipos de linguagem e isso ocorreu num contexto diferente daquele que os 

alunos estavam acostumados em suas aulas de Química. Por essas razões, compreendo porque 

Leonardo exagerou a quantidade de líquidos: “[...] É tanto líquido [...]”,  e sou obrigado a 

concordar com ele que havia “um tanto de coisa” para se ver e ouvir no Hipermídia. 

A observação de Leonardo é oportuna para pensarmos melhor o conceito de um 

instrumento hipermídia conforme dado Meleiro e Giordan (1999), como um sistema 

informacional e comunicacional que associa imagens (reais ou animadas), sons e textos 

escritos em um único suporte. No caso do Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas, 

vimos como os alunos foram levados a interagir com múltiplos meios, conhecimentos e 

linguagens de comunicação, um “tanto de coisa” como disse Leonardo. Vimos também como 

essas linguagens invocaram respostas diferentes e como as mensagens da narrativa foram 

sendo mais bem compreendidas na passagem de uma linguagem para a outra, através de 

movimentos de integração entre linguagens (ver Episódio 9 e a discussão correspondente).  

Nesses termos, temos que admitir que um sistema informacional e comunicacional tal 

como o do Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas exige que os alunos não somente 

operem bissensorialmente, mas também segundo uma multiplicidade de canais de linguagem 

segundo as informações visuais e sonoras do instrumento. Por essa razão, parece ser 

pertinente considerarmos que o uso de um instrumento dessa natureza seja visto também 
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como um sistema de bissensorialidade múltipla ou um “sistema polissensorial”, no sentido de 

exigir do usuário múltiplos olhares, ouvidos e múltiplas operações mentais associadas aos 

diferentes meios e linguagens. Não podemos nos esquecer ainda, que esse “tanto de coisa” 

mencionado por Leonardo, também tem relação com a própria natureza de uma etnografia, 

cuja recomendação é ser densa segundo Clifford (1998), ou espessa segundo Geertz (1973). 

 

6.4.6.3 - “Relações dialógicas” na interação com o (e no) vídeo “Preparando o barrilero” 

 

Conforme mencionei anteriormente, a interação dos alunos com a reprodução 

simultânea dos dois cenários ao redor do preparo do barrilero não foi difícil. O recurso atraiu 

a atenção dos alunos. Eles observaram a dinâmica das imagens, identificaram os constituintes 

presentes em cada cenário e estabeleceram alguns significados. A observação das duas cenas 

e a ação particular de Maria Izabel em um dos cenários fez com que os alunos prestassem 

atenção, pensassem e emitissem idéias a respeito: 

. 

. 

. 
77. Messias: Joga água. 
78.Rose: Sei lá que quê é aquilo. 
79.Leo: Uai, não sobe poeira não? 
80.Rose: Tá subino, não tá não? Alá [Aponta para a tela]. 
81.Leo: Não tá subino poeira. 
/ [Observando a reprodução na tela]. 
82.Rose: Alá, viu? [Aponta para a tela]. 
. 
. 
. 
84.Rose: É a água que eles jogam, né? 

(Trecho extraído da SEG B1) 
 

No recorte do diálogo acima, os alunos mostraram perceber que o líquido colocado 

sobre as cinzas podia mesmo ser a água e que a sua função naquele contexto era evitar a 

dispersão das cinzas no ar. Nessa situação, observo como a interação dos alunos com o vídeo 

revelou a presença de um elemento de narrativa. Vários autores citados por NORRIS et al 

(2005, p. 541) mencionam o fato de que uma narrativa se caracteriza por deixar algumas 

ações em suspense, criando uma antecipação que é necessária à sua compreensão e que 

sustenta o interesse pela estória, ou seja, a sede pela narrativa. É o caso do líquido que Maria 

Izabel estava colocando sobre as cinzas. Os alunos não sabiam que líquido era aquele e, com 

base nas imagens, foram levados a formular uma hipótese: “Joga água”, a qual conduziu a 
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algumas observações no vídeo: “Uai, não sobe poeira não?”, “Tá subino, não tá não? Alá”, 

“Não tá subino poeira”, “Alá, viu?”. Nessa situação, embora não tenha sido explicitada com 

clareza a relação entre o que Maria Izabel estava fazendo e o fato da “poeira não subir”, os 

alunos estabeleceram essa relação.  

Conforme mencionei anteriormente, os alunos expressaram observações relativas aos 

dois cenários, ora observando um, ora observando o outro, e ora observando ou inferindo 

sobre ambos quase simultaneamente: 

 
66.Rose: Ali é as cinzas [Apontando para o vídeo da esquerda] e alí a folha de bananera  
     [Apontando para o vídeo da direita]. 
. 
. 
. 
71.Messias: Esse aqui tem muito tempo [Apontando para o vídeo em preto e branco na tela]. Aqui  
     é recente [Apontando para o vídeo em cores], porque já é a cores... 
. 
. 
. 
79.Leo: Uai, não sobe poeira não? [Observação referente ao cenário da esquerda] 
. 
. 
. 
83.Leo: Uai, ó o tamanho do facão que a mulher tá na mão [Observação referente ao cenário da 
direita] 
 
 

O interessante da reprodução simultânea dos dois cenários ao redor do preparo do 

barrilero é que essa composição visual conseguiu prender a atenção dos alunos e desencadeou 

“relações dialógicas”: 

    
Relações    dialógicas    são    relações    (semânticas)    entre   quaisquer  
enunciados  na  comunicação através da fala. Dois enunciados quaisquer, se  
justapostos  em  um  plano semântico  (não como  coisas e  não como 
exemplos lingüísticos), terminam em uma relação dialógica (BAKHTIN, 
2004, p.117). 

 

 Através da interação com o vídeo e das “relações dialógicas” decorrentes, os alunos 

estavam produzindo significados: “Que trabalho que dá”, disse Laís; “Esse aqui tem muito 

tempo [Apontando para o vídeo em preto e branco]. Aqui é recente [Apontando para o vídeo 

colorido], porque já é a cores...”, comentou Messias; “Uai, não sobe poeira não?”, disse 

Leonardo; e “É a água que eles jogam, né?”, perguntou Rosemeire. Podemos pensar também 

na existência de “relações dialógicas” entre os dois cenários exibidos no vídeo Preparando o 



 402 

barrilero, considerando-os como se fossem dois “enunciados” sincrônicos justapostos em um 

mesmo plano semântico.  

 No caso da interação dos alunos do grupo A com o vídeo Preparando o barrilero, os 

movimentos de Pablo foram particularmente curiosos, no sentido de que esse aluno trouxe 

informações de vários outros locais do Hipermídia enquanto observava o vídeo e conversava 

com Jaqueline. Primeiro, ele invocou as informações do texto É de cinza porque ele é feito da 

dicuada e confrontou-as com a interpretação visual de Jaqueline sobre o que Maria Izabel 

estava colocando sobre as cinzas. Para essa aluna o “líquido” era “óleo” e Pablo se lembrou 

que não havia menção ao uso desse material no texto: “Não, mas no texto fala que coloca 

óleo? Fala? Nesse texto aí? / Só fala que...  coloca a cinza... no negócio, né?” (SEG A1, linha 

113). Depois, Pablo comparou a quantidade do líquido que Maria Izabel colocou sobre as 

cinzas com a quantidade de dicuada observada anteriormente nas fotografias do barrilero, 

percebendo que as quantidades eram distintas e que não deveria haver uma relação entre elas:  

“Mas é pouco né? Pra saí aquele tanto lá” (SEG A1, Linha 117).  Após isso, Pablo invocou 

uma informação de um texto um pouco mais distante (Os ingredientes), trazendo o “torresmo 

de porco” para o diálogo na direção de sugerir que o líquido que Maria Izabel estava 

colocando sobre as cinzas poderia ser o “torresmo derretido”. Essas associações entre  

diferentes instâncias do Hipermídia por Pablo faz perceber uma característica que é inerente a 

uma  narrativa: a interconexão entre eventos, e isso nos leva a perceber o vídeo Preparando o 

barrilero como um evento da narrativa etnográfica.  

 

 

6.4.6.4 - O vídeo “Preparando o barrilero” e seus elementos de descrição e narrativa 

 

 É interessante realizarmos nesse momento uma análise das falas, gestos e ações dos 

alunos dos grupos A e B frente ao vídeo Preparando o barrilero, buscando identificar a 

presença de elementos de descrição e de narrativa no mesmo, tal como fizemos na discussão 

do episódio no 9, quando analisamos a interação dos alunos com as fotografias do barrilero. 

As Tabelas 9 e 10 mostradas a seguir se referem à associação entre as falas, gestos e ações dos 

alunos frente ao vídeo Preparando o barrilero e os elementos de descrição e/ou narrativa. 
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Tabela 9 –  Associação das falas, gestos e ações  dos  alunos  do  Grupo B  frente  ao vídeo 
               Preparando o barrilero com elementos de descrição e/ou narrativa (Episódio no 10). 
___________________________________________________________________________ 

       Falas, ações e gestos dos alunos                    Associados à descrição ou narrativa? 

___________________________________________________________________________ 

61.Rose: Alá. / Alá as cinzas.          Descrição 
 
// [O grupo se aproxima mais do monitor;                                    Sede pela narrativa 
observando a reprodução do vídeo na tela]. 
 
62.Leo: [Lendo] “Preparando o barrilero”.                  Caracterização do evento da narrativa 
 
63.Rose: Não entendi nada.                                           Estrutura da narrativa (expectativa) 
 
64.Leo: Alá, não sei qual imagem que eu vejo            Estrutura da narrativa (expectativa) e 
         aí não...                                       sede pela narrativa (desejo criado para 
                     saber o que está acontecendo) 
 
65.Eglisson: É... então... [Todos riem].                        Estrutura da narrativa (expectativa)  
 
66.Rose: Ali é as cinzas [Apontando para o vídeo                          Descrição 
    da esquerda] e alí a folha de bananera.  
    [Apontando para o vídeo da direita]. 
 
67.Leo: Alí, a roupa da mulher tá suja de cinzas.                            Descrição 
 
68.Laís: Que trabalho que dá.                                           Descrição; proposta da narrativa 
             (comunicar conhecimento)   
 
69.Rose: Quê?                Sede pela narrativa 
 
70.Laís: Dá muito trabalho, né?          Descrição; proposta da narrativa 
                  (comunicar conhecimento) 
 
71.Messias: Esse aqui tem muito tempo                                    Proposta da narrativa 
[Apontando para o vídeo em preto e branco].                        (comunicar conhecimento); 
Aqui é recente [Apontando para o vídeo                                        tempo; passado. 
colorido], porque já é a cores... 
 
72.Rose: É [Rindo], com certeza. Alá.                    Descrição 
 [Apontando para a tela]. Eles tão jogano  
 alguma... é... 
 
73.Leo: Uai, sei lá que quê é aquilo.   Descrição; sede pela narrativa 
                      (suspense) 
     
74.Rose: Sei lá que quê é aquilo [Referindo-se à               Descrição; sede pela narrativa 
Maria Izabel jogando água sobre as cinzas no                              (suspense) 
cenário da esquerda]. 
 

Continua 
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___________________________________________________________________________ 

       Falas, ações e gestos dos alunos                    Associados à descrição ou narrativa? 

___________________________________________________________________________ 

75.Leo: Não deu pra vê direito não.                                 Descrição; sede pela narrativa 
             (suspense)  
 
/ [Observando a reprodução na tela].                                       Sede pela narrativa     
 
76.Rose: Aí joga as cinzas, ó [Apontando                                       Descrição 
    para a tela]. 
 
77.Messias: Joga água.                                                      Descrição; proposta da narrativa 
                (comunicar conhecimento) 
 
78.Rose: Sei lá que quê é aquilo.       Sede pela narrativa (suspense)                 
 
79.Leo: Uai, não sobe poeira não?                                     Descrição; proposta da narrativa               
                (comunicar conhecimento) 
 
80.Rose: Tá subino, não tá não? Alá                                                 Descrição 
    [Aponta para a tela]. 
 
81.Leo: Não tá subino poeira.                                           Descrição; proposta da narrativa 
               (comunicar conhecimento)        
 
/ [Observando a reprodução na tela].                                         Sede pela narrativa 
 
82.Rose: Alá, viu? [Aponta para a tela].                                           Descrição 
 
83.Leo: Uai, ó o tamanho do facão que a  mulher                             
     tá na mão [Referindo-se à Dica usando um facão                                 Descrição 
     para cortar as folhas de bananera colocadas 
     dentro do barrilero no cenário da direita]. 
 
// [Observando a reprodução na tela].                                           Sede pela narrativa 
 
84.Rose: É a água que eles jogam, né?                            Descrição; proposta da narrativa 
           (comunicar conhecimento) 
 
85.Leo: Ah, que raio, eu não sei. É tanto líquido            Descrição; sede pela narrativa (suspense, 
    (...), um tanto de coisa.                                                         reversos, imprevisibilidade) 
 
86.Rose: Sei lá.                                                                Sede pela narrativa (suspense) 
 
 
/ [Observando a reprodução na tela].                                       Sede pela narrativa 
 
87.Messias: Que trabalhera.                                            Descrição e Proposta da narrativa 
            (comunicar conhecimento) 
 

Continuação 
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___________________________________________________________________________ 

       Falas, ações e gestos dos alunos                    Associados à descrição ou narrativa? 

___________________________________________________________________________ 

 
88.Leo: Mas deve sê muito estranho, né cara?                        Proposta da narrativa 
    Apertá as cinzas, já apertô? [Olhando para                     (sentir a experiência do outro) 
    Messias] É muito esquisito. 
 
89.Rose: Deve dá o maior trabalhão pra fazê                   Descrição e Proposta da narrativa 
    isso aí.                                                                               (comunicar conhecimento) 
 

 Conclusão 

___________________________________________________________________________ 

 

 Vemos na Tabela 9 que a identificação (descrição) dos constituintes envolvidos no 

preparo do barrilero esteve presente em grande parte das falas e ações dos alunos do grupo B, 

embora um pouco menos abundantes que os elementos de uma narrativa. Observo, todavia, 

que houve momentos nos quais os dois elementos apareceram conjuntamente numa mesma 

fala dos alunos. Na linha 68, por exemplo, Laís disse: “Que trabalho que dá”, se referindo a 

um elemento de descrição do observado e também de verificação de um fato comunicado pelo 

vídeo. Outro exemplo pode ser observado na fala de Messias na linha 77 ao dizer: “Joga 

água”; esse aluno percebeu que o líquido que Maria Izabel estava colocando sobre as cinzas 

era a água porque inferiu que esse seria o modo mais adequado de evitar a dispersão das 

cinzas no ar, ou seja, a sua fala evidencia também a presença de um elemento de proposta da 

narrativa: a comunicação de um procedimento específico inerente ao preparo do barrilero. 

Esses dados evidenciam a observação de Claudine de France (2000, p. 31) ao dizer que uma 

descrição “é sempre, com maior ou menor intensidade, associada à narração”. 

 
Tabela 10 – Associação das falas, gestos e ações dos alunos do Grupo A frente ao vídeo  
                    Preparando o barrilero com elementos de descrição e narrativa (Episódio 10). 
___________________________________________________________________________ 

         Falas, ações e gestos dos alunos                  Associados à descrição ou narrativa? 

___________________________________________________________________________ 

133. Pablo: Não mostrô... tipo a água, né?                         Elemento “leitor” da narrativa 
          produzindo significado        

134. Jaqueline: Mostrô o óleo. Então qué                        Descrição; evento da narrativa 
      dizê que eles colocam o óleo...              (mudança de estado) 

 
Continua 
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___________________________________________________________________________ 

         Falas, ações e gestos dos alunos                  Associados à descrição ou narrativa? 

___________________________________________________________________________ 

 
135. Pablo: Não, mas no texto fala que                                 Estrutura da narrativa 
       coloca óleo? Fala? Nesse texto aí?                                (conexão entre eventos) 
       / Só fala que...  coloca a cinza... no  
       negócio, né? 
 
136. Jaqueline: É... / Que negócio Pablo?                                      Descrição 
 
137. Pablo: No barrilero ali ó [Apontando para a tela].                 Descrição 
 
/ [Observando a reprodução na tela].                                          Sede pela narrativa 
 
138. Jaqueline: Mas alí passô ela colocano o óleo.                        Descrição 
       Alá. 
 
139. Pablo: Mas é pouco né? Pra saí aquele tanto lá.       Descrição; estrutura da narrativa 

(conexão entre eventos) 
 

/ [Observando a reprodução na tela].                                         Sede pela narrativa 
 
140. Jaqueline: Então deve colocá mais alguma               Descrição; sede pela narrativa  
      coisa. E o que quê é aquilo ali que colocô?                                          (suspense) 
 
141. Pablo: Isso é cinza, eu acho. / Será que é óleo           Descrição; sede pela narrativa 
       isso aí?        (suspense) 
 
142. Jaqueline: Não é não. É cinza!                                              Descrição 
 
143. Pablo: É cinza, a cinza, olha a poeira subino.                       Descrição 
 
144. Jaqueline: Ó, por enquanto colocô a cinza e o óleo.             Descrição 
 
145. Pablo: Mas o óleo foi poquinho, né? Foi só pra...                 Descrição 
 
/ [Todos assistindo ao vídeo].                                                    Sede pela narrativa 
 
146. Pablo: Alá. É óleo mesmo, né?                                             Descrição 
 
147. Jaqueline: Pelo menos a latinha é de óleo.                            Descrição 
 
148. Pablo: Fala esse negócio de torresmo...                          Estrutura da narrativa (conexão 
      deve sê... derrete o torresmo e joga alí.                         entre eventos);  o leitor da narrativa  
      Não fica igual a água não? Se derretê?                          produzindo significado 
      O torresmo, essas coisas... Torresmo é                          
      tipo um...   
           
149. Jaqueline: Eu sei o que quê é torresmo [Rindo].          Leitor da narrativa produzindo 
            significado 
 
           Continuação 
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___________________________________________________________________________ 

         Falas, ações e gestos dos alunos                  Associados à descrição ou narrativa? 

___________________________________________________________________________ 

 
150. Pablo: Não, não, não eu tô te perguntano...                   Leitor da narrativa produzindo 
              significado 
 
151. Jaqueline: Cê não sabe não? [Rindo].                            Leitor da narrativa produzindo 
              significado 
 
152. Pablo: Sei. //Alí agora deve tacá o negócio lá.                              Descrição 
 
153. Maria: (...).                      (Indecifrável) 
 
154. Jaqueline: Quando frita o torresmo vira óleo.                Leitor da narrativa produzindo 
          significado 
 
155. Pablo: Então.           Leitor da narrativa produzindo 
          significado 
 
// [Assistindo ao vídeo].                                                                  Sede pela narrativa 
 
Que nervoso véio, vê aquele cara socando                                     Proposta da narrativa 
alí. Ó.                                        (sentir a experiência do outro) 
 
/                                                                                                      Sede pela narrativa 
 
135. Maria: Dá mesmo. Nossa!                                                    Proposta da narrativa 

                     (sentir a experiência do outro) 

Conclusão 
___________________________________________________________________________ 
 

Semelhante ao observado na Tabela 9 (Grupo B), as respostas dos alunos do grupo A 

na interação com o vídeo Preparando o barrilero tiveram relação com o reconhecimento dos 

constituintes envolvidos no preparo do barrilero (descrição), havendo também a presença de 

elementos de uma narrativa em maior número. Aqui também apareceram elementos de 

descrição e de narrativa numa mesma fala, tal como na linha 117, por exemplo, na qual Pablo 

disse: “Mas é pouco né? Pra saí aquele tanto lá”. Nesse enunciado, esse aluno fez uma 

observação relativa à diferença entre a quantidade do líquido jogado por Maria Izabel nas 

cinzas (no vídeo) e a quantidade de dicuada observada na fotografia do barrilero. Ao 

comparar essas quantidades, Pablo observou que as quantidades relativas dos materiais 

líquidos mostrados no Hipermídia eram diferentes e percebeu, com isso, que o líquido que 

Maria Izabel estava colocando sobre as cinzas (“óleo” segundo Jaqueline) não levaria à 

produção da quantidade de dicuada observada na fotografia do barrilero. Pablo estabeleceu 
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uma conexão entre dois eventos distintos da narrativa procurando significar o que estava 

sendo discutido com o que havia sido observado . O enunciado de Pablo na linha 113 também 

exemplifica uma interconexão entre os eventos da narrativa por esse aluno. 

É interessante observar também a presença de um elemento de narrativa no diálogo do 

grupo A onde a produção antecipada de significados pelo leitor se tornou evidente. Um 

exemplo é a fala inicial de Pablo na linha 111. Ao ver a dicuada na fotografia do barrilero, 

Pablo deve ter inferido que a água era colocada sobre as cinzas para obtê-la, e por isso ele 

disse: “Não mostrô... tipo a água, né?”. A simplicidade dos materiais usados para preparar o 

barrilero e a dicuada vista na fotografia parecem ter conduzido Pablo a essa inferência. Com 

isso, ele estava antecipando o modo como a dicuada é obtida enquanto assistia ao vídeo sobre 

o preparo do barrilero, antes mesmo que a narrativa comunicasse o fato a esse aluno.  

 Após termos analisado a presença de elementos de descrição e de narrativa na 

observação das fotografias do barrilero e na interação dos alunos com o vídeo Preparando o 

barrilero, vamos refletir um pouco sobre a relevância da presença do elemento descrição 

nesses eventos no contexto da elaboração de uma etnografia sobre saberes e práticas. Se 

entendermos a etnografia como uma descrição da cultura, então temos que considerar que é 

essencial descrever os constituintes dessa cultura, e, considerando a inserção de uma 

etnografia em sala de aula, talvez seja necessário que essa descrição ocorra em mais de um 

evento da narrativa. Digo isso, porque estamos lidando com um modo de conhecer específico 

em sala de aula, cujos constituintes podem ter pouca ou nenhuma relação com os contextos de 

vida-mundo dos alunos. A etnografia, por isso, tem o dever de “exportar” adequadamente os 

artefatos da ciência popular para a sala de aula e isso implica em descrevê-los bem. 

É importante levarmos em conta que os alunos precisam ler, ouvir, falar e ver os 

constituintes da prática, sendo introduzidos ao mesmos, “congelando-os” no tempo para  

observação e mostrando-os em sua dinâmica de elaboração e funcionamento. Nesse sentido, 

parece ser fundamental conciliar uma descrição textual, fotográfica e audiovisual, de um 

modo repetido e através de diferentes linguagens. A experiência dos alunos mostrou como 

eles próprios sentiram a necessidade de integrar os recursos do Hipermídia para compreender 

como as cinzas eram usadas no fabrico do sabão e que material era colocado nas mesmas para 

obter a dicuada. No caso do barrilero, um dos artefatos essenciais envolvidos no preparo do 

sabão de cinzas, a sua descrição foi abordada na escrita, de um modo visual “congelado” 

(fotografias) e através de imagens em movimento de sua elaboração. Isso conduziu os alunos, 

sobretudo, a uma compreensão do modo de preparação desse artefato tecnológico, a uma 

percepção concreta dos materiais usados e quanto à sua utilização no contexto do preparo do 
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sabão de cinzas. Além disso, tal descrição gerou expectativa, interesse e curiosidade nos 

alunos, com destaque, em especial, para as respostas dados aos recursos de descrição visual 

do barrilero. 

 

6.4.6.5 - O vídeo “Pingando a dicuada” e seus elementos de descrição e de narrativa 

 

 A Tabela 11 mostra as relações entre as falas dos alunos na interação com o vídeo 

Pingando a dicuada com elementos de descrição e narrativa. 

 

Tabela 11 – Associação das falas dos alunos do Grupo B frente ao vídeo Pingando 
                    a dicuada com elementos de descrição e narrativa 
___________________________________________________________________________ 

         Falas, ações e gestos dos alunos                  Associados à descrição ou narrativa? 

___________________________________________________________________________ 

93.Rose: [Aparece o vídeo na tela] Alá ó.                   Estrutura da narrativa (expectativa); Sede 
                                                                                                       pela narrativa 
 
94.Messias: “Pingando a dicuada”.          Reconhecimento/caracterização do evento  
                                                                                                       da narrativa 
  
95.Leo: “Pingando a dicuada...”. Água quente.           Reconhecimento do evento da narrativa;                  
    Deve sê água quente ou água fria?                          Descrição e leitor produzindo significados 
 
96.Rose: É água quente.                       Descrição e estrutura da narrativa 
                 (interconexão entre eventos) 
 
97.Messias: Água quente.            Descrição e estrutura da narrativa 
       (interconexão entre eventos) 
 
98.Leo: Ué, mai não tá queimano a mão da véia.          Descrição e agenciamento da narrativa 
                (caracterização de uma das personagens); 
                                                                                             leitor produzindo significados 
         
99.Messias: Que é isso? [Surpreso] Ó, a mulher é          Agenciamento da narrativa (foco na         
    velhinha mesmo cara... dicuada... Por que             personagem); o leitor está engajado e 
   quê tem que sê na água quente?                             faz uma pergunta para produzir significado 
                                                                                                     
 
100.Rose: Por que na água quente, água quente em      Relação com a estrutura da narrativa 
     cinza. Alá ó.                   (conexão entre imagens e texto)  
 
101.Messias: Aí sai o líquido vermelho, tá vendo?      Descrição; o leitor produz significados  
 
102.Leo: Que loucura né cara?                                     Descrição; o leitor produz significados 
 

              Continua 
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___________________________________________________________________________ 

         Falas, ações e gestos dos alunos                  Associados à descrição ou narrativa? 

___________________________________________________________________________ 

103.Laís: E alí dentro... Tem cinzas?             Sede pela narrativa          
 
104.Rose: Cinzas. É, aí mistura c’água.                                         Descrição 
 
105.Laís: E...                                                                             Sede pela narrativa 
 
106.Messias: Água quente.               Descrição 
 
107.Rose: Água quente.                         Descrição 
 
108.Laís: (...).             (Indecifrável)  
 
109.Messias: (...).            (Indecifrável) 
 
110.Leo: Ah, é alguma coisa que tem nas                  O leitor produz significados 
      cinzas [Respondendo a Messias]. 
 
111.Rose: Coloca [Respondendo a Laís].                              Descrição 
 
112.Laís: Junto com as cinzas?        Sede pela narrativa 
 
113.Leo: A composição dela [Respondendo                 O leitor produz significados 
      a Messias]. 
 
114.Rose: Não, coloca mais com aquele negócio                Descrição 
       lá [Respondendo a Laís]. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Grande parte das falas dos alunos na interação com o vídeo Pingando a dicuada esteve 

associada ao reconhecimento dos constituintes presentes no processo. Elementos de uma 

narrativa também se mostraram presentes nas falas dos alunos, embora em menor intensidade 

desta vez. Observo que as respostas de Rosemeire e de Messias nas linhas 96 e 97 estiveram 

vinculadas a uma interconexão entre o vídeo e as informações do texto, considerando que no 

vídeo não é possível perceber com clareza o uso de água “quente”. Através do vídeo foi 

possível aos alunos perceberem uma característica de uma das personagens das ações, 

colocando foco sobre a mesma (Linhas 98 e 99) e houve quatro falas relacionadas à produção 

de significados pelos alunos (Linhas 99, 101, 110 e 113). 

Na interação com esse vídeo em particular, houve mais elementos de descrição 

comunicados pelo vídeo do que associados à narrativa. Isso faz perceber como o vídeo 
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auxiliou na descrição da realidade e a sua importância no contexto da composição de uma 

narrativa etnográfica. Não há como desvincular elementos descritivos de uma etnografia de 

saberes e práticas. Os vídeos e as fotografias auxiliaram nessa direção e tornam a narrativa 

mais densa ou espessa, conforme sugeriram Clifford (1988) e Geertz (1973). É preciso 

observar também como a descrição se associou a uma tradução interpretativa (produção de 

significados) pelos alunos face ao que estava sendo narrado/descrito/observado, ou conduziu a 

essa direção. 

 
 
6.4.6.6 – Socialização das informações e questionamentos na interação com o vídeo 
“Pingando a dicuada” 
 

É interessante observar os movimentos de Leonardo e de Messias, em particular, na 

interação com o vídeo Pingando a dicuada. Antes disso vamos lembrar que no texto A 

dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão constam as seguintes informações: 

 

Colocam  água  quente  aos  poucos  sobre as cinzas no barrilero e esperam a  
dicuada sair, recolhendo-a em uma bacia de zinco, de plástico ou em um tacho  
de cobre. 

                     (Trecho extraído do texto A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão – 
                                                               Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas) 

 
 
 Ao se deparar com essas informações, Rosemeire disse: “Viu. É água, ó”, e apontou 

para o texto na tela do computador. Depois ela fez uma breve pausa e mencionou novamente: 

“Água”. O fato de usaram água “quente” não foi relevante para Rosemeire naquele momento. 

O mais importante para ela foi ter identificado no texto “o que” era colocado nas cinzas para 

obter a dicuada. Laís então perguntou: “Depois que colocá as cinzas tem que colocá água?”, e 

Rosemeire respondeu: “Coloca água, ó”, apontando novamente para o texto na tela. Essa 

conversa fez com que todos os participantes do grupo prestassem atenção no texto.  

 Assim que o vídeo Pingando a dicuada foi acionado por Messias após a exploração do 

texto A dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão, Leonardo leu os dizeres na tela: 

“Pingando a dicuada”, e disse: “Água quente”. Logo em seguida ele perguntou: “Deve sê 

água quente ou água fria?”. Através do enunciado de Leonardo, a impressão que se tem é que 

ele observou e gravou em sua mente que tinha que ser água “quente”, mas ele quis que isso 

ficasse bem claro para todos e então lançou a pergunta: “Deve sê água quente ou água fria?”. 

O resultado é que as palavras “água quente” foram ecoadas em seguida por Rosemeire e por 

Messias. O interessante aqui é que o detalhe de uso de água “quente”, comunicado pelo texto, 
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só foi verbalizado na interação dos alunos com o vídeo. Rosemeire sabia que a água quente 

era usada, mas para ela bastou saber que era “água” em sua interação com o texto: “Viu. É 

água, ó”. Naturalmente que isso decorreu do suspense deixado pela narrativa anteriormente. 

Mas Leonardo estava observando o vídeo com atenção e ao ver Dona Maria Benedita 

vertendo água sobre as cinzas usando uma lata ele disse: “Ué, mai não tá queimano a mão da 

véia”. Se prestarmos atenção ao vídeo, vemos que era possível essa Senhora segurar aquela 

lata com as mãos, considerando que havia pouca quantidade de água quente na mesma. Além 

disso, temos que lembrar que Dona Maria Benedita era uma produtora do sabão de cinzas 

experiente e sabia o que estava fazendo. Mas o que se destaca é o nível da observação e do 

pensamento reflexivo de Leonardo associado ao que ele leu no texto, à pergunta que ele fez e 

obteve resposta do grupo e ao que ele estava observando no vídeo Pingando a dicuada.  

 Ao questionar sobre a temperatura da água, Leonardo fez com que Messias refletisse a 

respeito, levando-o a questionar depois: “[...] por que quê tem que sê na água quente?”. 

Através dessa pergunta, que é bastante pertinente no contexto da obtenção da dicuada, 

Messias revelou o seu interesse em relação à prática, se mostrando curioso para saber qual era 

a razão de uso de água quente no processo. Há uma explicação científica para isso: a água 

quente dissolve uma maior quantidade do carbonato de potássio presente nas cinzas, extraindo 

essa substância com mais eficiência e produzindo assim uma dicuada mais concentrada na 

mesma. Nessa situação, vemos que o conhecimento empírico das mulheres que fazem o sabão 

de cinzas guarda coerência com o fato da dissolução do carbonato de potássio ser endotérmica 

(DEAN, 1987). Mais relevante nesse contexto, contudo, é que a pergunta de Messias 

representou uma possibilidade em potencial de realizar um trânsito para o conhecimento 

químico escolar. A pergunta não foi respondida a contento, mas certamente ficou presente na 

mente de Messias, aguardando uma explicação. 

 Mais para o final do diálogo mostrado no episódio 11, Messias formulou uma outra 

questão relativa à obtenção da dicuada. Não foi possível decifrar qual foi a pergunta porque 

Laís também formulou uma pergunta, falando junto com Messias. A resposta dada por 

Leonardo, no entanto, nos dá uma pista para saber de que se tratava: “Ah, é alguma coisa que 

tem nas cinzas”, e depois: “A composição dela”. Messias provavelmente quis saber por que a 

dicuada exibia coloração vermelha. O que é interessante notar é que as perguntas de Messias 

emergiram espontaneamente em sua interação com o vídeo Pingando a dicuada. Foram 

dúvidas particulares desse aluno, revelando um pouco de seu “espírito científico”. Vejo a 

curiosidade de Messias de um modo bastante positivo no contexto de exploração do 

Hipermídia, porque mostra o interesse desse aluno em explicar os conhecimentos ao redor da 
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dicuada. Além disso, o tipo de resposta dada por Leonardo sugere a abertura de “portas” ou 

“pontes” entre os conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas e o conhecimento químico 

explicativo. A resposta para a provável pergunta referente à cor vermelha da dicuada tem 

relação com a presença de compostos de ferro trivalente nas cinzas, os quais são transferidos 

para a dicuada devido à solubilização em água. 

 

6.4.6.7 - Aspectos da abordagem comunicativa na interação com os vídeos do Hipermídia  e 
o padrão de interação discursiva na interação dos alunos com o vídeo “Pingando a 
dicuada” 
 
 
 De um modo geral, as interações dos alunos com os vídeos do Hipermídia Etnográfico 

desencadearam diálogos variados. Quando os alunos observaram os vídeos envolvendo 

diálogos entre as produtoras do sabão de cinzas eles conversaram menos, mas mesmo assim 

houve conversa. Os diálogos foram mais intensos, contudo, na interação com os vídeos cujo 

registro sonoro foi minimizado. Isso significa que os alunos perceberam que os diálogos das 

produtoras do sabão exigiam atenção e que era preciso silenciar as suas próprias vozes para 

ouvir e compreender. Quando o registro sonoro estava ausente, os alunos então colocaram as 

suas vozes em ação.  

 Na interação dos grupos A e B com o vídeo Preparando o barrilero, as abordagens 

comunicativas foram do tipo interativa-dialógicas, embora o diálogo tenha se centrado em 

Pablo e Jaqueline no grupo A e Eglisson permaneceu mais calado do que falante no grupo B. 

Ao procurar identificar os padrões de interação discursiva dos alunos do grupo B, em 

particular, na interação com o vídeo Pingando a dicuada, parece ter ocorrido algo do tipo: I-

R-R-R,I-R-R-A-R,I-R-R-R-I-R-P-R-R-I-I-R-R-P-R-R (IV-RR-RM-RL,IL-RR-RM-AL-RM,IM-RR-

RM-RL-ILa-RR-PLa-RM-RR-ILa-IM-RL-RR-PLa-RL-RR). A Iniciação do diálogo dos alunos está 

sendo atribuída ao aparecimento do vídeo na tela do computador (IV). A primeira Resposta foi 

dada por Rosemeire, chamando a atenção dos colegas para a entrada do vídeo na tela: “Alá 

ó”. Depois foi Messias quem emitiu uma Resposta, lendo o título do vídeo. Leonardo fez o 

mesmo que Messias e colocou em seguida uma pergunta: “Deve sê água quente ou água 

fria?”, Iniciando uma breve discussão. Rosemeire Respondeu à pergunta de Leonardo e 

Messias fez o mesmo, com base no que haviam lido no texto: “É Água quente”, “Água 

quente”. Leonardo então Avaliou a Resposta dada pelos colegas com base no que estava 

observando no vídeo: “Ué, mai não tá queimano a mão da veia”.  Messias Respondeu ao que 

disse Leonardo, observando a “idade” da personagem do vídeo, e depois lançou uma outra 



 414 

pergunta: “[...] por que quê tem que sê na água quente?”, re-Iniciando o diálogo. Rosemeire 

respondeu dizendo: “Porque na água quente, água quente em cinza. Alá ó”, e Messias disse 

logo em seguida: “Aí sai o líquido vermelho, tá vendo?”, Respondendo à sua própria pergunta 

(ele provavelmente relacionou o uso de água quente à obtenção do líquido “vermelho”). 

Leonardo então Respondeu ao fato: “Que loucura né cara?”. Laís entrou no diálogo nesse 

momento colocando uma pergunta: “E alí dentro... Tem cinzas?”, re-Iniciando o diálogo. 

Rosemeire Respondeu afirmativamente a acrescentou: “É, aí mistura c’água”. Depois Laís 

ensaiou uma fala, querendo dar Prosseguimento à conversa, mas Messias e Rosemeire falaram 

logo em seguida: “Água quente”, na esteira de completar a Resposta dada por Rosemeire à 

pergunta anteriormente formulada por Laís. Após isso, Laís e Messias fizeram perguntas, re-

direcionando a discussão, e Leonardo e Rosemeire Responderam: Leonardo Respondeu a 

Messias (“Ah, é alguma coisa que tem nas cinzas”), e Rosemeire Respondeu à Laís 

(“Coloca”). Laís então emitiu uma outra pergunta no contexto da pergunta anteriormente 

formulada, dando Prosseguimento ao que estava sendo discutido entre ela e Rosemeire. 

Leonardo então emitiu uma Resposta complementar àquela anteriormente endereçada a 

Messias e Rosemeire Respondeu ao que Laís havia acabado de perguntar. Nesse padrão, 

observo uma semelhança com o padrão do tipo IDRF, mas que não desencadeou ações de 

aprofundamento, tal como vimos acontecer entre os alunos do grupo A ao discutirem a 

pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” (ver o item 6.3.12.6, 

na página 335). 

É interessante observarmos a formulação de cinco perguntas em Resposta ao vídeo 

Pingando a dicuada, revelando o interesse dos alunos em compreenderem o processo tanto do 

ponto de vista empírico (Linhas 95, 103, 108, 111 e 114) como teórico (Linhas 99, 109, 110 e 

113), e a avaliação feita por Leonardo no sentido de confrontar as respostas de Rosemeire e 

Messias quanto ao uso de água quente no processo, frente ao que ele estava observando no 

vídeo.  

Resumindo: 

Tabela 12 – Abordagem comunicativa e padrão de interação discursiva observados na  
                    interação dos alunos do grupo B com o vídeo Pingando a dicuada 
 

Trecho do diálogo Abordagem 
comunicativa 

Padrão de interação 
Discursiva 

     SEG B1, linhas 93-114 Interativa-dialógica I-R-R-R,I-R-R-A-R-I-R-R-R-I-

R-P-R-R-I-I-R-R-P-R-R (IDRF) 
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6.4.7 - Episódio no12: “Aqui é a resposta da Vó do Eglisson [...]. E a que tá no livro [...]” 

 

Após a exploração dos recursos da página do texto A dicuada quanto mais forte mais 

rápido fáiz o sabão, os alunos do grupo B discutiram brevemente as perguntas “Por que a 

dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão?” e “Como podemos explicar o processo 

de obtenção da dicuada?”. A impressão que se tem nesse momento é que os alunos não 

estavam muito interessados em responder às perguntas propostas no Hipermídia, parecendo 

haver mais interesse na exploração da etnografia do sabão de cinzas. Tanto é que eles logo 

partiram para a exploração da página do texto E essa dicuada se deixa secá vira um sal, e 

durante a discussão da pergunta ali proposta (“Que sal é esse que se forma com a evaporação 

da dicuada?”) Leonardo disse: “Ah, deixa isso aí” (SEG B1, linha 171) e Rosemeire falou: 

“Ah, sei lá” (SEG B1, linha 172). Os alunos estavam começando a perceber que a 

interpretação das perguntas exigia um esforço que barrava a exploração do conteúdo do 

Hipermídia. Eles estavam interessados em explorar a narrativa e responder às perguntas 

naquele momento pareceu representar um obstáculo nessa direção. Logo depois os alunos 

acessaram a página do texto A mistura que produz sabão e alguns comentários surgiram 

durante a leitura do mesmo: 

 
182.Leo: Não entendi muito bem não. 
183.Rose: Eles colocam a gordura... numa panela, a gordura derrete e vem colocano a dicuada,  
       né? Aí deve... porque vai... sei lá, tomano consistência. 
184.Eglisson: Minha vó fazia isso aí. Vô perguntá pra ela, ela deve sabê alguma coisa. 
185.Leo: É sério? 
186.Eglisson: Há pouco tempo... 
187.Rose: É. Acho que minha avó também fazia. 
188.Eglisson: ...pouco tempo atrás. 
189.Leo: Vô perguntá a ela (...). 
190.Eglisson: Não, é claro (...). 
191.Leo: Manda ela fazê pra gente. Não, ela ensiná a gente a fazê. 
192.Eglisson: Não, quando eu fô na casa da minha avó eu vô perguntá a ela. 
193.Rose: Pergunta a ela como é que fazia. 
194.Eglisson: É, eu vô perguntá a ela. 
195.Leo: [Lendo o título do texto] “A mistura que produz sabão”.  
[Dá o sinal de término da aula e o grupo encerra os trabalhos do dia]. 

(Trecho extraído da SEG B1) 

 

No diálogo acima, a primeira interação dos alunos do grupo B com o Hipermídia 

Etnográfico beirava os seus momentos finais e surgiu o indicativo de uma fonte de 

informações atraente: a avó de Eglisson (Linha 184: “Minha vó fazia isso aí. Vô perguntá pra 

ela, ela deve sabê alguma coisa”). Leonardo ficou particularmente interessado a esse respeito 
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e respondeu dizendo: “É sério?” (Linha 185), “Manda ela fazê pra gente. Não, ela ensiná a 

gente a fazê” (Linha 191).  

 A informação que a avó de um dos alunos do grupo tinha conhecimentos sobre o 

sabão de cinzas teve uma repercussão bastante positiva no grupo. Leonardo e Rosemeire, em 

particular, estimularam Eglisson a buscar informações junto a essa Senhora, nos termos dela 

ensiná-los a fazer o sabão de cinzas, conforme sugeriu Leonardo, e nos termos dela explicar 

como o sabão era feito: “Pergunta a ela como é que fazia”, conforme Rosemeire (Linha 193). 

Como resultado dessa diretriz, Eglisson tomou as providências: pediu a uma tia em vias de 

visitar a avó que realizasse uma entrevista com a mesma, levando consigo a folha impressa de 

perguntas do Hipermídia que foi entregue ao grupo na segunda interação com o instrumento. 

Como resultado, a tia fez as perguntas para a avó de Eglisson e essa respondeu a todas, 

cabendo à tia transcrever a voz dessa Senhora para uma folha de papel almaço, segundo uma 

letra bem legível e bonita, conforme pude constatar.  

 Vamos considerar agora a última discussão dos alunos do grupo B ao redor da 

pergunta “Por que usam as cinzas?”, a qual ocorreu durante a terceira interação com o 

Hipermídia. Nessa ocasião, os alunos estavam procurando entender o modo de Dona 

Aparecida explicar a interação entre a dicuada e a gordura (“A dicuada é que corta a 

gordura”), conforme a proposta da atividade acessada a partir de um clique do mouse sobre o 

botão do “Pensador” colocado na página do texto O “ponto” do sabão. No meio da conversa 

entre os alunos Rosemeire inseriu duas informações que julgou terem relação com a 

explicação de Dona Aparecida: 

 

47. Rose: Mas não... não corta / a gordura, que nem aqui a pergunta dois: “Por que usam as 
cinzas?”. Aí a (...) respondeu lá: “As cinzas são usadas para tirar a gordura do sebo pra 
fazer o sabão”.   

// [Rosemeire olha para Leonardo]. 
48. Leo: É uai. 
49. Rose: E no livro... e no livro da... da Eliane, que ela emprestou pra gente, tava escrito 

aqui, qué vê ó: “As cinzas têm uma função... tem a função de base. Assim, fervendo a 
gordura em presença de uma base realizamos uma química que produz o sabão”. 

/ [Messias olha para o lado, Eglisson olha para Rose e depois para Leo enquanto Rose olha para Leo  
    que responde movimentando a cabeça positivamente e rindo]. 
50. Rose: Né?                               
51. Leo: É. 
52. Rose: E daí? 
53. Eglisson: E daí? 
54. Rose: E daí?  
55. Eglisson: Que quê saiu aí agora daí? Daí nói vamo fazê o quê?       [Pega a folha da mão de  

                        Rose]. 
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56. Leo: Volta na pergunta lá. Eu tô fora do ponto. Qual que é a pergunta? 
57. Eglisson: Qual? A sete? 
58. Rose: A sete. 
59. Eglisson: “Que quer dizer Aparecida nas frases marcadas em vermelho?” [Lendo na    

                           folha de  
                          perguntas]. 

60. Rose: Em vermelho. 
/ 
61. Leo: [Olhando para o monitor] “A dicuada é que corta a gordura. É a dicuada que corta a 

gordura. É que aí enfraquece a dicuada, né?”. 
62. Eglisson: Corta a gordura  [Fazendo eco à voz de Leo]. 
63. Rose: Enfraquece a dicuada. [Fazendo eco à voz de Leo]. 

(Trecho extraído da SEG B3) 
 
 

No diálogo acima Rosemeire inseriu duas informações distintas para explicar a função 

das cinzas no fabrico do sabão e isso ocorreu no meio da conversa do grupo sobre a fala de 

Dona Aparecida. Embora não tenha sido possível decifrar de onde vinha a primeira 

informação, é certo que ela decorreu da voz da avó de Eglisson (Linha 47). A segunda 

informação, entretanto, vinha de um livro de Química da professora (Linha 49). Essas 

informações provavelmente foram obtidas entre a segunda e a terceira interações com o 

Hipermídia. O fato é que no momento de significação do modo de explicar de Dona 

Aparecida, Rosemeire inseriu a resposta dada pela avó do colega para a pergunta “Por que 

usam as cinzas?”. Ela deve ter julgado que essa resposta ajudaria a explicar o quê Dona 

Aparecida dizia: “As cinzas são usadas para tirar a gordura do sebo pra fazer o 

sabão”(Linha 47). O uso das cinzas foi explicado pela avó de Eglisson nos termos das cinzas 

terem a capacidade de “tirar” a gordura do sebo, e Rosemeire deve ter relacionado isso com o 

fato da “dicuada cortar a gordura”. Leonardo pareceu ter entendido do mesmo modo e se 

mostrou de acordo com a resposta da avó de Eglisson, a qual lhe pareceu óbvia, conforme ele 

disse na linha 48: “É uai”.  

A outra informação inserida por Rosemeire no diálogo veio do livro didático  

Química, uma abordagem no cotidiano, de Tito e Canto. Rosemeire leu a seguinte frase após 

a avaliação positiva de Leonardo a respeito da resposta dada pela avó de Eglisson: “As cinzas 

têm a função de base. Assim, fervendo a gordura em presença de uma base realizamos uma 

química que produz o sabão” (Linha 49). Nessa frase havia uma resposta química sobre a 

interação entre as cinzas e a gordura no preparo do sabão, associando o papel das cinzas à 

“função de base”. As reações dos alunos a essa última informação foram bastante curiosas: 

Messias olhou para o lado, Eglisson olhou para Rosemeire e depois para Leonardo, parecendo 

buscar as impressões dos colegas, Rosemeire olhou para Leonardo e esse fez um movimento 
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de afirmação com a cabeça esboçando um sorriso. Observo que a reação de Leonardo à 

informação química lida por Rosemeire foi bem distinta daquela emitida por ele em resposta à 

informação vinda da avó de Eglisson. 

Depois desses instantes envolvendo troca de olhares, Rosemeire disse: “Né?” e 

Leonardo respondeu: “É”. E Rosemeire então falou: “E daí?”. Essa última fala ecoou mais 

duas vezes no diálogo, sendo que a primeira foi através da voz de Eglisson (Linha 53) e a 

segunda através da voz de Rosemeire novamente (Linha 54). Eglisson então disse: “Que quê 

saiu aí agora daí? Daí nói vamo fazê o quê?” (Linha 55) e pegou uma folha das mãos de 

Rosemeire para analisar. Eglisson estava querendo saber o que eles iriam fazer com aquelas 

duas informações, ou seja, ele estava querendo saber como o grupo iria lidar com aquelas 

duas informações distintas. 

A impressão que tenho é que a informação vinda do livro de Química desorientou os 

alunos. A primeira informação, vinda da avó de Eglisson, teve uma entrada suave no grupo e 

uma repercussão positiva em Leonardo, em particular, parecendo clara e óbvia. Já a segunda 

informação teve um efeito diferenciado e Leonardo disse em seguida: “Volta lá na pergunta. 

Eu tô fora do ponto, qual que é a pergunta?” (Linha 56). Leonardo estava querendo se situar 

sobre qual era a pergunta que estava sendo discutida, pois Rosemeire havia inserido uma outra 

pergunta naquele contexto.  

A partir daí, o grupo procurou se situar, e os alunos voltaram a discutir a fala de Dona 

Aparecida, deixando as informações trazidas por Rosemeire de lado. Depois disso, eles 

prosseguiram discutindo outras perguntas do Hipermídia (ver SEG B3), e bem mais à frente 

nos diálogos do grupo, a questão referente ao uso das cinzas foi retomada novamente: 

 

Rose: Aí vem a segunda pergunta: “Por que usam as cinzas?”. Aqui é a resposta da vó do 
Eglisson: “As cinzas são usadas para tirar a gordura do sebo para produzir o sabão”. E 
a que tá no livro: “Por que as cinzas têm a função de uma base. Assim, fervendo a 
gordura na presença de uma base realizamos uma reação química que produz sabão”. 
Tipo... é tipo neutraliza, né? 

Eglisson: Hum, hum. 
[Messias e Leo também concordam balançando a cabeça] 

(Trecho extraído da SEG B3) 
 

 

 No breve diálogo mostrado acima, os alunos estavam fazendo uma espécie de revisão 

das perguntas do Hipermídia e de suas respostas. Ao mencionar a segunda pergunta proposta, 

Rosemeire leu novamente a informação vinda da avó de Eglisson assim como a do livro 

didático de Química, fez um comentário sobre essa última e os colegas demonstraram 
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concordar com o que ela havia lido. Rosemeire, Leonardo, Eglisson, Messias e Laís não 

voltaram mais a discutir a questão referente à razão do uso das cinzas no preparo do sabão e a 

resposta final escrita pelo grupo foi a seguinte:  

 
Por que usam as cinzas? 

 
Por que as  cinzas  exercem a função de base e cortam a gordura presente no 
sebo, assim fervendo a gordura  em presença de uma base realizamos uma 
reação química que produz sabão. Além de que as cinzas tem um ótimo poder 
de limpeza, clareando roupas e utensílios domésticos (Fonte: Tito e Canto; 
Química abordo do cotidiano e opinião do grupo). 

 

 

6.4.8 - Episódio no 13(a): “A dicuada junto com o sebo produz sabão porque ela corta a  
                                            gordura do sebo.  Assim ficou bem mais fácil, não ficô?” 
 
 
 Nesse episódio vamos analisar os movimentos do grupo B ao redor da pergunta “Por 

que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. O grupo começou a discutir essa 

pergunta durante a segunda interação com o Hipermídia Etnográfico. Na ocasião, todos os 

alunos do grupo estavam presentes e reunidos ao redor de um computador. Antes de 

começarem a discutir, eles leram o texto A mistura que produz sabão e O “ponto” do sabão e 

assistiram aos vídeos dessas páginas. Dessa vez Leonardo leu os textos em voz alta para o 

grupo e quem estava no controle do mouse era Rosemeire. A discussão ao redor da pergunta 

começou assim que eles terminaram de assistir ao vídeo “O teste da Espuma” na página do 

texto O “ponto” do sabão: 

 

13. Rose: [Coloca a seta do mouse sobre o Pensador girando na página do texto O “ponto” do 
sabão]. “Para pensar: Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. [Sorri e 
olha para o grupo; todos fazem silêncio]. 

/ 
14. Laís: Uai... 
15. Eglisson: Nossa, quês pergunta hein... 
16. Leo: É por causa do hipotenato de carbone... carboneto lá... [Risos]. 
17. Rose: Ah, com certeza... 
18. Leo: Por que quê a gordura... 
19. Rose: ... misturada com a dicuada produz o sabão? 
20. Leo: Será que tem alguma coisa a vê com a substância que a cinza libera pra dicuada? 
21. Rose: Será? Uai, por que é cinza, água e sabão, né? E gordura, qué dizê. O que quê isso 

tem a vê? [Sorri]. É mesmo... 
/ 
22. Messias: Que quê é dicuada mesmo?  
23. Leo: Dicuada é o líquido que sai quando a cinza é coada. Já viu quando côa café? Como 

se fosse isso... [Rose ecoa as falas finais de Leo, olhando para Messias]. 
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24. Rose: Ai que vontade de tomá um café quentinho... Vai lá Leo, você que é o inteligente 
aí... 

25. Laís: É. 
26. Leo: Ah, eu... Não sei não. 
27. Rose: Por quê? [Olhando para Eglisson]. 
28. Eglisson: Não tenho nem idéia... 
29. Leo: Mas é só pra pensá, não é pra respondê não, né? [Todos riem]. 
30. Rose: Então pensa aí vai... 
31. Leo: Vamo pensá... 
[Acessam o texto seguinte]. 

(Trecho extraído da SEG B2) 
 

A leitura da pergunta na tela do computador por Rosemeire foi seguida por um breve 

instante de silêncio do grupo. Laís respondeu dizendo: “Uai...” e Eglisson achou a pergunta 

difícil: “Nossa, quês pergunta hein...” (Linha 15). Leonardo levou na brincadeira e respondeu 

dizendo que era “por causa do hipotenato de carboneto lá”, arrancando risos dos colegas. A 

invenção de “nomes” estranhos e engraçados foi um traço característico das respostas de 

Leonardo à algumas das perguntas propostas no Hipermídia. Depois Rosemeire respondeu a 

Leonardo em tom de ironia: “Ah, com certeza...”. Nas linhas 18 e 19 Leonardo e Rosemeire 

recolocaram a pergunta no grupo, mas eles não leram a mesma na tela do computador; eles 

fizeram isso de acordo com as suas próprias palavras, e Leonardo indagou em seguida: “Será 

que tem alguma coisa a vê com a substância que a cinza libera pra dicuada?”(Linha 20). A 

pergunta-hipótese de Leonardo mostra que ele estava vendo a  obtenção da dicuada como um 

processo de transferência de uma substância das cinzas para a dicuada, a qual teria algum 

papel na formação do sabão. A pergunta de Leonardo também deve ter relação com a 

“substância” para a qual ele inventou um nome na linha 16. O raciocínio de Leonardo estava 

num bom caminho, considerando que “a substância que a cinza libera pra dicuada” é um dos 

reagentes da reação química de formação do sabão.  

Rosemeire respondeu fazendo uma espécie de revisão dos ingredientes usados no 

preparo do sabão: “Será? Uai, por que é cinza, água e sabão, né? E gordura, qué dizê. O que 

quê isso tem a vê?” (Linha 21). Messias, por sua vez, se esqueceu o que era a dicuada e 

perguntou aos colegas. Leonardo respondeu explicando segundo suas próprias palavras: “... é 

o líquido que sai quando a cinza é coada. Já viu quando côa café? Como se fosse isso...” 

(Linha 23). Em sua resposta a Messias, Leonardo demonstrou que havia compreendido o 

processo de obtenção da dicuada, e compreendeu bem. Assim como no preparo de um café, a 

dicuada resultante da passagem da água pelas cinzas é uma solução contendo as substâncias 

solubilizadas  pela água, e para Leonardo isso provavelmente tinha relação com  “a substância 
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que a cinza libera pra dicuada” (Linha 20). Observo que Leonardo disse “a substância que a 

cinza libera” e não “a substância que a água dissolve”.  

Rosemeire reagiu à fala de Leonardo dirigida a Messias como um eco, repetindo as 

suas palavras finais. Em seguida, ela manifestou a vontade de “tomá um café quentinho” e 

depois disse a Leonardo: “Vai lá Leo, você que é o inteligente aí...”. Rosemeire estava 

querendo que Leonardo continuasse procurando explicar a interação entre a dicuada e a 

gordura. Nessa fala de Rosemeire é possível perceber que ela estava colocando Leonardo 

numa posição de destaque e liderança no grupo. Dentre os colegas, Leonardo era aquele que 

conseguia raciocinar sobre os fenômenos observados e as perguntas, e Rosemeire era quem 

conseguia acompanhá-lo mais de perto. Laís concordou com o que Rosemeire disse a respeito 

de Leonardo, mas esse respondeu dizendo que não sabia. Rosemeire então apelou para 

Eglisson: “Por quê?” disse ela, e Eglisson respondeu: “Não tenho nem idéia...” (Linha 28). 

Leonardo então disse: “Mas é só pra pensá, não é pra respondê não, né?”, e todos riram. Nesse 

momento, Leonardo estava literalmente interpretando os caracteres do Hipermídia colocados 

acima do botão do Pensador da página do texto O “ponto” do sabão, ao posicionar a seta do 

mouse sobre o mesmo: “Para pensar”. Rosemeire então respondeu: “Então pensa aí vai...” e 

Leonardo disse: “Vamo pensá...”, e mais uma vez o grupo B deixou uma das perguntas do 

Hipermídia de lado, passando para o texto seguinte com a intenção de continuar explorando a 

etnografia. 

No diálogo acima o padrão do discurso inicial (Linhas 13-17) foi do tipo I-R-R-R-A 

(IH,R-RLa-RE-RL-AR): o diálogo foi iniciado pela leitura da pergunta proposta no Hipermídia 

por Rosemeire; depois Laís emitiu uma breve fala, Eglisson achou a pergunta difícil e 

Leonardo deu uma resposta criativa, inventando um nome estranho para uma substância que 

teria algum papel na interação entre a dicuada e a gordura.  Rosemeire então avaliou o que 

Leonardo disse com ironia: “Ah, com certeza” (Linha 17). Depois disso, o padrão de interação 

discursiva (Linhas 18-23) foi do tipo I-R-R-I-R (ILeR-RL-RR-IM-RL): Rosemeire e Leonardo 

reiniciaram o diálogo, colocando novamente a pergunta para o grupo; Leonardo respondeu 

formulando uma hipótese relacionada à “substância que a cinza libera pra dicuada”; 

Rosemeire respondeu não sabendo se posicionar quanto à hipótese de Leonardo, Messias 

conduziu o diálogo para a pergunta referente ao que era a dicuada e Leonardo respondeu 

segundo a sua visão do processo.  

Na seqüência (Linhas 24-31), o padrão foi do tipo P-R-R-I-R-R-R-R (PR-RLa-RL-IR-

RE-RL-RR-RL): Rosemeire prosseguiu chamando Leonardo de “o inteligente”, sugerindo que 

ele continuasse o seu raciocínio e Laís concordou com Rosemeire; Leonardo respondeu 
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dizendo que não sabia; Rosemeire então dirigiu a pergunta a Eglisson, o qual respondeu que 

não fazia nem idéia; depois Leonardo respondeu dizendo que era “só pra pensá, não é pra 

responde não”, Rosemeire concordou sugerindo que ele então pensasse e Leonardo respondeu 

dizendo “Vamo pensá...”. Mas o grupo não pensou a respeito e Rosemeire foi quem deu a 

resposta final com sua ação de acesso a um outro texto do Hipermídia. 

 A conversa ao redor da pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura 

produz sabão?” foi retomada na terceira interação do grupo B com o Hipermídia. Na ocasião, 

o grupo havia avançado bem através da narrativa e discutido nessa aula a polêmica do uso da 

soda no preparo do sabão de cinzas, as suas propriedades e usos, a questão da influência da 

lua e de um “olho gordo” e os “modos de explicar” a interação entre a dicuada e a gordura. 

  

528. Rose: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz o sabão? / A dicuada junto 
com o sebo produz sabão porque ela corta a gordura do sebo”.   

/ [Leo levanta as sobrancelhas]. 
529. Rose: Assim ficou bem mais fácil, não ficô? 
530. Eglisson: É. / Qual que é essa, a seis? 
531. Rose: A seis. // [Olha para a tela e põe a mão sobre o mouse] Onde que tá falando isso será?  

[Navega pelos textos do Hipermídia]. 
532. Leo: Tá bem no começo. 
533. Rose: “Os ingredientes”. 
// [Atenção silenciosa ao texto]. 

(Trecho extraído da SEG B3) 
 
 No momento em que a pergunta sobre a interação entre a dicuada e a gordura foi re-

colocada no grupo, Rosemeire já havia escrito a resposta e a leu para o grupo: “A dicuada 

junto com o sebo produz sabão porque ela corta a gordura do sebo” (Linha 528). A frase lida 

certamente foi escrita com base nas discussões do grupo ao redor dos “modos de explicar” das 

produtoras do sabão de cinzas. Dizer que a mistura da dicuada com a gordura ocorre porque a 

primeira corta a segunda é um gênero de fala próprio de Dona Aparecida, o qual os alunos já 

haviam lido e ouvido no Hipermídia: “A dicuada é que corta a gordura”. Rosemeire, portanto, 

se apropriou do “modo de explicar” de Dona Aparecida para compor a resposta do grupo. 

 Leonardo era quem estava no comando do mouse nesse dia. A reação dele à resposta 

escrita dada por Rose foi somente levantar as sobrancelhas, parecendo ter gostado. Rosemeire 

afirmou em seguida: “Assim ficou mais fácil, não ficô?” (Linha 529). Eglisson, por sua vez, 

concordou com Rosemeire (Linha 530) e os movimentos seguintes do grupo se deram na 

direção de encontrar o texto correspondente à pergunta no Hipermídia.  

Na continuidade das ações após o diálogo anterior, Leonardo acessou o texto Os 

ingredientes enquanto conversava com Rosemeire sobre o grupo fazer o sabão e depois ele foi 
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para o texto É de cinza porque ele é feito da dicuada, lendo o seu título e um trecho do 

mesmo: “É de cinza porque ele é feito da dicuada. As cinzas não são usadas diretamente no 

preparo do sabão. Elas são usadas para obter a dicuada. Não se pô a cinza não gera nada não, 

vira uma coisa lá quase nada” (SEG B3, linha 541). Rosemeire então interrompeu a leitura de 

Leonardo, reiniciando a discussão ao redor da questão sobre a interação entre a dicuada e a 

gordura: 

 

Rose: Será que a gordura é usada tipo pra dá... consistência pra fazê o sabão... 
Leo: Oi? 
Rose: ... pra enrolá? 
Leo: A gordura... 
Rose: É. 
Leo: Provavelmente... 
Rose: Por que só a dicuada que é uma água, deve tê que colocá a gordura pra dá... pra dá liga 

assim, tipo  pra enrolá o sabão, né? 
Leo: É, eu acho, eu acho, sei lá... Tipo assim, porque a gordura... / Tem aquele negócio que 

ela é quente... 
Rose: (...). 
Leo: Então. Vamo jogá a manteiga, um exemplo. Aí tipo a dicuada vai... 
Rose: Corta... 
Leo: Anulá... 
Rose: ... a gordura... 
Leo: ...a função de gordura... sei lá, vamo supô do tipo... 
Rose: ... e deixa, é! 
Leo: ... e vai, como se diz.... 
Rose: ... tipo fica só uma massa, né? 
Leo: É, mas vai criá uma massa, que vai...  como se diz aí? Imune à gordura...  
Rose: É! 
Leo: ... tal... seria, uma coisa tipo assim. 
Rose: Sem gordura, né? 
Leo: É. 
Rose: Deve que a gordura então agora tipo por causa da consistência. 
Leo: É, deve sê tipo o... o principal. Não, o principal seria a dicuada. 
/  
Rose: É, isso mesmo! 
Leo: É isso aí. 
Eglisson: É alguma coisa assim. 

(Trecho extraído da SEG B3) 
 

 

O diálogo entre Rosemeire e Leonardo teve início com uma tentativa da primeira em 

compreender o papel da gordura no preparo do sabão. Rosemeire iniciou o diálogo 

perguntando se a função da gordura não seria “dá consistência” (Linha 542) ao sabão, servir 

“pra enrolá” (Linha 544). Leonardo respondeu dizendo que “Provavelmente...” (Linha 547). 

Rosemeire estava querendo entender como o sabão de cinzas adquiria consistência. Segundo o 
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seu raciocínio, a consistência do sabão só poderia ser atribuída à gordura, já que “só a dicuada 

que é uma água, deve tê que colocá a gordura pra dá... pra dá liga assim... tipo pra enrolá” 

(Linha 548). Rosemeire estava vendo a gordura como o ingrediente que “dá liga” 

(consistência), que permite ao sabão “ser enrolado” quando pronto. A curiosidade sobre o 

papel da gordura na formação do sabão decorreu de um raciocínio particular de Rosemeire, 

que não tinha uma relação direta com nenhuma das perguntas propostas no Hipermídia, 

embora derivada da pergunta relativa à interação entre a dicuada e a gordura. Segundo a 

lógica dessa aluna, a consistência do sabão deveria decorrer de um dos ingredientes usados 

em seu preparo e como a dicuada “que é uma água” então a consistência só poderia decorrer 

da gordura.  

 A consistência de um sabão decorre essencialmente das cadeias carbônicas herdadas 

dos ácidos graxos presentes na gordura e das forças intermoleculares atrativas estabelecidas 

entre estas. Quando as cadeias das moléculas de sabão são muito grandes, como é o caso do 

estearato de potássio, por exemplo, com uma cadeia linear contendo dezessete átomos de 

carbono (–C17H35) ligado ao grupamento carboxila associado ao íon potássio (–COO-K+), a 

proximidade lateral entre duas ou mais moléculas favorece o estabelecimento de forças do 

tipo de Van der Waals, e isso contribui para que o sabão se torne “consistente”. O raciocínio 

de Rosemeire, portanto, não estava no caminho errado: a consistência de um sabão depende 

das  moléculas herdadas da gordura. No caso do sabão de cinzas, entretanto, é provável que 

ocorram muitas “quebras” das cadeias de carbono dessas moléculas, devido ao aquecimento 

prolongado da mistura. O resultado disso é que as cadeias carbônicas diminuem de tamanho e 

o sabão fica menos consistente ou “mole”. Mas mesmo assim há uma consistência, no sentido 

do que Rosemeire quis dizer. 

O raciocínio de Rosemeire era o tipo de raciocínio que Leonardo gostava bastante. Na 

linha 551 ele refletiu: “Vamo jogá a manteiga, um exemplo”. “A manteiga” a que se referiu 

Leonardo, provavelmente foi tomada emprestada da fala de Dona Rosa no Hipermídia, que 

disse ter usado “uma manteiga lá” para corrigir um sabão com excesso de dicuada. E 

Leonardo continuou: “Aí tipo a dicuada vai...” e Rosemeire completou: “Corta...” (Linha 

552). Leonardo então disse: “Anulá...”, e Rosemeire: “... a gordura...”, e Leonardo: “... a 

função de gordura” (Linha 555) e assim por diante: 

 

Rose: ... e deixa, é! 
Leo: ... e vai, como se diz.... 
Rose: ... tipo fica só uma massa, né? 
Leo: É, mas vai criá uma massa, que vai...  como se diz aí? Imune à gordura...  
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Rose: É! 
Leo: ... tal... seria, uma coisa tipo assim. 
Rose: Sem gordura, né? 
Leo: É. 
 

É interessante observar como Rosemeire e Leonardo partiram da explicação dada por 

Dona Aparecida ao dizer: “A dicuada é que corta a gordura” à procura de significados. 

Leonardo traduziu o verbo “cortar” empregado por Dona Aparecida na forma do verbo 

“anular” (Linha 553). Ele disse que a dicuada iria “anular” a “... função de gordura...” (Linha 

555). Provavelmente ele estava se referindo a uma  alteração das “propriedades” da gordura 

ou então à alteração da “função orgânica” da gordura. Rosemeire então disse que com isso iria 

“... ficá só uma massa...” (Linha 558), se referindo ao conteúdo “em massa da gordura” e 

Leonardo completou o raciocínio dizendo: “... vai criá uma massa, que vai... como se diz aí? 

Imune à gordura...” (Linha 559). No diálogo acima, Rosemeire e Leonardo pareceram ser um 

único indivíduo falante, expressando um raciocínio muito próximo. Para eles, a dicuada 

“corta” ou “anula” a gordura, resultando numa massa cujo conteúdo é isento ou “imune” à 

gordura. O diálogo então prosseguiu: 

 
Rose: Vai querê colocá isso (...).  
Eglisson: É. Tinha que mudá, né? / Não, completá. 
Leo: Coloca duas resposta, aí completa... 
Eglisson: E completa... 
Rose: É. (...). 
/ [Leo mexe no mouse e navega entre os textos]. 
Rose: Aí como é que a gente vai colocá?  
// [Leo está prestando atenção em um dos textos]. 
Rose: Vai colocá isso que eu e o Leo falô mesmo?  
Eglisson: É, não tem outra resposta, uai [Ri]. 
Rose: Cês concordam com a gente? [Olhando para Eglisson e Messias]. 
. 
.  [Conversam sobre a ausência de Laís, Leo brinca que ela está no hospital e que vai lavar os  
.   machucados com o sabão de cinzas; Rose comenta que a sua avó falou que o sabão de  
.   cinzas era usado como remédio, e o grupo comenta sobre o gosto e o cheiro do sabão]. 
. 
Rose: Olha só (...) “O sebo é usado para dar consistência para fazer o sabão e a dicuada 

serve para cortar a gordura”. (...) [Ri]. 
Eglisson: É.  
// 
Eglisson: E daí? 
Leo: E daí? [Ri]. 
Eglisson: É, e daí? 
Rose: Fala aí Leo, agora é a sua vez. 
Leo: Uai, que é isso. / Não fala aí. Deixa eu (...) isso aí. Como que é a pergunta primeiro? 
Rose: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz o sabão?”.   
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/ 
Leo: Que quê ocê pois? 
Rose: “O sebo é usado para dar consistência para fazer o sabão e a dicuada é usada para 

cortar a gordura do sebo” [Ri]. 
Leo: Ué, tá bom. Concordo com isso aí. 
Rose: Cê fica concordando com tudo que eu escrevo. 
Leo: (...) (...). 
Eglisson: Vai tirá zero (...). 
Rose: Se tirá zero não quero ninguém em cima de mim me xingano não tá. / Tô carregano 

esse grupo nas costas.  
Messias: Não, não vô tê xingá não. 
Rose: Tô brincano gente. (...). 

(Trecho extraído da SEG B3) 
 
 

No início do diálogo mostrado acima Rosemeire questionou os colegas se a resposta 

dada era mesmo aquela discutida entre ela e Leonardo. Eglisson respondeu dizendo: “Coloca 

duas resposta, aí completá...”, “E completa”. Rosemeire então refez a pergunta dizendo: “Aí 

como é que a gente vai colocá” (Linha 574), e depois: Vai colocá isso que eu e o Leo falô 

mesmo?” (Linha 575). Eglisson respondeu dizendo: “É, não tem outra resposta, uai”. Mesmo 

assim Rosemeire perguntou: “Cês concordam com a gente?”, buscando o acordo de Eglisson 

e Messias (Linha 577). Depois disso, a conversa foi desviada para outros assuntos, mas tendo 

ainda como tema o sabão de cinzas. Rosemeire então escreveu a resposta e a leu para o grupo: 

“Olha só (...). O sebo é usado para dar consistência para fazer o sabão e a dicuada serve 

para cortar a gordura” (Linha 578). Nessa resposta, o papel dos dois ingredientes usados no 

preparo do sabão de cinzas foi definido, a gordura contribuindo para dar consistência do sabão 

e a dicuada servindo para “cortar” a gordura. Eglisson respondeu positivamente dizendo: “É”, 

e o grupo ficou em silêncio por alguns instantes. Eglisson então voltou a falar: “E daí?” e 

Leonardo ecoou a voz de Eglisson, o qual disse novamente: “É, e daí?” (Linha 582).  

Rosemeire prosseguiu o diálogo invocando a opinião de Leonardo, o qual pediu a ela 

que repetisse a pergunta. Isso feito, ele pediu que Rosemeire repetisse então a resposta escrita, 

e essa atendeu ao pedido. Para Leonardo aquela resposta “tá bom”, mostrando-se de acordo. 

Mas, Rosemeire e Eglisson, em particular, deram a impressão de estarem inseguros quanto 

àquela resposta, considerando o que Rosemeire disse: “Cê fica concordando com tudo que eu 

escrevo” (Linha 589), e o que Eglisson falou: “Vai tirá zero” (Linha 591). O fato é que a 

resposta foi baseada, em parte, na opinião deles e, em outra parte, na explicação dada por 

Dona Aparecida para a ação da dicuada sobre a gordura e havia incerteza em ambas. 
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6.4.9 - Episódio no 13(b): “Que quê eu vô procurá? Sal de cinzas”. 

 

Na quarta e última interação do grupo B com o Hipermídia Etnográfico os alunos 

passaram a maior parte do tempo explorando a internet. Leonardo havia feito uma pesquisa na 

biblioteca da universidade local e trouxe algumas informações técnicas sobre sabões para o 

grupo. Essas informações foram lidas em dois momentos: no início das conversas do grupo, 

por Rosemeire (SEG B4, linha 5), e depois por Leonardo, mais próximo do final das 

atividades do dia (SEG B4, linha 121). Nessa aula o grupo pareceu estar mais tranqüilo, pois 

todas as perguntas do Hipermídia já haviam sido respondidas, faltando somente digitá-las para 

entrega (ver as falas dos alunos na SEG B4, linhas 1-3 e 29-31). A incursão do grupo na 

internet manteve relação mais direta com a pergunta referente à identificação do “sal” da 

dicuada. 

Enquanto Rosemeire lia a informação técnica sobre sabões, Leonardo iniciou suas 

buscas na internet. Logo apareceu na tela do computador o mesmo site localizado por Pablo 

do grupo A e que foi utilizado para construir a resposta do grupo para a pergunta referente à 

interação entre a dicuada e a gordura (vou batizar esse site aqui de o “famoso site do grupo 

A”, devido à sua importância para os alunos desse grupo). Percebendo uma movimentação 

diferenciada no laboratório (os grupos de alunos iam ser fotografados), Rosemeire 

interrompeu a leitura das informações decorrentes da pesquisa de Leonardo. A novidade na 

classe evocou comentários dos alunos, mas o grupo B, em particular, não ia ser fotografado 

naquele dia, razão pela qual Rosemeire retomou as atividades do grupo perguntando a 

Leonardo: “Cê achô o negócio do sal Leo?” (SEB B4, linha 6).  

A partir do foco dado à pergunta sobre o “sal”, Eglisson comunicou o fato que uma 

das alunas da turma havia encontrado informações a respeito, mencionando o “carboneto de 

potássio” e a “soda cáustica” como os prováveis “sais” da dicuada (SEG B4, linha 9). Os 

alunos então passaram a conversar sobre o uso da soda cáustica no preparo do sabão, com 

Rosemeire demonstrando ser avessa a essa idéia (SEG B4, linha 16). Leonardo, porém, disse 

que não achava que o “sal” era constituído por soda cáustica (SEG B4, linha 19); ele achava 

que era o “sódio e o potássio”. Essas últimas palavrinhas de Leonardo invocaram em Eglisson 

algo em comum: “bicarbonato de so...” (SEG B4, linha 25), “ou de potássio” (SEG B4, linha 

26), e toda essa conversa ocorreu enquanto Leonardo explorava o “famoso site do grupo A”. 

O diálogo mostrado a seguir ocorreu na seqüência do histórico traçado acima: 
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 [O texto é rolado para baixo e pausa momentaneamente na região que aparece uma equação química 
na tela; logo o texto é rolado mais para baixo e depois novamente para cima]. 
Leo: [Marcando um trecho do texto encontrado]. “A seguinte receita é passada por uma senhora 

de mais de oitenta anos de idade (...) através de uma receita para fabricar sabão. Juntar 
dentro de um jarro [A marcação do texto desaparece] as cinzas do fogão de lenha, encher 
para preparar a dicuada. Colocar a jaca dentro de uma vasilha grande, jogar água...”. 

Rose: Jaca? Que quê é jaca? / Fruta? 
Leo: Não sei. Não. 
[O texto é rolado para baixo novamente, passando pela equação química]. 
Eglisson: (...). 
Leo: “(...) cesto de forma variada feito de taquara ou cipó”. É o... 
Rose: Ah, o balaio. 
Leo: ... balaio.  
// [O texto é rolado para baixo e depois para cima novamente]. 
Leo: Vamo tirá isso aqui?  [Mostrando com o cursor do mouse um trecho do texto na tela].  
Rose: Vamo. 
/ [O texto é rolado para baixo novamente]. 
Leo: Aonde aqui que vai?  
/ [O texto é rolado para cima novamente]. 
Leo: Só isso aqui que eu vô tirá.  
// [Leo vai marcando o texto usando o mouse]. 
Rose: Isso aí também. 
/ 
Leo: Isso aí também? 
Eglisson: Pode tirá. 
Rose: Isso aí deve sê a fórmula. 
Eglisson: É, deve sê a fó... pode tirá. 
Rose: [Lendo na tela] “Fabricação no laboratório (...) / GORDURA... HIDRÓXIDO DE 

POTÁSSIO. A (...) descrita pela receita é o mesmo alcális utilizada no processo industrial 
para fabricação do sabão, ou seja, hidróxido de sódio.” 

Eglisson: De sódio. 
/  
Rose: Credo, é soda cáustica mesmo. 
Eglisson: É. 
// [O texto marcado é copiado e transferido para o ambiente do Word]. 
. 
. 
. 
Leo: Só isso aqui, não é? Deu duas páginas. [O texto transferido para o Word é rolado para cima e 

para baixo]. / Três páginas? Ó, eu copiei duas vezes [Ri]. 
Rose: (...). 
// [O texto é rolado para cima e marcado com o mouse]. 
Leo: Só isso, né? (...). 
Rose: Não, embaixo tem também. / Até aí. 
// [Leo muda a fonte e o tamanho dos caracteres do texto, marca novamente uma parte do mesmo,  
    copia retirando o trecho do arquivo que lhe interessa. Depois ele rola o arquivo para cima e para  
    baixo e então ele procura um local no computador para salvar o arquivo]. 
Leo: Que nome que a gente coloca? 
Rose: Sabão de cinza. 
// [Digitando] 
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Leo: Cinza é com s, com z, né? 
. 
.  [Leo sai do site e vai até o sistema de busca do Cadê?]. 
. 

(Trecho extraído da SEG B4) 

 

É interessante notar no diálogo acima que a equação química que foi o motivo de 

“alarme” do aluno Wesley no grupo A assim que apareceu na tela do computador, não teve o 

mesmo efeito em nenhum dos alunos do grupo B. Em sua exploração do site localizado na 

internet, Leonardo pausou momentaneamente na região da página contendo a equação 

química de saponificação, mas logo depois rolou o texto novamente para baixo e depois para 

cima. Aquela equação definitivamente não chamou a sua atenção. Os alunos perceberam 

algumas palavras familiares no texto do site, como “cinzas do fogão de lenha” e “dicuada” 

(Linha 32), mas havia também informações complementares àquelas do Hipermídia 

Etnográfico. O modo de obter a dicuada comunicado pelo site fazia menção ao uso de uma 

“jaca” (Jacá, na realidade) como o “barrilero”, e isso causou surpresa em Rosemeire (Linha 

33). 

 Leonardo continuou rolando o texto para cima e para baixo, passando novamente pela 

região onde se destacava a equação química de saponificação na tela (Entre as linhas 34 e 35). 

Os alunos, no entanto, foram percebendo outras informações no texto: “cesto de forma 

variada feito de taquara”, “o balaio”, e isso convenceu Leonardo e Rosemeire a “tirá isso 

aqui” (Linhas 39 e 40), se referindo a copiar e colar o texto em outro local. Para fazer isso, 

Leonardo rolou novamente o texto para baixo e para cima e selecionou uma parte do mesmo 

com o mouse. Rosemeire e Eglisson deram opiniões a Leonardo sobre que parte daquele texto 

deveriam ser copiadas, incluindo “a fórmula”, ou seja, a parte referente à equação química de 

saponificação descrita no texto (Linhas 44-47). A seleção do conteúdo do texto por Leonardo 

parece ter sido um processo difícil e realizado com dúvida, e isso pode ter ocorrido em 

detrimento da natureza e da quantidade de informações adicionais encontradas, sendo difícil 

de determinar exatamente o que era importante. Leonardo vivenciou uma dificuldade de 

“selecionar as informações” naquele site, e isso mostra que ele ainda não havia transitado para 

as mesmas. 

Assim que transferiu o trecho do site selecionado para o ambiente do programa Word, 

Leonardo logo anunciou o número de páginas correspondentes: “Deu duas páginas”, disse ele 

(Linha 52), mas ele percebeu que havia feito uma “colagem” do texto marcado duas vezes: 

“Ó, eu copiei duas vezes”, e riu. Depois disso, Leonardo parece que retornou ao site para 
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selecionar novamente o trecho do texto e transferi-lo para o ambiente do Word. Os alunos não 

deram muita atenção às informações extraídas da internet naquele momento. Ao invés de 

explorar aqueles dados, Leonardo voltou ao mecanismo de busca do Cadê? e prosseguiu sua 

busca usando as palavras-chave: “sabão de cinzas” (SEG B4, linha 61). 

A intenção dos alunos era encontrar “o negócio do sal” conforme anunciou Rosemeire 

(SEG B4, linha 65). Leonardo então adentrou numa página sobre produtos de limpeza 

ecológicos, se deparando com um conjunto de receitas para fabricar sabão: “Sabão de 

abacate, sabão de ervas, sabão de milho”, leu Rosemeire na tela do computador (SEG B4, 

linha 75), havendo menção inclusive sobre uma receita do sabão de cinzas: “De cinza. Eu vô 

anotá esse aqui, né?”, disse Leonardo (SEG B4, linha 76). Junto a essa receita havia uma 

menção à uma propriedade do sabão de cinzas, a qual Leonardo leu em voz alta reconhecendo 

a sua novidade no escopo dos seus conhecimentos sobre o sabão de cinzas:  

 

// [Marcando a receita do sabão de cinza]. 
Leo: [Lendo na tela] “Tem alto poder de branquear para clarear toalhas, pratos”.  Isso aqui 

eu não sabia não.  
// 
Rose: Nem eu. [Lendo em voz baixa] “(...)”. 
// [Leo marca o trecho do texto que leu]. 
Rose: Esse povo é muito loco de colocá soda cáustica [Ri]. 
/ 
Leo: Perdi tudo. Tudinho. Nossa, onde que eu tinha colocado mesmo? 

(Trecho extraído da SEG B4) 

 

O que se destaca no diálogo acima é a atenção de Leonardo e Rosemeire para uma 

propriedade do sabão de cinzas, de acordo com as informações encontradas na internet: “Tem 

alto poder de branquear para clarear toalhas, pratos”. Leonardo marcou esse trecho do texto 

na tela do computador, seguindo-se um comentário de Rosemeire sobre o uso de soda cáustica 

no fabrico de sabões. No final do diálogo, Leonardo deu mostras de sua confusão nas 

investidas de copiar e colar trechos de textos da internet, se perdendo e não lembrando mais 

onde “tinha colocado mesmo” as informações (Linha 81). Vemos aqui que Leonardo não se 

mostrou como um usuário experiente em termos de realizar pesquisas, selecionar e copiar 

informações da internet. Todavia, esse aluno não se deu por vencido e refez todas as suas 

“cópias” e “colagens” novamente e isso, ao que parece, foi feito com facilidade, pois ele havia 

minimizado todas as janelas abertas na área de trabalho do computador, sendo fácil acessá-las 

novamente. Satisfeito, Leonardo adquiriu determinação e prosseguiu em suas buscas: 

Leo: Então tá! É soda cáustica, né? 
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// [Leo então abre novamente o sistema de busca do Cadê?]. 
. 
. [Eglisson e Rose conversam sobre a impressão final do trabalho; entra o sistema de busca  
. do Cadê? na tela do computador]. 
.  
Leo: Que quê eu vô procurá? Sal de cinzas. 
Eglisson: Tem jeito de procurá? 
Rose: Será que existe isso? Tenta aí Leo. 
Leo: Vô colocá dicuada, mais fácil. 
Rose: É. 
// [Leo digitando]. 
Eglisson: dicaoada. 
Leo: dicaoada [Ri]. 
// [Arrumando para dicuada]. 
Leo: Correção de Português, né? 
// [Aparece o resultado da busca na tela; o link para o site “Letramento em Química”, da Brasil  
     Escola é o primeiro da lista]. 
Leo: É... nós já entramo nesse site. / “Por que quê marula não tem com barrela de boi”. O 

QUÊ?    
Eglisson: Uai, que...                                                 [O texto vai sendo  
Leo: “Sabão de dicuada(...)”.                                      rolado para 
Eglisson: (...).                                                                  baixo]. 
Leo: Não entendi nada. 
Rose: Que quê é isso gente? “Definitivamente homem pra começar (...)”. 
// [ O texto vai sendo rolado para cima]. 
Leo: É, não tem nada não, vô entrá no CD [Clica num dos links]. 
// [Aparece na tela um texto sobre medicina popular; o texto vai sendo rolado para baixo e  
    depois para cima].  
. 
. 
. 
// [Volta para a página anterior, o resultado do sistema de busca]. 
. 
. 
. 
// [Entra em outra página do sistema de busca]. 
. 
. 
. 
// [Volta novamente e entra com as palavras-chave sabão de cinzas no sistema de busca]. 

Leo: Tá difícil, eu não tô encontrano nada. 
// [Aparece na tela algumas imagens, ele clica na primeira]. 
Rose: Que quê é lixívia? 
Leo: Elixir? 
Rose: Lixívia. 
Leo: Ah é, isso aí eu tava procurando. Não sei. Lixívia de soda, né? [Aparece uma nova página 

na tela]. 
(Trecho extraído da SEG B4) 
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Na linha 82 do diálogo anterior, após ter resolvido o problema de transferência de 

informações da internet para o Word, Leonardo retornou decidido ao sistema de busca 

dizendo: “Então tá! É soda cáustica, né?”. Ao que parece, Leonardo ecoou a opinião emitida 

por Rosemeire anteriormente: “Esse povo é muito loco de colocá soda cáustica” (SEG B4, 

linha 80). Mas a intenção do grupo era buscar uma resposta para a pergunta “Que sal é esse 

que se forma com a evaporação da dicuada?”. Mas Leonardo ficou em dúvida sobre que 

palavras-chave usar em sua busca. Ele mencionou as palavras “soda cáustica” na linha 82 

acima, mas ele não estava acreditando muito que essa substância era o “sal” da dicuada (ver 

SEG B4, linha 19): “Que quê eu vô procurá? Sal de cinzas”,  disse ele (Linha 83). Eglisson 

então perguntou “Tem jeito de procurá?”, denunciando assim a sua pouca experiência com a 

realização de buscas na internet.  

Para Rosemeire o problema era: “Será que existe isso?”, se referindo às palavras “sal 

de cinzas” e pediu para Leonardo tentar essas palavras em sua busca. É interessante perceber 

que a questão colocada por Rosemeire põe dúvida na própria resposta final dada pelo grupo 

para o “sal” da dicuada: “sal de cinzas”. Leonardo, no entanto, achou mais prudente usar a 

palavra “dicuada” e a digitou no sistema: “dicaoada” (Linhas 88 e 89), arrumando depois para 

“dicuada”. O resultado logo apareceu na tela: o link para o site “Letramento em Química”, da 

Brasil Escola, ocupava o topo da lista de endereços relacionados à palavra-chave digitada por 

Leonardo (o “famoso site do grupo A”, o qual Leonardo já havia copiado e transferido partes 

do mesmo para o Word). Leonardo clicou para acessar esse site e logo percebeu que já o havia 

feito antes. Todavia, nessa segunda incursão pelo site da Brasil Escola, Leonardo observou 

novas informações: “Por que quê marula não tem com barrela de boi”, e disse surpreso e 

com ênfase “O QUÊ?” (Linha 91).  

 A exploração do site durou pouco tempo dessa vez e logo foram acessados outros sites 

decorrentes da busca efetuada. Como esses também não agradaram, Leonardo passou a usar 

outras palavras-chave (“sabão de cinzas”, “lixívia de soda”), mas os resultados das buscas 

continuaram não agradando. O processo de busca na internet foi então interrompido devido à 

lembrança da pesquisa sobre “sabão” (SEG B4, linhas 113-114) feita por Leonardo na 

universidade local. Leonardo então interrompeu sua interação com o sistema de buscas da 

internet e procedeu a leitura do que ele havia copiado provavelmente de um dicionário de 

química (SEG B4, linha 121). No final de sua leitura, Leonardo fez menção ao “sal de 

Rochele”, o que o fez retornar novamente ao sistema de busca da internet, no qual digitou 

essas palavras (SEG B4, linha 124). O resultado dessa busca remeteu a um tema que 
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Leonardo julgou ser distante do que procurava: “Galvanoplastia”, e disse: “não tem nada a 

vê” (SEG B4, linha 127). 

 A busca usando a internet foi retomada, no entanto. Várias palavras-chave foram 

discutidas entre os alunos nesse momento: “sal através da gordura” (essas palavras foram 

lidas na memória do sistema de busca, o que significa que algum grupo da sala as havia usado 

em buscas anteriores), “sal de água de cinzas” (sugestão de Rosemeire) e “sal da dicuada” 

(sugestão de Leonardo). Essas últimas palavras foram então digitadas por Leonardo no 

sistema de busca, e  a partir daí o grupo acessou um site falando de “pH”, o que foi motivo de 

dúvidas entre os alunos, porque ninguém sabia dizer o que isso significava. Depois disso, 

surgiu pela terceira vez o site da Brasil Escola na tela e Leonardo anunciou: “A gente já viu 

esse aqui já” (SEG B4, linha 137). Rosemeire, por sua vez, quis saber: “Onde que tá falano de 

sal?” (SEG B4, linha 138), iniciando assim uma incursão mais profunda no site no momento. 

 É interessante comentar que enquanto o grupo A pareceu ter localizado esse site em 

uma de suas primeiras incursões pela internet e teve problemas em localizá-lo depois até 

enfim consegui-lo, no caso do grupo B esse site apareceu na tela do computador no mínimo 

por três vezes, e foi na terceira vez que houve maior atenção por seu conteúdo. O movimento 

seguinte de Leonardo nessa direção foi abrir a janela do documento salvo no programa Word, 

contendo as informações que haviam sido transferidas a partir daquele site. O grupo então fez 

uma série de leituras, descobertas e conseguiu entender partes do conteúdo do texto colado:      

 
// [Um trecho do texto é marcado]. 
Leo: Descobri mais uma coisa. 
/ 
Rose: Por causa da soda. 
Leo: “Dá... já está secando. Para testar é preciso por mais soda no sabão. Você pega e põe 

numa vasilha com água, se forma... se formar gotas de óleo / ainda tem gordura e você 
põe um pouco de soda...”. Ah, entendi. Eles péga, coloca uma vasilha com água... se, tipo 
assim, se dissolvê tudo lá, / já tá pronto, já tá no ponto...  

Rose: Aham. 
Leo: ... e se não dissolvê é porque tá... ainda tem gordura ainda, porque a dicuada ainda não 

fez... não tá no ponto ainda não. “Você pega um pouquinho e põe na ponta da língua...”. 
Nossa! 

Rose: Ai credo! 
Leo: “Se a língua ficar amarrando...”   
Rose: “Amarrando”. 
Leo: “...é porque precisa /...”  
Rose: “... por mais gordura”. 
Leo: “... por mais gordura e misturar bem, depois de pronto é só deixar umedecer e cortar no 

tamanho, para (...)” [Lendo rápido no final]. 
// [Leo rola o texto para baixo enquanto segue lendo o texto junto com Rose]. 
Rose: “Potassa cáustica”. 
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Leo: Aí a dicuada. “Uma das... uma das possíveis reações químicas para o procedimento 
descrito na receita acima é a formação da GLICERINA. Este-a-rato de potássio, um 
sal....” Hum, ESTEARATO DE POTÁSSIO, descobri o nome do sal! [Marca o nome na 
tela usando o mouse] “Um sal mais conhecido por sabão”. Será que é esse? 

Eglisson: Aí, aí. 
Leo: Anota isso aí, este-arato de potássio. Anota aí o sal... 
Rose: Estearato de potássio [Em voz baixa e escrevendo]. 
Leo: ... coloca dois pontos sal.  
// [O texto é rolado para baixo aparecendo a equação química de saponificação, que é colocada  
    quase no centro do monitor]. 
Eglisson: Ai credo, a representação química.  
// [Leo rola um pouco mais o texto para baixo, “pulando” a equação e continuando a leitura do texto  
    abaixo da mesma]. 
Leo: “(...)”. [Lendo rápido e em voz baixa]. 
Eglisson: Aí tem negócio de hidróxido de potássio também. 
// [Leo rola o texto um pouco mais para baixo]. 
Leo: “A dicuada nada mais é do que a reação de... de óxidos e carbonetos de metais 

presentes nas cinzas, / reação de óxidos...”. Será qual que é esse? Esse é a dicuada. “Com 
a água leva à formação de uma base forte, o hidróxido...” 

Rose: Falei que era uma base.  
/ 
Leo: “... hidróxido de potássio aquoso.” 
Rose: “Aquoso”. 
Leo: Esse aí é a so... a dicuada. 
Rose: A dicuada. 
Leo: “A soda descrita / é o mesmo  al... al-catis utilizada no processo industrial / o hidróxido 

de sódio. A soda é o hidróxido de sódio”. 
// [Leo espreguiça]. 
Leo: A gente tem que descobrí que quê é o sal, né? O mais difícil aí agora vai sê o sal. 

 (Trecho extraído da SEG B4) 

 

Entre as linhas 141 e 151 do diálogo acima, Leonardo e Rosemeire interpretaram as 

informações sobre o “ponto” do sabão mencionado no texto do site da Brasil Escola, 

demonstrando familiarização com o assunto. Já a partir da linha 152, as informações com as 

quais os alunos interagiram tiveram uma outra natureza: eram informações químicas. Na linha 

152 Rosemeire identificou as palavras “potassa cáustica”, e Leonardo depois disse: “Aí a 

dicuada”. Observo que, nesse momento, os alunos do grupo B estavam face a face com a 

interpretação do autor do texto para a composição da dicuada, o que de certo modo, tinha 

relação com o “sal” da dicuada (já comentei sobre essa informação presente no site da Brasil 

Escola na discussão referente aos episódios 7, 8 e 9 no item Lidando com as informações 

encontradas na internet e os conhecimentos científicos ao redor do sabão de cinzas na página 

332). 
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Após identificar “Aí a dicuada”, Leonardo leu um trecho do texto que mencionava 

“uma das possíveis reações químicas [...]” e depois fazia menção ao “Este-a-rato de 

potássio, um sal...”, o que levou Leonardo a pensar que havia descoberto “o nome do sal” 

(Linha 153), marcando-o na tela com o mouse. Mas depois ele disse desconfiado: “Será que é 

esse?”. Mesmo assim Leonardo pediu para Rosemeire escrever aquele nome e “coloca dois 

pontos sal”. Depois disso, Leonardo moveu o texto para baixo e novamente surgiu na tela a 

equação química de saponificação do site da Brasil Escola. A reação de Eglisson, dessa vez, 

sugeriu uma aversão ao que apareceu na tela: “Ai credo, a representação química”, disse ele 

(Linha 158). Vemos aqui uma reação diametralmente oposta à de Wesley no grupo A, quando 

viu a equação química aparecer na tela do computador pela primeira vez.  

Frente àquela equação e ao comentário de Eglisson, Leonardo respondeu rolando o 

texto mais para baixo, “pulando” a equação e continuando a leitura. Novas informações foram 

sendo exploradas pelos alunos, como as que associavam a dicuada à “reação de... de óxidos e 

carbonetos de metais presentes nas cinzas” (Linha 161), as que mencionavam o “hidróxido 

de potássio aquoso” (Linha 163) e aquelas relativas à: “soda descrita / é o mesmo  al... al-

catis utilizada no processo industrial / o hidróxido de sódio” (Linha 167). Todas essas três 

informações remetiam à natureza do “sal” presente na dicuada. Mas os alunos do grupo B não 

conseguiram perceber essa relação, tal como disse Leonardo no final do diálogo: “A gente 

tem que descobri que quê é o sal, né? O mais difícil agora vai sê o sal” (Linha 168). 

 Para finalizar esse episódio, resta comentar que nenhuma das informações extraídas da 

internet durante a quarta aula/interação foi considerada para a composição ou formulação das 

respostas do grupo B ao Hipermídia Etnográfico. Isso vale tanto para a resposta dada para a 

pergunta relativa ao “sal” da dicuada como para as outras perguntas. Isso também se deu com 

as informações da pesquisa de Leonardo sobre “sabão”.  

 

 

6.4.10 - Discussão dos Episódios 12, 13(a) e 13(b) 

 

6.4.10.1 - Resumindo os episódios 

 

 No episódio no 12 vimos surgir no interior do grupo B a possibilidade de obter 

informações de uma parente de um dos alunos que conhecia o preparo do sabão de cinzas: a 

avó de Eglisson. Isso ocorreu durante a primeira interação dos alunos com o Hipermídia 

Etnográfico e teve uma repercussão bastante positiva no grupo, conduzindo  à sua realização 
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concreta. Depois vimos Rosemeire inserir, durante a terceira interação com o Hipermídia, 

duas respostas distintas para a pergunta “Por que usam as cinzas?” no contexto da discussão 

dos alunos sobre “O que quer dizer Aparecida?”. A primeira resposta se referiu a uma 

informação vinda da avó de Eglisson e a segunda consistiu numa informação extraída de um 

livro didático de Química. Os alunos exibiram reações diferenciadas frente às informações 

inseridas por Rosemeire. Em relação à resposta dada pela avó de Eglisson houve compreensão 

e aceitação. A informação química, no entanto, gerou um efeito de desorientação nos alunos. 

Essas duas informações voltaram a ser inseridas no discurso novamente por Rosemeire em um 

momento posterior, e, nessa ocasião, as reações dos alunos já não diferenciaram tanto e as 

duas informações acabaram sendo aproveitas pelo grupo para compor a resposta final para a 

pergunta “Por que usam as cinzas?”. 

 No episódio no13(a) vimos os movimentos dos alunos do grupo B ao redor da 

pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”.  O primeiro 

momento em que a pergunta foi inserida no grupo ocorreu durante a segunda interação com o 

Hipermídia. Nessa ocasião eles discutiram pouco, Eglisson achou a pergunta difícil e 

Leonardo formulou uma hipótese como resposta, associando o fenômeno “com a substância 

que a  cinza  libera  pra  dicuada”.  Mas o grupo acabou optando pela exploração da narrativa 

etnográfica  e  deixou  a pergunta de lado. O segundo momento em que a pergunta foi inserida 

no grupo ocorreu durante a terceira interação com o Hipermídia e Rosemeire já havia 

formulado uma resposta escrita para a mesma. A resposta dada por Rosemeire se baseou no 

modo de explicar de Dona Aparecida, relativo a dizer que “a dicuada corta a gordura”, o que, 

para essa aluna, foi considerado como sendo uma resposta “bem mais fácil”. Depois, 

Rosemeire e Leonardo discutiram o papel da gordura na formação do sabão de cinzas, 

relacionando-o à consistência do sabão. A resposta dada sofreu então uma complementação 

com base no que havia sido discutido, mas Rosemeire e Eglisson se mostraram inseguros em 

relação à resposta final elaborada. 

Trechos da última aula dedicada a explorar e responder as perguntas do Hipermídia 

Etnográfico pelos alunos do grupo B foram mostrados no episódio13(b). Nessa ocasião os 

alunos já haviam respondido a todas as perguntas do Hipermídia, restando somente a pergunta 

relativa ao “sal” da dicuada (“sal de cinzas”, segundo eles), razão pela qual foi desencadeada 

uma busca na internet. Liderada por Leonardo, essa busca conduziu a vários sites e 

informações. O site que apareceu um maior número de vezes na tela do computador foi o 

“famoso site do grupo A”, contendo informações químicas sobre o preparo do sabão de 

cinzas. No entanto, os alunos do grupo B demonstraram uma reação distinta em relação ao 
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conteúdo deste site em comparação com a reação dos alunos do grupo A. No caso desses 

alunos, ao que parece, o site foi localizado num primeiro momento e considerado importante, 

mas o grupo teve problemas em localizá-lo novamente e só o conseguiu através de uma 

provável busca em horário extra ao das interações com o Hipermídia, conduzindo os alunos 

do grupo A diretamente ao site durante a quarta interação com o Hipermídia Etnográfico. 

Ironicamente, o mesmo site foi localizado com facilidade pelos alunos do grupo B em várias 

de suas buscas efetuadas na internet (pelo menos três vezes) e não gerou o mesmo tipo de 

atenção e interação. Ao contrário dos alunos do grupo A, os alunos do grupo B não 

valorizaram tanto as informações veiculadas por aquele site e nem sequer aproveitaram as 

mesmas para compor as suas respostas para as perguntas do Hipermídia. As informações 

químicas presentes no site não foram consideradas relevantes pelos alunos do grupo B tal 

como o foram pelos alunos do grupo A. 

 

6.4.10.2 - Aprendendo a funcionar em “dois mundos”  

 

 Um aspecto de destaque observado no episódio no 12 foi a reação diferenciada dos 

alunos frente à primeira vez que Rosemeire inseriu duas informações distintas nas discussões 

do grupo B: a resposta da avó de Eglisson para a pergunta “Por que usam as cinzas?” e uma 

informação extraída de um livro da professora. A reação para a resposta dada pela avó de 

Eglisson foi de aceitação, mas a reação frente à informação vinda do livro didático de 

Química teve um outro efeito. No momento que Rosemeire leu a informação do livro, era de 

se esperar que os alunos vibrassem com aquele achado, considerando que o grupo havia 

encontrado uma informação química relevante para uma das perguntas do Hipermídia. Se essa 

informação tivesse sido inserida no interior do grupo A certamente haveria uma outra reação, 

tal como aquela demonstrada por Pablo quando Wesley sugeriu a ocorrência de uma “reação” 

para explicar a interação entre a dicuada e a gordura (Episódio 6, SEG A2, linhas 55-58).  

Mas essa não foi a resposta dada pelos alunos do grupo B. Quando Rosemeire leu a 

informação química pela primeira vez o efeito foi de desorientação. A informação desnorteou 

os alunos provavelmente devido a duas razões: 1ª) o grupo não estava discutindo a pergunta 

“Por que usam as cinzas?”, eles estavam discutindo a fala de Dona Aparecida referente à 

dicuada “cortar” a gordura e 2ª) as informações vindas do livro didático tinham uma natureza 

química. Naquele momento, os alunos acabaram deixando o que Rosemeire havia lido de lado 

e voltaram a discutir a fala de Dona Aparecida. Não houve nenhum movimento, no entanto, 

no sentido de relacionar as informações trazidas ao grupo por Rosemeire e as perguntas que 
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estavam sendo discutidas: “Por que usam as cinzas?” e “Como você interpreta a explicação 

dada por Aparecida na frase “A dicuada é que corta a gordura”?”. 

 A informação extraída do livro didático mencionava que as cinzas exerciam a “função 

de base” numa reação química com a gordura produzindo o sabão. Essa informação poderia 

ter ajudado os alunos a compreenderem tanto a razão do uso das cinzas (a presença de uma 

“base” na mesma, a qual reage com a gordura) como a fala de Dona Aparecida (dizer que 

“reage” é o modo químico de interpretar o verbo “cortar” empregado por essa Senhora), ou 

pelo menos ter oferecido alguma pista para interpretar essas questões. Mas os alunos não 

perceberam isso e, devo frisar aqui, se tratava de uma informação química relativamente 

simples e fácil de entender, razão pela qual o efeito de desorientação pode ter ocorrido em 

função da primeira razão que apontei acima. Posteriormente, os alunos retornaram à pergunta 

sobre o uso das cinzas e aí Rosemeire voltou a mencionar as mesmas informações. Primeiro 

ela leu a resposta dada pela avó de Eglisson e depois ela leu a informação extraída do livro de 

Química. Nesse segundo momento de interação com aquelas informações houve uma pequena 

diferença na leitura da informação química por Rosemeire. Na primeira leitura ela leu o 

seguinte: “Assim, fervendo a gordura em presença de uma base realizamos uma química que 

produz o sabão” (Episódio no 12, SEG B3, linha 49), e na segunda ela leu: “... Assim, 

fervendo a gordura em presença de uma base realizamos uma reação química que produz o 

sabão” (Episódio no 12, SEG B3, linha 509). A diferença está na inserção da palavra “reação” 

na segunda leitura de Rosemeire. Mas houve outras diferenças também. Na primeira leitura, 

depois que Rosemeire leu a informação da avó de Eglisson ela fez uma pausa e buscou o 

parecer de Leonardo para a mesma, o qual respondeu dizendo: “É uai”. Na segunda vez, 

Rosemeire não fez nenhuma pausa após ler a resposta da avó de Eglisson e leu as duas 

informações em seqüência, uma após a outra, e em sua segunda leitura Rosemeire teceu um 

comentário interpretativo sobre a informação química. Ela disse: “Tipo... é tipo neutraliza, 

né?” (Episódio no 12, SEG B3, linha 509). Rosemeire traduziu aquela informação fazendo 

uma analogia com algo já conhecido por ela, provavelmente se lembrando de suas aulas de 

Química.  

Após a segunda leitura de Rosemeire, Eglisson, Messias e Leonardo sinalizaram  estar 

de acordo com o que ela havia lido, e não demonstraram, dessa vez, nenhuma reação de 

desorientação como na ocasião da primeira leitura. Os contextos de inserção dessas 

informações, no entanto, foram bem diferentes. Na primeira vez os alunos estavam discutindo 

a fala de Dona Aparecida e Rosemeire inseriu as informações/respostas para a pergunta “Por 

que usam as cinzas?”, julgando que isso ajudaria a entender melhor o que estava sendo 
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discutido. Na segunda vez, os alunos estavam revisando algumas perguntas do Hipermídia e 

as suas respostas. Nesse momento, a atenção dos alunos estava exclusivamente direcionada 

para a pergunta relativa ao uso das cinzas no preparo do sabão e eles já haviam se deparado 

com aquelas informações anteriormente.  

Será que podemos interpretar o efeito de desorientação observado nos alunos após a 

primeira verbalização da informação química por Rosemeire considerando que duas perguntas 

e respostas distintas confundiram os alunos? Isso se relacionou ao fato de Rosemeire ter 

inserido respostas para uma outra pergunta que não estava sendo discutida na ocasião? Se 

assim for, então por que esse efeito só foi observado após a leitura da informação química e 

não após a leitura da informação proveniente da avó de Eglisson? É porque essa última 

pareceu ser mais simples e óbvia para os alunos e o efeito teve relação exclusiva com a 

informação química? Parece ser mais provável que a desorientação dos alunos tenha tido 

relação com a inserção de uma resposta no grupo relativa a uma pergunta que não estava 

sendo discutida, mas Rosemeire não fez isso sem uma razão, sem ter notado que aquelas 

informações ajudariam a esclarecer o que estava sendo discutido. Se essa fosse a causa da 

desorientação dos alunos, eles teriam se perdido assim que Rosemeire leu a resposta dada pela 

avó de Eglisson, e isso só ocorreu após a leitura da informação química. Nesse sentido, essa 

informação muito provavelmente exerceu uma influência na desorientação dos alunos. No 

segundo momento em que essas informações foram inseridas nos diálogos do grupo, no 

entanto, o efeito foi diferenciado e os alunos aceitaram as duas informações sem oferecer 

resistência, parecendo compreender o que estava sendo informado. O mais curioso, no 

entanto, foi o modo como Rosemeire organizou a resposta escrita para a pergunta “Por que 

usam as cinzas?”. Essa resposta mostra uma espécie de síntese das duas idéias inseridas por 

ela no grupo, reunindo gêneros de fala próprios da Química escolar e um gênero de fala 

próprio das mulheres que fazem o sabão de cinzas: 

 
 Por que usam as cinzas?  

 
Por  que  as  cinzas  exercem a  função de base e cortam a gordura presente 
no sebo. Assim  fervendo a gordura  em presença de uma base realizamos 
uma reação química que  produz  sabão.  Além de que as cinzas tem um ótimo 
poder de limpeza, clareando roupas e utensílios domésticos. 

 

 A razão do uso das cinzas foi associada à sua função como uma “base” em uma 

“reação química” (a informação química vinda do livro didático que Rosemeire leu duas 

vezes para os colegas de grupo). Ao mesmo tempo, a resposta mencionou que as cinzas 
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“cortam a gordura presente no sebo”. Ao invés de empregar o gênero de fala vindo da avó de 

Eglisson, conforme Rosemeire leu para os colegas: “As cinzas são usadas para tirar a 

gordura do sebo para produzir o sabão”, Rosemeire preferiu empregar o verbo “cortar” 

usado por Dona Aparecida. 

 Esse processo de construção da resposta pelo grupo B é particularmente interessante 

porque os alunos não optaram por um ou outro modo de explicar o papel das cinzas no 

preparo do sabão. Eles integraram as duas informações. O grupo poderia ter optado 

exclusivamente pela informação química, mas preferiu estabelecer um acordo entre os dois 

modos de dizer. A elaboração dessa resposta “híbrida”, reunindo gêneros de discurso de 

diferentes linguagens sociais é semelhante ao que Aikenhead chamou de “aculturação 

autônoma”: 

  
Um processo de empréstimo ou adaptação intercultural no qual alguém tem 
liberdade para tomar emprestado ou adaptar conteúdos ou aspectos atraentes 
de outra cultura (AIKENHEAD, 1996, p. 26). 

 
A aculturação autônoma é um processo de empréstimo ou adaptação 
intercultural no qual  alguém  toma  emprestado ou adapta um conteúdo 
atraente ou aspectos de uma outra cultura e a incorpora (assimila) no interior 
de uma cultura nativa  (AIKENHEAD, 1997, p. 230). 

 
 
No primeiro momento de interação com as informações vindas da avó de Eglisson e  

do livro de Química o grupo se perdeu. No segundo momento não houve discussão sobre 

essas informações e na elaboração da resposta final houve uma combinação das informações. 

Com isso, o grupo B deu um passo na direção de estabelecer uma “ponte” entre o 

conhecimento das mulheres que fazem o sabão de cinzas (“A dicuada corta a gordura”, “As 

cinzas são usadas para tirar a gordura do sebo para produzir o sabão”) e os conhecimentos 

da Química Escolar (“[...] fervendo a gordura em presença de uma base realizamos uma 

reação química que produz sabão”), tornando essa última “potencialmente acessível sem a 

concomitante assimilação que tem tradicionalmente dominado o currículo de ciências” 

(AIKENHEAD, 1996, p. 26). Aikenhead mencionou que a aculturação autônoma vai ao 

encontro da idéia que a aprendizagem construtivista deve permitir que os alunos “construam 

com liberdade” (LIJNSE, 1995, apud AIKENHEAD, 1997, p. 230) e está de acordo com ver 

a ciência convencional como um modo de explicar a realidade e não o único modo 

(MACIVOR, 1995, apud, AIKENHEAD, 1997, p. 230).  

Um exemplo desse tipo de integração entre conhecimentos (ou entre gêneros de fala e 

linguagens sociais) foi descrito por George (1995) em um estudo de caso realizado com uma 
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Senhora de uma área rural de Trinidad Tobago, a qual demonstrou integrar termos próprios da 

medicina Ocidental e termos próprios da medicina popular local em suas falas, sem 

diferenciar uma da outra. Um outro exemplo foi relatado por Snively (1990), no qual um 

estudante aborígine canadense demonstrou integrar as visões espirituais ecológicas de seu 

grupo cultural de origem com a visão ecológica aprendida nas aulas de ciências. George 

(1999) mencionou posteriormente que os alunos e professores de ciências expostos ao 

conhecimento tradicional terão que aprender a funcionar em dois mundos: o mundo do 

conhecimento tradicional e o mundo da ciência, e é provavelmente isso que os alunos do 

grupo B estavam aprendendo a fazer. A afirmação de George também está de acordo com o 

que Maddock mencionou sobre a aceitação de “um grau de dualismo” ou “biculturalismo”, 

conforme a citação apresentada na discussão dos Episódios 1(a), 1(b) e 1(c) (página 234). 

 
 
6.4.10.3 - Comparando trajetórias ao redor da explicação da interação entre a dicuada e a 
gordura 
 

Os diálogos mostrados no episódio no 13(a) mostram como eram as relações sociais 

entre os participantes do grupo B na interação com o Hipermídia Etnográfico. Leonardo era 

“o inteligente” do grupo, aquele que raciocinava com mais facilidade, formulando hipóteses e 

usando o seu senso de humor quando uma pergunta proposta invocava conhecimento. 

Rosemeire foi quem dialogou mais com Leonardo, seja ouvindo-o com atenção, respondendo 

às suas colocações ou se dirigindo diretamente a ele quando uma idéia lhe aflorava à mente. 

Laís e Eglisson ficaram mais calados e vez ou outra emitiram suas opiniões ou  dúvidas. 

Messias, por sua vez, embora tenha se mostrado curioso quanto ao processo da obtenção da 

dicuada (Episódio no 11), também permaneceu mais calado frente à pergunta relativa à 

interação entre a dicuada e a gordura. Mas embora houvesse essas diferenças e limitações, 

dentro do grupo havia um senso de democracia, de participação de todos, razão pela qual a 

abordagem comunicativa dos diálogos desse grupo foi quase sempre do tipo interativa e 

dialógica (embora Leonardo e Rosemeire tenham liderado as conversas e tenham sido os mais 

falantes).  

Lidar com a pergunta relativa à interação entre a dicuada e a gordura não foi uma 

tarefa fácil para os alunos do grupo B. Na primeira vez que a pergunta foi inserida no grupo, 

esses alunos não tinham idéia do que se tratava: 
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Rose: [Coloca a seta do mouse sobre o Pensador girando na página do texto O “ponto” do sabão]. 
“Para pensar: Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. [Sorri e olha 
para o grupo; todos fazem silêncio]. 

/ 
Laís: Uai... 
Eglisson: Nossa, quês pergunta hein... 
Leo: É por causa do hipotenato de carbone... carboneto lá... [Risos]. 
Rose: Ah, com certeza... 
Leo: Por que quê a gordura... 
Rose: ... misturada com a dicuada produz o sabão? 
Leo: Será que tem alguma coisa a vê com a substância que a cinza libera pra dicuada? 
Rose: Será? Uai, por que é cinza, água e sabão, né? E gordura, qué dizê. O que quê isso tem a 

vê? [Sorri]. É mesmo... 
(Trecho extraído da SEG B2) 

 

 Na segunda vez em que a pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura 

produz sabão?” foi verbalizada no interior do grupo B, os alunos já haviam avançado mais na 

narrativa e discutido a polêmica do uso da soda, as propriedades e usos do sabão de cinzas, a 

questão da influência da lua e de um “olho gordo” e os “modos de explicar” a interação entre 

a dicuada e a gordura das produtoras do sabão. A discussão ao redor desse última atividade, 

em particular, foi bastante intensa e parece ter tido uma influência decisiva na resposta 

inicialmente escrita por Rosemeire: 

 

Rose: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz o sabão? / A dicuada junto com 
o sebo produz sabão porque ela corta a gordura do sebo”.   

/ [Leo levanta as sobrancelhas]. 
Rose: Assim ficou bem mais fácil, não ficô? 

(Trecho extraído da SEG B3) 

 

O papel da dicuada na formação do sabão de cinzas foi atribuída ao fato dela “cortar” 

a gordura do sebo. Todavia, o papel da gordura ainda não estava muito claro, e Rosemeire 

logo promoveu uma conversa, estabelecendo uma relação entre a gordura e a consistência do 

sabão de cinzas. Em seu pensamento, a consistência do sabão só poderia ser atribuída à 

gordura “por que só a dicuada que é uma água” (3º diálogo mostrado no Episódio 13(a), SEG 

B3, linhas 542-548). Leonardo procurou acompanhar de perto o raciocínio da colega e 

direcionou o discurso em seguida para analisar o aspecto da interação entre a dicuada e a 

gordura: “Então. Vamo jogá a manteiga, um exemplo. Aí tipo a dicuada vai...”. A “manteiga” 

mencionada por Leonardo fazia o papel da gordura (tal como mencionado por Dona Rosa na 

atividade do Hipermídia Etnográfico). Rosemeire completou a fala de Leonardo dizendo:    
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“...Corta”. Nessa fala, Rosemeire voltou a atribuir à dicuada o papel de “cortar” a  

“manteiga”, firmando seu compromisso com o modo de explicar de Dona Aparecida (“A 

dicuada é que corta a gordura”). O diálogo mostra que esses dois alunos tinham por base o 

contexto da interação com as falas de Dona Rosa e Dona Aparecida no Hipermídia, ecoando 

essas vozes. A partir daí, Leonardo empregou uma outra palavra para traduzir o verbo usado 

por Rosemeire: 

 

552. Rose: Corta... 
553. Leo: Anulá... 
554. Rose: ... a gordura... 
555. Leo: ...a função de gordura... sei lá, vamo supô do tipo... 
556. Rose: ... e deixa, é! 
557. Leo: ... e vai, como se diz.... 
558. Rose: ... tipo fica só uma massa, né? 
559. Leo: É, mas vai criá uma massa, que vai...  como se diz aí? Imune à gordura...  

(Trecho extraído da SEG B3) 

 

Para Rosemeire (operando sobre a fala de Dona Aparecida) a dicuada “corta... a 

gordura” (Linhas 522 e 554). Para Leonardo (operando sobre a sua compreensão pessoal) a 

dicuada vai  “anulá... a função de gordura” (Linhas 553 e 555). O material “gordura”, segundo 

esses dois alunos, seria alterado na interação com a dicuada, perdendo a sua função ou as suas 

propriedades (“a função de gordura”, como disse Leonardo). Depois disso, “vai, como se 

diz... tipo fica só uma massa” (Rosemeire), “mas vai criá uma massa, que vai... como se diz 

aí? Imune à gordura...” (Leonardo). “Uma massa” era o resultado da interação entre a dicuada 

e a gordura (o sabão), mas uma “massa” “imune à gordura...”, ou seja, diferente da gordura 

original. O que Leonardo e Rosemeire expressaram no diálogo acima parece refletir uma 

conversa desencadeada entre eles enquanto procuravam interpretar as falas de Dona Rosa, 

Dona Anésia e Dona Aparecida sobre a interação entre a dicuada e a gordura (atividade do 

Hipermídia Etnográfico) no final da segunda interação desses alunos com o Hipermídia: 

 

Leo: A dicuada corta a gordura... deve tipo assim... / Cê frita alguma coisa na frigidera, 
exemplo.  

Rose: Hum. 
Leo: Aí c’aquela gordura que tá ali... Ah, mas como que vai virá sabão? 
Rose: É. 
Leo: A gordura que ta... Exemplo: cê frita um ovo. Aí fica aquela gordurinha. Cê tem que pô 

detergente. Cê pinga detergente ela espalha tudo. Maior manero, né? 
Rose: É. 
Leo: Deve sê... a dicuada deve sê... tipo...  
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Rose: Tipo... 
Leo: ... tipo o detergente. 
Rose: É né? 
Leo: Ela seria o detergente.  
Rose: Mas então pra que quê eles... 
Leo: Mas como que ocê vai fazê o sabão da gordura? 
Rose: Pra que quê eles colocam gordura então, se a dicuada tipo neutraliza, tipo, a gordura? 
Leo: Ela não deve neutralizá a gordura, deve modificá a substância da gordura. 
Rose: É. Ou então a gordura é pra dá... 
Leo: Tem uma coisa... tem uma coisa tamém que eu fico viajano tamém, tem hora, é isso... 

tipo assim, exemplo: cê cozinha o arroiz na panela... 
Rose: Hum.  
Leo: Então tá. Aí se enche d’água. Fica aquela gordura por cima. Cê chega dá... dá um 

pinguinho de detergente e ela espalha tudo. Pra onde que vai a gordura? [Rindo]. 
Rose: Boa pergunta. Pra onde que vai a gordura gente? [Se dirigindo ao grupo]. 
Eglisson: Pra onde vai? 
Rose: É. 
Leo: Vô ficá quietinho aqui se não agora memo ocês vão acabá me bateno [Todos riem]. / “De 

que assunto específico estão falando nas frases marcadas em azul no texto?” [Lendo no 
monitor]. “Rosa: e se fartá, se passá...” 

(Trecho extraído da SEG B2) 

 

O diálogo acima é um outro exemplo da natureza dos diálogos normalmente 

estabelecidos entre Rosemeire e Leonardo durante a interação com o Hipermídia Etnográfico 

e ocorreu no contexto da interpretação da fala de Dona Aparecida: “A dicuada corta a 

gordura”. O papel da dicuada para Leonardo, segundo o seu raciocínio, seria semelhante à 

ação de um detergente sobre o óleo de uma fritura (exemplo do ovo frito numa frigideira): 

“Cê pinga detergente ela espalha tudo. Maior manero, né?”, disse Leonardo (SEG B2, linha 

249). Mas o problema era “como que ocê vai fazê o sabão da gordura?” (Leonardo, SEG B2, 

linha 257), ou “Pra que quê eles colocam gordura então, se a dicuada tipo neutraliza, tipo, a 

gordura?” (Rose, SEG B2, linha 258). Leonardo não estava conseguindo entender “como” o 

sabão poderia ser feito a partir da gordura, e para Rosemeire não fazia sentido “colocar” a 

gordura para fazer o sabão se esta iria ser “neutralizada” pela dicuada (por que usar um 

ingrediente que seria depois “neutralizado”?). Mas a colocação de Rosemeire ofereceu uma 

pista para Leonardo. Ela mencionou a palavra “neutraliza” e o colega não considerou essa 

palavra como pertinente ao fenômeno: “Ela não deve neutralizá a gordura, deve modificá a 

substância da gordura” (SEG B2, linha 259). É interessante notar aqui a variabilidade das 

palavras usadas pelos alunos para explicar o papel da dicuada frente à gordura: “cortar”, 

“anular”, “neutralizar”, “modificar”. Mas para Leonardo, “neutralizar” e “modificar” eram 

coisas diferentes. A dicuada não “neutralizava” a gordura, mas provocava uma modificação 
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na mesma. Mas a atenção de Leonardo logo se voltou novamente para o fenômeno 

inicialmente exemplificado por ele, usando dessa vez o exemplo de uma panela na qual foi 

feito arroz: “cê cozinha o arroiz na panela...”, “Aí se enche d’água. Fica aquela gordura por 

cima, cê chega dá... dá um pinguinho de detergente e ela espalha tudo. Pra onde que vai a 

gordura? [Rindo]” (SEG B2, linha 263).  Estaria Leonardo pensando que o detergente, tal com 

a dicuada, agiria “cortando”, “anulando”, “neutralizando”, “modificando”, “espalhando” e 

“sumindo” com a gordura? Leonardo usou dois exemplos conhecidos de seu cotidiano para se 

referir à ação de um detergente sobre a gordura. Essa interação específica entre detergente e 

gordura foi usada por ela para significar a ação da dicuada sobre a gordura, e foi a ferramenta 

mais próxima de sua compreensão sobre o papel da dicuada frente à gordura no preparo do 

sabão de cinzas. 

É interessante e oportuno notar que os diálogos estabelecidos entre Rosemeire e 

Leonardo mostram uma característica pouco comum em comparação com os outros alunos do 

grupo B e mesmo entre os alunos do grupo A, lembrando mais o diálogo estabelecido entre 

Dona Rosa, Dona Anésia, Dona Aparecida e o acadêmico ao redor do sabão de cinzas em 

Bom Jardim de Minas. Tal como o diálogo entre esses últimos, as falas de Rosemeire e 

Leonardo lembram elos que dão forma a uma corrente. Os seus enunciados se integram, um 

completando o outro, um dando forma ao outro e conduzindo a um modo de compreensão a 

dois sobre a interação entre a dicuada e a gordura na formação do sabão de cinzas.  

É interessante compararmos ainda as diferentes trajetórias dos alunos dos grupos A e 

B ao redor da pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. A 

tabela 13 mostrada nas páginas seguintes exibe as respostas dos dois grupos de alunos. No 

caso do grupo A, podemos dizer que a resposta na direção do conhecimento químico 

explicativo foi influenciada com insistência pelo aluno Wesley. No caso do grupo B a 

pergunta foi considerada como sendo difícil e o modo de Dona Aparecida explicar a interação 

entre a dicuada e a gordura exerceu uma influência na direção da resposta do grupo. Devido a 

Wesley ter direcionado a resposta em seu grupo para a idéia de ocorrência de uma reação 

química, esse aluno desconsiderou completamente os modos das produtoras do sabão 

explicarem a interação entre a dicuada e a gordura. Mas o seu direcionamento recebeu 

algumas diretrizes por parte de Jaqueline e Pablo, conduzindo o grupo à realização de uma 

pesquisa na internet e à interação com um site contendo informações químicas sobre o sabão 

de cinzas. Enquanto isso, Rosemeire, do grupo B, percebeu que o modo de explicar de Dona 

Aparecida não mencionava o papel da gordura na formação do sabão, razão pela qual essa 

aluna iniciou uma discussão com Leonardo sobre o assunto, atingindo um consenso: a dicuada 
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era usada para “cortar” a gordura, e essa última era a responsável pela “consistência” do 

sabão.  No grupo A, a pergunta proposta conduziu a um maior número de diálogos, mas 

sempre na direção “de autoridade” imposta por Wesley e seguida de perto por Jaqueline e 

Pablo. Ao que parece, os alunos desse grupo definiram um método para chegar até a resposta, 

passando pela releitura dos textos do Hipermídia associados à pergunta formulada, o acesso à 

internet, a localização direta de um site contendo as informações buscadas e a exploração das 

mesmas. O grupo B acessou o mesmo site, porém nenhuma das informações do mesmo foi 

considerada pelos alunos na elaboração de suas respostas. No grupo A, os diálogos 

envolveram mais as vozes de Wesley, Pablo e Jaqueline, enquanto no grupo B quem mais 

conversou foi Rosemeire, Leonardo e Eglisson. 

As conversas entre Wesley, Jaqueline e Pablo também assumiram um caráter 

exploratório, mas diferente das conversas estabelecidas entre Rosemeire e Leonardo, os quais 

procuraram entender a interação entre a dicuada e a gordura partindo dos conhecimentos das 

produtoras do sabão de cinzas e segundo os seus modos próprios de interpretar o fenômeno. 

No caso dos diálogos entre Wesley, Pablo e Jaqueline, a fala exploratória se deu na direção de 

impor condições para aceitar o conhecimento químico explicativo proposto por Wesley. No 

caso do grupo B, a idéia da ocorrência de uma reação química também foi inserida no diálogo 

dos alunos em três momentos (isso aconteceu após o primeiro diálogo do grupo ao redor da 

pergunta  e  anteriormente  aos  diálogos  subseqüentes  sobre  a mesma): o primeiro momento 

ocorreu durante as discussões do grupo ao redor da polêmica do uso da soda no preparo do 

sabão de cinzas, quando Rosemeire disse: “É. / Mas acelera também a reação, né? Porque 

fazê sabão...” (SEG B2, linha 74); o segundo e o terceiro momentos ocorreram quando 

Rosemeire  leu  uma  informação  extraída  do livro didático de Química, fazendo referência à  
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ação das cinzas como uma base em uma reação química com a gordura para produzir sabão, 

e ela leu essa informação duas vezes no grupo (SEG B3, linha 49 e SEG B3, linha 509;  ver  a 

discussão anterior: Aprendendo a funcionar em dois mundos). Isso posto, cabe perguntar por 

que razão a idéia de ocorrência de uma reação química não foi considerada pelo grupo B, e 

por Rosemeire em particular, para explicar a interação entre a dicuada e a gordura? Por que 

ela explicou o papel da dicuada no sentido de “cortar” a gordura e não no sentido de “reagir” 

com a gordura? Por que a interação entre a dicuada e a gordura foi considerada sob a mesma 

ótica de Dona Aparecida? Rosemeire teria mencionado as palavras “reação” e “reação 

química” nos outros contextos sem compreender o que estava dizendo? Ao que parece, o 

modo de explicar de Dona Aparecida pareceu ser mais inteligível ou fácil de entender por 

Rosemeire, e por isso ela se “apropriou” das palavras dessa Senhora para compor a resposta 

do grupo:  

 
Rose: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz o sabão?. / A dicuada junto com 

o sebo produz sabão porque ela corta a gordura do sebo”.   
/ [Leo levanta as sobrancelhas]. 
Rose: Assim ficou bem mais fácil, não ficô? 

(Trecho extraído da SEG B3) 

 

No grupo A, a idéia de ocorrência de uma reação química foi definitivamente 

consolidada a partir da interação dos alunos com as informações de um site localizado na 

internet. O acesso a esse material foi complicado para esses alunos. Ao que parece, eles 

localizaram um site na primeira vez que realizaram uma busca na internet (essa primeira 

iniciativa de realizar uma busca na internet foi acionada pela necessidade de comprovar a 

idéia de reação química defendida por Wesley durante a segunda interação com o 

Hipermídia), copiaram o endereço eletrônico do mesmo prevendo retornar posteriormente, e 

depois não conseguiram acessar o material novamente, o que gerou tensão e conflito entre os 

alunos. Foi somente na quarta interação com o Hipermídia que os alunos do grupo A 

localizaram o site contendo as informações químicas novamente. Mas a impressão é que 

Pablo procurou resolver o problema da localização desse material em horário extra ao das 

aulas e planejou a sua inserção no momento oportuno das discussões do grupo ao redor da 

idéia de reação química de Wesley. Pablo resolveu o problema da localização do site e das 

informações químicas nele presentes, mas foi Wesley quem explorou o material com maior 

profundidade e atenção, tocando a tela do computador com as mãos muitas vezes e se 

mostrando atraído e curioso com o que havia encontrado.  
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No caso do grupo B, o problema de responder a pergunta referente à interação entre a 

dicuada e a gordura já havia sido resolvido e o motivo desses alunos acessarem o site 

intensamente valorizado pelo grupo A foi a busca de uma resposta para a pergunta relativa ao 

“sal” da dicuada. Leonardo foi quem liderou a busca na internet e usou várias palavras-chave, 

acessando várias vezes o mesmo site valorizado pelos alunos do grupo A. No entanto, foi 

somente na terceira vez que esse material apareceu na tela do computador que os alunos do 

grupo B o exploraram um pouco mais profundamente. Antes disso, esses alunos adentraram 

por várias páginas da internet, identificando uma receita para fazer o sabão de cinzas, a 

utilização de materiais comuns e distintos do processo comunicado através do Hipermídia, “a 

fórmula” (se referindo à equação química de saponificação), descrições sobre o uso de soda 

cáustica no preparo de sabões, receitas para fabricar sabões ecológicos, uma menção ao “alto 

poder de branquear para clarear toalhas e pratos” do  sabão de cinzas, uma página sobre 

“lixívia de soda”, uma página sobre “pH”, sobre o “sal de Rochelle”, sobre “Galvanoplastia e 

outras. 

Em seus movimentos de incursão pela internet, os alunos do grupo B entraram e 

saíram de várias páginas e interagiram com várias informações. O mais curioso é que 

nenhuma delas serviu às intenções do grupo: encontrar informações sobre o “sal” da dicuada. 

Ainda mais curioso é que os alunos do grupo B leram informações químicas no site localizado 

na internet que davam pistas sobre a composição química desse “sal” (várias substâncias 

foram mencionadas nas leituras do texto pelos alunos: “potassa cáustica”, “hidróxido de 

potássio”, “óxidos e carbonetos de metais presentes nas cinzas”, “estearato”), mas eles não 

perceberam que havia uma relação dessas informações com o que estavam procurando, 

conforme o que Leonardo mencionou depois: “A gente tem que descobrí que quê é o sal, né? 

O mais difícil aí agora vai sê o sal” (Episódio 13(b), SEG B4, linha 168).   

A natureza da incursão pela internet pelos alunos dos grupos A e B, lideradas por 

Pablo e Leonardo respectivamente, parece ser um bom exemplo da analogia que Lucia Leão 

(2001) faz em sua análise da arquitetura e navegação no ciberespaço com a “metáfora do 

labirinto”. Os alunos do grupo A encontraram um “site precioso”, mas o perderam e custaram 

encontrá-lo novamente. Ironicamente, os alunos do grupo B acessaram esse site várias vezes 

durante as suas incursões pela internet, mas as informações veiculadas pelo mesmo não foram 

consideradas “preciosas”. O encontro, a perda e o reencontro do site no “labirinto” gerou 

tensão nos alunos do grupo A e envolveu esforço para ser novamente localizado. Para os 

alunos do grupo B o “labirinto” quase sempre os remeteu àquele site, mas as informações nele 

contidas de nada lhes serviram. Enquanto os alunos do grupo A ficaram boa parte do tempo 



 451 

“perdidos no hiperespaço” procurando o “precioso site”, os alunos do grupo B não 

conseguiram associar (ou compreender) as suas informações no contexto das perguntas 

formuladas no Hipermídia e as suas possíveis respostas. 

Como resultado disso, os alunos do grupo B mantiveram as suas respostas tal como as 

haviam elaborado anteriormente. A resposta para a pergunta referente ao “sal da dicuada” foi: 

“sal de cinzas”. Observo que esses alunos suspeitaram que o “esterato” fosse o “sal”, mas não 

quiseram arriscar indicar esse nome na resposta. Por outro lado, a resposta do grupo A para a 

pergunta relativa ao “sal” da dicuada foi a seguinte: 

 

   Que sal é esse que se forma com a evaporação da dicuada? 

A reação de saponificação é uma reação de hidrólise alcalina de uma 
gordura ou óleo e a conseqüente neutralização do ácido graxo formado 
(ácido de um hidrocarboneto de cadeia longa) pela base forte presente no 
meio. 

 
Enquanto o grupo B manteve a idéia de chamar o “sal” da dicuada de “sal de cinzas”, 

o grupo A deu uma resposta que não tinha relação com a pergunta formulada, mencionando a 

ocorrência de uma “reação...”, “uma reação de hidrólise alcalina...”, “a conseqüente 

neutralização do ácido graxo formado...”. Devo frisar, no entanto, que nos diálogos 

decorrentes da interação dos alunos do grupo A com as informações do “famoso site”, os 

alunos chegaram a pensar que o “sal” era o “estearato”, mas também não arriscaram indicar 

esse nome como sendo a identidade do “sal”. Eles mencionaram a ocorrência de uma reação 

química, mas não arriscaram dizer qual era o “sal”. A palavra “sal”, se referindo ao sabão 

(“estearato”), gerou dúvida e acabou conduzindo a resposta do grupo A numa outra direção: 

usar uma informação que embora tivesse natureza química não respondia diretamente à 

pergunta formulada. 

No caso das respostas dos dois grupos para a interação entre a dicuada e a gordura 

(“Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”) o grupo A usou as 

informações químicas encontradas no site e respondeu do seguinte modo: 

   

“Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” 

Na reação entre a triestearina (uma gordura) e a potassa cáustica (dicuada), 
uma das possíveis reações químicas para o procedimento descrito, teríamos a 
formação de glicerina e do estearato de potássio,um sal mais conhecido por 
sabão. 

 

 Já a resposta do grupo B foi a seguinte: 
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“Por que a mistura da dicuada coma gordura produz sabão?” 

O sebo é usado para dar consistência ao sabão e a dicuada é usada para 
cortar a gordura do sebo.    

 
Essas respostas mostram com clareza que os alunos do grupo A estiveram mais 

orientados na direção de empregar o conhecimento químico explicativo para compor as 

perguntas sobre o “sal” da dicuada e sobre a interação dessa com a gordura, ao passo que o 

grupo B não se orientou nessa direção. Para os alunos desse grupo, particularmente Leonardo 

e Rosemeire, as respostas elaboradas tiveram por base o conhecimento das produtoras do 

sabão de cinzas e as suas idéias pessoais sobre os fenômenos envolvidos. As informações 

químicas, para esses alunos, não foram nem perseguidas, nem interpretadas e nem usadas na 

construção das suas respostas.   

Essas diferentes respostas mostradas pelos dois grupos observados coloca em 

evidência os seus diferentes níveis de interesse, orientação e trânsitos para o conhecimento 

químico explicativo presente no mesmo site encontrado na internet. É provável que essas 

diferentes tendências de respostas dos alunos dos grupos A e B tenham refletido diferentes 

“ressonâncias ideológicas”, segundo o que Bakhtin mencionou: 

 

A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 
ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos 
àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à 
vida (BAKHTIN, 2004, p. 95).  

 

 As ressonâncias despertadas no grupo A mantiveram relação com uma crença 

compromissada com o conhecimento químico. Na resposta dada para o “sal” da dicuada isso é 

mais evidente porque os alunos preferiram adotar informações químicas na resposta, mesmo 

que essas não tivessem uma relação objetiva com a pergunta formulada, e na resposta para a 

interação entre a dicuada e a gordura a informação química continuou a ser privilegiada.  

 No caso do grupo B, dizer que o “sal” da dicuada era o “sal de cinzas” foi mais 

coerente, porque os alunos não sabiam que “sal” era aquele e não conseguiram relacionar o 

mesmo às informações sobre as substâncias mencionadas no site encontrado na internet. As 

informações químicas, nesse caso, não despertaram “ressonâncias ideológicas” nos alunos, e 

isso pode estar associado à dificuldade desses alunos em transitarem pela linguagem química 

ou em compreenderem o que estava sendo descrito. Na pergunta referente à interação entre a 

dicuada e a gordura, o que despertou uma “ressonância ideológica” nos alunos foi o modo de 

explicar de Dona Aparecida e a necessidade de compreender qual seria o papel da gordura na 
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formação do sabão de cinzas. No caso de Rosemeire e Leonardo, havia um compromisso com 

a explicação de Dona Aparecida e uma compreensão pessoal do fenômeno. No caso de 

Wesley, Pablo e Jaqueline havia um compromisso com o conhecimento químico relativo à 

reação química envolvida na formação do sabão. 

 

6.4.10.4 - Tanto A como B buscaram compreender, só que através de diferentes orientações 
e compromissos 
 

Os caminhos trilhados pelos alunos dos grupos A e B na busca de uma resposta para a 

pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” refletiram diferentes 

maneiras de compreender um aspecto relevante da narrativa etnográfica sobre o sabão de 

cinzas. Na visão de Bakhtin, 

 
Qualquer tipo genuíno de compreensão deve ser ativo, deve conter já o germe 
de uma resposta.  Só a compreensão ativa nos permite apreender o tema,  pois  
a evolução não pode ser apreendida senão com a  ajuda de um  outro  processo  
evolutivo.  Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em 
relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A 
cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, 
fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. 
Quanto  mais  numerosas  e  substanciais forem,  mais  profunda e real é a 
nossa compreensão (BAKHTIN, 2004, p. 131,132).   

 

A diferença entre os dois grupos é que essa compreensão se deu segundo diferentes 

orientações, e cada grupo encontrou um “lugar adequado no contexto correspondente”. No 

caso do grupo A, a abordagem comunicativa ao redor da pergunta foi de autoridade, enquanto 

que no grupo B houve uma proliferação mais livre e espontânea de idéias.  A diretriz dada por 

Wesley foi como um “tiro no alvo” e desencadeou um processo de compreensão ativa no 

interior do grupo A voltada para o conhecimento químico explicativo. Já a discussão que 

ocorreu entre Rosemeire e Leonardo no grupo B se direcionou para o modo de explicar de 

Dona Aparecida e para um processo de compreensão pessoal do fenômeno. Nos dois casos, 

no entanto, foi possível perceber alguns aspectos da filosofia da linguagem defendida por 

Bakhtin como uma filosofia do signo ideológico.  

Bakhtin tomou para si a noção de idéia de Cassirer, segundo o qual esta “é tão 

sensorial quanto a matéria”. Mas Bakhtin traduziu esse “aspecto sensorial” das idéias na 

forma de um signo simbólico, ou seja, toda idéia possui uma sensorialidade representativa 

(Bakhtin, 2004, p. 33). Em outras palavras: 
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Tudo que é ideológico possui um significado e  remete  a  algo  situado  fora   
de  si mesmo. Em outros termos,  tudo  que  é  ideológico  é  um  signo. Sem  
signos não existe ideologia (BAKHTIN, 2004, p. 31). 

 

 Para Bakhtin, a compreensão de um signo se dá através da aproximação com outros 

signos, “uma resposta a um signo por meio de signos”, caracterizando uma “cadeia de 

criatividade e compreensão ideológicas” tendo por base as interações sociais: 

 

Afinal, compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido  de  
outros   signos   já  conhecidos;  em  outros termos, a compreensão  é  uma  
resposta  a  um  signo  por  meio  de  signos. E essa cadeia de criatividade e  
compreensão ideológicas,  deslocando-se  de  signo  em  signo  para  um  novo 
signo, é única e contínua;  de  um  elo  de   natureza   semiótica (e,  portanto,  
também   de  natureza material)  passamos  sem  interrupção  para  um outro 
elo de natureza estritamente  idêntica.   Em nenhum  ponto  a cadeia  se quebra,  
em nenhum   ponto  ela  penetra  a  existência  interior,  de  natureza  não 
material   e   não  corporificada  em  signos.  Essa cadeia  ideológica estende-se   
de   consciência   individual   em  consciência  individual ligando  uma  às  
outras.  Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre   
uma   consciência  individual  e  uma outra.  E a própria consciência  
individual  está repleta de signos. A consciência só se torna consciência   
quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, 
somente no processo de interação social (BAKHTIN, 2004, p. 33, 34). 

 

No diálogo iniciado por Rosemeire no episódio no 13(a) (SEG B3, linhas 542-568), 

essa aluna estava procurando compreender o papel da gordura na formação do sabão de 

cinzas. A pergunta do Hipermídia se referia à interação entre a dicuada e a gordura. Segundo 

a resposta de Rosemeire, o papel da dicuada era “cortar” a gordura, mas o papel da gordura 

ainda não estava claro. Observo que Rosemeire não aproximou o signo “cortar” de outro, ela 

utilizou o mesmo signo empregado por Dona aparecida, e isso provavelmente foi suficiente 

para a sua compreensão da ação da dicuada sobre a gordura. Na direção de compreender o 

papel da gordura, Rosemeire disse que a gordura é que “dá consistência”, que “dá liga pra 

enrolá” o sabão. O problema para Rosemeire era compreender como o sabão de cinzas 

adquiria consistência: como a dicuada é um ingrediente líquido então a consistência só 

poderia ser atribuída à gordura. Depois disso, Leonardo mencionou que “a dicuada vai...” e 

Rosemeire completou: “Corta...”. Aqui, essa aluna se referiu à ação da dicuada através do 

signo usado por Dona Aparecida ao dizer: “A dicuada é que corta a gordura”.  

Coerente com a resposta dada por Rosemeire para a pergunta referente à interação 

entre a dicuada e a gordura (Episódio no 13(a), SEG B3, Linha 528), essa aluna se apropriou 

da voz de Dona Aparecida para dizer que “a dicuada corta a gordura”; esse era o modo “bem 

mais fácil” de explicar a interação entre os dois ingredientes na formação do sabão. Leonardo, 
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por sua vez, aproximou o signo adotado por Rosemeire de um outro signo: “Anulá...”, 

revelando a sua compreensão pessoal do fenômeno. Daí Rosemeire disse: “... a gordura”, e 

Leonardo acrescentou: “... a função de gordura”. Leonardo traduziu a visão de sua colega de 

grupo dizendo que “a dicuada anula a função da gordura”, ou seja “a dicuada anula as 

propriedades” ou, quem sabe, o “grupamento funcional” da gordura (não sabemos exatamente 

o que Leonardo quis dizer com “a função da gordura”, mas é mais provável que ele estivesse 

se referindo às propriedades da gordura). Depois disso, Leonardo disse: “... e vai, como se 

diz...” e Rose completou: “... tipo ficá só uma massa”. Aqui ela provavelmente estava se 

referindo novamente à “consistência” do sabão. Leonardo então prosseguiu: “É, mas vai criá 

uma massa... Imune à gordura”, e Rosemeire disse: “É! Sem gordura, né?”. Observo a 

aproximação dos termos “imune” e “sem gordura” pelos alunos. Leonardo concordou 

dizendo: “É” e Rosemeire falou: “Deve que a gordura então agora tipo por causa da 

consistência”, fechando assim o quadro de raciocínio acerca do papel da gordura na formação 

do sabão de cinzas. 

Já o aluno Wesley do grupo A, atribuiu a interação entre a dicuada e a gordura à 

ocorrência de uma “reação química”. Depois ele mencionou a palavra “rearranjo” em seu 

discurso aproximando esses signos, e os seus colegas de grupo (Pablo e Jaqueline) deram as 

suas contribuições selecionando os significados face ao que havia sido falado e direcionando 

as ações do grupo para uma pesquisa confirmatória na internet. 

Segundo Bakhtin, 
 

Os  signos  só  podem  aparecer  em um  terreno interindividual. Ainda assim,  
trata-se  de  um   terreno  que  não  pode  ser chamado de “natural” no sentido  
usual   da   palavra:   não   basta   colocar   face   a  face   dois   homo  sapiens   
quaisquer  para  que  os  signos  se constituam.  É  fundamental que esses dois  
indivíduos estejam  socialmente  organizados,  que  formem  um  grupo  (uma  
unidade social):  só  assim um sistema de  signos  pode constituir-se. 
(BAKHTIN, 2004, p. 35). 

 

 Creio que no diálogo estabelecido entre Rosemeire e Leonardo, esses alunos 

constituíram uma verdadeira “unidade social” em seus “raciocínios dialógicos”, uma unidade 

social integrada, através da qual se constituiu uma cadeia de enunciados muito próximos entre 

si, levando-os a uma compreensão pessoal do papel da gordura na formação do sabão, 

considerando que o papel da dicuada já havia sido enunciado por Dona Aparecida. É curioso 

observar que os outros alunos do grupo não participaram desse “raciocínio dialógico” 

estabelecido entre Rosemeire e Leonardo, como Eglisson, por exemplo, que só se pronunciou 

no final da conversa, quando Leonardo e Rosemeire já estavam concluindo o raciocínio. A 
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impressão que se tem é que Rosemeire e Leonardo, em particular, tinham um modo de pensar 

bastante semelhante. Conforme já mencionei, o estilo de conversa entre esses dois alunos me 

lembrou o diálogo estabelecido entre as mulheres de Bom Jardim de Minas, do qual foram 

extraídas várias falas para compor o Hipermídia Etnográfico. É como se Rosemeire e 

Leonardo compartilhassem uma “mesma cultura”, tal como as mulheres de Bom Jardim, 

constituindo com muita propriedade o que Bakhtin mencionou ser fundamental para a 

constituição dos signos: “uma unidade social”, e ainda: a palavra “enquanto traço de união 

entre os interlocutores”: 

 

Na verdade, a significação pertence a uma palavra enquanto traço de união 
entre os interlocutores, isto é, ela se realiza no processo de compreensão ativa 
e responsiva (BAKHTIN, 2004, p. 132). 

 

O que quero chamar atenção é para a natureza das relações dialógicas entre Leonardo 

e Rosemeire. Entre os dez alunos observados nos grupos A e B, Rosemeire e Leonardo foram 

aqueles cujos diálogos mostraram uma evolução de idéias pessoais sem par, representando um 

modo genuíno de compreensão a dois. O fato dos outros alunos não demonstrarem o mesmo 

estilo de comunicação e compreensão não significa que não tenha ocorrido compreensão entre 

eles, mas não houve um encadeamento de falas de mesma natureza como aquelas observadas 

entre Rosemeire e Leonardo. No caso da discussão iniciada por Rosemeire, o papel da 

gordura no preparo do sabão envolveu uma reflexão genuinamente pessoal dessa aluna e foi 

iluminada pela parceria dialógica com Leonardo, e esse processo ocorreu sem tensão alguma 

e de modo fluído. A natureza da compreensão dialógica estabelecida entre Leonardo e 

Rosemeire sobre o papel da gordura no preparo do sabão parece ser um exemplo de uma “fala 

exploratória”, conforme identificada por Wegerif e Mercer (1996) como um meio efetivo de 

aprendizagem. Os autores associam esse tipo de diálogo a algumas descobertas intrigantes no 

campo da aprendizagem colaborativa:  

 

Blaye et al. (1991) e Littleton et al. (1992) encontraram, contrário às 
expectativas, que pares ‘simétricos’ (pares com o mesmo conhecimento inicial 
sobre a tarefa) aprendiam mais efetivamente do que pares ‘assimétricos’. Esse 
resultado foi confirmado por Whitelock et al. (1992), que descobriram que os 
pares com concepções iniciais semelhantes sobre a tarefa aprendiam mais 
efetivamente do que os pares com concepções diferentes. Essas descobertas 
indicam que nem o modelo de ‘conflito cognitivo’ de aprendizagem em grupo 
do tipo neo-Piagetiano, segundo o qual os indivíduos reestruturam os seus 
modelos cognitivos à luz de desafios externos (e.g. Gilly, 1989), nem a idéia 
Vygotskiniana de tutoria por ‘um par mais competente’ (Vygotsky, 1978: 86) 
podem explicar adequadamente a aprendizagem colaborativa e apontam para a 
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importância da qualidade das interações em grupo e da construção do 
entendimento compartilhado através da linguagem (Light et al., 1994). 
Estudos posteriores em aprendizagem colaborativa dão suporte a essa visão; 
Kruger (1993) afirma que há uma correlação positiva entre resultados de 
aprendizagem e o uso do raciocínio explícito, enquanto Azmitia & 
Montgomery (1993) descobriram que grupos formados por amigos fizeram 
melhor do que outros em uma tarefa de ‘raciocínio científico’ porque, sugerem 
eles, a qualidade das interações favoreceu uma exploração mais explícita e 
profunda através da conversação de tópicos relevantes (WEGERIF e 
MERCER, 1996, p. 50, 51). 

 

 No grupo A, a idéia de “reação química” de Wesley norteou todas as ações do grupo 

para responder à pergunta relativa à interação entre a dicuada e a gordura. A idéia de Wesley 

estava no caminho da explicação química, mas, como afirmei na discussão do Episódio no 7, 

essa diretriz excluiu qualquer outra visão ou modo de ver o fenômeno no grupo. Maria, por 

exemplo, provavelmente tinha uma visão distinta e teve a sua voz silenciada durante as 

discussões travadas entre Wesley, Pablo e Jaqueline. A visão de Wesley se afinou com a visão 

de Pablo e Jaqueline, e aqui também observamos uma espécie de “unidade social”, ou de “fala 

exploratória” propícia ao entendimento, embora isso tenha ocorrido com tensão e conflitos 

entre esses alunos. Talvez não seja conveniente dizer aqui que Wesley, Pablo e Jaqueline 

eram “amigos” atuando num mesmo grupo, no sentido do trecho final da citação mostrada 

acima decorrente dos estudos de Azmitia e Montgomery (1993, apud WEGERIF e MERCER, 

p. 51). No caso desses alunos, talvez seja mais adequado considerar que eles carregaram uma 

orientação inicial semelhante para responder às perguntas do Hipermídia, uma tendência em 

comum na direção de adotar respostas baseadas em explicações científicas. Isso pode ser visto 

através da visão de Wesley, segundo o qual a noção de reação química era uma “visão da 

Química” e, que foi enfatizada por Pablo como sendo: “A nossa visão” (Episódio no 7, SEG 

A4, linha 424).  

O que estou tentando dizer aqui é que o processo de compreensão parece que é 

realmente mais significativo na medida em que os alunos apresentam orientações semelhantes 

e mais ‘simetria’ nas interações discursivas. No grupo A, Pablo, Jaqueline e Wesley se 

mostraram nitidamente mais orientados na direção de uma explicação científica para a 

interação entre a gordura e a dicuada, e, seguindo esse curso, não havia espaço para outras 

visões. Já no grupo B, Rosemeire e Leonardo pareceram estar mais orientados na direção de 

uma compreensão pessoal dessa interação, e que, por sua vez, era também mais afinada com 

a visão de uma das mulheres que fazem o sabão de cinzas. Além disso, esses dois últimos 

alunos estavam sempre dispostos à ouvir a opinião dos colegas e a socializarem as 

informações. Mas, o que podemos dizer das interações entre Maria e Pablo no Episódio no 2? 
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Minha impressão pessoal é que esses dois alunos, mesmo pertencendo à “unidade social de 

estudantes de ensino médio”, estavam mais próximos de uma “diversidade” do que de uma 

“unidade”, tendo em vista as suas diferentes interações com a narrativa etnográfica, assim 

como frente ao conhecimento químico explicativo (Episódio no 7).  

 
 

6.4.10.5 - Sobre a abordagem comunicativa e os padrões de discurso 

 

 A abordagem comunicativa mais expressiva dos episódios 13(a) e 13(b) esteve 

associada às respostas dos alunos do grupo B à pergunta: “Por que a mistura da dicuada com 

a gordura produz sabão?”. Creio que essa abordagem foi do tipo interativa-dialógica. Quanto 

aos padrões de interação discursiva observados, a tabela 14 resume os mesmos de acordo com 

a ordem de aparecimento da pergunta no grupo e o conteúdo dos diálogos. 

 
Tabela 14 – Padrões de interação discursiva e conteúdos dos diálogos observados entre os  
          alunos do grupo B frente à pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura  
           produz sabão?” proposta no Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas. 

  

 
Ordem de 

aparecimento 
da pergunta  

 

 
Padrões de interação 

discursiva observados 
(seqüências de enunciados 

correspondentes) 
 

 
 

Conteúdo dos diálogos 

1ª vez I-R-R-R-A 
(SEG B1, linhas 13-17) 

A pergunta é considerada difícil por Eglisson; 
Leonardo responde brincando. 

2ª vez I-R-R-I-R 
(SEG B1, linhas 18-23) 

Em sua brincadeira, Leonardo estava associando a 
resposta à “substância que a cinza libera pra 
dicuada”. 

3ª vez P-R-R-I-R-R-R-R 
(SEG B1, linhas 24-31) 

Leonardo é apontado como o “inteligente” do grupo 
e, portanto, o mais apto a responder à pergunta do 
Hipermídia; Leonardo respondeu dizendo que não 
sabia e que era “só pra pensá, não é pra respondê 
não”. O grupo então prossegue na exploração da 
etnografia do sabão de cinzas. 

4ª vez I,R-R-A-R-R-R-R-R 
(SEG B3, linhas 528-533) 

A pergunta é colocada no grupo por Rosemeire, que a 
responde segundo a voz de Dona Aparecida, 
considerando como sendo “bem mais fácil” desse 
modo. O grupo procura o texto correspondente à 
pergunta no Hipermídia. 

5ª vez 
 
 
 
 
 

I-R...R-A-A-A 
(SEG B3, linhas 542-568) 

 
 
 
 

Enquanto procuram o texto no Hipermídia, 
Rosemeire inicia um diálogo ao redor do papel da 
gordura na formação do sabão. Isso desencadeia uma 
fala exploratória entre ela e Leonardo. No final da 
discussão, esses dois alunos atingem um consenso:  

Continua 
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Ordem de 

aparecimento 
da pergunta 

 

 
Padrões de interação 

discursiva observados 
(seqüências de enunciados 

correspondentes) 
 

 
                     
                       Conteúdo dos diálogos 

5ª vez  “O sebo é usado para dar consistência” ao sabão e “a 
dicuada é usada para cortar a gordura”. Essa resposta 
é avaliada positivamente por Rosemeire e Leonardo. 
Eglisson também emite a sua avaliação dizendo: “É 
alguma coisa assim”. 

6ª vez I-R-R-R-R-R-I-R-I-R-I 
(SEG B3, linhas 569-577) 

 A discussão agora se estabelece em torno da escrita 
da resposta. Rosemeire quer saber se “Vai querê 
colocá isso”, “como é que a gente vai colocá”, se 
“Vai colocá isso que eu e o Leo falô mesmo?” e “Cês 
concordam com a gente?” (as quatro iniciações do 
padrão mostrado). 

7ª vez R-A,R-R-R-R-I-R-I-R-A-R-A-
R-R-R 

(SEG B3, linhas 578-594) 

Rosemeire escreve a resposta e a anuncia para o 
grupo. Eglisson avalia positivamente, mas logo em 
seguida pergunta: “E daí”. Leonardo é convidado por 
Rosemeire a dar o seu parecer. Ele lhe responde 
perguntando qual é a pergunta e depois que resposta 
ela escreveu, dando a sua avaliação favorável à 
mesma. Eglisson também avalia a resposta dizendo: 
“Vai tirá zero”, mas a resposta dada prevalece.  

 
 
 Os alunos discutiram a resposta mencionando várias idéias e o consenso atingido nos 

diálogos entre Leonardo e Rosemeire foi submetido a uma apreciação democrática no grupo, 

porém, com Eglisson se sentindo temeroso em relação ao mesmo, ou seja, em relação à resposta 

final do grupo: “Vai tirá zero”, avaliou esse aluno no final das discussões (SEG B3, linha 591). A 

impressão aqui é que Eglisson sabia que a resposta não tinha “bases muito sólidas”, mas mesmo 

assim o grupo prosseguiu com a mesma. Considerando todos os diálogos que ocorreram entre os 

alunos do grupo B ao redor da pergunta, creio ser possível considerarmos que aqui também 

ocorreu um padrão de discurso do tipo IDRF, porém diferente daquele observado nos diálogos do 

grupo A ao redor da mesma pergunta. No caso desse último grupo, o “follow up” se deu a partir 

de uma idéia pré-concebida (idéia de reação química de Wesley) e na direção de confirmá-la ou 

aprofundá-la (pesquisa na internet), ou seja, o discurso se deu na direção de um trânsito direto 

para o conhecimento químico explicativo. No caso do grupo B, o “follow-up” (Creio que essa 

expressão pode ser interpretada tanto como indicativa de uma ação posterior numa direção 

independente da discussão anterior ou enquanto uma ação de exploração mais profunda do que 

estava sendo discutido, ou seja, um encaminhamento seguinte em detrimento de uma resposta 

diretiva de aprofundamento) se deu na direção de um aprofundamento dialógico particular entre 

Rosemeire e Leonardo, que envolveu trânsitos para os conhecimentos das produtoras de sabão e 

para os modos de conhecer próprios desses alunos. 


