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Quadro 2 – Descrição das páginas do Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas, das mensagens comunicadas e de seus elementos/objetos  
                   constitutivos 
  

 
Páginas do Hipermídia 

Etnográfico 
  

 
Mensagens comunicadas 

 
Elementos/objetos constitutivos 

 
 
 

Hoje em dia o pessoal não 
conhece... 

 

 
 
O sabão de cinzas, um agente de 
limpeza mais comum no passado, ainda 
é encontrado no interior de Minas 
Gerais. 

 
- Texto e diálogo transcrito. 
- Botão de acesso às fotografias das produtoras de sabão. 
- Botão de acesso à localização geográfica dos locais onde se observou 
e interagiu com o preparo do sabão de cinzas. 
- Botão de acesso a um diálogo das produtoras do sabão de cinzas. 
- Botão de acesso à pergunta O sabão de cinzas é uma invenção do povo 
mineiro? 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
 

 
 

Os ingredientes 

 
Os materiais usados no preparo do 
sabão de cinzas e o procedimento 
descrito através da voz de Dona Rosa. 

 
- Texto e diálogo transcrito. 
- Botão de acesso a uma fala de Dona Rosa. 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
  

 
É de cinza porque ele é feito 

da dicuada 

 
O uso das cinzas na forma da dicuada e 
o preparo do barrilero. 

 
- Texto e diálogo transcrito. 
- Dois botões de acesso a vídeos envolvendo um diálogo entre as 
produtoras do sabão de cinzas e o preparo do barrilero. 
- Botão de acesso às fotografias do barrilero. 
- Botão de acesso à pergunta Por que usam as cinzas? 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
 

  Continua 
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Páginas do Hipermídia 

Etnográfico 
  

 
Mensagens comunicadas 

                      
                        Elementos/objetos constitutivos 

 
 
A dicuada quanto mais forte 
mais rápido fáiz o sabão... 

 

 
O processo de obtenção da dicuada. 

 
- Texto e diálogo transcrito. 
- Dois botões de acesso a vídeos envolvendo um diálogo entre as 
produtoras e a obtenção da dicuada. 
- Botões de acesso a duas perguntas propostas: Por que a dicuada 
quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão?  e Como podemos explicar 
o processo de obtenção da dicuada? 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
 

 
E essa dicuada se deixá secá 

vira um sal 

 
A formação de um “sal” a partir da 
secagem da dicuada. 

 
- Texto e diálogo transcrito. 
- Botão de acesso a um vídeo envolvendo um diálogo entre as 
produtoras do sabão de cinzas. 
- Botão de acesso à pergunta: Que “sal” é esse que se forma com a 
evaporação da dicuada? 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
 

 
A mistura que produz sabão 

 
O procedimento de preparo do sabão 
de cinzas 

 
- Texto. 
- Dois botões de acesso a vídeos envolvendo o preparo do sabão de 
cinzas. 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
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Páginas do Hipermídia 

Etnográfico 
 

         
        Mensagens comunicadas 

 
Elementos/objetos constitutivos 

 
 

 
 

O “ponto” do sabão 

 
 
A necessidade de respeitar uma 
proporção entre as quantidades 
relativas de dicuada e gordura no 
preparo do sabão de cinzas. 

                                                                    
 
- Texto e diálogo transcrito. 
- Dois botões de acesso a vídeos envolvendo um diálogo entre as 
produtoras e o teste da espuma realizado por Dona Maria Benedita. 
- Botão de acesso à pergunta Por que a mistura da dicuada com a 
gordura produz sabão? e acesso à uma atividade proposta envolvendo a 
interpretação das vozes das produtoras do sabão ao redor da interação 
entre a dicuada e a gordura (perguntas: Que quer dizer Aparecida? e De 
que estão falando? 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
 

 
A polêmica do uso da soda 

 
O uso da soda no preparo do sabão de 
cinzas. 

 
- Texto e diálogo transcrito. 
- Dois botões de acesso a vídeos. 
- Botão de acesso à pergunta Você é a favor ou contra o uso da soda no 
preparo do sabão de cinzas? e à uma atividade envolvendo a análise de 
vídeos tratando da polêmica do uso da soda no preparo do sabão. 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
 

 
Depois de atingido o “ponto” 

 
Propriedades do sabão de cinzas. 

 
- Texto e diálogos transcritos. 
- Dois botões de acesso a vídeos envolvendo diálogos entre as 
produtoras do sabão. 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
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Páginas do Hipermídia 

Etnográfico 
 

 
        Mensagens comunicadas 

 
Elementos/objetos constitutivos 

 
 

 
Um sabão eficiente e bom pra 

pele 

 
Propriedades do sabão de cinzas. 

 
- Texto e diálogos transcritos. 
- Botões de acesso a dois vídeos envolvendo diálogos entre as 
produtoras. 
- Botões de acesso às perguntas Qual é a sua opinião: Aparecida e Rosa 
gostam ou não gostam da cor preta do sabão? e Você acha que a cor 
do sabão influencia na sua limpeza? 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
 

 
Influências da lua e de um 

“olho gordo” 

 
Crenças ao redor do preparo do sabão 
de cinzas. 

 
- Texto e diálogos transcritos. 
- Dois botões de acesso a vídeos envolvendo um diálogo entre as 
produtoras e o uso de uma folha da arruda amarrada ao caldeirão. 
- Botões de acesso às perguntas Você acha que um “olho gordo” 
realmente influencia o preparo do sabão de cinzas? e Você acredita 
que as fases da lua influenciam o preparo do sabão?  
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
 

 
O sabão de cinzas 

sobreviverá? 

 
Alteração de valores e costumes, 
tendência de extinção do sabão de 
cinzas e a resistência de Dona Rosa. 

 
- Texto e diálogo transcrito. 
- Dois botões de acesso a vídeos envolvendo diálogos e falas das 
produtoras. 
- Botão de acesso à pergunta Qual é a sua opinião: o sabão de cinzas 
sobreviverá? 
- Botões de acesso ao menu e a dois outros textos do Hipermídia 
Etnográfico. 
 

  Conclusão 
 


