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6.5 - Episódios da “Professora-(inter)agindo-com-os-alunos-na-interpretação-do-conteúdodo-Hipermídia-Etnográfico-sobre-o-sabão-de-cinzas”
Vamos analisar agora alguns episódios nos quais a Professora Eliane desenvolveu as
suas aulas ao redor do conteúdo do Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas junto aos
alunos. Mas, antes de fazermos isso, vamos nos deter alguns instantes na análise das visões da
Química escolar e das aulas de Química da turma envolvida. Essas visões são interessantes de
conhecer para percebermos como os alunos vêm se relacionando com a Química escolar e a
natureza do trabalho docente da Professora Eliane.
6.5.1 – Conhecendo a Química escolar e a Professora de Química através dos alunos
Os dados mostrados a seguir foram extraídos do questionário aplicado no início das
atividades, analisando particularmente as suas respostas para as perguntas de número 9: “Você
gosta de Química?” e da pergunta número 10: “Como são suas aulas de Química?”.
- Você gosta de Química?
Quatorze alunos responderam que sim para essa pergunta, o que representa 35% da
turma. Sete alunos responderam que “não”, dez alunos disseram que “mais ou menos” e
outros sete que “um pouco” ou “não muito”. Dois alunos não responderam diretamente ao que
foi perguntado dizendo: “é bom, mas exige atenção” e “acho super interessante”. Algumas
respostas dão uma idéia das dificuldades vivenciadas em relação à Química escolar:
“complicada”, “tem matérias chatas”, “tenho dificuldade”, “bastante dificuldade”, “chata e
difícil”, “difícil de entendê-la”, “não entendo nada”, “muito difícil”, “não entra na minha
cabeça”, “tem hora que é um saco”, “... fico totalmente perdida”. Uma aluna mencionou que
não gosta e não consegue aprender química por causa da “base” que ela não teve ou a sua
“deficiência” em Química, chamando atenção para a necessidade de “uma base” para
aprender essa matéria na escola. Um aluno disse que não gosta de Química, não tem
facilidade com “isso” e prefere as aulas que envolvem cálculos, tais como as de Física e
Matemática. Um outro aluno apresentou uma visão um pouco distinta ao dizer que não gosta
de química porque “...envolve muitas fórmulas e cálculos”. Uma aluna disse que “complica
um pouco quando se faz muitas reações ao mesmo tempo”. Um aluno foi mais radical em sua
visão, respondendo que não tem afinidade com Química e que essa matéria “deveria ser
estudada especificamente por quem quer prossegui-la”. Há visões contrárias, no entanto:
“uma das melhores e mais interessantes”; “...acho muito interessante a estrutura e as
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formações enfim tudo”, e visões intermediárias: “...às vezes tenho facilidade as vezes
dificuldade”, “tenho dificuldades em alguns temas”, “...depende da matéria, e é claro se eu
entendo ela”.
A relação entre “gostar” e “entender” foi mencionada do seguinte modo por uma
aluna: “acho que não gosto porque não entendo a matéria”. Para um dos alunos o seu gosto
pela Química foi associado ao fato de considerá-la como uma “matéria importante em
concursos...”. De modo análogo, uma aluna associou o seu gosto pela Química à relação da
mesma com “a vida, a tecnologia e a evolução”. Dois alunos mencionaram que antes não
gostavam de Química, mas que passaram a gostar depois que houve mudança de professor.
Um aluno disse que gosta de Química porque tenta levá-la para o seu dia a dia, evidenciando
que percebe uma utilidade naquilo que aprende na escola sobre essa ciência. Outras respostas
foram: um aluno disse que “química é bom, mas exige atenção para que ela seja entendida”;
uma aluna mencionou: “não gosto muito, mas me esforço”, evidenciando a necessidade de
atenção e de esforço; uma aluna atribuiu um caráter fantástico às aulas práticas de Química
dizendo que “faz as coisas simples do nosso dia-a-dia ficarem fantásticas”. Dois alunos, em
particular, enfatizaram o gosto pela matéria às aulas práticas aulas: “...é uma matéria boa de
estudar e quando tem prática é melhor ainda”; “sim, acho bastante interessante certas
experiências”. Todos os alunos, de um modo geral, mencionaram as aulas experimentais de
Química como sendo mais interessantes e prazerosas.
Como vemos, o gosto pela Química dos alunos da classe é diverso e a grande maioria
das visões de Química dos alunos foram associadas à Química escolar. Nenhum dos alunos
demonstrou perceber a Química como uma ciência ou associar o seu gosto por Química
vendo-a como um empreendimento que traz contribuições para o conhecimento humano e o
desenvolvimento tecnológico (somente uma aluna mencionou a relação da Química com a
vida, a tecnologia e a evolução), ou mencionou um atributo específico, ou estabeleceu
relações em termos da sua associação com a cultura e a sociedade contemporânea.
- Como são suas aulas de Química?
Dezesseis alunos mencionaram que as aulas são “boas”, seis alunos disseram que são
“ótimas/muito boas/excelentes”, quatro disseram que são “cansativas”, três mencionaram que
as aulas são “interessantes, dinâmicas e informativas”, dois disseram que são “as melhores”,
dois disseram que as aulas são “diferentes” e outros dois disseram que são bem explicadas (“a
professora explica bem”); os seguintes atributos foram mencionados pelos demais alunos:
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são “normais”, “gostosas”,

“legais”, “as vezes chatas, as vezes legais”, têm “teorias-

práticas, assuntos atuais (reportagens)”.
As visões dos alunos sobre as suas aulas de Química evidenciam que eles mais gostam
do que não gostam das aulas. O gosto dos alunos pelas aulas está relacionado à professora,
que parece se encaixar num conceito mais ou menos homogêneo que os alunos fazem de um
bom professor como aquele que sabe explicar bem a matéria, mostra-se disponível para sanar
dúvidas, realiza aulas práticas e desenvolve atividades diversificadas/diferentes. Vejamos as
falas abaixo:
Lucas: As melhores, porque temos uma ótima professora, e ela não fica dando aulas iguais,
sempre temos aulas práticas, que nos ajuda na aprendizagem.
Aline: A professora explica bem, as aulas são boas, tem aulas diferentes, aulas práticas e
todos participam.
Carlos: Uma das melhores aulas que eu tenho, pois a professora explica da melhor maneira
possível, além disso, tem aulas práticas onde mostramos o que aprendemos.
Igor: São ótimas, porque a professora explica muito bem e realmente quer que os alunos
aprendam.
Felipe: As aulas são diferentes, há muitas práticas, pesquisa frequentemente e as aulas
teoricas são bem divertidas e rendem.
Anderson: As aulas são boas, os alunos prestam atenção na explicação da professora, e
qualquer dúvida é esclarecida na aula.
Leandro: Boas, a professora explica bem...
Conforme já mencionei, alguns alunos teceram comentários sobre as aulas práticas:
Laís: Quando temos aulas práticas eu gosto. Mas as outras eu acho meio cansativas.
Jaqueline: As vezes chatas, e as vezes legais, tem aula prática que é a parte mais legal, a
chata é quando a professora fala, fala e eu não entendo nada.
Embora a existência de aulas práticas seja um aspecto positivo, conforme mencionado
por muitos alunos, também houve críticas; um aluno disse: “São boas. Porém não são
melhores por não possui um laboratório adequado”. Grande parte dos alunos mencionou que
apesar das aulas serem boas e a professora explicar bem, há dificuldades e conflitos:
Jeniffer: São boas, porque a professora explica bem, mas tem vez que me distraio pensando
em outras coisas...
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Alessandra: Normais. A Professora é boa e ensina mesmo. Mas a dificuldade é comigo.
Fernanda: São boas, sabe. A professora explica bem, mas não sei o que acontece eu não
entendo nada, nada mesmo.
Francislane: São legais, mas ao mesmo tempo tensas, pois fico muito nervosa e chateada
quando não consigo entender a matéria.
Fábio: ...A professora explica muito bem mais mesmo assim a matéria é difícil.
Rosemeire: A professora explica bem e dá atividades fora da sala o que torna as aulas mais
agradáveis, mais as vezes eu “bóio” na matéria.
Messias: Não tenho nada a reclamar, a Eliane ensina super bem, as aulas são boas, mas
como eu já disse tem hora que não dá pra agüentar.
Para alguns alunos as aulas de Química chegam a ser cansativas. Isso parece ter
relação com o aspecto teórico da disciplina:
Vanilce: É cansativo, porque algumas matérias são difíceis de entender.
Tamires: São um pouco cansativas porque eu não entendo muito a matéria e a hora custa
para passar.
Maria: As vezes cansativa, por ter muita teoria, mas sei que é necessário.
Mas há posições contrárias ao aspecto “cansativo” das aulas de Química, conforme
disse Tauany: (as aulas de Química são) “Boas, incansáveis”.
Como vemos, as visões das aulas de Química dos alunos foram associadas ao
desempenho da professora, tendendo a uma visão uniforme: Eliane é vista como uma boa
professora pelos alunos com atributos variados. O fato de gostarem das aulas, entretanto, não
significa que os alunos consigam entender a matéria. Esse aspecto foi destacado pela
professora, após ter tido contato com os questionários preenchidos pelos alunos: ela não
conseguiu entender a relação entre a considerarem uma boa professora e não entenderem o
conteúdo ensinado. As visões que os alunos têm de uma boa aula tem mais relação com o
desempenho e a capacidade da professora em explicar a matéria e à capacidade de impor
disciplina/ordem na classe, e não com a aprendizagem propriamente dita. Alguns alunos
reconheceram que a dificuldade está neles e não na professora.
As respostas dos alunos para as perguntas 9 e 10 do questionário, em particular,
evidenciam uma heterogeneidade de visões sobre a Química escolar e uma visão mais
uniforme sobre o desempenho da professora. A incompatibilidade que muitos alunos
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demonstram em relação à Química escolar é um fato real e deve ter relação com a dificuldade
que eles têm de compreender os conteúdos dessa disciplina. Por outro lado, os alunos têm um
consenso sobre a capacidade da Professora de Química e o conceito de um bom professor,
como sendo aquele ou aquela que: explica bem, tira dúvidas, impõe disciplina nas aulas, dá
aulas “diferentes” e inclui aulas práticas em seu ensino.
6.5.2 - Características gerais de “a Professora-(inter)agindo-com-os-alunos-nainterpretação-do-conteúdo-do-Hipermídia-Etnográfico-sobre-o-sabão-de-cinzas”
Conforme mencionei anteriormente, os alunos dos grupos A e B se reuniram ao redor
do Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas em três aulas de 50 minutos (não
seqüenciais em função do rodízio das duas subturmas no laboratório de informática) e em um
horário extra ao da sala de aula. A partir dessas interações, os alunos concluíram a tarefa a
eles solicitada e entregaram as suas respostas por escrito para as perguntas propostas no
Hipermídia. Cada grupo de alunos escolheu um nome para o seu grupo, a saber: “Os
Incríveis”, “Stars”, “The Best Team”, “Escribas”, “Águias”, “Álcalis”, “Artes” e
“Framafafe”. Os alunos dos grupos A e B correspondem aos grupos “The Best Team” e “Os
Incríveis”, respectivamente.
A Professora Eliane fez poucas intervenções durante essa etapa, deixando que os
alunos procurassem resolver a tarefa proposta por si próprios inicialmente. Eliane agiu de
modo mais incisivo após a etapa dos “Alunos-(inter)agindo-em-grupos-com-o-HipermídiaEtnográfico-sobre-o-sabão-de-cinzas”. Cabe mencionar, no entanto, que após a primeira

aula/interação dos alunos com o Hipermídia Etnográfico, Eliane reuniu toda a turma no teatro
da escola e procurou sondar as impressões dos alunos sobre o instrumento. Nessa aula ela
também usou um vídeo da National Geographic tratando dos microorganismos que habitam a
pele humana para se referir às relações entre os sabões e a higiene e limpeza da pele. Depois
disso, ocorreu ainda uma discussão aberta ao redor da pergunta O sabão de cinzas é uma
invenção do povo mineiro?
No decorrer das interações dos alunos com o Hipermídia Etnográfico, a Professora
Eliane manifestou três preocupações. A primeira delas foi associada a ter que articular os
conteúdos de Química das três séries do ensino médio para explicar os conhecimentos ao
redor do sabão de cinzas, algo que ela não estava acostumada a fazer. Uma outra preocupação
manteve relação com algumas das perguntas propostas no Hipermídia, as quais requisitavam
um estudo de sua parte para as aulas. A terceira preocupação foi associada à segunda: a
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Professora Eliane dá aulas em duas escolas do município de São João del-Rei e, além disso,
administra uma lanchonete em um clube nos finais de semana. Nesse cenário, foi possível
perceber que era preciso oferecer um suporte que apoiasse e facilitasse as aulas de Eliane, de
modo a não sobrecarregá-la e para que pudesse se sentir satisfeita em contribuir para o
trabalho, conforme me pareceu ser o cerne de suas três preocupações. Nesse contexto, sugeri à
Professora Eliane o uso de um segundo instrumento hipermídia como suporte para as suas
aulas: um instrumento que permitisse reunir as respostas dos oito grupos de alunos para cada
uma das quatorze perguntas propostas no Hipermídia Etnográfico e as explicações químicas e
de outra natureza inerentes. Dessa idéia nasceu o hipermídia das ‘Visões de Mundo’, um
instrumento que foi construído durante a realização da pesquisa em sala de aula e concluído
logo após os alunos entregarem as suas respostas para as perguntas propostas no Hipermídia
Etnográfico. O hipermídia das ‘Visões de Mundo’ foi um recurso bastante usado por Eliane
em suas aulas, conforme veremos logo mais a seguir.
É interessante notar aqui que esta Professora nunca havia ensinado Química usando o
computador ou recursos da informática e a maior parte de suas aulas nesse estudo ocorreram
usando esses meios. Eliane fez um uso diversificado do hipermídia das ‘Visões de Mundo’,
conforme veremos nos episódios representativos de suas aulas. Em muitas ocasiões, ela
conciliou a exploração desse instrumento com o uso da lousa, a realização de debates e a
participação dos alunos. Eliane também realizou atividades experimentais envolvendo a
observação das cinzas, a reação destas com ácidos, a identificação do gás gerado nessa reação
e a obtenção da dicuada usando materiais simples e em escala reduzida e adaptada para as
condições de sala de aula. Ela também explorou o uso de desenhos dos alunos para explicar o
fenômeno da obtenção da dicuada em nível “microscópico”. O teatro da escola e a sala de
aula normal foram os espaços usados para as atividades experimentais e o Laboratório de
informática da escola foi o principal lócus das aulas da Professora Eliane. O Quadro 6
mostrado nas páginas seguintes descreve a ordem de exploração das perguntas do Hipermídia
Etnográfico pela Professora Eliane e o modo como esta conduziu as suas atividades de ensino.
O instrumento foi usado de várias maneiras pela Professora Eliane, seja através da análise das
respostas de um ou mais grupos, seja através da exploração das respostas de todos os grupos,
através das respostas do “Pensador”, promovendo debates, usando o instrumento
simultaneamente com outros meios e etc. (ver o Quadro 6).
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VER O ARQUIVO “4.2) QUADRO SEIS – as estratégias de ensino da professora”
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6.5.3 - O hipermídia das ‘Visões de mundo’
O hipermídia das ‘Visões de Mundo’ consiste em um sistema informacional e
comunicacional de respostas para as 14 perguntas/atividades do Hipermídia Etnográfico
utilizando um suporte CD-ROM. A Figura 12 ilustra o menu de perguntas desse recurso. Ao
inserir o CD no drive do computador, um comando auto-run inicia um movie clip na tela que
exibe uma seqüência dinâmica de fotos dos oito grupos de alunos e uma fotografia da turma
no final. Essas fotografias foram obtidas usando uma câmera fotográfica digital simples
durante o desenvolvimento das atividades na escola. O movie clip funciona segundo um
sistema de loop contínuo até que o usuário clique sobre um botão fixo que dá acesso ao menu
de perguntas propostas, interrompendo assim a reprodução das fotografias dos alunos. Esse
menu se constitui basicamente em pontos de interrogação de cores diversas que ficam girando
na tela. Esses pontos de interrogação compreendem botões que funcionam de duas maneiras:
ao posicionar a seta do mouse sobre cada um deles aparece na tela a pergunta correspondente
e ao clicar sobre os mesmos aparece na tela um menu de respostas para aquela pergunta. Cada
ponto de interrogação ou pergunta proposta remete, portanto, às respostas dos alunos e às
respostas do “Pensador”, o ícone usado para se referir às minhas interpretações pessoais para
as perguntas do Hipermídia Etnográfico (Essas interpretações incluem informações, reflexões
da antropologia cultural, dados sobre a história dos sabões, simulações, quadros de
comparação entre linguagens e etc).
Nos quatorze menus de respostas, as fotografias dos grupos de alunos foram dispostas em
formato circular na tela do computador, funcionando como botões de acesso às respostas de
cada grupo. Clicando o mouse sobre cada fotografia ou grupos de alunos aparece no centro da
tela a resposta dada pelos mesmos. O mesmo ocorre ao clicar sobre o ícone do Pensador
girando no canto direito da tela. Na maior parte das respostas do Pensador, o sistema dá
acesso a outras páginas e links. Em cada menu de respostas é possível ao usuário focalizar a
pergunta que está sendo respondida na tela mediante a colocação da seta do mouse sobre o
ponto de interrogação ou o botão do “Pensador” posicionado do lado esquerdo na tela. A
Figura 13 mostra um dos menus de respostas do hipermídia das ‘Visões de Mundo’. O
instrumento foi elaborado usando o Programa Macromedia® Flash MX e um microcomputador Toshiba com 3.06 GHz, 480 MB de RAM e 80 GB de disco rígido, sendo
constituído por 203 arquivos Shock Wave Flash – swf , um arquivo tornado executável e um
comando auto-run ocupando 36 MB de memória no CD-ROM.
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Figura 12: O menu de perguntas do hipermídia das ‘Visões de Mundo’ (todos os
botões ficam girando na tela do computador)
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Figura 13: Um menu de respostas típico do hipermídia das ‘Visões de Mundo’. Cada
fotografia funciona como um botão que dá acesso às respostas dos grupos de alunos para uma
pergunta, as quais aparecem no centro da tela. O ponto de interrogação posicionado à
esquerda aciona a pergunta ao colocar a seta do mouse sobre o mesmo, que aparece no canto
superior direito e/ou esquerdo da tela. O botão correspondente ao ícone do Pensador dá acesso
às respostas do pesquisador/etnógrafo. O botão em cor amarela aciona o menu de perguntas
do hipermídia.
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Uma característica das respostas do Pensador é que algumas delas incluem quadros de
comparação entre linguagens, nos quais os modos de explicar das produtoras do sabão de
cinzas são colocados ao lado das explicações químicas, tendo por base a técnica de Aikenhead
(1996, p. 29) para favorecer as travessias entre fronteiras culturais dos conhecimentos dos
alunos para os conhecimentos da ciência (essa técnica é proposta para os alunos do tipo “Eu
Não Sei” mediante a divisão da folha de um caderno ao meio para separar duas colunas:
coluna da “minha idéia” – idéia do aluno, e coluna da “subcultura da ciência” – explicação
científica para um fenômeno). Na Figura 14, a intenção é favorecer as travessias de fronteiras
dos modos de explicar de Dona Aparecida para as explicações químicas associadas à
interação entre a dicuada e a gordura, e vice-versa.
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Figura 14: Página que compõe a resposta do “Pensador” no hipermídia das ‘Visões de
Mundo’ referente à pergunta “O que quer dizer Aparecida?”.
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A Professora Eliane desenvolveu 14 aulas de 50 minutos ao redor do Hipermídia
Etnográfico sobre o sabão de cinzas e em duas dessas aulas os alunos interagiram sozinhos
(nos grupos) com o hipermídia das ‘Visões do Mundo’. No decorrer das aulas ocorreram
várias conversas entre a Professora Eliane e esse pesquisador. Um incômodo demonstrado por
ela nessa etapa foi não compreender muito bem como conciliar e abordar os diferentes modos
de conhecer presentes na instrução, se referindo particularmente aos conhecimentos das
produtoras do sabão de cinzas e aos conhecimentos químicos inerentes. Frente a isso, sugeri e
encaminhei a ela a leitura do texto de El-Hani e Bizzo (1999): Formas de Construtivismo:
mudança conceitual e construtivismo contextual. Após a leitura desse texto, a Professora
Eliane mencionou se sentir mais à vontade para realizar o trabalho e nós então discutimos um
pouco sobre a estratégia de procurar reconhecer e tornar explícitos o alcance e a validade dos
domínios de discurso nos quais as concepções científicas, o conhecimento tradicional popular
e as idéias dos alunos têm lugar. A compreensão de cada um desses domínios pelos alunos foi
definida como uma meta, sem forçar uma assimilação (no sentido criticado por Aikenhead)
de qualquer um dos conhecimentos envolvidos.
Após as suas aulas/intervenções, a Professora Eliane solicitou aos alunos que fizessem
uma revisão de suas respostas e re-elaborassem aquelas que julgassem pertinente, estipulando
um prazo para a entrega das respostas finais dos grupos. Nesse contexto, os alunos tiveram a
oportunidade de rever as respostas iniciais dadas ao Hipermídia Etnográfico à luz das aulas de
Eliane e através das informações presentes no hipermídia das ‘Visões de Mundo’. Cada grupo
de alunos recebeu um CD-ROM desse instrumento para realizar essa tarefa. Somente três
perguntas do Hipermídia Etnográfico não foram exploradas diretamente por Eliane nas aulas,
deixando essa tarefa ao cargo dos alunos. Essas perguntas foram as seguintes: “Por que usam
as cinzas?”, “Qual é a sua opinião: Aparecida e Rosa gostam ou não gostam da cor preta do
sabão?” e “Você acha que a cor de um sabão influencia na sua limpeza?”.
6.5.4 - Orientações para a leitura dos episódios de ensino da Professora
A transcrição das aulas da Professora Eliane encontra-se disponível no CD “Anexos”,
constituindo dez seqüências de enunciados (SERIEs P1-10). As interações discursivas
selecionadas para compor os episódios de análise foram extraídas destas seqüências de
enunciados. De um modo geral, os episódios de análise das aulas/intervenções da Professora
na interação dos alunos com o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas têm
características semelhantes aos episódios descritos para as aulas/interações dos alunos com
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esse instrumento, ou seja: é feita a descrição e a interpretação das interações discursivas ao
redor de algumas aulas e depois é feita uma discussão dos episódios organizados em blocos.
O quadro mostrado abaixo identifica as convenções de sinais adotadas na transcrição das
interações discursivas e das aulas registradas em vídeo, tal como nos episódios descritos
anteriormente. A diferença aqui é que ‘P’ – a Professora, passa a ocupar o seu espaço nos
diálogos.
Quadro 7 – Convenção de sinais adotada na transcrição das aulas/intervenções da Professora
Eliane.
Simbologia

Significado

P

Fala da Professora Eliane

(...)

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 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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6.5.5 - Episódio no 14 – “... Ao invés do professor estar falando, ir lá no computador...”.
Esse episódio ocorreu após a primeira interação dos alunos sozinhos com o
Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas, e consistiu numa iniciativa da Professora em
sondar as impressões dos alunos sobre o andamento das atividades ao redor do instrumento. A
aula ocorreu numa sala ampla da escola contendo uma grande quantidade de carteiras e
mesas, com um palco ao fundo e um aparelho de vídeo e uma TV à frente. Essa sala é o teatro
da escola, sendo normalmente usada para as aulas com vídeo e para reuniões. Os alunos
chegaram, a Professora Eliane pediu que fizessem um grande círculo com as carteiras, se
sentou junto a eles e iniciou a conversa:
P: Gente, vocês tiveram a oportunidade de ver o material sobre o sabão de cinzas no
computador. É... E agora eu gostaria de saber o que quê vocês acharam?
2. Aluno: Interessante.
3. Leo: Só interessante? Interessante...
1.

[Outros alunos falam ao mesmo tempo].
P: Que mais? [Alunos riem e falam ao mesmo tempo] Interessante. Diferente.

4.
5.

Leo: Ah, me deu vontade de fazê, vamo fazê? Vamo memo? Vamo fazê? Vamo memo?
Vamo fessora?

[Outros alunos falam, Eliane faz sinal para Leonardo esperar; outro aluno fala e Eliane escuta esse
aluno].
6. P: Fazê aqui na escola? [Respondendo para o outro aluno].

Leo: A gente compra aquelas banha...
P: Hein? [Se dirigindo a Leonardo agora].
Leo: A gente compra aquelas banha que vende no... / [Outros alunos falando junto]
supermercado aí e pronto. Cinza nói queima o Rafael aí ó [Alunos riem].
10. P: [Se dirigindo a um outro aluno] É, espera aí, você falô “interessante”. Quando você fala
assim que foi interessante, cê qué falá exatamente o quê?
11. Aluno: (...) [Outros alunos falam ao mesmo tempo].
12. P: É um trabalho diferente?!
7.
8.
9.

[Alunos dizem “é”, “experiência”, “nunca vi ele...” e outras falas simultâneas].
13.

P: Não, eu tô perguntando assim, olha: vocês foram lá, abriram... Foi... Estava
abordando um assunto, não é isso? Tava falando sobre o sabão de cinzas. Então é essa
maneira que vocês viram, ao invés do professor estar falando, ir lá no computador e
ouví, lê... Olhá o material, é isso que foi mais interessante, ou não?

[Alunos falam ao mesmo tempo: “não”, “também”, e outras falas simultâneas].
14.

15.
16.

Leo: Não, acho que o mais interessante... Tipo assim... A necessidade que eles tiveram
pra tomá banho, pra alguma coisa pra se limpá... Eles tiveram que inventá um sabão
muito doido lá. / É, uai... [Outros alunos falam junto] Ó, a dona tá rino da minha cara, eu
vô dormi...
P: Que quê foi Marilene? [Alunos falam ao mesmo tempo, risos na sala]. Marilene, que quê
foi? [A aluna abaixa a cabeça] Nada? [Ri]. Gabriel, que quê você achou?
Gabriel: Ah, assim, eu achei interessante, porque... Assim... A maneira de fazê... Não é
como prepará um sabonete no laboratório, cheio de substâncias e tudo... É mais natural.
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17.

P: Então você achou diferente, o preparo delas para o laboratório de Química, no caso...
tá. É, e... Fa... Facilitô gente? Vocês olharam o assunto, esse assunto, lá no computador?
Facilita alguma coisa? É diferente do professor está falando sobre isso em sala de aula?

[Muitos alunos respondem: “’é”, “demais”, “com certeza”, “é”, “o professor falano fica cansativo”,
etc.].
18.

P: Fica cansativo.

[Alunos falam ao mesmo tempo].
19.
20.

Leo: Sem contá que ilustra muito mais, né?
P: A falação do professor [Ri].

[Alunos falam ao mesmo tempo].
21.
22.

Aluno ao lado de P: Dá pra entendê o que quê é... A dicuada... Dá pra entendê o que quê
é.
P: E porque quê vocês acham que facilita gente? Por que quê fica mais fácil de entendê?

[Alunos falam ao mesmo tempo].
23.
24.
25.

Wesley: É ilustrado.
P: Então além de você ouví, você está vendo, isso facilita.
Alunos: É.

[Alunos falam ao mesmo tempo].
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Aluna: A gente fala assim, a linguagem é mais perto da gente...
Aluno: Dá pra trocá idéia com quem tá do lado...
P: Então, cês acham assim que deveria... Ficô diferente da rotina, da escola, da maneira
como vocês estudam?
Alunos: Ficô.
P: Cês nunca tinham feito isso?
Alunos: Não.
P: Tá.
(Trecho extraído da SERIE P1)

A Professora iniciou a conversa perguntando aos alunos sobre o que eles acharam do
“material sobre o sabão de cinzas no computador”. A primeira resposta dada por um aluno
foi: “Interessante” (Linha 2) e a segunda foi uma resposta à essa primeira, emitida por
Leonardo (aluno do grupo B): “Só interessante? Interessante...” (Linha 3). Outros alunos
começaram a manifestar as suas opiniões e a Professora estimulou-os ainda mais: “Que mais?
Interessante. Diferente” (Linha 3). Alguém na sala provavelmente deve ter dito que o
Hipermídia também era “Diferente”, considerando o que a Professora disse nessa última fala.
Leonardo então manifestou novamente o seu parecer, dizendo que o Hipermídia inspirou nele
uma “vontade de fazê” e ele insistiu nessa direção: “[...] vamo fazê? Vamo memo? Vamo
fazê? Vamo memo? Vamo fessora?” (Linha 5). Leonardo estava se referindo à realização de
uma atividade prática envolvendo a produção do sabão de cinzas na escola.
A Professora não respondeu à proposta de Leonardo e reagiu fazendo um sinal com a
mão para que ele esperasse um pouco. Muitos alunos estavam falando ao mesmo tempo e ela
acabou dirigindo a sua atenção para um outro aluno. Mas parece que este disse algo na mesma
direção de Leonardo, considerando que a resposta dada pela Professora foi: “Fazê aqui na
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escola?” (Linha 6). Observo que a Professora também não emitiu nenhum parecer à sugestão
dada por esse aluno, tal como no caso de Leonardo, e respondeu fazendo a mesma pergunta.
Leonardo então voltou a falar, dando encaminhamentos para a sua proposta de fazer o sabão
de cinzas na escola (Linhas 7 e 9). Nesse momento a Professora dirigiu o seu olhar para
Leonardo, mas continuou sem responder à sua proposta. Após isso, ela se dirigiu ao aluno que
emitiu a primeira resposta à sua questão inicial e lhe perguntou: “[...] você falô interessante.
Quando você fala assim que foi interessante, cê qué falá exatamente o quê?” (Linha 10). O
aluno respondeu, mas não foi possível perceber o que ele disse porque outros alunos estavam
falando simultaneamente. A Professora então fez uma pergunta tendendo à uma afirmativa:
“É um trabalho diferente?!” (Linha 12). Novamente, muitos alunos falaram ao mesmo tempo,
sendo possível distinguir algumas vozes, tais como: “é”, “experiência”, “nunca vi”.
As respostas dos alunos parecem ter deixado algumas lacunas para a Professora e ela
então re-direcionou a sua pergunta inicial: “Não, eu tô perguntando assim, olha: [...] Então é
essa maneira que vocês viram, ao invés do professor estar falando, ir lá no computador e ouvi,
lê... Olhá o material, é isso que foi mais interessante, ou não?” (Linha 13). Nesse enunciado, o
direcionamento dado pela Professora ocorreu no sentido de que os alunos fizessem uma
comparação entre o modo normal das aulas: o “professor estar falando”, e a interação com o
hipermídia: “ir lá no computador e ouví, lê... olhá”. Houve muitas respostas dos alunos nessa
direção, sendo possível discernir um “não” e um “também” na sala. Leonardo então disse que
o mais interessante para ele tinha sido a invenção de um sabão “muito doido” devido à
necessidade “que eles tiveram pra tomá banho, pra alguma coisa pra se limpá” (Linha 14). O
que causou surpresa à Leonardo foi a natureza diferenciada do sabão de cinzas como um
agente de limpeza cuja invenção ele associou à necessidade de se promover a higiene pessoal.
Nesse contexto, o sabão de cinzas para Leonardo era algo “muito doido”, pouco comum aos
seus olhos.
A Professora então começou a fazer perguntas dirigidas para alguns dos alunos da
turma. Gabriel, por exemplo, respondeu a ela que o que ele havia achado mais interessante era
“A maneira de fazê” o sabão: “Não é como prepará um sabonete no laboratório”, disse ele. O
sabão de cinzas para Gabriel era um produto “mais natural” e não “cheio de substâncias e
tudo” (Linha 16). A Professora então voltou a se dirigir a toda a turma, querendo saber se o
uso do Hipermídia apresentava alguma “facilitação” em comparação com o “professor está
falando sobre isso em sala de aula” (Linha 17). Novamente vemos a Professora reiterando a
sua intenção de que os alunos emitissem falas comparando as aulas usando o Hipermídia e o
computador com as aulas expositivas centradas no Professor. Dessa vez, os alunos foram mais
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enfáticos dizendo: “é”, “demais”, “com certeza”, “o professor falano fica cansativo”. Após
essas falas, a Professora disse: “Fica cansativo” (Linha 18), parecendo finalmente obter uma
resposta para a comparação pretendida. Observo aqui que a Professora não somente chegou à
resposta que queria como pareceu concordar que as aulas expositivas são “mais cansativas”.
Como se estivesse querendo reforçar o que os colegas haviam dito, Leonardo então
falou: “Sem contá que ilustra muito mais, né?”. Nessa fala, percebo que esse aluno atribuiu
uma característica ao Hipermídia que o diferenciava um pouco mais das aulas expositivas: a
sua capacidade de “ilustrar”. Após essa fala, e a Professora disse: “A falação do Professor” e
riu a esse respeito (Linha 20). Ela muito provavelmente estava respondendo a um outro aluno
e não a Leonardo, percebendo uma razão para as aulas expositivas serem mais cansativas: “A
falação do Professor”, o que certamente era dispensado nas aulas utilizando o Hipermídia
Etnográfico.
Tanto os alunos como a Professora pareceram concordar que as aulas usando o
Hipermídia eram menos cansativas do que as aulas expositivas centradas no Professor. Um
aluno mencionou um aspecto relacionado ao seu entendimento da narrativa etnográfica, ao
dizer: “Dá pra entendê o que quê é”, e mencionou o quê ele estava entendendo através do
Hipermídia: “A dicuada”, repetindo depois a sua fala inicial: “Dá pra entendê o que quê é”
(Linha 21). Wesley (do grupo A), tal como Leonardo, mencionou o fato do Hipermídia ser
“ilustrado”. A Professora respondeu dizendo: “Então além de você ouví, você está vendo, isso
facilita” (Linha 24) e grande parte dos alunos disse: “É”. Observo que na fala da Professora,
ela disse: “além de você ouví...”, e nenhum dos alunos pareceu ter mencionado algo a
respeito da “falação”do Hipermídia. Através dessas falas é possível perceber que tanto a
Professora como os alunos perceberam o modo diferenciado da instrução baseada no
Hipermídia Etnográfico e o seu potencial pedagógico: “Dá pra entendê”, “ilustra muito mais”,
“além de você ouví, você está vendo”.
Provavelmente se referindo ao aspecto “ouvir” na interação com o Hipermídia, uma
aluna fez menção ao aspecto da linguagem do instrumento, dizendo: “A gente fala assim, a
linguagem é mais perto da gente” (Linha 26). Um outro aluno mencionou logo depois uma
característica das interações em grupo com o Hipermídia: “Dá pra trocá idéia com quem tá do
lado...” (Linha 27). Esses dois aspectos mencionados são particularmente interessantes porque
parecem demarcar diferenças cruciais das aulas usando o Hipermídia em comparação com as
aulas normais: “a linguagem é mais perto da gente” e a interação estava permitindo a troca de
idéias “com quem tá do lado”.
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No final do diálogo, ao dizer: “Então, cês acham assim que deveria...” (Linha 28), a
Professora não completou a sua fala, mas é provável que a sua atenção tenha sido completar a
sentença com as palavras “... ser sempre assim”. Depois, ela disse: “Ficô diferente da rotina,
da escola, da maneira como vocês estudam?”, e os alunos responderam que sim. Nas falas
finais ficou claro que o uso de um instrumento de natureza semelhante ao Hipermídia nunca
havia sido explorado pelos alunos em suas aulas (Linhas 30 e 31). Percebo também um
movimento final da Professora no sentido de enfatizar a sua “inovação” ao dar acesso ao
Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas em suas aulas.
A aula prosseguiu com a Professora explorando a pergunta “O sabão de cinzas é uma
invenção do povo mineiro?”. Ela não emitiu nenhuma resposta para essa pergunta nessa aula
e a cada opinião dada pelos alunos ela colocava uma nova pergunta. Alguns alunos chegaram
a mencionar alguns dados históricos sobre a produção de sabões feitos com cinzas, indicando
que já havia sido feita alguma pesquisa a respeito. Num dado momento da exploração da
pergunta proposta, a Professora procurou saber quais alunos já haviam interagido
anteriormente com o sabão de cinzas e sete alunos mencionaram já terem visto e usado esse
sabão, um número que é bastante reduzido considerando a presença de 40 alunos na turma.
Nessa aula ocorreu também a reprodução de um vídeo tratando dos microorganismos que
habitam a pele humana, que foi usado pela Professora com o intuito de chamar a atenção dos
alunos para a importância da higiene do corpo, focalizando assim um contexto significativo
para o estudo do sabão de cinzas nas aulas.
6.5.6 - Episódio no 15: “Será que daria, é... Pra gente olhá e falá que uma, é... Uma cinza
dessa formaria uma dicuada mais forte?”.
A aula referente a esse episódio ocorreu na mesma sala do episódio anterior (teatro da
escola). Toda a turma foi reunida no local para a realização de alguns experimentos
envolvendo a observação de amostras de cinzas e a reação dessas com ácido clorídrico. Essa
foi a primeira aula desenvolvida após as quatro interações dos alunos com o Hipermídia
Etnográfico, ou seja, os alunos já haviam explorado toda a narrativa e entregue as respostas
escritas para as perguntas propostas no instrumento. Nessa aula os alunos se organizaram
segundo seus grupos de trabalho e a Professora levou duas amostras de cinzas, colocando um
pouco de cada uma em dois copinhos de plástico para observação dos alunos. Enquanto estes
observavam as cinzas e discutiam o que estavam vendo, a Professora passou em todos os

479

grupos chamando atenção para uma característica particular das cinzas. O diálogo mostrado a
seguir ocorreu no interior do grupo B:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

/

P: Observaram o quê aí?
Rose: Só que uma é mais clara que a outra.
P: Mais clara. Mais clara como? Que quê você tá vendo aí pra falá que uma é mais clara
que a outra?
Rose: Uai, a cor.
P: A cor. Que quando você fala, qual que é mais clara aí?
Rose: Essa.
P: Que quê ela tem de diferente da outra? Que aparece em grande quantidade? Olha só.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rose: Sei lá, essas pedrinha aqui.
P: Pedrinha. Pedrinha de que cor?
Rose: Branca.
P: Branca. Né?
Rose: Ham, ham.
P: E aí será que isso... Será que esses pontinhos brancos aqui é o quê?
Rose: (...) de potássio.
P: É o sal.
Rose: O sal.
Leo: Uai... É mesmo?
Rose: Não falei que era o sal.
Leo: Esse aqui que vai levá pra dicuada então? O branco, né?
P: Hãn?

21.

Rose: Mas pra tê formado esse sal aqui ela... [Falando para a professora] não põe isso na
boca não [Falando para Leo], ela tava... Ela deixô a cinza secá, é? [Falando para a professora
novamente].

/

/
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

P: Não, aí no caso queimô a madera...
Rose: Hum...
P: Né?
Rose: Hum, hum.
P: ... queimô a madera, o tronco, o... o... / Os galhos, a madeira... / A gente sabe que a
madeira pra ela queimá ela tem que tá o quê?
Leo: Seca.
P: Seca, né?
Rose: Seca.
P: Então, depois que essa madeira é queimada, depois que essa madeira é queimada é que
formam as cinzas, ó.
Rose: Hum, hum.
P: Então tudo... Aqui deve tê muitas substâncias, né?
Leo: Qual que é a diferença de cinza... Dessa cinza pra outra? Essa aqui tá coada?
Exemplo, sei lá, separada...
P: Essa aqui já tá coada. Não tá não. Essa aqui, ó, eu peguei num forno...
Leo: À lenha.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

P: ... de pi... é, à lenha. Então qué dizê, ele me deu, do jeito que ele me deu lá eu coloquei
aqui. Eu poderia tê tirado...
Leo: Esses grãozinho.
P: Agora essa aqui, provavelmente ó, quando tem / maiores é... grãos branquinho, aqui ó,
tem maior quantidade de quê?
Leo: De potássio.
Rose: De carbonato de potássio.
P: De carbonato de potássio.
Rose: Hum, hum.
(Trecho extraído da SERIE P2)

O diálogo acima foi inicialmente estabelecido entre Rosemeire e a Professora de
Química. A segunda fazia perguntas e a primeira respondia o que estava observando nas
cinzas. A intenção da Professora Eliane é nítida: chamar a atenção dos alunos para a presença
de uma substância de cor branca presente nas cinzas: o carbonato de potássio. Ela começou
fazendo a pergunta sobre o que observaram e foi emitindo feedbacks e ações discursivas de
prosseguimento até que Rosemeire mencionou a palavra “Branca” (Linha 10), se referindo a
umas “pedrinha” presente nas cinzas (Linha 8). Depois disso, Eliane perguntou: “E aí será que
isso... Será que esses pontinhos brancos aqui é o quê?” (Linha 13) e Rosemeire respondeu
algo inaudível pronunciando as palavras “de potássio” no final de sua fala. Eliane então disse:
“É o sal” (Linha 15). Esse informação despertou Leonardo, que disse: Uai... É mesmo?”
(Linha 17). Depois disso, Leonardo estabeleceu uma relação entre aquela substância presente
nas cinzas como sendo aquela que “vai levá pra dicuada” (Linha 19). Mas para Rosemeire
isso estava um pouco confuso, considerando que ela disse: “Mas pra tê formado esse sal aqui
ela... Ela tava... Ela deixô a cinza secá, é?” (Linha 21). Nessa fala, Rosemeire mostra que se
recordou do trecho da narrativa etnográfica na qual as mulheres que fazem o sabão de cinzas
mencionam a produção de um sal a partir da secagem da dicuada. Como Eliane disse que
aquela substância branca presente nas cinzas era o sal, Rosemeire se confundiu, porque para
ela estava mais clara a relação entre o sal e a dicuada, e não a relação entre o sal e as cinzas,
afinal de contas, essa primeira relação foi a que Rosemeire observou no Hipermídia. O
raciocínio de Leonardo, no entanto, se deu no sentido de interpretar o experimento com as
cinzas associado ao contexto da narrativa etnográfica: aquele sal presente nas cinzas era o sal
que “vai levá pra dicuada”. Para a Professora Eliane, entretanto, parece que tanto a resposta
de Leonardo como a de Rosemeire representaram desvios de sua intenção. Para Leonardo ela
respondeu: “Hãn?” e para Rosemeire ela procurou situar a mente de Rosemeire no contexto
do experimento, nas cinzas, na sua procedência da queima da madeira e na presença de várias
substâncias na mesma (Linhas 22-32). O foco de Eliane era a substância branca presente nas
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cinzas, mas Rosemeire e Leonardo estavam procurando relacionar aquela aula com o
conteúdo do Hipermídia Etnográfico, e, por isso, fizeram associações com o mesmo. Nesse
cenário, é bastante provável que a Professora Eliane tenha se surpreendido com o retorno
dado pelos alunos de suas explorações do Hipermídia.
Quero chamar atenção também para algo que Rosemeire denunciou na linha 21 do
diálogo acima, quando chamou atenção de Leonardo para não colocar as cinzas na boca.
Leonardo estava experimentando as cinzas, colocando um pouco da mesma na língua.
Certamente que ele queria saber se as cinzas tinham gosto de sal, considerando especialmente
a polêmica vivenciada pelos alunos do grupo B ao redor do gosto do “sal” da dicuada (ver
SEG B1, linhas 159-172). Polêmica essa que foi iniciada pelo próprio Leonardo ao dizer:
“Será que esse sal aí póde comê?” (SEG B1, linha 135). Leonardo estava exercitando os seus
sentidos e isso foi algo que não foi possível ocorrer durante a interação com o Hipermídia
Etnográfico, a não ser no nível das “palavras”. Essa aula estava, portanto, possibilitando
ampliar a característica polissensorial do Hipermídia.
Logo mais à frente no diálogo Leonardo quis saber qual era a diferença entre as duas
amostras de cinzas e perguntou: “[...] Essa aqui tá coada? [...] sei lá, separada” (Linha 33).
Nessa fala, Leonardo também demonstrou estar se referindo ao conteúdo da narrativa
etnográfica, considerando que ele percebeu que as cinzas eram “coadas” em uma das etapas
de preparo do sabão de cinzas no Hipermídia, tal como o café. Mas é provável também que
Leonardo tenha associado as cinzas com menor quantidade de “pontinhos brancos” à uma
cinza que já havia sido “coada”, ou seja, as cinzas coadas para ele eram aquelas que já não
mais continham o “sal” “que vai levá pra dicuada (...) O branco, né?”. No trecho final do
diálogo acima Eliane voltou a chamar a atenção dos alunos para a identificação da substância
branca presente nas cinzas: “Agora essa aqui, provavelmente ó, quando tem / maiores é...
grãos branquinho, aqui ó, tem maior quantidade de quê?” (Linha 38) e Leonardo respondeu:
“De potássio” (Linha 39).
Depois de interagir com todos os grupos na mesma direção mostrada acima, ouvindo
as observações e chamando a atenção para os pontinhos de cor branca presentes nas cinzas (o
carbonato de potássio), a Professora orientou os alunos para a atividade seguinte, dizendo que
iria “pingar” ácido clorídrico nas amostras de cinzas contidas nos copinhos. Ela chamou os
alunos por grupos e pediu para se aproximarem de uma mesa colocada na frente da sala, onde
estava um frasco contendo o ácido clorídrico diluído. Em seguida, ela gotejou um pouco do
ácido sobre as cinzas contidas nos copinhos dos alunos. Os alunos fizeram comentários
variados durante a realização do experimento, demonstrando interesse e curiosidade. Eis
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algumas falas variadas dos alunos manifestadas durante a ação de “pingar” o ácido clorídrico
sobre as cinzas:

- “Ih, maió mágica! [Ri] Manero cara”.
- “Houve uma reação entre o sal e o...”
- “Ferveu”.
- “Tá borbulhando aí”.
- “Tá havendo a liberação de gases”.
- “Quando pingô subiu alguma coisa // Tipo fervê, sei lá”.
- “Tá reagindo. Tá reagindo o carbonato com o HCl”.
- “É tipo uma reação”.
- “Se fosse água ia pingá e ia só molhá... Só que como é ácido clorídrico / é diferente, parece
tipo... / Ferve assim, uma coisa assim”.
- “Será por quê?” (Fala da Professora Eliane).
- “Nossa, que cheiro horrível”.
- “Liberô o gás através da... / Reação entre o... / Ácido clorídrido com o carboneto de sódio?”

(Falas extraídas da SERIE P2)

É interessante observar como um experimento simples provocou reações de
entusiasmo, interesse, curiosidade e sensoriais, levando os alunos a estabelecerem relações
com conteúdos da Química Escolar. Ao gotejar o ácido sobre as cinzas observa-se intensa
efervescência com a formação de dióxido de carbono. Trata-se de uma reação química, como
disseram muitos alunos, entre o carbonato de potássio presente nas cinzas e o ácido clorídrico:
K2CO3

+ 2 HCl

CO2 +

H2O

+ 2 KCl

As falas abaixo ainda se referem ao experimento desenvolvido por Eliane junto aos
alunos e foram registradas no modo dialógico, oferecendo novas evidências da curiosidade
dos alunos frente ao experimento e os materiais usados:
Laís: E essa água aqui é quente? [Apontando para o frasco contendo o ácido sobre a mesa].
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P: Isso não é água, isso é ácido.
Rose: É ácido.
[Eglisson e Leo riem].

P: ... Aham... Misturado com água. Ácido diluído [Ri].
Laís: ENTÃO, mas eu pensei, eu fa... Eu pensei se era ácido misturado com água quente.
P: Não, não tá quente não. / Agora vai lá e vai pensá o que quê aconteceu, vai pensando aí.
Aluna: Nooossa!
P: O quê? // Nossa por que? O que quê tá acontecendo? [Ri].
Aluna: É porque foi uma... Uma reação diferente, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto.
P: Hãn... Aí quando você fala que é uma reação cê tá pensano em quê? Por exemplo, por que
quê você fala que É uma reação?
Aluno: Parece que dá tipo uma explosão.
Aluna: Por que... / Então, porque aconteceu uma coisa diferente, misturô uma coisa ca otra
coisa e deu otra coisa.
P: E essa outra coisa aí você viu?
Aluna: Hum, hum.
P: Viu?
Aluna: Vi.
P: Viu? O quê?
Aluna: Que cheiro tem isso aqui?
P: É o ácido.
Aluna: Pode cheirá?
P: Não!
P: Na cinza / tem um SAL...
Aluno: Hãn?
P: ... Né? Que é usado / pra fabricá o sabão, não tem?
Aluno: Tem.
P: E esse sal aí a gente observa através dos pontinhos...
Aluno: Brancos.
P: Brancos. Aí que sal que é esse?
Aluno: Potássio?
P: Carbonato...
Aluno: De potássio.
P: Carbonato de potássio. Então ele está aí, / né? Presente nas cinzas e com outras substâncias
também...
Aluno: Hãn?
/
P: E o que quê a gente tá colocando em cima?
Aluno: Ácido.
P: Então a gente tá misturando o ácido com o...
Aluno: Com a base.
P: Carbonato DE...
Aluno: Potássio.
(Diálogos extraídos da SERIE P2)
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Para muitos alunos a compreensão teórica de uma reação química é algo que parece
ser realmente complicado, como é o caso do último diálogo mostrado, no qual a Professora
desenvolveu toda uma “estória científica” para explicar a reação química observada. Primeiro
ela disse: “Na cinza / tem um sal”, depois disse que esse sal era usado “pra fabricá o sabão”, e
que poderia ser observado através dos “pontinhos...” e um aluno completou: “Brancos”. A
Professora então perguntou que sal era aquele e o aluno respondeu: “Potássio?”.

É

interessante observar que a Professora já havia passado em todos os grupos antes chamando a
atenção dos alunos para a presença dos “pontinhos brancos” nas cinzas e em todos eles ela
dialogou com os alunos dando um nome para essa substância: “carbonato de potássio”. No
momento do diálogo acima, a Professora aproveitou a oportunidade para novamente
mencionar o nome da substância. E o aluno respondeu: “Potássio?”. Observo que no diálogo
que ocorreu entre Eliane e os alunos do grupo B, Leonardo emitiu o mesmo nome para a
substância branca presente nas cinzas: “De Potássio” (SERIE P2, linhas 38 e 39).
Associar o nome da substância ao “potássio” foi muito comum entre os alunos. E isso
ocorreu mesmo após a Professora ter mencionado a presença de “carbonato de potássio”. É
impossível considerarmos a presença “de potássio” nas cinzas, dada a alta reatividade dessa
substância em contato com o ambiente. Na verdade, isso seria um absurdo do ponto de vista
químico. Mas o fato é que o aluno do diálogo acima (assim como Leonardo e os outros
alunos) não sabia(m) disso. Os alunos não conhecem essa propriedade da substância
“potássio”, eles conhecem somente a palavra “potássio”, e essa é a palavra referente ao nome
da substância presente nas cinzas que a maior parte dos alunos demonstrou ter conhecimento.
Mas o aluno do diálogo acima se expressou com dúvida: “Potássio?”, disse ele, como se
soubesse que a palavra “potássio” estava presente no nome daquela substância, mas que algo
faltava para completar esse nome. A Professora então respondeu dizendo: “Carbonato...”,
chamando a atenção do aluno para o que estava faltando no nome e o aluno então completou a
sentença: “... De potássio”.
A dificuldade dos alunos com a nomenclatura química me faz perceber nesse
momento a razão da Professora demonstrar um gênero de fala típico em suas aulas. Após
chamar a atenção para a presença de carbonato de potássio nas cinzas, a Professora Eliane
perguntou aos alunos o que ela colocou sobre as cinzas e um aluno respondeu dizendo:
“Ácido”. E a professora então disse: “Então a gente tá misturando o ácido com o...”, e o aluno
respondeu: “Com a base”. No enunciado da Professora a intenção era que o aluno completasse
a sentença deixada em aberta por ela dizendo: “carbonato de potássio”, afinal de contas ela
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havia acabado de chamar atenção para essa substância. Por que então o aluno respondeu
“Com a base”?
Na mente do aluno parece que haviam dois setores separados. Num deles estava o
fenômeno em si, a presença do carbonato de potássio nas cinzas e a reação dessas com o ácido
clorídrico, e no outro o campo de compreensão dialógica. No momento de completar a
sentença deixada em aberta pela Professora, o aluno desviou a sua atenção do fenômeno em si
e buscou internamente uma “palavra” que pudesse ser associada à palavra “ácido”,
mencionada pela Professora, e ao encontrar essa palavra ele respondeu: “A base”. Essa
situação é particularmente oportuna para uma discussão porque parece exemplificar a noção
de funcionamento intermental e intramental da mente proposta por Vygotsky em sua lei
genética geral de desenvolvimento cultural e a noção de “dialogicalidade oculta” de Bakhtin,
as quais discutirei mais à frente.
Como a associação feita pelo aluno não correspondeu ao que a Professora esperava,
ela então disse: “Carbonato DE...”, e o aluno respondeu: “Potássio”. Nessa fala da Professora
é que vemos o gênero de discurso desenvolvido por ela para lidar com as dificuldades dos
alunos em aprender a nomenclatura química. O “DE” pronunciado após a palavra “carbonato”
(ou qualquer outro nome de uma substância com nomenclatura composta), quase sempre era
enfatizado por Eliane, sugerindo ao ouvinte que completasse a sentença com um nome que ele
deveria aprender. Vamos ver isso ocorrer muitas vezes daqui para frente nos episódios
relativos às intervenções da Professora nesse estudo.
A observação das cinzas pelos grupos de alunos, a passagem de Eliane por todos os
grupos e depois a observação da reação entre as cinzas e o ácido por todos os grupos
novamente, foram atividades desenvolvidas durante aproximadamente cinqüenta minutos. A
Professora havia negociado com um outro Professor da escola para que cedesse a aula
posterior à sua para que ela prolongasse o tempo de aula daquele dia, programando um tempo
maior para a realização dos experimentos com as cinzas e o ácido clorídrido.
Dando continuidade à aula, a Professora Eliane apagou a lousa e convidou os alunos
para irem ao quadro escrever o que aconteceu quando ela gotejou o ácido sobre as cinzas.
Wesley (do grupo A) se candidatou levantando a mão, e foi então até a lousa mediante o sinal
emitido pela Professora. Ele pegou um giz, se virou para a lousa e começou a esboçar os
contornos de uma equação química. Quando os alunos perceberam o que estava sendo escrito
houve certo alarde e alguns alunos disseram em voz alta: “O que quê é isso?”. Wesley
continuou escrevendo a equação e assim que terminou, se virou para a Professora e disse que
havia terminado. Essa então pediu a ele que falasse sobre o que havia escrito na lousa. Wesley
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respondeu procurando explicar a equação, se confundiu um pouco, foi corrigido pelos colegas
e no final foi aplaudido. Ele escreveu duas equações químicas na lousa, uma envolvendo
fórmulas moleculares e outra envolvendo as fórmulas iônicas dos reagentes, mas ele não
especificou a formação do dióxido de carbono na reação (o gás formado estava “oculto” na
fórmula molecular do ácido carbônico). A Professora então procurou explicar primeiro a
razão de Wesley ter escrito a equação em sua forma iônica, atribuindo a dissociação das
substâncias envolvidas na reação ao fato de ter adicionado ácido clorídrico diluído em água
sobre as cinzas. Depois, como Wesley não havia descrito a formação do dióxido de carbono
na equação química, a Professora então induziu a fazê-lo, lembrando que a reação envolvia a
formação de um gás, e Wesley então desmembrou a fórmula molecular do ácido carbônico em
duas novas fórmulas moleculares: a da água e a do dióxido de carbono. Depois disso, Eliane
colocou um novo problema para a turma e novas relações dialógicas tiveram início:
P: Esses dois... Esses dois copinhos com cinza aí, quando vocês observaram, é... Tinha
uma diferença, né? Vocês observaram algumas diferenças. Será que daria, é... Pra
gente olhá e falá que uma / é... Uma cinza dessa formaria uma dicuada mais forte?
Que quê seria uma dicuada forte?
92. Aluna: Mais concentrada.
91.

[Murmúrio na sala].
93.
94.
95.
96.
97.
98.

/

P: Como é que é?
Aluna: Mais concentrada.
P: Concentrada, é... E o que quê estaria em maior concentração?
Aluna: Não sei.
P: Concentração de quê?
Aluna: Não sei [Ri].

99. Aluno1: Não sei não uai.
100. Aluno2: De carbonato de potássio.
101. P: Concentração DE...
102. Aluno 2: Carbonato de potássio.
103. P: E aí gente? É... / Seria concentração

/

de carbonato de potássio? Aquele grupo alí
colocô, ó, que a dicuada ficaria mais forte se tivesse uma concentração, quando a gente
fala concentração a gente fala de quê?

104. Aluno3: De soluto.
105. P: Hãn?
106. Aluno 3: Quantidade de soluto.
107. P: De soluto? Quem que seria o soluto aí no caso?
108. Aluno3: É o carbonato de potássio.
109. P: O carbonato de potássio.
110. Aluno3: É.
111. P: Então quando você fala que a dicuada é mais concentrada...
112. Aluno3: Há mais... é, mais quantidade de carbonato de potássio.
113. P: É isso?
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/

114. Aluno4: Não.
115. P: É o quê?
116. Aluno4: É isso que ele falô [Risos na sala].
117. P: Que quê ele falô?
118. Aluno4: Ah, Dona, não sei não.
119. P: É... Então gente, olha pra essas duas cinzas

que vocês têm aí, e vê se dá pra gente
imaginá que uma delas formaria uma dicuada mais forte que a outra?
// [Murmúrio na sala].

(Diálogo extraído da SERIE P2)

O enunciado referente à colocação do novo problema pela Professora sugere que ela
teve certa dificuldade em explicar o que queria (Linha 91). Ela começou falando de “uma
diferença” entre os “copinhos com cinzas”, depois falou em “algumas diferenças” e em
seguida colocou o problema na forma de “Será que daria, é... Pra gente olhá e falá que uma / é
... Uma cinza dessa formaria uma dicuada mais forte?”. Observo que ela foi se aproximando
lentamente da pergunta, fazendo pausas e colocando alguns verbos no infinitivo, o que
provavelmente está associado à sua previsão de que os alunos teriam dificuldade em
compreender o problema, ou que não saberiam responder ao mesmo. Ela poderia ter
perguntado direto e objetivamente: Qual dessas cinzas produzirá uma dicuada mais forte?
Além da dificuldade em inserir o problema na sala, a Professora Eliane percebeu que
precisava esclarecer antes de tudo o significado do adjetivo “mais forte” associado à dicuada,
e, para isso, ela colocou uma outra pergunta: “Que quê seria uma dicuada forte?” (Linha 91).
Uma aluna respondeu dizendo: “Mais concentrada” e ouviu-se em seguida um murmúrio
geral na classe. A Professora então fez um movimento no sentido de que a aluna repetisse o
que ela havia dito (“Como é que é?”), provavelmente associado à sua expectativa de que toda
a turma ouvisse bem o que a aluna havia falado: “Mais concentrada”, repetiu a aluna na linha
94. Observo que nesse momento ocorreu uma transição entre linguagens na sala de aula: do
gênero de fala das mulheres que fazem o sabão de cinzas visto na forma de uma “dicuada
mais forte”, ocorreu uma tradução para um gênero de fala próprio do conhecimento químico,
ou seja, de uma dicuada “mais forte” para uma “dicuada mais concentrada”. Dando
prosseguimento, Eliane então perguntou: “[...] e o que quê estaria em maior concentração?”
(Linha 95), e a aluna respondeu dizendo: “Não sei”. A professora insistiu: “Concentração de
quê?”, e a aluna voltou a responder: “Não sei”.
Após isso houve uma breve pausa nas falas, fez-se um silêncio na sala e a Professora
dirigiu o olhar para um outro aluno, o qual respondeu a esse sinal dizendo: “Não sei não uai”.
Um outro aluno então disse: “De carbonato de potássio” (Linha 100), e novamente a
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Professora emitiu o seu gênero de fala típico: “Concentração DE...” e o aluno voltou a dizer:
“Carbonato de potássio”. Mas o assunto não foi concluído aí. Eliane parece que sabia que
aquele assunto ainda não havia ficado claro para todos e perguntou à turma: “E aí gente? É... /
Seria concentração de carbonato de potássio? [...]quando a gente fala concentração a gente
fala de quê?” (Linha 103). Os alunos prosseguiram emitindo as suas respostas, falando em
“soluto” (Linha 104) (de modo semelhante ao aluno que associou a palavra “base” à palavra
“ácido’ anteriormente), em “quantidade de soluto” (Linha 106), que o soluto “é o carbonato
de potássio” (Linhas 108) e que a dicuada mais concentrada era aquela contendo “mais
quantidade de carbonato de potássio” (Linha 112).
O raciocínio estava concluído, mas a Professora perguntou novamente aos alunos: “É
isso?” (Linha 113). Fez-se um breve silêncio e um dos alunos respondeu: “Não”. Observo que
a resposta desse aluno pode não ter sido uma resposta direta à argüição da Professora, mas
uma resposta cujo objetivo era por um fim naquela discussão (ou saber logo a resposta).
Tanto é que assim que a Professora perguntou: “É o quê?”, esse aluno respondeu: “É isso que
ele falô” (Linha 116), se referindo ao que o colega havia falado anteriormente e arrancando
risos dos colegas. Ao ser pressionado, esse aluno acabou caindo em contradição, dizendo que
o que o colega havia dito anteriormente é o que estava certo. E o “Que quê ele falô?”,
perguntou a Professora. O aluno então respondeu: “Ah, Dona, não sei não” (Linha 118).
Todavia, ao invés de dar uma resposta definitiva, a Professora optou por re-colocar o
problema inicialmente estabelecido: “Então gente, olha pra essas duas cinzas que vocês têm
aí, e vê se dá pra gente imaginá que uma delas formaria uma dicuada mais forte que a outra?”
(Linha 119), ocasionando um murmúrio geral na turma.
Esse trecho do diálogo de Eliane com os alunos é particularmente interessante porque
demonstra o movimento da Professora em forçar os alunos a chegarem a uma conclusão sobre
o que estava sendo falado, ou seja, qual é o significado de uma “dicuada mais forte”. A
mensagem passada aos alunos é que eles devem chegar a uma resposta e eles, por sua vez,
esperavam que a resposta viesse da Professora. Essa, no entanto, sabia que se desse a resposta
isso não iria garantir a aprendizagem, haja vista a quantidade de vezes em que ela disse nos
grupos que a substância presente nas cinzas se chamava “carbonato de potássio” e muitos
alunos continuaram falando em “potássio”. Aqui parece que existiu uma tensão entre a
Professora e os alunos na transição para o conhecimento químico escolar. Dar a resposta, para
a Professora, não garantia a aprendizagem e ela quis que isso acontecesse com todos os
alunos. Por isso, ela transferiu essa responsabilidade para eles, pedindo que eles respondessem
às perguntas e depois avaliassem as suas falas. Já para os alunos, foi preciso haver um esforço
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mental para responder às perguntas de Eliane e alguns reagiram a isso, seja procurando
responder ao que foi perguntado através de seus conhecimentos e deduções ou, reagindo com
sagacidade, como foi o caso do aluno que disse “Não” ao ser chamado para avaliar o que o
colega havia dito (Linha 114). Esse aluno estava, na realidade, reagindo à indefinição por
parte da Professora sobre o que estava sendo falado, procurando testá-la e induzi-la a uma
resposta definitiva. Mas ela não foi nessa direção e a sua estratégia mudou o sentido de
autoridade da comunicação em sala de aula. Ela quis que os alunos fizessem a transição do
conhecimento das produtoras do sabão de cinzas para o conhecimento químico com base em
suas suposições e conhecimentos. Alguns alunos fizeram isso e fizeram bem, como foi o caso
da “Aluna” no início do diálogo (Linhas 92 e 94) e do “Aluno 3” no final (Linhas 104, 106 e
112). Eliane percebeu que alguns alunos estavam realizando a transição para a Química
escolar, mas era necessário conduzir os outros alunos na mesma direção. Se haviam alunos
que ainda não haviam compreendido o assunto, então a mensagem oculta era que eles
deveriam fazê-lo logo e com base no que os colegas estavam falando.
Após essa discussão inicial, Eliane pediu aos grupos que discutissem a questão
formulada. O trecho do diálogo seguinte se refere a uma conversa entre Eliane e os alunos do
grupo A ao redor dessa questão:
120. P: O que quê vocês acham? [Dirigindo-se aos alunos do grupo A, The Best Team].
121. Pablo: Qual que é a pergunta?
122. P: Quando... / Quando é... Vocês tão com dois... Duas cinzas, né? Dois copinhos

//

com
duas cinzas. Vocês observaram as cinzas... Será que só da gente olhá assim daria pra
gente imaginá... é... Uma cinza formaria uma dicuada mais forte que a outra?

123. Wesley: Não.
124. P: Só olhando? Que quê cê acha Maria?
125. Maria: Ah... Faz a pergunta de novo Eliane.
126. P: É, quando a gente olha, cês olharam / é... Essas duas

cinzas. Aí cês observaram alguma
diferença entre uma e outra. Será que só de olhá assim a gente conseguiria falá: Ah,
uma vai formá uma dicuada mais forte do que a outra?
127. Maria: Ah, eu acho que não, mas essa aqui parece que é mais fácil de socá, não sei se é
porque pôs o ácido, a gente coloca a mão assim parece que...
128. P: Imagina sem o ácido. Só a cinza.
129. Gláucia: (...) nada não.
130. P: E o que quê a gente poderia fazê pra podê descobrí isso?
131. Maria: Socá ela um pouquinho, né?

(Trecho extraído da SERIE P2)

Na interação de Eliane com os alunos do grupo A, percebo que foi difícil para eles
interpretarem a pergunta feita, considerando o pedido de Pablo na linha 121 e o de Maria na
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linha 125, ou seja, eles queriam que Eliane explicasse melhor a pergunta. A resposta de Eliane
ao pedido de Maria foi o seguinte: “É, quando a gente olha, cês olharam / é... Essas duas
cinzas. Aí cês observaram alguma diferença entre uma e outra. Será que só de olhá assim a
gente conseguiria falá: Ah, uma vai formá uma dicuada mais forte do que a outra?” (Linha
126), e Maria respondeu dizendo: “Ah,eu acho que não, mas essa aqui parece que é mais fácil
de socá [...]” (Linha 127). A resposta dada por Maria foi coerente com um aspecto importante
dos conhecimentos das mulheres que fazem o sabão de cinzas: o ato de socar bem as cinzas
para obter uma dicuada mais forte, e isso foi algo que Maria percebeu na interação com o
Hipermídia Etnográfico à frente de seu grupo (ver o Episódio 3). A resposta dessa aluna,
portanto, estava de acordo com os conhecimentos ao redor do sabão de cinzas. Mas Maria não
sabia se aquela amostra de cinzas que ela julgou ser “mais fácil de socá” tinha alguma relação
com o fato de ter sido colocada uma gota de ácido sobre a mesma. Por essa resposta Eliane
certamente não esperava e pediu a Maria que tirasse a variável “ácido” de seu raciocínio:
“Imagina sem o ácido. Só a cinza” (Linha 128), e completou: “E o que quê a gente poderia
fazê pra podê descobrí isso?” (Linha 130), se referindo à responder qual das cinzas produziria
uma dicuada mais forte. E Maria voltou a responder “Socá ela um pouquinho, né?” (Linha
131). Mais uma vez vemos aqui que os alunos estavam revozeando as vozes do Hipermídia
Etnográfico, sendo bastante provável que isso tenha surpreendido a Professora. O diálogo
entre os alunos do grupo A e a Professora Eliane prosseguiu incorporando novas visões:
132. Wesley: Fazê a reação.
133. P: Qual reação?
134. Wesley: Uai, acrescentando

a água a ela. Aí, a que acontecê mais rápido é a que tá mais
forte.
135. P: Adicionando água?
136. Wesley: É.
137. P: Aí quando adiciona água...
138. Wesley: A água vai dissolvê partículas de carbonato...
139. P: Hãn?
140. Wesley: ... e a reação vai acontecê mais rápido... Fabricação do sabão.
141. Pablo: Eliane, se colocá o... a cinza bem prensada e colocá tipo uma vasilhinha embaixo,
jogá a água, a que tá mais prensada vai tê mais partículas de...
142. Wesley: De carbonato de potássio.
143. Pablo: ... de carbonato de potássio.
144. P: Mas e se você pegasse essas duas cinzas e... / e socasse elas do mesmo jeito, deixasse
as duas compactadas do mesmo jeito?
145. Wesley: Idênticas.
146. P: É. Aí isso daria pra sabê que uma tem mais carbonato... carbonato de potássio do que a
outra?
147. Pablo: A mais clara tem, né?
148. P: Como é que é?
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149. Wesley: Pela cor.
150. Pablo: Pela cor, né?

Essa mais clarinha aí parece que tem mais, tem mais partículas.

(Diálogo extraído da SERIE P2)

Wesley respondeu à pergunta da Professora sobre qual das duas amostras de cinzas
daria uma dicuada mais forte sugerindo: “Fazê a reação”. Eliane então lhe perguntou: “Qual
reação?”. Wesley estava se referindo à reação de formação do sabão, mas ele deu certa volta
antes de explicitar isso. Ele primeiro respondeu dizendo para acrescentar água às cinzas, e que
a água iria “dissolvê partículas de carbonato...” (Linha 138), e depois mencionou: “a reação
vai acontecê mais rápido... Fabricação do sabão”. A sugestão empírica de Wesley foi bastante
interessante, mas havia um caminho mais fácil para saber qual das cinzas produziria uma
dicuada mais forte. Após isso Pablo entrou na conversa, e o seu raciocínio se deu na direção
do que Maria havia falado: “colocá o... a cinza bem prensada”, e “a que tá mais prensada vai
tê mais partículas de...” (Linha 141). Wesley não esperou Pablo terminar a sua fala e
completou-a dizendo: “Carbonato de potássio”, e Pablo repetiu essas palavras depois.
Observo aqui que Pablo falou em cinza “prensada”, e não em cinza “socada” conforme
sugeriu Maria. A resposta de Pablo estava associada ao fato de ser importante socar as cinzas,
mas ele ampliou esse gesto usando uma outra palavra e dizendo que “a cinza bem prensada
vai tê mais partículas” (Linha 141). A Professora percebeu que essa questão desviava o
caminho por ela esperado para a resolução do problema formulado e buscou, por isso, excluir
a variável “socar as cinzas” do raciocínio dos alunos, sugerindo que “socasse elas (as cinzas)
do mesmo jeito, deixasse as duas bem compactadas do mesmo jeito” (Linha 144). Depois ela
completou dizendo se era possível saber qual cinzas teria mais carbonato de potássio nessa
condição (Linha 146).
Finalmente parece que os alunos compreenderam o que Eliane queria e Pablo
respondeu sugerindo que a amostra de cinzas “mais clara” continha mais carbonato de
potássio. Eliane então deu um feedback expressivo a Pablo: “Como é que é?”, perguntou ela
enfaticamente, querendo que ele repetisse a sua fala. A partir daí, os alunos foram concluindo
que a percepção da cor das cinzas (presença de “pontinhos brancos”) era uma boa forma de
identificar qual amostra de cinzas produziria uma dicuada mais concentrada em carbonato de
potássio. Depois dessa conversa com os alunos do grupo A, a Professora Eliane partiu para
um diálogo com os alunos do grupo Artes:
[A Professora se dirige aos alunos do grupo “Artes”].

162. Aluno1:

A que vai fazê a dicuada mais forte é essa aqui, né? Por que ela contém mais
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potássio lá, mais carbonato de potássio, né?

163. P: Aí você falô o que quê vai acontecê?
164. Aluno1: Vai tê a dicuada mais forte.
165. P: Mais forte. Quando cê fala dicuada forte cê tá pensano em quê?
166. Aluno1: Contém mais substância que age no preparo do sabão, não?
167. P: Isso ajuda?.
168. Aluno1: Ah, ajuda...
169. P: Na hora de fabricá o sabão?
170. Aluno1: Na limpeza, na consistência do sabão, não? / Por caso

que quanto mais
substância mais o sabão vai limpá né... Deve sê assim, né?
171. P: Mas aí será que se você colocá MUITA substância / será que vai dá tudo certo?
172. Aluno1: Não, deve tê o ponto certo, né?
173. P: Tá. Tem um ponto certo aí. Mas aí essa maior quantidade pra deixá a dicuada mais
forte será pra quê?
174. Aluno2: Pra fazê mais.
175. Aluno1: Pra fazê mais.
176. Aluna: Pra fazê mais rápido.
177. P: Pra fazê...
178. Aluna: Mais rápido.
179. P: Mais rápido.

(Diálogo extraído da SERIE P2)

No diálogo com os alunos do grupo Artes, a Professora Eliane se deparou com outras
questões ao redor dos conhecimentos sobre o sabão de cinzas. Dessa vez ela me pareceu estar
mais preparada para isso, não demonstrando surpresa com o direcionamento da conversa dado
pelos alunos e não procurou isolar nenhuma variável para o raciocínio dos mesmos. Talvez
ela tenha percebido nesse momento que era inevitável os alunos falarem sobre os
conhecimentos vistos no Hipermídia Etnográfico. Eliane dialogou mais com um dos alunos
do grupo, e à medida que foi fazendo as suas perguntas, este aluno foi lhe respondendo,
dizendo que a dicuada mais forte seria obtida com a amostra de cinzas que “contém mais
potássio lá, mais carbonato de potássio” (Linha 162), que a dicuada forte se refere àquela que
“contém mais substância que age no preparo do sabão” (Linha 166) e que isso ajuda “na
limpeza, na consistência do sabão [...] quanto mais substância mais o sabão vai limpá” (Linha
170). O raciocínio desse aluno se desenvolveu bem, mas no final ele pareceu confundir um
pouco as coisas. Eliane parece ter percebido isso e lhe perguntou: “Mas aí será que se colocá
MUITA substância / será que vai dá tudo certo?”, e o aluno respondeu: “Não, deve tê o ponto
certo, né?” (Linha 172), revozeando novamente as vozes do Hipermídia.
Tal como os outros alunos, o aluno do grupo Artes com o qual Eliane mais conversou
se lembrou de um aspecto importante dos conhecimentos das mulheres que fazem o sabão de
cinzas: ter “o ponto certo”, o ajuste das quantidades dos ingredientes envolvidos no preparo
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do sabão. A Professora quis então saber “pra quê” era importante “deixá a dicuada mais forte”
(Linha 173) e, nesse momento, um outro aluno do grupo entrou na conversa emitindo a sua
opinião: “Pra fazê mais”, disse ele, provocando um eco no aluno mais falante do diálogo
(Linhas 174 e 175). Uma outra aluna do grupo, no entanto, foi quem deu a melhor resposta,
dizendo que com uma dicuada mais forte havia a possibilidade de “fazê (o sabão) mais
rápido” (Linha 176), e a Professora então se deu por satisfeita. Novamente vemos um
revozeamento dos conhecimentos das mulheres que fazem o sabão de cinzas pelos alunos da
classe.
Na interação da Professora com os alunos do grupo B nessa aula, o diálogo também
colocou em evidência como as vozes das mulheres que fazem o sabão de cinzas encontraram
um “nicho” no discurso dos alunos:
[A Professora se dirige aos alunos do grupo Os incríveis].

180. P: E aí meninos?
181. Rose: Eu que vou

falá? Não. A gente acha que tem como sabê, porque é essa aqui, porque
ela tem mais... Potássio, né?
182. P: E por que quê a gente pode falá assim que essa tem mais potássio?
183. Rose: Ué, porque tá mais evidente, dá pra vê melhor assim o potássio.
184. P: Por que quê tá evidente?
185. Rose: O sal de... Do / carbo... carboneto lá. / É, carbonato.
186. P: Carbonato DE...
187. Rose: Potássio.
188. P: Dá pra gente vê através de quê?
189. Rose: Dessas pedrinhas que são...
190. P: Esses pontinhos mais brancos, né?
191. Rose: É.
192. P: E... E se por acaso a gente não conseguisse identificá...
193. Rose: Hum...
194. P: Porque aqui uma tá bem mais clarinha do que a outra. Se elas tivessem assim, mais ou
menos da mesma cor, daria pra gente falá assim que / uma ou outra faria uma dicuada
mais forte?
195. Rose: Não.
196. Leo: Se tivesse... Se tivesse maior quantidade das partícula branca?
197. Rose: É.
198. P: Mas aí vamos imaginá que está assim... Que não é visível igual aqui. Aí será que a
gente poderia fazê... Usá de alguma maneira pra podê descobrí? Qual que faria uma
dicuada mais forte?
199. Eglisson: Só colocá água.
200. Rose: É, só colocá em meio de água.
201. P: Aí que quê a água faz?
202. Rose: Eu não sei.
203. P: Será que daria pra gente descobrí assim, só misturando com a água?
204. Rose: Não, aí teria que vê com a gordura, né? Qual que / corta / mais rápido assim a
gordura...
(Diálogo extraído da SERIE P2)
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Eliane conversou mais com Rosemeire no início do diálogo acima e novamente vemos
uma aluna da turma mencionando a presença de “potássio” nas cinzas (Linha 181) ao
mencionar que uma das amostras de cinzas continha mais dessa substância. Mas a Professora
não se importou muito com o nome “correto” da substância naquele momento e quis saber: “E
por que quê a gente pode falá assim que essa tem mais potássio?” (Linha 182). Rosemeire
respondeu dizendo que estava “mais evidente”, que dava para ver “melhor assim o potássio”
(Linha 184) e Eliane prosseguiu a conversa perguntando: “Por que quê tá evidente?”. Observo
que Rosemeire já havia respondido a essa pergunta ao dizer “dá pra vê melhor assim...”,
embora ela não tenha mencionado a que característica das cinzas ela estava se referindo ou
“vendo melhor”. Nesse momento, a resposta de Rosemeire foi trazer à tona o nome real da
substância a que todos estavam se referindo naquele aula: “O sal de... / Do / carbo... carboneto
lá. / É, carbonato” (Linha 185). A fala anterior de Rosemeire é mais uma evidência da
dificuldade dos alunos com o nome das substâncias químicas. Mas é interessante percebermos
que Rosemeire provavelmente buscou em sua “caixa de ferramentas” uma resposta que
agradasse à Professora e o que ela conseguiu encontrar foi o nome correto da substância. Ela
não precisava ter se preocupado com isso naquele momento, bastando dizer que estava vendo
uma maior quantidade da substância de cor branca em uma das amostras de cinzas. Para não
perder o costume, a Professora Eliane aproveitou a ocasião e emitiu mais uma vez o seu
gênero de discurso típico: “Carbonato DE...” (Linha 186), e Rosemeire completou:
“Potássio”.
O diálogo continuou. A Professora chamou a atenção para os “pontinhos mais
brancos” presentes nas cinzas, os quais foram reconhecidos por Rosemeire como “pedrinhas”
(Linha 189). A partir daí, Eliane deu início a um movimento na direção de isolar a variável
“cor” na comparação entre as cinzas, induzindo os alunos para chegarem a uma outra resposta
para a pergunta feita (a resposta que ela esperava). Nesse contexto, ela sugeriu que as duas
amostras de cinzas tivessem “mais ou menos a mesma cor” (Linha 194) e perguntou aos
alunos do grupo B se nesses termos daria para dizer que amostra de cinzas produziria uma
dicuada “mais forte” (Linha 194). Rosemeire respondeu que não e Leonardo emitiu uma
resposta na forma de uma pergunta, na qual quis saber se poderia associar a dicuada mais
forte à amostra de cinzas contendo uma “maior quantidade das partícula branca” (Linha 196).
Leonardo parece não ter compreendido o “controle de variáveis” de Eliane quanto à exclusão
da variável “cor” para responder à pergunta. Rosemeire concordou com Leonardo, mas
Eliane voltou a excluir essa variável do raciocínio dos alunos, dizendo: “Mas aí vamos
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imaginá que está assim... Que não é visível igual aqui [...] Qual que faria uma dicuada mais
forte?” (Linha 198).
Após a pergunta acima, Eglisson entrou na conversa e sugeriu: “Só colocá água”, e
Rosemeire concordou com ele. A Professora então perguntou: “Aí que quê a água faz?”
(Linha 201). Rosemeire respondeu que não sabia, e Eliane então foi na direção de sondar nos
alunos o que ocorreria se as cinzas fossem misturadas à água. Mas Rosemeire se lembrou de
algo observado no Hipermídia Etnográfico naquele momento, e remeteu a conversa para uma
possível resposta para a pergunta referente a qual das duas amostras de cinzas produziria uma
dicuada mais forte. No raciocínio de Rosemeire, parece que colocar água sobre as cinzas não
seria suficiente para dizer qual das amostras de cinzas produziria uma dicuada mais forte;
“teria que vê com a gordura”, “Qual que / corta / mais rápido a gordura...” (Linha 204), disse
ela. Nessa fala, observo que Rosemeire pensou e trouxe para o discurso os conhecimentos das
produtoras do sabão, revozeando o modo de Dona Aparecida explicar a interação entre a
dicuada e a gordura, o que evidencia mais uma vez como o conhecimento das mulheres que
fazem o sabão de cinzas estava ocupando espaço (ecoando) no modo de pensar e falar dos
alunos. Observo que Rosemeire fez uma pausa antes e depois de pronunciar a palavra “corta”,
sugerindo algum tipo de diálogo interior naquele momento. É curioso notar que o raciocínio
final de Rosemeire no diálogo acima é semelhante àquele manifestado por Wesley nessa
mesma aula e para a mesma pergunta, mas só que Wesley se referiu a “Fazê a reação” (SERIE
P1, linha 132), à “Fabricação do sabão” (SERIE P1, linha 140), como o modo de verificar
qual dicuada seria mais forte. No raciocínio de Wesley, a dicuada mais forte reagiria mais
rapidamente com a gordura, e no raciocínio de Rosemeire, a dicuada mais forte “corta mais
rápido assim a gordura”.
Eliane percorreu os demais grupos depois da conversa com os alunos do grupo B e foi
conversando, em cada um deles, sobre o problema da identificação de qual das amostras de
cinzas produziria uma dicuada mais forte. Após ela ter passado em todos os grupos, ela voltou
a se dirigir à turma como um todo, recolocando novamente o problema. Um aluno do grupo
Framafafe então emitiu uma outra resposta:
[A Professora então retoma a conversa com toda a turma, recoloca o problema e um aluno levanta a
mão para falar].
235. P: Como é que é?
236. Felipe: Cê jogô ácido

clorídrico, quanto mais gás saí... (...) assim por exemplo, (...) que
saiu pouco gás, jogá nessa aqui saiu mais gás, significa que tem uma quantidade maior.
237. P: É, né gente? Não daria isso? / Só um minutinho.

(Trecho extraído da SERIE P2)
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A resposta dada pelo aluno Felipe foi como uma flecha arremessada no centro do alvo
da resposta esperada pela Professora. Bastava colocar o ácido clorídrico sobre as cinzas e
analisar a quantidade de gás formado em uma amostra e outra. A amostra que produzisse uma
quantidade maior de gás (para uma mesma quantidade de ácido e de cinzas) seria aquela que
produziria uma dicuada mais forte. A reação química explorada pela Professora na aula
permitiria saber em qual das cinzas haveria uma quantidade maior de carbonatos. Eliane
poderia ter encerrado a aula nesse momento, mas Pablo (do grupo A) a chamou no grupo para
esboçar o mesmo raciocínio (ver SERIE P2, linhas 268-270). Depois disso, Eliane foi para a
lousa e prosseguiu desenvolvendo o raciocínio de Felipe e de Pablo e seu grupo através da
equação química escrita anteriormente na lousa por Wesley.

6.5.7 - Episódio no 16: “Hoje nós vamos fazê um experimento de obtenção da lixívia de
cinzas, não é?”
Após a aula envolvendo os experimentos de observação das cinzas e a reação com o
ácido clorídrico, a Professora Eliane programou uma segunda aula experimental, a qual
também foi geminada como a anterior, ou seja, ela aconteceu no horário normal de uma das
aulas de Química e usou o horário da aula seguinte cedido por um outro professor da escola.
Dessa vez as atividades foram desenvolvidas em sala de aula. A escola havia adquirido
carteiras novas na ocasião, cuja característica de possuir uma mesa retangular plana (sem
inclinação com de costume) facilitou bastante a realização dos experimentos na sala. Cada
grupo de alunos reuniu quatro dessas mesas formando uma mesa maior, colocaram os
materiais a serem usados sobre a mesma e organizaram as cadeiras ao redor.

Na

lousa

estava escrito: “Obtenção da lixívia de cinzas”.
P: Terceiro ano. / [Alunos falando] Gente olha só. Espera um pouquinho, por favor. Só um
minutinho.
// [Alunos vão silenciando].
2. P: Hoje nós vamos fazê um experimento / de obtenção da lixívia de cinzas, não é?
// [Alunos ainda falando; a Professora distribui uma folha de roteiros; Entra uma auxiliar da escola
1.

com um grande bule de alumínio contendo água quente, o qual foi colocado sobre uma mesa
lateral].

P: É... nós vimos / que o sabão de cinzas / é, é feito com uma substância que é encontrada
nas cinzas, e é preciso fazê / é, uma lixívia / [Aponta para a lousa] que as produtoras chamam
DE... dicuada, né? Então nós temos uma introdução / que fala o seguinte: “O antigos
descobriram que as roupas ficavam mais limpas quando a água era misturada com cinzas
dissolvidas”. Então, neste caso, o mesmo processo, que... que as mulheres, é... fazem pra
3.
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podê fazê, produzí o sabão de cinzas. “Neste caso a água extrai substâncias solúveis
necessárias na preparação do sabão de cinzas chamada de dicuada. A lixiviação compreende
um processo de extração no qual se faz passar para a solução / substâncias SOLÚVEIS em
solventes específicos. É o caso, por exemplo, de se preparar um cafezinho ao se passar água
quente pelo pó de café”. Né? Então é isso que nós vamos fazê agora. Vocês têm aí o roteiro,
o procedimento, todos os materiais / é, estão com vocês.
(Trecho extraído da SERIE P3)

Eliane havia pedido numa aula anterior que cada grupo de alunos trouxesse os
materiais necessários para o desenvolvimento da aula: um frasco de vidro com tampa (tipo
frasco de maionese), cinzas de madeira, uma peneira, uma pequena bacia de plástico, uma
garrafa de plástico de 500 mL (de água mineral), uma faca serrilhada, uma colher e algodão.
Havia também um prego, uma lamparina e uma garra para segurar o prego, só que esses três
últimos materiais foram fornecidos pela Professora e eram de uso geral. Inicialmente os
alunos serraram as garrafinhas de plástico próximo ao gargalo da mesma usando a faca
serrilhada. Depois eles passaram as cinzas pela peneira recolhendo-as coadas na bacia de
plástico. Vários alunos se amontoaram próximo ao local onde estava o prego e a lamparina
para fazerem pequenos furos na base da garrafinha de plástico mediante o uso do prego cuja
ponta foi aquecida na chama da lamparina. Devido à lentidão dessas ações pelos grupos,
alguns alunos pegaram outras garrafinhas e as serraram perto da base e não do gargalo,
considerando que desse modo não haveria necessidade de fazer os furos com o prego. Depois
disso, eles colocaram algodão dentro da garrafinha para forrar toda a base da mesma e os
grupos que serraram as garrafinhas perto da base colocaram o algodão próximo ao gargalo. As
cinzas peneiradas foram então colocadas dentro das garrafinhas, sobre a forração de algodão,
e o sistema foi acoplado na boca do frasco de maionese, com a garrafinha ficando suspensa a
certa altura da base do mesmo. Nesse momento vários alunos perguntaram se as cinzas não
tinham que ser socadas: “Não vai socá não?”, “Não tem que socá?”, disseram eles. Não havia
instrução no roteiro da Professora para que as cinzas fossem socadas e antes mesmo que ela se
pronunciasse a respeito, os alunos começaram a pressionar as cinzas dentro da garrafinha,
usando o cabo da faca, a colher e as mãos para isso. Conforme mencionei, havia um bule
grande na sala contendo água quente, o qual circulou entre os alunos para colocarem água
quente sobre as cinzas contidas no interior das garrafinhas de plástico. Os alunos aguardaram
um tempo demasiadamente logo para que a água atravessasse as cinzas nas garrafinhas e
começasse a gotejar por baixo. Devido a isso, quando as primeiras gotas de dicuada
apareceram houve uma algazarra geral, com os alunos anunciando em coro e dizendo em voz
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alta: “Aiiiiiii!”, “Aêêêêê”. Naqueles grupos aonde a lixívia de cinzas ainda não havia gotejado
a expectativa aumentava a cada instante.
Enquanto a lixívia de cinzas foi gotejando nos dispositivos experimentais dos alunos, a
Professora deu continuidade às atividades do dia iniciando a realização de um segundo
experimento. Ela foi para a lousa e começou a falar e escrever a equação da reação química
entre o carbonato de potássio presente nas cinzas e o ácido clorídrico, conforme realizado na
aula anterior. Depois ela anunciou que eles iriam caracterizar o gás produzido nessa reação
naquele momento. Para fazer isso ela mostrou um frasco de maionese cuja tampa continha
uma mangueirinha de plástico fixada com durepox® em um furo na tampa, disse que o ácido
ia ser colocado dentro do frasco e misturado com as cinzas e que a função da mangueirinha
era conduzir o gás formado na reação até um copo contendo uma solução de água de cal
(hidróxido de cálcio). Esse experimento foi desenvolvido por dois alunos convidados pela
Professora enquanto o resto da turma observava. O experimento não deu certo na primeira
vez, havendo perda de gás no sistema. O fato é que o frasco de maionese tinha que ser
fechado rapidamente assim que as cinzas fossem adicionadas ao ácido em seu interior, e isso
tinha que ser feito girando o frasco (e não a tampa), porque era preciso manter a extremidade
livre da mangueirinha imersa na solução de água de cal para que o gás entrasse em contato
com a mesma. O experimento foi repetido uma segunda vez e funcionou bem dessa vez. Ao
contato do gás com a água de cal formou um precipitado branco. A Professora então foi para a
lousa e explorou a equação química da reação envolvida, chamando a atenção dos alunos para
o fato de terem comprovado a presença de carbonatos nas cinzas através da reação com o
ácido clorídrico e do reconhecimento do gás gerado na mesma.
No roteiro de aula prática dos alunos havia três atividades propostas pela Professora.
Uma delas dizia respeito à elaboração de um desenho: “Faça um desenho que represente a
lixiviação das cinzas no nível microscópico”. A outra era uma pergunta: “Se o carbonato de
potássio é branco por que a solução da lixívia de cinzas é colorida? Por quê?”. A terceira
atividade era para equacionar as reações químicas dos experimentos. Os alunos trabalharam
essas atividades no final da aula e a Professora foi passando de grupo em grupo observando as
“dicuadas” obtidas pelos alunos. Ela gotejou fenolftaleína em cada uma delas para que os
alunos observassem a formação de uma coloração violeta como indicador da alcalinidade das
soluções. A coloração violeta, no entanto, não foi muito perceptível em algumas soluções,
devido ao fato de apresentaram um coloração avermelhada mais intensa, sendo necessário
diluí-las para perceber melhor a coloração violeta da fenolftaleína.
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6.5.8 - Discussão dos Episódios 14, 15 e 16
6.5.8.1 - Resumindo os episódios
No episódio no 14 vimos os alunos e a Professora Eliane conversarem sobre as suas
primeiras impressões relativas ao Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas, oferecendo
indícios da aceitação do material nas aulas e revelando algumas visões sobre o instrumento e
o seu conteúdo. No episódio no 15 a Professora de Química desenvolveu algumas atividades
experimentais simples com os alunos no teatro da escola: a observação de amostras diferentes
de cinzas e a reação dessas com ácido clorídrico. A intenção da aula foi chamar a atenção dos
alunos para os “pontinhos brancos” presentes nas cinzas, os quais correspondem, em parte, ao
carbonato de potássio. Enquanto os alunos observavam as cinzas, a Professora passou por
todos os grupos e foi chamando a atenção dos alunos para o que queria. Os alunos inseriram
aspectos variados de seus conhecimentos nos diálogos com a Professora, destacando-se o
revozeamento dos conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas. Depois da observação
das cinzas, foi realizado um experimento no qual ácido clorídrico foi gotejado sobre as
amostras de cinzas. Os alunos demonstraram entusiasmo, interesse e curiosidade ao verem o
fenômeno e alguns deles chegaram a estabelecer relações entre o observado e os
conhecimentos da Química escolar. A Professora Eliane então colocou um problema para os
alunos resolverem. Ela queria saber qual das duas amostras de cinzas distribuídas produziria
uma dicuada mais forte, e percorreu novamente todos os grupos dialogando a respeito. Os
alunos emitiram respostas variadas a esse problema e novamente vimos o revozeamento dos
conhecimentos comunicados pelo Hipermídia Etnográfico ocuparem espaço no discurso dos
alunos. A Professora vivenciou um processo dialógico bastante trabalhoso nessa aula, tendo
que “controlar” algumas variáveis para direcionar o raciocínio dos alunos e ajustar a
interação com eles na medida em que percebeu a natureza de seus trânsitos efetivos pela
narrativa etnográfica sobre o sabão de cinzas.
No episódio no 16 vimos a Professora Eliane prosseguindo na execução de
experimentos com os alunos. A turma elaborou um dispositivo para produzir a dicuada em
pequena escala, os alunos lembraram que as cinzas tinham que ser socadas, e depois houve a
demonstração de um experimento de identificação da presença de carbonatos nas cinzas
através da produção de dióxido de carbono e reação do mesmo com hidróxido de cálcio.
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6.5.8.2 - Visões da inserção do Hipermídia Etnográfico nas aulas
Através do diálogo mostrado no episódio 14 é possível extrair algumas visões dos
alunos e da Professora sobre o Hipermídia. Vamos começar pelas visões da Professora Eliane.
Analisando o diálogo em seu todo, a impressão é que Eliane já tinha uma idéia pré-concebida
e de natureza comparativa sobre o uso do Hipermídia em sala de aula. As respostas iniciais
dos alunos para a pergunta sobre o uso do “material sobre o sabão de cinzas no computador”
(Episódio 14, SERIE P1, linha 1) revelaram palavras tais como “interessante”, “diferente” e
gerou uma “vontade de fazê” no aluno Leonardo (Episódio 14, SERIE P1, linha 5). Eliane
então acabou direcionando o diálogo para uma comparação entre as aulas normais, o
Professor “estar falando”, e as aulas usando o Hipermídia. Para ela, “ir lá no computador e
ouvi, lê... Olhá o material” (Episódio no 14, SERIE P1, linha 13) já demarcava uma diferença
significativa. É interessante observar que o Hipermídia parece ter sido visto pela Professora
Eliane como um substituto das aulas normais (Episódio no 14, SERIE P1, linhas 13 e 17),
porque havia nele uma voz e imagens próprias: “além de você ouví, você está vendo”, e isso
“facilita” (Episódio 14, SERIE P1, linha 24). Além disso, o uso do Hipermídia estava
sugerindo um trabalho menos cansativo, tanto para os alunos como para a Professora. Como
os alunos foram endossando e concordando com essas idéias, Eliane então emitiu os pareceres
finais da sua avaliação inicial do Hipermídia, enfatizando que estavam diante de algo
diferente “da rotina”, diferente “da escola” e da maneira como os alunos estavam
acostumados a estudar (Episódio 16, SERIE P1, linha 28). Havia também um caráter inédito
na vida escolar dos alunos mediante a inserção do Hipermídia em sala de aula (Episódio 14,
SERIE P1, linhas 30-31).
Em relação às visões dos alunos, vimos falas muito positivas voltadas para o conteúdo
do Hipermídia: a invenção de um “sabão muito doido”, como disse Leonardo, se referindo à
“necessidade que eles tiveram pra tomá banho, pra alguma coisa pra se limpá (Episódio 14,
SERIE P1, linhas 14); a maneira “mais natural” de fabricação do sabão de cinzas comparada à
de “um sabonete no laboratório, cheio de substâncias e tudo”, conforme disse o aluno Gabriel
(Episódio 14, SERIE P1, linhas 16); a capacidade ilustrativa do Hipermídia, como disseram
os alunos Leonardo e Wesley (Episódio no 14, SERIE P1, linhas 19 e 23); o entendimento da
narrativa etnográfica (Episódio 14, SERIE P1, linha 21), a sua linguagem “mais perto da
gente” (Episódio 14, SERIE P1, linha 26) e o aspecto da interação com o instrumento
envolvendo pequenos grupos de alunos (aprendizagem colaborativa) (Episódio 14, SERIE P1,
linha 27). Tanto nas falas de Eliane como nas falas dos alunos foi possível perceber que havia
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um interesse e uma aceitação geral para a inserção do Hipermídia e o seu conteúdo nas aulas.
Havia também um interesse particular para que o Hipermídia se expandisse para além das
fronteiras do CD-ROM e se desdobrasse em atividades experimentais.

6.5.8.3 - Sobre o papel da Professora nas aulas/interações com o Hipermídia Etnográfico
A comparação entre as aulas normais e as aulas usando o Hipermídia Etnográfico que
a Professora procurou sondar junto aos alunos (Episódio 14, SERIE P1, linhas 13 e 17)
sugeriu os contornos de uma instrução educacional diferenciada, na qual o Hipermídia estava
sendo visto como uma alternativa à aula centrada no Professor. Certamente que a Professora
não considerou o Hipermídia como um substituto seu, mas viu nele um potencial
comunicacional “interessante”, “diferente” e “menos cansativo” do que o Professor “estar
falando”. Mas qual era o papel da Professora no contexto de uso do Hipermídia Etnográfico
sobre o sabão de cinzas em suas aulas?
Assim que demos início às interações para discutir a possibilidade de inserir o
Hipermídia em um das turmas de ensino médio da Escola Estadual Governador Milton
Campos, a Professora Eliane pareceu estar preocupada com a carga de trabalho decorrente
disso e demonstrou certa insegurança para lidar com o conteúdo do Hipermídia em sala de
aula. A sua primeira interação com o instrumento ocorreu ao lado de um outro colega docente,
o Professor Denílson (além de suas atividades como Professor de Química, o Denílson é
também o responsável pelos laboratórios de Química da Universidade Federal de São João
del-Rei e pela preparação das aulas práticas), que se ofereceu para auxiliar o trabalho em sua
parte experimental na Universidade local, caso Eliane julgasse conveniente.
O aspecto mais interessante da exploração do Hipermídia por esses dois professores
foi o fato que eles interagiram exclusivamente com a parte escrita do instrumento: eles leram
os doze textos do Hipermídia Etnográfico em seqüência, sem sequer acessar qualquer outro
recurso tal como um vídeo, uma fotografia ou atividade proposta. Eles leram os textos com
muita atenção, acharam o material bonito, e acharam graça em algumas falas das mulheres
que fazem o sabão de cinzas. Foi somente após lerem todos os textos do Hipermídia que eles
foram orientados a clicarem sobre os botões de vídeo e fotografias para observação e eles
ficaram bastante surpresos com isso. A exploração centrada na parte escrita da narrativa por
esses Professores reflete muito provavelmente um hábito cultural acadêmico e escolar que
confere um privilégio à linguagem escrita, enquanto a falta de exploração dos outros recursos
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do Hipermídia provavelmente refletiu a pouca experiência desses dois docentes com a
linguagem das mídias comunicacionais, incluindo a internet.
Na medida em que as interações com a Professora Eliane foram progredindo, ela logo
percebeu que teria que lidar com conteúdos de Química das três séries do ensino médio para
explicar os conhecimentos de Química presentes nos conhecimentos das produtoras do sabão
de cinzas. Em certa ocasião ela disse que havia perguntas no Hipermídia que ela não sabia
responder e que precisaria estudar para respondê-las. Ela aprovou a inserção do Hipermídia
em sala de aula, mas demonstrou também uma preocupação com o desenvolvimento do
programa curricular normal das aulas, considerando que o programa de Química da 3ª série
estava atrasado em função da necessidade de rever alguns conteúdos da 2ª série, os quais
Eliane percebeu estarem ausentes ou não muito bem compreendidos pelos alunos. Por essas
razões, foi preciso encontrar uma forma de não sobrecarregar a Professora nesse estudo e de
não comprometer a execução do seu programa de ensino. Ao lado dessas questões, havia o
problema do espaço físico do laboratório de informática. Se a intenção era registrar as
interações dos alunos com o Hipermídia, então era necessário minimizar a proliferação de
ruídos e isso implicava em diminuir a quantidade de alunos no pequeno espaço do laboratório.
Por essas razões, a opção pela divisão da classe em duas turmas durante a etapa de exploração
do Hipermídia Etnográfico foi uma iniciativa assertiva. Enquanto metade da turma ficava no
laboratório de informática explorando o Hipermídia, a outra metade ficava na sala de aula
com a Professora explorando o programa normal das aulas de Química. Depois as turmas se
revezavam, trocando de lugar. Isso obviamente afastou a Professora de um contato direto com
os alunos durante as interações dos alunos com o Hipermídia Etnográfico.
Creio que houve um lado positivo e um lado negativo nessa “distância” da Professora
Eliane na etapa de interação dos alunos com o Hipermídia. O lado negativo tem relação com
um aspecto particular da visão do papel do Professor expressa por Hardy, Platone e Stambak,
mencionada por Silva em sua interessante análise da “Autoria do Professor” em uma
“pedagogia interativa”. O lado positivo se refere à necessidade de preservar a Professora
Eliane de alguns confrontos iniciais de contorno mais difícil na exploração do Hipermídia
relacionado à própria natureza dos conhecimentos ao redor do sabão de cinzas, conforme
ilustrarei através de um diálogo um pouco mais à frente nessa discussão. Vamos começar
analisando o lado negativo da “distância” da Professora na etapa de interação dos alunos com
o Hipermídia Etnográfico.
A pedagogia defendida por Hardy et al. (1991, apud SILVA, 2002, p. 175-179) prevê
a construção do conhecimento em sala de aula através de um “passo ativo” que engaja os
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estudantes em interações e não através de “uma recepção passiva de saberes pré-construídos
pelos educadores” (Idem, 2002, p. 175):
É por meio das interações com o meio e com os objetos que o sujeito constrói
suas estruturas mentais e o seu conhecimento. Em suma, o conhecimento se
dá à medida que o sujeito age sobre os objetos e sobre o meio e é agido por
estes (Silva, 2002, p. 177).

Silva apresenta duas correntes dessa práxis em sua análise sobre a “Autoria do
Professor”, ambas com características bastante pertinentes à proposta educacional desse
estudo. Vou concentrar a atenção nessa discussão em um aspecto particular da corrente
defendida por Hardy et al. A base da “pedagogia interativa” proposta por esses educadores,
conforme diz o próprio nome, são as interações, as quais são vistas como tendo uma “mão
dupla”, ou seja, tanto o sujeito age sobre o meio e os objetos, como esses também agem sobre
ele. Nessa pedagogia, o papel principal do Professor é “suscitar a expressão e a confrontação”,
o que, segundo Silva, se relaciona à promoção de “mais e melhores interações” (Id, 2002, p.
177), com prioridade conferida para a livre expressão de idéias pelos alunos:
O professor deve cuidar das condições que favoreçam o desenvolvimento de
colaborações entre os estudantes e fazer com que cada um se sinta autoriza
a exprimir seu ponto de vista e a confrontá-lo com outrem. Ele deve cuidar da
confrontação coletiva e da “materialidade da ação”, que têm papel capital na
construção do conhecimento (Silva, 2002, p. 178).

Promover “mais e melhores interações” nesse contexto, significa criar condições não só
para o confronto de idéias, mas cuidar também das condições materiais para a construção do
conhecimento. Isso significa basicamente que o Professor é um agente que auxilia o trabalho
garantido o acesso a recursos, tais como livros, computadores, o acesso à internet, e outros,
propondo atividades e agindo sobre as demandas que se apresentam. Os “pequenos grupos
interativos” compreendem a melhor possibilidade de ação do Professor no interior da
“pedagogia interativa”, porque permitem que haja uma maior “superfície de contato” do
Professor com a classe, permitindo intervir e regular trocas, ou seja:
“trazer uma resposta a uma questão, cessar uma discussão ou trazer um
elemento de conhecimento novo mais assimilável pelos estudantes em função
das idéias e interrogações que eles exprimiram”. (...) lidar com os “bloqueios
que podem aparecer”, com as “relações de força que podem instaurar-se”,
com as solicitações que podem vir dos estudantes
(Silva, 2002, p. 178).
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Não podemos dizer que a Professora Eliane agiu conforme as citações anteriores, e
nem poderia porque ela permaneceu em sala de aula cuidando do seu programa de ensino
enquanto os alunos interagiam com o Hipermídia. Talvez seja por isso que ela me pareceu se
surpreender com a verbalização dos conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas ou o
revozeamento das vozes do Hipermídia pelos alunos. Mas Eliane interagiu com os alunos
entre essas interações e, muitas vezes, deixou de cumprir o seu programa de ensino para
atender às dúvidas e resolver problemas relativos ao trabalho dos alunos na interpretação das
perguntas do Hipermídia. Ela também disponibilizou recursos, e um exemplo disso pode ser
observado na fala de Rosemeire no episódio 12 (SEG B3, linha 49), na qual essa aluna
mencionou um livro emprestado pela Professora e enunciou um conteúdo específico do livro
conduzindo o grupo B na elaboração de uma resposta baseada em informações químicas, e
essa foi a única resposta do grupo B ao Hipermídia que teve essa característica.
Todavia, as intervenções mais enfáticas e importantes da Professora nesse estudo foram
realizadas na etapa posterior às quatro interações dos alunos com o Hipermídia Etnográfico,
conforme mostrarei nos episódios seguintes. O lado negativo da ausência da Professora Eliane
durante essas interações foi justamente a perda da possibilidade de promoção de “mais e
melhores interações” através de sua participação nas atividades dos grupos, nas discussões
entre os alunos, na busca e localização de informações em outras fontes e na resolução de
eventuais “bloqueios” e problemas diretamente. Mas isso comprometeu o trabalho dos
grupos? Creio que não. Talvez o aspecto mais importante dessa interação bidirecional
exclusiva – alunos-(inter)agindo-com-o-Hipermídia, permitiu uma condição singular de
observação das reações dos alunos, sem qualquer interferência externa.
É preciso dizer, no entanto, que a Professora Eliane não foi proibida de participar das
interações dos alunos com o Hipermídia, tendo sido inclusive chamada para percorrer os
grupos em algumas ocasiões. Uma delas ocorreu quando percebi que o grupo B não estava
“enxergando” as atividades do Hipermídia Etnográfico que são acessadas mediante um clique
do mouse sobre os botões do “Pensador” girando nas páginas dos textos O “ponto” do sabão
e A Polêmica do uso da soda (ver SEG B2, linhas 143-204). Ao passar pelo laboratório,
Eliane fez uma intervenção junto ao grupo e indicou a ele o caminho de acesso às atividades.
Nesse momento, no entanto, ao se aproximar do grupo, a primeira reação de uma das alunas
foi transferir diretamente a pergunta que estava sendo discutida para a Professora:
(SEG B2, linha 144) Rose: Dona, tem a vê? A lua influencia em alguma coisa? Você acredita...
Não ... “Você acredita que as fases da lua influenciam o preparo do sabão?” [Lendo no
monitor].
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A questão da influência das fases da lua no preparo do sabão de cinzas causou bastante
polêmica entre os alunos do grupo B. Eles não sabiam responder à pergunta com segurança e
tinham dúvidas a esse respeito. Havia situações nas quais os alunos acreditavam que havia a
influência da lua, como no caso das marés, a época certa para plantio, a existência de um
calendário lunar de pesca e etc., mas havia também outros casos em que eles não acreditavam
haver essa influência, como no caso da relação que se faz entre o corte dos cabelos e a “lua
certa”, por exemplo. Face à isso, Rosemeire quis que a Professora emitisse uma resposta, ou
que pelos menos oferecesse um caminho para responder essa questão. Observo aqui que esse
tipo de questão não é muito comum ocorrer nas aulas de Química e é preciso uma pesquisa
diferenciada para resolvê-la. Vamos analisar o breve diálogo a seguir para explicar agora o
lado positivo de manter a Professora um pouco mais distante das interações dos alunos com o
Hipermídia Etnográfico:
[Alunos e Professora conversam sobre a influência das fases da lua no preparo do sabão de cinzas]

163. P:

Toda vez que a gente... Que a gente não consegue dar uma resposta, o que quê a gente
tem que fazê? Ir atrás de resposta.
164. Rose: Mas quem que vai sabê disso?
165. Leo: (...).
166. P: Então, (...) tão onde?
167. Leo: Os idosos.
168. Rose: Não, sei será que é...
169. P: Pode sê, né?
170. Rose: Quem que estuda a lua aí?
171. Leo: O astrólogo. O astrólogo.
172. Rose: Então vamos nós no astrólogo conversá.
173. Messias: No luólogo. No luólogo.
174. P: Mas aí vocês vão, por exemplo, vocês vão (...) vocês vão querê sabê o quê? Vocês vão
procurá quem pra conversá?
(Trecho extraído da SEG B2)

Nesse diálogo, assim como em seus arredores (ver SEG B2, linhas 143-204), é
evidente que nem os alunos e nem a Professora sabiam como resolver a pergunta proposta no
Hipermídia. A Professora deu um bom encaminhamento ao dizer “Toda vez que a gente...
Que a gente não consegue dar uma resposta, o que quê a gente tem que fazê? Ir atrás da
resposta” (Linha 163), mas é preciso observar em seu enunciado que ela disse “a gente” três
vezes, sugerindo que o problema também era dela. Vemos aqui uma situação específica onde
uma ação da Professora ocorreu durante a interação dos alunos com o Hipermídia Etnográfico
e não resultou em nenhuma ação objetiva na direção de resolver a pergunta. Tanto é que após
Eliane ter dito a frase acima, Rosemeire respondeu: “Mas quem que vai sabê disso?” (Linha
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164), e a Professora não respondeu. Quando os alunos começaram a citar o “astrólogo”, o
“luólogo”, Eliane então pareceu preocupada e perguntou: “Mas aí vocês vão, por exemplo,
vocês vão (...) vocês vão querê sabê o quê? Vocês vão procurá quem pra conversá?” (SEG
B2, linha 174).
O diálogo mostrado revela que nem os alunos e nem a Professora sabiam como lidar
com aquela pergunta. É certo que eles poderiam ter refletido sobre a possibilidade de buscar
informações na internet, por exemplo, buscando materiais tratando da influência da lua sobre
as marés, ou então realizar uma pesquisa sobre os “mitos lunares”, onde é possível encontrar
sites muito interessantes sobre o assunto. Eles poderiam também ter pensado em conversar
com o Professor de Física a respeito, que talvez fosse o profissional da escola mais indicado
para ajudar, mas o fato é que eles realmente não sabiam como resolver aquela questão.
No caso da pergunta acima, percebo que a Professora Eliane foi confrontada com um
conhecimento que ela não estava acostumada resolver e que não pertencia ao seu campo de
domínio de conhecimentos. Nesse contexto, considero como sendo positivo ter preservado a
Professora Eliane nos primeiros contatos dos alunos com o Hipermídia, de modo a não gerar
tensão e não expô-la às dificuldades inerentes à inserção desse tipo de conhecimento em sala
de aula, deixando o processo mais livre para ela perceber como os alunos reagiriam e como
ela própria deveria reagir com o tempo. O que quero dizer é que manter a Professora mais
distante significou também uma forma de fazê-la se aproximar de modo mais gradual do
conteúdo do Hipermídia, de fazê-la refletir sobre essa práxis, de sentir os alunos explorando o
material e pensar sobre os temas em discussão. A interação dos alunos com o Hipermídia
Etnográfico representou também uma forma de identificar os problemas e como resolvê-los,
servindo também para refletirmos sobre a formação de professores nesse contexto.
Retomando a análise da “Autoridade de Professor” feita por Silva, percebo que ele
concorda com a “pedagogia interativa” de Hardy et al., mas

critica a ausência de um

“tratamento da comunicação” na mesma. Segundo ele, o Professor consegue lidar com as
“interações simbólicas impregnadas de significados”, “mas não dispõe de uma orientação
sobre como operar para romper com o falar-ditar” e modificar a própria natureza da
comunicação em sala de aula (Idem, 2002, p. 185).
A disponibilização consciente da interatividade vem, enfim, potenciar uma
nova competência comunicacional em sala de aula. E o professor passa a ter
um novo desafio: modificar a comunicação no sentido da participaçãointervenção, da bidirecionalidade-hibridação e da permutabilidadepotencialidade. Não mais a prevalência do falar-ditar, mas a resposta
autônoma, criativa e não prevista dos alunos, o rompimento de barreiras entre
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estes e o professor, e a disponibilidade de redes de conexões no tratamento
dos conteúdos de aprendizagem. O professor não transmite o conhecimento.
Ele disponibiliza domínios de conhecimento de modo expressivamente
complexo e, ao mesmo tempo, uma ambiência que garante a liberdade e a
pluralidade das expressões individuais e coletivas. Os alunos têm aí
configurado um espaço de diálogo, participação e aprendizagem. O professor
não distribui o conhecimento. Ele disponibiliza elos probabilísticos e móveis
que pressupõem o trabalho de finalização dos alunos ou campos de
possibilidades que motivam as intervenções dos alunos. Estes constroem o
conhecimento na confrontação coletiva e plural (SILVA, 2002, p. 185, 186).

O Professor, segundo Silva, é mais do que um transmissor de conhecimentos, é um
modificador da comunicação, um estimulador das respostas dos alunos, um agente que
disponibiliza “redes de conexões”. Ao invés de transmitir ou fornecer o conhecimento sobre
um tema, o professor é um gerador de ambientes de aprendizagem e um disponibilizador de
dados que definem “caminhos de entendimentos” (Idem, 2002, p. 192). Um dos caminhos de
entendimento que me parece ser bastante favorável para resolver questões mais polêmicas no
âmbito da ciência popular, como a questão da influência das fases da lua no fabrico do sabão,
assim como a influência do “olho gordo”, seria a realização de debates que culminem em
“follow-ups” de aprofundamento, na direção de identificar e definir canais pertinentes de
informação, a realização de pesquisas e a construção de um mosaico de diferentes pontos de
vista e interpretações. Mas saberiam eles como fazê-lo? Nos episódios seguintes veremos
como a Professora Eliane agiu nessa direção, como ela promoveu “mais e melhores
interações”.

6.5.8.4 - Identificando vozes que vêm “de dentro”
Houve um momento do episódio 15 que chamou a atenção para um aspecto particular
da interação dos alunos com a Professora durante as conversas ao redor dos experimentos
envolvendo as cinzas e a reação dessas com o ácido clorídrico. Neste, Eliane estava chamando
atenção dos alunos para o sal das cinzas, os “pontinhos” de cor branca, e relacionou os
mesmos ao carbonato de potássio:
P: Na cinza / tem um SAL...
Aluno: Hãn?
P: ...né? Que é usado / pra fabricá o sabão, não tem?
Aluno: Tem.
P: E esse sal aí a gente observa através dos pontinhos...
Aluno: Brancos.
P: Brancos. Aí que sal que é esse?
Aluno: Potássio?
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P: Carbonato...
Aluno: De potássio.
P: Carbonato de potássio. Então ele está aí, / né? Presente nas cinzas e com outras substâncias
também...
Aluno: Hãn?
/
Logo após o movimento da Professora na direção de identificar o carbonato de
potássio nas cinzas, ela fez a seguinte pergunta e o diálogo prosseguiu:
P: E o que quê a gente tá colocando em cima?
Aluno: Ácido.
P: Então a gente tá misturando o ácido com O...
Aluno: Com a base.
P: Carbonato DE...
Aluno: Potássio.

(Trecho extraído da SERIE P2, mostrado no episódio 15)

Na segunda fala da Professora no trecho do diálogo anterior, ela empregou um gênero
de fala típico de suas aulas, relativo a iniciar uma frase ou sentença e deixar em aberto para os
alunos completarem com as suas vozes: “Então a gente tá misturando o ácido com O...”, disse
ela. Na conversa anterior a essa fala, conforme foi mostrado, a Professora conduziu os alunos
para a identificação do “carbonato de potássio” nas cinzas, os “pontinhos” de cor branca, e,
por isso, ela estava esperando que os alunos completassem a sentença seguinte mencionando a
mistura do ácido com essa substância. A sua intenção foi localizar os agentes da reação
química, a causa da efervescência, da formação de um gás. No entanto o aluno respondeu
dizendo uma outra coisa. Ele completou a sentença dizendo que o “ácido” foi misturado com
a... “base”.
Não há nenhum absurdo nessa resposta, afinal de contas o fenômeno observado
compreendia uma reação entre um ácido e uma base. Mas será que o aluno sabia disso? Por
que ele mencionou a mistura do ácido com “a” “base” ao invés de com o carbonato de
potássio, que havia acabado de ser pronunciado no diálogo e indicado visualmente nas cinzas?
Ao dar essa resposta, a impressão é que o aluno estava operando em dois níveis diferentes.
Um desses níveis é o das relações do aluno com a Professora, os colegas e o experimento de
observação das cinzas e identificação do carbonato de potássio. O outro nível foi acessado
quando a Professora sugeriu aos alunos que a sua sentença fosse completada. Não podemos
dizer que se trata de um nível externo a esse aluno, porque ninguém havia mencionado a
presença de uma “base” nas cinzas na aula até aquele momento. O aluno trouxe essa palavra
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de dentro dele, a qual certamente estava associada a um outro evento de suas experiências,
muito provavelmente de suas aulas de Química onde são ensinados os conteúdos referentes às
reações químicas entre “ÁCIDOS” e... “BASES”. Esse movimento do aluno, no entanto,
pareceu ser um gesto “mecânico”, uma espécie de memória associativa entre palavras que são
pronunciadas quase sempre juntas nas aulas de Química.
Numa outra ocasião, a Professora perguntou à classe o que significava uma “dicuada
forte” e uma aluna respondeu: “Mais concentrada” (Episódio 15, SERIE P2, linhas 92 e 94).
Depois a Professora perguntou: “[...] quando a gente fala concentração a gente fala de quê?”
(Episódio 15, SERIE P2, linha 103) e um aluno respondeu: “De soluto” (Episódio 15, SERIE
P2, linha 104), “Quantidade de soluto” (Episódio15, SERIE P2, linha 106). Essa situação é
semelhante à anterior, na qual o aluno associou a palavra “ácido” à palavra “base”, só que
nesse segundo caso a associação foi feita entre a palavra “concentração” e as palavras
“soluto” e “quantidade de soluto”, as quais certamente também correspondem a uma outra
voz associativa comum nas aulas de Química.
Esses exemplos denunciam situações nas quais os alunos trouxeram à tona os seus
conhecimentos de Química para completar uma sentença deixada em aberto pela Professora,
num caso, e para responder à uma pergunta feita por ela no outro caso. Todavia, houve
situações em que a realização dos experimentos com as cinzas invocou os conhecimentos
sobre o sabão de cinzas, tal como comunicados no Hipermídia Etnográfico. Um exemplo de
uma situação dessa natureza foi a resposta dada por Maria (do grupo A) assim que a
Professora perguntou qual das duas amostras de cinzas “vai formá uma dicuada mais forte do
que a outra?” (Episódio 15, SERIE P2, linha 126). Maria respondeu à pergunta através de sua
percepção de que uma das amostras de cinzas lhe pareceu ser “mais fácil de socá” (Episódio
15, SERIE P2, linha 127), e depois ela reforçou essa sua idéia-resposta, sugerindo o ato de
“socar as cinzas” como a condição para se obter uma dicuada mais forte (Episódio 15, SERIE
P2, linha 131). Segundo a opinião de Maria aquela amostra de cinzas “mais fácil de socá”
produziria uma dicuada mais forte. Maria estava raciocinando segundo o que aprendeu com as
mulheres que fazem o sabão de cinzas usando o Hipermídia (página do texto A dicuada
quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão).
Curiosamente, logo após Maria emitir a sua resposta, Wesley respondeu à pergunta
colocada pela Professora sugerindo “Fazê a reação”, ou seja, para saber qual das amostras de
cinzas produziria uma dicuada mais forte o caminho seria reagir a dicuada proveniente das
duas amostras de cinzas com a gordura para produzir o sabão. A dicuada mais forte seria
aquela que faz “a reação acontecê mais rápido” (Episódio 15, SERIE P2, linha 140). Observo
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que essa visão de Wesley também derivou do conteúdo do Hipermídia Etnográfico observado
na mesma página mencionada acima, embora ela o tenha re-significado através do
conhecimento químico.
Um outro exemplo de revozeamento dos conhecimentos sobre o sabão de cinzas pelos
alunos durante a realização dos experimentos foi observado quando a Professora estava
conversando com um aluno do grupo Artes, o qual estava associando uma dicuada mais forte
a uma dicuada contendo “mais substância que age no preparo do sabão” (Episódio 15, SERIE
P2, linha 166). Na visão desse aluno, quanto mais substância presente na dicuada “mais o
sabão vai limpá” (Idem, SERIE P2, linha 170). Percebendo que precisava aprimorar essa
visão, a Professora perguntou a ele se daria “tudo certo” colocar “MUITA substância” no
preparo do sabão, e o aluno respondeu dizendo: “Não, deve tê o ponto certo, né?” (Idem,
SERIE P2, linha 172). Depois a Professora perguntou para os alunos do grupo qual era a
razão de ser preferível usar uma dicuada mais forte no preparo do sabão de cinzas e uma aluna
respondeu dizendo: “Pra fazê mais rápido” (Idem, SERIE P2, linha 176). Vemos aqui mais
duas situações nas quais um aluno e uma aluna da classe trouxeram à tona as vozes do
Hipermídia Etnográfico.
Há ainda um outro exemplo semelhante aos casos anteriores que se refere a um
momento no qual Rosemeire, do grupo B, estava respondendo à pergunta da Professora Eliane
sobre qual amostra de cinzas produziria uma dicuada mais forte. Rosemeire respondeu
dizendo que seria aquela “que corta mais rápido” a gordura (Episódio 15, SERIE P2, linha
204). Nessa situação, Rosemeire trouxe para o diálogo a voz específica de Dona Aparecida,
presente no Hipermídia: “A dicuada é que corta a gordura”. Só que Rosemeire disse que a
dicuada mais forte seria aquela que “corta mais rápido”, e isso é algo que ainda não
havíamos ouvido falar nas aulas. Rosemeire empregou o mesmo verbo de Dona Aparecida
para se referir à interação entre a dicuada e a gordura, e o empregou num contexto
ligeiramente diferenciado, associando-o à velocidade de formação do sabão. Observo que a
resposta de Rosemeire é semelhante àquela dada por Wesley do grupo A, quando sugeriu que
“a reação vai acontecê mais rápido” com a dicuada mais forte. Essas respostas só não são
idênticas porque há uma diferença na linguagem e na fonte de conhecimento interpretativo
adotada pelos alunos.
Vemos aqui situações em que “palavras” próprias do conhecimento químico escolar e
do conhecimento das mulheres que fazem o sabão de cinzas foram pronunciadas pelos alunos.
Palavras e expressões tais como “base”, “soluto”, “quantidade de soluto”, “socá um
pouquinho”, “Fazê a reação”, “a reação acontecê mais rápido”, “o ponto certo” e “corta mais
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rápido”, surgiram nos diálogos como respostas às indagações da Professora Eliane. O
interessante aqui é que os alunos estavam aplicando o que aprenderam na interação com o
Hipermídia e isso parece ter surpreendido a Professora. Primeiro foi Leonardo quem a
surpreendeu ao perceber que o sal presente nas cinzas “vai levá pra dicuada então”. Depois foi
a vez de Maria e Pablo que sugeriram “socar as cinzas” para obter uma dicuada mais forte,
Wesley sugeriu “fazê a reação” para ver qual dicuada reagiria mais rápido, um aluno
mencionou haver um “ponto certo” no preparo do sabão, uma aluna disse que a dicuada mais
forte serve “pra fazê mais rápido” tal como Rosemeire sugeriu que a dicuada mais forte seria
aquela que “corta mais rápido” a gordura. Estaríamos aqui diante de evidências que
comprovam ter havido processos de internalização de conhecimentos promovidos pelo
Hipermídia? As respostas dos alunos para as perguntas da Professora no contexto da
realização de experimentos com as cinzas sinalizam que os seus trânsitos pelo Hipermídia
Etnográfico não significaram uma simples passagem pelo seu conteúdo, mas uma passagem
segundo a qual os alunos carregaram pelo menos algumas partes desse conhecimento com
eles, e as estavam “trazendo à tona” para dialogar com a Professora.
O fenômeno da internalização foi mencionado por Smolka como sendo visto através
de “distinções conceituais sutis” na forma de: apreensão, apropriação, assimilação,
incorporação, interiorização, e outros.
Como tais, esses termos geralmente referem-se a uma esfera da atividade
particular do indivíduo, ou do “movimento de aprendizagem” em relação à
realidade física e cultural: relacionados a um conteúdo específico
“transmitido” pelos outros; concernentes à atividade prática “partilhada”;
ou ainda dizendo respeito ao processo de (re)construção interna e
transformação das ações e operações; o que esses termos designam está
relacionado à questão de como um indivíduo adquire, desenvolve e
participa das experiências culturais (SMOLKA, 1993, p. 328)

O processo de internalização é uma das contribuições básicas da teoria de Vygotsky e
pode ser percebido em seu enunciado sobre a lei genética geral de desenvolvimento cultural:
Qualquer função no desenvolvimento cultural da criança é dupla, ou
aparece em dois planos. Primeiro ela aparece no plano social, e então
no plano psicológico. Primeiro ela surge entre as pessoas como uma
categoria interpsicológica, e então dentro da criança como uma categoria
intrapsicológica (VYGOTSKY, 1981, apud WERTSCH, 1991, p. 26).

A premissa básica desse processo é que ele tem origem nas relações sociais, ou seja,
ele ocorre a partir de relações exteriores ao indivíduo num nível interpsicológico ou
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intermental. A impressão que se tem da leitura do enunciado de Vygotsky é que o processo
tem início primeiro no nível exterior e depois ocorre num nível interno, também chamado de
nível intrapsicológico ou intermental. Smolka, no entanto, pede para atentarmos para isso
com parcimônia, considerando especialmente se o processo é efetivamente sucessivo. Em sua
visão os dois níveis ocorrem simultaneamente:
O que queremos ressaltar é que quando nos propomos a estudar processos de
elaboração do conhecimento focalizando a dinâmica
discursiva (em
situações escolares) fica praticamente inviável traçar movimentos de
internalização e movimentos de externalização como algo que vai “para
dentro” ou “para fora” do indivíduo. O que observamos é um in-tenso
processo de produção de sentido, ao mesmo tempo inter e intra-subjetivo, na
medida em que a palavra-signo é orientada para o outro, para muitos outros,
para o objeto, para o sujeito que fala... Os processos de significação
acontecem , portanto, simultaneamente, constituindo a atividade inter e
intramental (SMOLKA, 1993, p. 334).

Mas Smolka parece não desprezar a possibilidade de uma análise do processo de
internalização ao incorporar em suas pesquisas as considerações de Bakhtin sobre o processo
de “apropriação” de “palavras alheias” que se tornam “palavras próprias alheias” e são depois
transformadas em “palavras próprias” na constituição do conhecimento. Smolka expressa isso
como um dado importante para a análise do dado empírico:
A perspectiva de Bakhtin nos permite levar em consideração na análise do
dado empírico não só a estrutura cognitiva da atividade mental, mas o
aspecto discursivo na formação da mente [...] Os eventos de fala, os processos de enunciação, são, pois, o lócus de nossas investigações, na medida
em que tomamos a linguagem como ação, como inter-ação, como constitutiva da experiência humana (Smolka, 1993, p. 331).

Nessa mesma direção, Wertsch (1997, p. 86-91) mostra em uma de suas análises de
interações discursivas que é possível identificar os enunciados mais diretamente relacionados
ao nível de funcionamento intramental, que ele se refere muitas vezes como o processo de
internalização, e os enunciados mais próximos do nível de funcionamento intermental.
Vejamos se é possível perceber isso no diálogo mostrado anteriormente:
P: Na cinza / tem um SAL...
Aluno: Hãn?
P: ... Né? Que é usado / pra fabricá o sabão, não tem?
Aluno: Tem.
P: E esse sal aí a gente observa através dos pontinhos...
Aluno: Brancos.
P: Brancos. Aí que sal que é esse?
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Aluno: Potássio?
P: Carbonato...
Aluno: De potássio.
P: Carbonato de potássio. Então ele está aí, / né? Presente nas cinzas e com outras substâncias
também...
Aluno: Hãn?
/ [Pausa].
P: E o que quê a gente tá colocando em cima?
Aluno: Ácido.
P: Então a gente tá misturando o ácido com o...
Aluno: Com a base.
P: Carbonato DE...
Aluno: Potássio.
(Diálogo extraído da SERIE P2)
Do início até a pausa do diálogo creio que é possível dizer que as falas operaram no
nível intermental dos indivíduos falantes, mas quando a Professora perguntou: “E o que quê a
gente tá colocando em cima?” e o aluno respondeu “Com a base”, vemos uma situação na
qual a fala do aluno parece ter desviado desse nível e ido numa outra direção. Essa situação
se assemelha àquela das respostas dadas pela “Aluna” (Linhas 92 e 94) e pelo “Aluno 3”
(Linhas 104 e 106) para as perguntas da Professora no diálogo abaixo:
151. P:

Esses dois... Esses dois copinhos com cinza aí, quando vocês observaram, é... Tinha
uma diferença, né? Vocês observaram algumas diferenças. Será que daria, é... Pra
gente olhá e falá que uma / é... Uma cinza dessa formaria uma dicuada mais forte?
Que quê seria uma dicuada forte?
152. Aluna: Mais concentrada.
[Murmúrio na sala].

153. P: Como é que é?
154. Aluna: Mais concentrada.

.
.
.

103. P:

/

E aí gente? É... / Seria concentração de carbonato de potássio? Aquele grupo alí
colocô, ó, que a dicuada ficaria mais forte se tivesse uma concentração, quando a gente
fala concentração a gente fala de quê?

104. Aluno3: De soluto.
105. P: Hãn?
106. Aluno 3: Quantidade de soluto.
107. P: De soluto? Quem que seria o soluto
108. Aluno3: É o carbonato de potássio.

aí no caso?

(Trecho extraído da SERIE P2, mostrado no episódio 15)
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Vemos aqui que tanto a “Aluna” como o “Aluno 3” significaram as vozes expressas no
Hipermídia através do conhecimento e da linguagem química, as quais muito provavelmente
foram trazidos à tona vindos de dentro para funcionarem no nível intermental.
Na teoria de Vygotsky, pensamento, cognição e linguagem se constituem mutuamente
e a fala e o conhecimento são instâncias que se articulam na busca de significados. Nesse
contexto, a palavra é não só o material que é internalizado mas funciona também como
recurso de mediação das interações sociais. Bakhtin, em seus próprios termos, também
associa a palavra a esses dois níveis de organização das experiências, atribuindo-lhe uma
ênfase especial no “nível intramental”:
Embora a realidade da palavra, como a de qualquer signo, resulte do consenso entre os indivíduos, uma palavra, é, ao mesmo tempo, produzida pelos
próprios meios do organismo individual, sem nenhum recurso a uma aparelhagem qualquer ou a alguma outra espécie de material extracorporal.
Isso determinou o papel da palavra como material semiótico da vida
interior, da consciência (discurso interior) (Bakhtin, 2004, p. 37).

Na visão de Wertsch, a chave para entender como se dá o funcionamento intramental é
examinar os seus precursores no funcionamento intermental. Isso significa que as estruturas e
processos específicos de funcionamento no interior do indivíduo podem ser traçados a partir
de seus precursores genéticos no nível das relações sociais (WERTSCH, 1997, p. 26, 27).
Para ele, o funcionamento intramental ou a internalização está intimamente associado ao que
Bakhtin chamou de “dialogicidade oculta”. A questão colocada por Bakhtin e que é
constantemente mencionada por Wertsch é: “Quem está falando?”. No caso das falas nas
quais os alunos trouxeram à tona os conhecimentos químicos para responder às perguntas da
Professora, quem estava falando certamente eram os alunos, mas havia ali também a voz
oculta da Professora que foi internalizada pelos alunos a partir de situações anteriores de
aprendizagem. No caso das falas dos alunos remetendo ao conhecimento das mulheres que
fazem o sabão de cinzas, podemos dizer que o “precursor genético” das mesmas seguramente
foi a interação com o Hipermídia Etnográfico. Seria pouco provável os alunos trazerem à tona
os conhecimentos e a linguagem retratados no Hipermídia Etnográfico, no contexto da
realização dos experimentos com as cinzas, se eles não houvessem funcionado nos planos
intermental e intramental agindo com esse instrumento. Em outras palavras, os enunciados
dos alunos refletiram outros contextos discursivos. A dialogicidade de Bakhtin sugere que o
que é incorporado, ou pressuposto, em um enunciado, são vozes que originalmente surgiram
no funcionamento intermental e a questão que Wertsch propõe analisar nesse contexto é como
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essas vozes entraram em contato uma com a outra, alterando o significado do que estava
sendo dito, na medida em que se tornaram mais dialógicas ou multivocais (WERTSCH, 1991,
p. 90).
No caso das respostas dadas para a pergunta relativa a qual das amostras de cinzas
produziria uma dicuada mais forte, a resposta dada por Maria (sugerindo “socar as cinzas”)
revela uma preservação do significado do conhecimento das mulheres que fazem o sabão de
cinzas. No caso da resposta de Wesley: “Fazê a reação”, “... e a reação vai acontecê mais
rápido” já houve uma alteração de significado por esse aluno, considerando que nenhuma das
mulheres que fazem o sabão de cinzas menciona no Hipermídia que ocorre uma “reação”.
Nesse caso, outras vozes parecem ter entrado em contato nos níveis de funcionamento inter e
intramental de Wesley. Já na resposta de Rosemeire: “Não, aí teria que vê com a gordura, né?
Qual que / corta / mais rápido assim a gordura...”, vemos o conhecimento retratado no
Hipermídia sendo re-significado em seu próprios termos, ou seja, o verbo “cortar”
proveniente da voz de Dona Aparecida foi associado com as palavras “mais rápido” para se
referir à ação de uma dicuada mais forte na interação com a gordura. Nesse caso, parece que
pelo menos duas vozes presentes na narrativa etnográfica foram associadas por Rosemeire na
tentativa de responder à pergunta feita pela Professora.
Para finalizar essa discussão, devo comentar que não havia nenhuma necessidade dos
alunos ecoarem as vozes do Hipermídia frente as perguntas da Professora. Bastava que eles
funcionassem mais no nível intermental, ou seja, que prestassem atenção ao que estava sendo
discutido ao redor dos experimentos com as cinzas. A amostra de cinzas contendo uma maior
quantidade de “pontinhos brancos” (e isso era bem nítido em uma das amostras) seria aquela
que provavelmente produziria uma dicuada mais forte. A Professora procurou desenvolver
essa visão durante a observação das cinzas e era uma das respostas mais óbvias que ela estava
esperando dos alunos. Uma outra possibilidade de resposta era associar a quantidade de
efervescência ou gás formado na reação das cinzas com ácido clorídrico com as cinzas “mais
fortes” ou que produziriam uma dicuada “mais forte”, conforme alguns alunos acabaram
propondo no final da aula. Mais uma vez vemos que a resposta estava no plano intermental
das experiências realizadas na aula. As respostas dadas pelos alunos e as respostas esperadas
pela Professora (como as que acabei de mencionar) mostram como diferentes níveis de
funcionamento se cruzaram nessa situação. Para a Professora as respostas estavam no nível
das experiências, no nível das observações e comentários realizados na aula. Mas os alunos
não operaram somente nesse nível e tenderam a extrair de dentro aquelas vozes que foram
internalizadas em outros contextos. O aspecto positivo disso foi ter observado que os alunos
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carregaram com eles os conhecimentos e a linguagem do Hipermídia Etnográfico e os
estavam usando em um outro contexto de produção de significados. Isso significa que a
interação com o Hipermídia Etnográfico conduziu os alunos a trânsitos efetivos pelos
conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas.
6.5.8.5 - A experimentação como recurso além das fronteiras do Hipermídia e na direção
dele mesmo
É relevante observarmos como foi significativa a realização de experimentos com as
cinzas pelos alunos após as suas interações com o Hipermídia Etnográfico. Através deles, a
Professora percebeu que os alunos haviam aprendido conteúdos do Hipermídia Etnográfico e
iniciou ao mesmo tempo um movimento na direção de responder a algumas das perguntas
propostas através do conhecimento químico. Enquanto os alunos observaram as cinzas, a
professora dialogou com eles e apresentou o carbonato de potássio, fazendo-os perceber os
pequenos grãos de coloração branca, os quais muitas vezes ela se referiu como sendo “o sal”
(aqui já temos a emissão de parte da resposta para a pergunta “Que sal é esse que se forma
com a evaporação da dicuada?”). Uma das amostras de cinzas obtida em uma olaria da
região continha grande quantidade dessa substância e foi possível perceber uma intensa
efervescência em sua reação com o ácido clorídrico. Depois, Eliane explorou a reação
química envolvida e propôs um problema relacionado à identificação de qual das duas
amostras de cinzas produziria uma dicuada “mais forte”, e os alunos foram respondendo de
acordo com o que haviam aprendido e apresentando as suas idéias.
Na aula seguinte (Episódio 16), os alunos trouxeram materiais, desenvolveram um
dispositivo simples para obter a dicuada em sala de aula e observaram um modo de
caracterizar a presença de carbonatos nas cinzas. O que se destacou aqui foi que os alunos
sabiam que era preciso socar as cinzas, e isso não havia sido solicitado no roteiro de aula
prática da professora. A questão é que não havia a necessidade de socar as cinzas para realizar
esse experimento em sala de aula. Ao fazer isso, mesmo em pequena escala, a obtenção da
dicuada leva um tempo considerável, mas que pode ser reduzido se as cinzas não forem
socadas. Mas o fato é que para os alunos as cinzas tinham que ser socadas: “Não vai socá,
não?”, “Não tem que socá?”. Como resultado, os alunos socarem bem as cinzas, usando
colher, o cabo da faca e as mãos. Por isso, a dicuada demorou a ser obtida pelos grupos, e
quando a mesma começou a gotejar se ouviu em coro: “Aiiiiii”, “Aêêêê”. Vemos aqui uma
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outra evidência de que os alunos haviam internalizado conhecimentos sobre o sabão de cinzas
e deram o contorno para a realização do experimento independente do roteiro da professora.
No final da aula, a classe discutiu as atividades propostas no roteiro da prática: “Faça
um desenho que represente a lixiviação das cinzas no nível microscópico” e “Se o carbonato
de potássio é branco por que a solução da lixívia de cinzas é colorida? Por quê?”, as quais
direcionavam para a resposta à pergunta “Como podemos explicar o processo de obtenção da
dicuada?”, conforme veremos no episódio seguinte. Mas o leitor deve estar se perguntando
por que os alunos não foram envolvidos numa atividade de fabricação do sabão de cinzas na
escola ou se é possível desenvolver uma atividade experimental dessa natureza na escola sem
dispor da estrutura de um laboratório.
As aulas práticas desenvolvidas pela Professora consistiram, na verdade, em uma
adaptação de alguns experimentos sugeridos a ela (ver no CD “ANEXOS” o arquivo
Experimentos sugeridos), um dos quais incluía o preparo do sabão de cinzas na escola sem
requerer condições especiais para o seu desenvolvimento. Os experimentos desenvolvidos em
sala de aula resultaram de uma opção feita pela Professora Eliane, a qual definiu o seu modo
de trabalho e elaborou um roteiro próprio para os alunos trabalharem e tudo correu muito bem
nesse contexto. Fazer o sabão de cinzas para ela envolveria tempo e trabalho extra ao da sala
de aula e ela não se propôs a fazê-lo, mas deixou em aberto para que isso fosse feito sob
minha supervisão em horário extra ao da sala de aula na própria escola ou então usando os
laboratórios de Química da UFSJ com o apoio do Professor Denílson. Nesse contexto, a
decisão final foi por não realizarmos a síntese do sabão de cinzas com os alunos devido a isso
não ser uma prioridade no âmbito de realização do presente estudo.
Um outro aspecto positivo da realização dos experimentos escolhidos pela Professora
é que enquanto os alunos os desenvolviam em sala de aula, foi possível organizar as respostas
dos grupos para as perguntas propostas no Hipermídia e disponibilizá-las no hipermídia das
“Visões de Mundo”, o qual foi utilizado pelos alunos e pela Professora para exploração e
conclusão das atividades.

518

6.5.9 - Episódio no17 – Iniciando as interações com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’
Faremos agora uma descrição sucinta de como o hipermídia das ‘Visões de Mundo’
foi inserido na sala de aula pela primeira vez pela Professora Eliane. Para isso, vamos fazer
uma descrição diferenciada dessa vez, com menos destaque para as falas dos participantes e
mais atenção para os movimentos da Professora e a natureza das respostas dos alunos para a
pergunta do Hipermídia discutida na aula. O novo instrumento hipermídia colocado nas mãos
dos alunos começou a ser explorado numa aula posterior à aula experimental envolvendo a
obtenção da lixívia de cinzas e a identificação da presença de íons carbonato na mesma
Inicialmente Eliane deixou os alunos bem à vontade para explorarem o CD-ROM.
Cada grupo recebeu o seu e os alunos observaram a novidade da face do instrumento: uma
composição fotográfica da turma contendo os seguintes caracteres: “Turma 3A responde ao
hipermídia”. Nessa composição, a mesma fotografia é mostrada duas vezes em posição
invertida. Sob a ótica da “pedagogia interativa” de Hardy et al. (1991, apud SILVA, 2002, p.
175-179) essa imagem dupla da turma sugere um confronto da classe com ela mesma no
hipermídia das ‘Visões de Mundo’ (Ver a Figura 15 abaixo).

Figura 15: A face do CD-ROM ou hipermídia das ‘Visões de Mundo’.
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Assim que o CD-ROM foi inserido nos drives dos computadores e as fotografias dos
alunos começaram a aparecer na tela (clip-movie de abertura do hipermídia) houve um
murmúrio geral no laboratório de informática. A livre exploração do instrumento durou
aproximadamente nove minutos e os alunos adentraram por várias páginas do hipermídia. A
Professora solicitou então que os alunos clicassem no botão ‘Visões de Mundo’ e
procurassem no menu a pergunta “Como podemos explicar o processo de obtenção da
dicuada?”: “Encontraram?”, disse ela, “Dá um clique”. Em seguida, Eliane mostrou aos
alunos como o instrumento havia sido organizado nos termos de sua rota de acesso às
respostas dadas pelos grupos para as perguntas do Hipermídia, e pediu que os alunos
acessassem a resposta do grupo “Álcalis”, realizando a sua leitura em voz alta com pausas
para tecer comentários e fazer novas perguntas. A resposta dada pelo grupo foi a seguinte:
Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?
É um processo semelhante ao de fazer café. Denominado de lixiviação, onde
as cinzas são lavadas para extrair as partes solúveis. Enfim, as cinzas são
colocadas e prensadas dentro do barrilero. Em seguida, aos poucos, colocase água quente e espera a dicuada sair, recolhendo-a em uma bacia de zinco,
de plástico ou em tacho de cobre.
(Resposta do Grupo Álcalis para o pergunta “Como podemos explicar
o processo de obtenção da dicuada?” – hipemídia das ‘Visões de Mundo).

Em suas pausas na leitura da resposta mostrada acima, a Professora procurou chamar
a atenção da classe para a substância solúvel na água que está presente nas cinzas e que tem
uma relação direta com o preparo do sabão de cinzas, fez referência ao experimento de
observação das cinzas realizado anteriormente e perguntou aos alunos qual era a importância
de prensar bem as cinzas ou socá-las no interior do barrilero. Alguns alunos emitiram
respostas dizendo que com isso havia uma aumento do tempo de contato entre a água e as
cinzas (opinião de mais de um aluno) e Eliane complementou dizendo que isso favorecia a
dissolução de uma quantidade maior de carbonato de potássio. Ainda em uma de suas pausas
na leitura da resposta do grupo Álcalis, Eliane quis saber dos alunos se poderia ser usada a
água fria ao invés da água quente no processo e se existiria alguma vantagem no uso dessa
última. Os alunos responderam dizendo que a água fria poderia ser usada, mas que havia
vantagens no uso da água quente: “pra acelerá”, “tirá mais”, disseram eles. Eliane então
perguntou se o processo usando água quente era acelerado ou se retirava uma quantidade
maior de cinzas e prosseguiu a leitura da resposta do grupo Álcalis sem emitir uma resposta
para essa última pergunta.
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Observo que os movimentos de maior exploração da resposta do grupo pela Professora
foram realizados a partir das informações das três últimas linhas da mesma, onde os alunos
mencionam que as cinzas “são colocadas e prensadas dentro do barrilero” e “coloca-se água
quente”. Eliane então pediu aos alunos que acessassem a resposta dada pelo grupo The best
team para a mesma pergunta e a leu em seguida para a classe:
Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?
São obtidas através das cinzas colocadas dentro do barrilero soca-se colocase água quente aos poucos sobre as cinzas, esperar a dicuada sair, a água
quente facilita na retirada das partículas necessárias para obter a dicuada”.
(Resposta do Grupo The best team para o pergunta “Como podemos explicar
o processo de obtenção da dicuada?” – hipemídia das ‘Visões de Mundo).

Depois de ler a resposta acima, Eliane chamou a atenção dos alunos para o trecho final
da resposta do grupo: “[...] a água quente facilita na retirada das partículas necessárias para
obter a dicuada” e interpretou essa sentença dizendo que “a água quente retira as substâncias
solúveis”, lembrando aos alunos que o carbonato de potássio era uma dessas substâncias.
Depois, ela perguntou se era somente o carbonato de potássio que era dissolvido pela água
quente e os alunos disseram que não. Então, aproveitando a resposta dada pelo grupo ela disse
que a dissolução do carbonato de potássio em água é endotérmica e perguntou se isso
significava “absorver” ou “liberar calor”. Um aluno disse que significava absorver. Eliane
avaliou positivamente essa resposta e disse que com a água quente “uma quantidade maior de
carbonato vai sê dissolvida”. Depois de analisar a resposta do grupo The best team a
Professora Eliane emitiu um enunciado que resumia as respostas dos dois grupos que
selecionou para a discussão:
P: Então o processo todo da dicuada a gente pode falá o quê? Que é um processo, parecido,
semelhante com... é... de fazê um café, né? De coá um café. Vai extraí / da cinza a substância,
essa substância ela tem que sê solúvel, e se você usá água quente favorece / a dissolução.
(Fala extraída da SERIE P4)

Nos movimentos seguintes de Eliane, ela pediu aos alunos que olhassem as respostas
dadas pelos seus respectivos grupos e que procurassem verificar se as respostas estavam
claras, “se dá pra entendê direitinho”. Ela esperou um pouco e então comentou que todos os
grupos apresentaram problemas em suas respostas e, para exemplificar isso, ela solicitou que
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a turma acessasse a resposta do grupo Escribas, chamando atenção para algumas imprecisões
na mesma. A resposta dada por esse grupo foi a seguinte:
Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?
1º - pegar as cinzas produzidas em fogão de lenha.
2o - colocar as cinzas em uma bacia ou em outro lugar, cobri-las
com galhos, principalmente folhas de bananeiras, em cima de uma
mesa.
3o - jogue água fervendo nas cinzas e soque bem até ficar firme.
4o - depois de feito isto se coloca bastante água, a dicuada começa
a pingar, ficando pronta para colocar no sebo para produzir o sabão”.
(Resposta do Grupo Escribas para o pergunta “Como podemos explicar
o processo de obtenção da dicuada?” – hipemídia das ‘Visões de Mundo).

Eliane chamou a atenção para o fato do grupo ter mencionado que as cinzas são
“cobertas” com galhos e folhas de bananeiras e perguntou a eles se aquilo procedia de fato.
Muitos alunos disseram que não enquanto outros começaram a zombar do grupo. Eliane então
pediu que os alunos acessassem a resposta do grupo “Artes” e perguntou aos seus membros se
a resposta dada explicava o que estava sendo solicitado na pergunta. A resposta dada por esse
grupo foi a seguinte:
Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?
As cinzas são colocadas dentro do barrilero bem prensadas,coloca-se água
quente no barrilero e espera a dicuada sair, o processo leva cerca de um dia..
(Resposta do Grupo Artes para o pergunta “Como podemos explicar
o processo de obtenção da dicuada?” – hipemídia das ‘Visões de Mundo).

Como os alunos continuaram a zombar dos colegas desses dois grupos, Eliane ficou
séria e voltou a dizer que havia problemas nas respostas de todos os grupos e que as respostas
dos dois últimos grupos eram exemplos de um problema comum na resposta de todos.

6.5.10 - Episódio no 18(a): “O carbonato de potássio é um composto iônico ou molecular?”
Após a Professora Eliane ter usado as respostas dos grupos Álcalis e The best team
para começar a responder à pergunta “Como podemos explicar o processo de obtenção da
dicuada?”, ela pediu que cada grupo de alunos enviasse um representante para a lousa e
reproduzisse na mesma uma de suas solicitações feita no roteiro da aula prática realizada
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anteriormente: “Faça um desenho que represente a obtenção da lixívia de cinzas no nível
microscópico”, e dividiu a lousa em partes para receber cada desenho dos grupos.
A página do hipermídia que estava sendo explorada pelos alunos permaneceu na tela
de alguns computadores (menu de respostas para a pergunta Como podemos explicar o
processo de obtenção da dicuada?) enquanto os alunos reproduziam os seus desenhos na
lousa. Na tela de dois computadores foi possível observar a reprodução da animação do
processo de obtenção da dicuada que faz parte da resposta do “Pensador” para a pergunta, e
isso ocorreu sem que a Professora tivesse dado o comando para essa ação. Cinco alunos
colocaram seus desenhos na lousa até o término da aula, restando ainda os desenhos de outros
três grupos. Os desenhos foram deixados na lousa até a aula seguinte para a exploração de
Eliane. Depois de fazer isso nessa aula, os três grupos que ainda não haviam colocado os seus
desenhos na lousa assim o fizeram, havendo posteriormente uma nova exploração por parte da
Professora.
Os alunos usaram bolinhas e quadradinhos para representarem os materiais envolvidos
no experimento de obtenção da dicuada: o carbonato de potássio e a água, ou o carbonato de
potássio e as cinzas, e mostraram através dos desenhos como estavam vendo a interação entre
esses no “nível microscópico”. O desenho do grupo Framafafe incorporou um aspecto da
animação presente no hipermídia (resposta do Pensador para a pergunta Como podemos
explicar o processo de obtenção da dicuada?), mostrando pequenos triângulos representando
compostos de ferro presentes nas cinzas. De um modo geral, os desenhos dos alunos
mostraram muitas semelhanças e os mais distintos foram aqueles dos grupos Framafafe, The
best team e Escribas. No caso do segundo, a representação da molécula de água foi feita
através de um quadradinho ligado a duas bolinhas. Ao passar pelas cinzas um quadradinho
isolado (representação do carbonato de potássio) era carregado pela molécula da água sendo
então transferido para a dicuada. Para o grupo Escribas, a água foi representada por vários
triângulos, as cinzas por bolinhas e a dicuada por quadradinhos, sugerindo a formação de uma
nova substância (a dicuada) após o processo de passar a água pelas cinzas. No desenho do
grupo Os Incríveis havia menção à formação de dióxido de carbono no processo, sugerindo
relação entre os experimentos realizados nas aulas anteriores e certa confusão. Ao explorar o
desenho desse grupo, a Professora chamou atenção para o fato dos alunos mencionarem a
formação de um gás no processo de obtenção da dicuada e lembrou que a formação do gás foi
observada na interação das cinzas com um ácido e não no processo de obtenção da dicuada.
Na exploração do desenho do grupo Framafafe, ela aproveitou para responder à pergunta que
propôs no roteiro da aula prática: “Se o carbonato de potássio é branco por que a solução da
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lixívia de cinzas é colorida? Por quê?”, tendo em vista que os alunos desse grupo
desenharam pequenos triângulos representando compostos de ferro que estão presentes nas
cinzas e que são transferidos para a dicuada (tal como mencionado na resposta do Pensador).
Após essas explorações, Eliane pediu para os alunos clicarem sobre o botão do
“Pensador” girando na página do menu de respostas para a pergunta “Como podemos explicar
o processo de obtenção da dicuada?”, e leu os caracteres que apareceram no centro da tela.
Em seguida, ela pediu para que os alunos clicassem sobre o botão de acesso à animação
presente na resposta do Pensador e os alunos observaram a mesma. Nesse momento, um aluno
disse: “Interessante”. A Professora explorou a animação, comparou-a ao desenho do grupo
Framafafe e pediu aos alunos que procurassem perceber a diferença entre aquela forma de
representar microscopicamente o processo de obtenção da dicuada e os desenhos dos grupos.
Depois ela chamou a atenção dos alunos dizendo que faltou mais pesquisa para a elaboração
das respostas dadas para as perguntas do Hipermídia Etnográfico, e prosseguiu a sua aula na
direção de continuar explicando o processo de obtenção da dicuada:
[P escreve na lousa: “Dissolução do carbonato de potássio em água”].
1.
2.
3.

4.
5.

P: O carbonato de potássio é um composto iônico ou molecular? // [Escreve as fórmulas

molecular e iônica para o carbonato de potássio]. Hum?

Aluno: Iônico.
P: Iônico. [Escrevendo na lousa] // Então nós vamo representá assim. / Os íons potássio
[Desenha uma bolinha com o sinal + para o íon potássio] // e o carbonato [Desenha uma bolinha
com o sinal - para o ânion carbonato]. // A molécula de água [Escreve a fórmula molecular da
água na lousa]. É um composto... / Molecular ou iônico?
Aluno: Molecular.
P: Molecular. / [Escreve a fórmula estrutural da molécula de água na lousa]. Quando átomos
de oxigênio ligam-se com átomos de hidrogênio, existe alguma diferença de
eletronegatividade entre os elementos aqui? [Mostrando os elementos e as ligações na fórmula
estrutural da água]. / Ou não? Existe né. O oxigênio é o quê? / Altamente eletronegativo.
Então / ele adquire carga negativa e o hidrogênio carga... / positiva [Coloca o sinal - perto

do símbolo do oxigênio da água e o sinal + próximo à representação do átomo de hidrogênio da
água]. Então vamo representá a molécula de água assim ó [Desenha um arco em forma de
ferradura ao lado da fórmula estrutural da água e coloca sinais - sobre a curvatura do arco e + em
cada extremidade]. O carbonato de potássio é um sólido. // [Desenha bolinhas em seqüência,
maior, menor, maior, menor, maior, repete o padrão de modo invertido embaixo]. Então

representando ele aqui. // Nós estamos representando pela bolinha maior o ÂNION... /
carbonato. Então são cargas negativas. E as bolinhas menores o CÁTION... / potássio,
carga positiva. // [Coloca os sinais nas bolinhas]. Em um grão / de carbonato de potássio
presente na cinza, aquela de coloração branca, existe uma quantidade ENORME de íons /
que se orientam e formam assim o retículo cristalino. Que é uma REDE, que é o estado
físico sólido. Existe atração [Mostrando duas bolinhas de cargas opostas no desenho na lousa],
e a gente observa aqui o seguinte, cada / íon negativo é rodeado por... cargas positivas.
Cada íon / positivo é rodeado por cargas negativas. Aí vai dependê do íon, da quantidade
de cargas que rodeiam. A água, ela é uma molécula polar ou apolar? // [Desenha a
representação da água em forma de ferradura ao lado da representação das bolinhas usadas para
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representar o carbonato de sódio]. Quando a gente fala polar nós estamos falando de quê?
DE... / cargas. Cargas positivas e negativa. A água é altamente polar. Então vamos
imaginá o seguinte, que nós temos uma certa quantidade de água [Mostra as representações
da molécula de água na lousa] e vamos colocar um cristal do carbonato de potássio [Aponta

para a representação do carbonato como se estivesse vindo na direção da representação das
moléculas de água]. Quando a gente mistura os dois, a molécula de água / [Passa o giz em
cima de uma das representações tipo ferradura], ela tem uma facilidade muito grande de ser
atraída / pelos íons da superfície dessa rede aqui ó [Mostrando ao redor da representação de
bolinhas para o carbonato de potássio]. Por quê? Porque ela é altamente polar. Então as

cargas se orientam. Essa parte aqui dessa molécula de água ela tem qual carga? Qual é a
carga? [continua...].
(Trecho extraído da SERIE P5)

A Professora prosseguiu a exploração do processo de obtenção da dicuada na direção
de enfatizar a natureza das interações estabelecidas entre o carbonato de potássio presente nas
cinzas e a água. Ela começou chamando atenção para a natureza desses compostos (iônico e
molecular) e os alunos foram respondendo de acordo. Após ter feito isso, Eliane chamou a
atenção para a diferença de eletronegatividade entre os elementos que formam a molécula de
água e associou essa diferença à uma polarização de cargas entre eles, fazendo uma
simplificação da molécula de água através do desenho de um “arco” ou “ferradura” contendo
os sinais negativo no centro (átomo de oxigênio, não representado) e negativo nas
extremidades (átomos de hidrogênio, não representado). Depois disso, ela classificou o
carbonato de potássio como sendo um sólido, localizou o cátion e o ânion em sua molécula e
representou o retículo cristalino dessa substância através de uma seqüência alternada de
bolinhas maiores com sinal negativo (representando o ânion carbonato) e bolinhas menores
com sinal positivo (representando o cátion potássio), nas direções horizontal e vertical.
Depois ela voltou a falar da água e perguntou aos alunos se a molécula da mesma era polar ou
apolar. Nenhum aluno respondeu e Eliane prosseguiu simulando na lousa a aproximação
orientada de uma molécula de água (desenho do “arco” ou “ferradura” contendo os sinais “+”
e “-” localizados) na direção de um “cristal” de carbonato de potássio (seqüência de bolinhas
maiores e menores alternadas e contendo os sinais “+” e “-”). Após isso, Eliane associou a
polaridade da molécula de água à distribuição desigual de cargas presentes na mesma:
“Quando a gente fala polar nós estamos falando de quê? DE... / cargas. Cargas positivas e
negativa. A água é altamente polar” (Linha 5).
É interessante observar aqui como pode ter sido difícil para os alunos perceberam qual
é a natureza das cargas envolvidas nas espécies químicas em jogo, a polarização das mesmas
a nível molecular e associar as mesmas à natureza dos compostos. A água é um composto
“molecular”, mas “tem cargas” (negativas ao redor do átomo de oxigênio e positivas ao redor
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dos átomos de hidrogênio). O carbonato de potássio é um composto iônico e também tem
cargas (positiva no cátion sódio e negativa no ânion carbonato), mas essas cargas são
diferentes daquelas presentes na molécula de água. No caso dessa última, devido à diferença
de eletronegatividade entre os átomos de oxigênio e hidrogênio, ocorre uma polarização dos
elétrons ao redor do primeiro, tornando-o “polarizado negativamente”, o que acarreta um
“déficit” de cargas negativas ao redor dos átomos de hidrogênio, que se tornam “polarizados
positivamente”. No caso do carbonato de potássio, as cargas decorrem da desigualdade entre o
número de prótons e o número de elétrons das espécies químicas envolvidas: o cátion potássio
é positivo porque tem um próton a mais e o ânion carbonato contém um elétron a mais na
ligação estabelecida entre o átomo de carbono e os três átomos de oxigênio.
No trecho do diálogo mostrado acima, observo ainda a identificação de duas
seqüências do tipo I-R-A (Linhas 1-5: Iniciação pela Professora querendo saber a natureza dos
compostos, Resposta de um aluno da turma e Avaliação da resposta pela Professora seguida
de sua explanação) e de uma abordagem comunicativa do tipo interativa-de autoridade, no
início do diálogo mostrado, e não interativa-de autoridade no final do mesmo e na direção dos
conhecimentos químicos sobre o mecanismo da dissolução.

6.5.11 - Episódio no 18(b): “Então é tentativa e erro...”.
A aula anterior prosseguiu com a Professora continuando a explorar o mecanismo de
dissolução do carbonato de potássio em água e indo um pouco mais além:
.
. [P prossegue a explicação do mecanismo de dissolução do carbonato de potássio em água,

. falando em hidratação dos íons; na sala de aula impera um silêncio absoluto. É como se a
. Professora estivesse sozinha no local, falando consigo própria. Depois ela escreve na lousa
. aspectos dos conhecimentos sobre o sabão de cinzas: “peneirar”, “socar” e “passar água
. quente” pelas cinzas e continua a sua explicação conforme a seguir].

.

6.

P: Então olha, se as partículas do soluto estão mais... Mais finas. Maior vai ser o quê, o
contato da água / com essas partículas. Isso aumenta a solubilidade? Aumenta a rapidez
com que isso acontece? / Aumenta. Então é por isso que usa peneirar. Socar as cinzas.
Por que socar? Por que compactá as cinzas? Se essas cinzas estão bem compactadas
[Gesticulando], a passagem da água [Gesticulando] sobre as cin... PELAS cinzas
[Gesticulando], ATRAVÉS das cinzas vai sê o quê? Dificultada. / Então vai levá um tempo
maior pra essa água passá. Com isso dá tempo de quê? Dá tempo de uns íons saírem...
Abrí espaço pra que a água tenha contato com outros íons, e aí vai acontecendo o quê? A
dissolução... / aumenta. A QUANTIDADE desses íons aqui que sai do cristal e vem pra
água é maior, por isso socá. / Água quente. Nós falamos aí que a dissolução do carbonato
de potássio é endotérmica. Quando a gente aumenta a temperatura, que quê acontece com
a energia cinética?
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7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Aluno: Aumenta.
P: Aumenta. Então esses íons da rede aqui ó [Mostrando na lousa], eles vão ter uma maior
movimentação. A probabilidade dessas ligações aqui serem rompidas [Mostra traçando uma
linha entre as bolinhas do modelo na lousa] aumenta. / Né? A vibração é maior. A água
chega, hidrata, já enfraquece a ligação e ainda vai tê uma maior movimentação. E, pelas
moléculas de água TAMBÉM, a movimentação é maior. Acelera o quê? A difusão desses
íons na água [Mostrando]. Agora, estas mulheres elas sabiam disso tudo?
Alunos: Não.
P: E aí? Como que elas ficaram sabendo que teria que fazê isso pra podê melhorá o
processo da fabricação do sabão?
Aluno: Na prática.
P: Na prática. Né? Vai tentando e errando. Faz! Não dá certo. Ah vamos tentá isso, vamos
tenta aquilo. Então é tentativa e ERRO. Mas chega-se / num processo, chega no final do
processo com sucesso?
Aluno: Chega.
P: Com o tempo chega. E é isso vai sendo passado o quê? De mãe pra filha. / Tem
também, né? Tem o trabalho aí do Sebastião, também que faz, pode sê de pai pra filho.
Isso aí é um conhecimento popular. Não tem, é... não tem rigor científico. Elas não
ficaram sentadas estudando numa escola aquele conhecimento formal pra sabê disso tudo.
Foi na prática que elas aprenderam que deveria fazê assim no processo. / Alguma
pergunta?
(Trecho extraído da SERIE P5)

Na continuidade de sua aula, a Professora Eliane prosseguiu explorando o mecanismo
de dissolução do carbonato de potássio em água mencionando o fenômeno da hidratação dos
íons. Imperou um silêncio absoluto na sala nesse momento onde só se ouvia a voz da
Professora. Depois disso, ela retomou alguns aspectos práticos inerentes ao processo de
obtenção da dicuada, como passar as cinzas por uma peneira, socá-las bem no barrilero e usar
água quente, e justificou-os através dos conhecimentos químicos que considerou pertinentes.
O ato de passar as cinzas por uma peneira antes de colocá-las no barrilero, por exemplo, foi
associado por Eliane à formação de “partículas de soluto mais finas”, aumentando “o contato
da água” e, portanto, a dissolução das partículas e a velocidade do processo: “Então é por isso
que usa peneirar”, disse ela (Linha 6). O ato de socar as cinzas foi associado a um aumento no
tempo de contato das cinzas com a água e por isso “Dá tempo de uns íons saírem... Abrí
espaço para que a água tenha contato com outros íons”, aumentando, assim, a solubilidade e a
quantidade “desses íons aqui que sai do cristal e vem pra água” (Linha 6). Já no caso do uso
de água quente no processo, Eliane disse que o aumento de temperatura da água provoca um
aumento da energia cinética e da movimentação dos íons da rede e das moléculas de água,
havendo, por isso, uma maior probabilidade “dessas ligações aqui serem rompidas” (Linha 8).
Logo após ter retomado esses aspectos e procurado explicá-los à luz dos novos
conhecimentos apresentados em aula, Eliane fez um movimento na direção de colocar em
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discussão na sala se as mulheres que fazem o sabão de cinzas tinham alguma noção “disso
tudo” (Linha 8). Os alunos responderam que não. Eliane então perguntou “E aí?, como que
elas ficaram sabendo que teria que fazê isso pra podê melhorá o processo da fabricação do
sabão?” (Linha 10). Um aluno respondeu: “Na prática”. Eliane concordou com a opinião do
aluno e associou essa prática a um processo de tentativa e erro. Depois ela perguntou se esse
modo de proceder “chega no final do processo com sucesso?” (Linha 12) e um aluno
respondeu que sim. Eliane então disse: “Com o tempo chega” (Linha 14), e mencionou a
transmissão de um conhecimento “prático” baseado num processo de “tentativa e erro”, de
“mãe pra filha” ou de “pai pra filho”, e denominou-o de um “conhecimento popular”, o qual
“não tem rigor científico”. As mulheres que fazem o sabão de cinzas, no discurso de Eliane
“não ficaram sentadas estudando numa escola aquele conhecimento formal pra sabê disso
tudo. Foi na prática que elas aprenderam [...]” (Linha 14).
6.5.12 - Episódio no 18(c): “Qual que é a diferença gente, de uma fala pra outra aí?”
Após ter explorado o mecanismo da dissolução do carbonato de potássio em água, de
ter justificado as vantagens de peneirar as cinzas, socá-las e usar água quente para obter a
dicuada, e de ter discutido algumas diferenças entre os conhecimentos das produtoras de
sabão e o conhecimento científico, a Professora Eliane prosseguiu a sua aula ditando para os
alunos um resumo de suas explicações. Depois disso, ela continuou explorando outros
assuntos com base no que havia deixado escrito na lousa, como a hidratação dos íons K+ e
CO32- por exemplo, perguntando aos alunos o que aconteceria se “evaporássemos essa água
aqui?”. Em seguida, ela solicitou aos alunos que procurassem no hipermídia o menu de
respostas para a pergunta “Que sal é esse que se forma com a evaporação da dicuada?” e a
aula prosseguiu:
P: Que sal? / Vai, procura lá na pergunta, lá, “Visões de Mundo”. / “Que sal é esse que se
forma com a evaporação da dicuada?” / “Visões de Mundo”. / Todo mundo chegô aí? /
Clica lá no Pensador.
// [Alguns alunos falando; nas telas dos computadores aparece a resposta do Pensador].
16. P: Olha aí. / “O sal que Dona Aparecida mencionou é uma mistura de substâncias dentre
as quais a potassa ou carbonato de potássio de cor branca. Quando Dona Rosa diz que fica
branquinho o sal, é porque ela está vendo o carbonato de potássio, um sal que cristaliza
com a evaporação da água”. Né? Os íons estavam hidratados. Com moléculas de água
rodeada. As moléculas de água evaporaram e aí... Íon positivo e negativo se atraíram
formando o sal, de cor branca. / É... A Rosa fala aí. “Aparecida: E essa... e essa dicuada
aqui, se a gente põe ela na panela, / deixa ela secá, vira um sal.” “Se a dicuada for
colocada para secar, após a sua evaporação, / resulta uma mistura de substâncias
15.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

químicas, dentre as quais o carbonato de potássio”. Qual que é a diferença gente, de uma
fala pra outra aí?
Aluno responde: (...).
P: São duas visões... diferentes. Mas duas visões diferentes pra podê falá do mesmo
processo?
Alunos: É.
P: É. E todas as duas são válidas?
Alunos: São.
P: Ela observô / que fica um sal branquinho. Só que na visão da Química, olha lá, já tem
toda uma explicação, porque já tem todo um saber sistematizado, elaborado, organizado.
E, a fala dela aqui é uma fala o quê? É um saber popular. Tentô, fêz, observô, deu aquilo
alí. Tem maiores explicações. Não! Ela não precisa daquela explicação alí pra fazê o
sabão. Continua...// [Alunos acessam a página seguinte da resposta do Pensador].

.
. [A classe continua explorando a resposta do Pensador para a pergunta referente ao “sal” da dicuada].
.

(Trecho extraído da SERIE P5)

No diálogo acima, Eliane e os alunos começaram a explorar a resposta do Pensador para a
pergunta “Que sal é esse que se forma com a evaporação da dicuada?”. Observo que a
Professora fez um movimento na direção de explorar diretamente essa resposta e não deu
atenção a nenhuma das respostas dos grupos para discussão. Assim que os alunos atenderam
ao comando de Eliane e acessaram a resposta do Pensador (Linha 15), ela leu os dois
primeiros parágrafos da primeira página desta em voz alta e pausou a leitura para explicar a
cristalização do carbonato de potássio devido à evaporação das moléculas de água do meio.
Em sua explicação, Eliane mostrou que os íons K+ e CO32- são rodeados por moléculas de
água em solução, e que com a saída dessas moléculas, esses íons se atraem novamente
“formando o sal, de cor branca” (Linha 16). Depois, ela continuou a ler a resposta do
Pensador no quadro de comparação entre linguagens presente na resposta do “Pensador”. Ela
leu primeiro o lado esquerdo do quadro, referente à voz de Dona Aparecida, e depois o lado
direito, correspondente à interpretação química dessa voz. Daí, a Professora Eliane perguntou:
“Qual que é a diferença gente, de uma fala pra outra aí?” (Linha 16).
Um aluno respondeu inaudível e Eliane então disse que se tratava de “duas visões
diferentes”, fazendo uma nova pergunta nesse contexto: “Mas duas visões diferentes pra podê
falá do mesmo processo?” (Linha 18), e os alunos responderam: “É”. Em sua pergunta, Eliane
pareceu demonstrar surpresa para os alunos sobre a possibilidade de existirem duas
linguagens distintas para se referir ao mesmo fato. Então ela perguntou: “E todas as duas são
válidas?” (Linha 20) e os alunos responderam: “São”. Depois disso, observo que Eliane não
leu a segunda linha do quadro de comparação entre linguagens, correspondente à voz de Dona
Rosa e à sua tradução para a linguagem química. Ela disse: “Ela observô que fica um sal
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branquinho” (Linha 22) e logo em seguida estendeu a percepção das diferenças entre as
linguagens para o campo da percepção das diferenças entre os modos de explicar/conhecer em
jogo. Para ela, a linguagem Química e a visão correspondente “tem toda uma explicação [...]
um saber sistematizado, elaborado, organizado” (Linha 22), e a linguagem de Dona Aparecida
e Dona Rosa compreendem um “saber popular”, cujos modos de conhecer se baseiam em
“tentô, fêz, observô, deu aquilo alí” e não há “maiores explicações” (Linha 22). O que é
interessante na fala da Professora Eliane, é que mesmo ela tendo destacado características que
qualificam mais a linguagem e o conhecimento químico (“tem toda uma explicação”, é
“sistematizado”, “elaborado” e “organizado”) e enfatizado a maior simplicidade do
conhecimento de Dona Aparecida, no final de sua fala ela isentou Dona Aparecida “daquela
explicação alí”, ou seja, ela considerou desnecessário que Dona Aparecida e Dona Rosa
soubessem Química no contexto da obtenção do “sal” da dicuada.
Observo no diálogo anterior a existência de uma abordagem comunicativa do tipo
interativa-de autoridade na direção da resposta do Pensador, e um padrão de interação
discursiva com pelo menos duas seqüências triádicas do tipo I-R-A: I,R,I-R-A,I-R-A,I-R-R
(IH,P,Rh,P,IP-RA-AP,IP-RAs-AP,IP-RAs-RP), ou seja, o diálogo foi iniciado pela atenção à
pergunta do Hipermídia, a resposta da Professora foi direcionar os alunos para a resposta do
Pensador no hipermídia e leu a mesma. Depois ocorreu a inserção de uma nova pergunta:
“Qual que é a diferença gente, de uma fala pra outra aí”. Um aluno respondeu (inaudível) e a
Professora avaliou dizendo: “São duas visões... diferentes”, colocando depois uma nova
pergunta. Os alunos responderam dizendo “É”, e Eliane concordou. Depois ela colocou outra
pergunta: “E todas as duas são válidas?” e os alunos responderam dizendo que “São”. Eliane
então emitiu a sua resposta final na direção de comparar os conhecimentos envolvidos através
de suas linguagens.
Eliane e os alunos continuaram explorando a resposta do Pensador para a pergunta
referente ao “sal” da dicuada e logo depois passaram a analisar as respostas para a pergunta
“Por que a dicuada quanto mais forte mais rápido fáiz o sabão?”:
32.

P: A maior quantidade DO... sal, que é o que elas precisam pra podê fazê o sabão. Então
procura aí, por favor, a pergunta, “Por que a dicuada quanto mais forte / mais rápido faiz
o sabão?”.

// [Alunos procuram; no monitor do computador do grupo Framafafe os alunos procuram a pergunta
no menu e encontram rápido; entra a página das respostas dos grupos para essa pergunta].

P: Tá certo. Primeiro dá uma olhada aí nas respostas dos grupos. Vamos. Rapidinho.
// (A filmadora foca na tela do grupo Framafafe; o que aparece na tela é a resposta dada por esse
grupo durante aproximadamente um minuto e meio).
33.
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34. P: Clica lá no Pensador. Tá girano.
// [Entra na tela do grupo Framafafe a página da resposta do Pensador para a questão].
35. P: “A formação do sabão consiste em uma reação química. Um fator que afeta a
velocidade das reações é a concentração dos... reagentes. [Dá o sinal; alunos não se mexem].
Quanto maior for a concentração dos reagentes maior será a velocidade da reação”. Então
clica... / [Alunos mudam de página]. Ó, olha a fala de... tá escrito em azul aí ó / “MAIS
FORTE” / é a linguagem da produtora. Mais forte. Se fosse na linguagem química, a
gente falaria o quê?
36. Aluna: “Mais concentrada”.
37. P: Mais concentrada, né? Pra elas fazerem o sabão ISSO fez diferença?
38. Aluna: Não.
39. P: Nenhuma. “Mais rápido fáiz”.
40. Aluna: Velocidade.
41. Aluno: Maior velocidade.
42. P: Maior é a velocidade DA... reação. / Volta. Depois a gente / termina de comentá.
Visões de Mundo... um clique em sair. E deixa assim [Alunos acompanham]. Né?!

(Trecho extraído da SERIE P5)

Dessa vez, na exploração da pergunta relativa ao aumento da velocidade do preparo do
sabão de cinzas mediante o uso de uma dicuada “mais forte”, Eliane primeiro pediu aos
alunos que dessem “uma olhada aí nas respostas dos grupos” (Linha 33), mas não explorou
essas respostas com os alunos. Observo aqui que os alunos do grupo Framafafe parecem não
ter atendido à solicitação da Professora, considerando que a resposta dada por eles
permaneceu o tempo todo na tela. Logo em seguida, Eliane pediu que os alunos acessassem a
resposta do Pensador para aquela pergunta. Ela então leu a resposta que aparece no centro da
tela em voz alta e no meio de sua leitura soou na sala o sinal de término da aula. É
interessante observar que os alunos não se mexeram na direção de interromperem as
atividades e saírem da sala naquele momento e isso ocorreu várias vezes durante a exploração
dos dois instrumentos hipermídia, diferente de quando havia uma outra aula na qual os alunos
imediatamente se movimentavam para deixar a sala ao soar o sinal de término. Eliane então
prosseguiu explorando um novo quadro de comparação entre linguagens, no qual as
expressões “mais forte” e “mais rápido fáiz” são traduzidas para as expressões “mais
concentrada” e “maior velocidade da reação” respectivamente (Linha 35-42). Chamo atenção
aqui o fato de Eliane ter mencionado a cor dos caracteres usada no hipermídia para diferenciar
as duas linguagens (Linha 35) e também o fato dela perguntar na linha 37 se falar “mais
forte” e “mais concentrada” “fez diferença?” e uma aluna respondeu dizendo que “Não”.
No diálogo anterior a abordagem comunicativa foi do tipo interativa-de autoridade, na
direção da resposta dada pelo Pensador para a pergunta “Por que a dicuada quanto mais forte
mais rápido fáiz o sabão?”. O padrão de interação discursiva foi do tipo I-R-P-R-P,R,I-R-
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A,I-R-A,I-R-R-A. Eliane iniciou solicitando aos alunos que acessassem o menu de respostas
do hipermídia das ‘Visões de Mundo’. Em resposta, os alunos atenderam ao pedido. Em uma
ação de prosseguimento Eliane pediu que os alunos explorassem as respostas dos grupos,
“Rapidinho”, disse ela. Os alunos assim procederam. Depois, ela pediu aos alunos: “Clica lá
no Pensador”, dando prosseguimento à exploração do hipermídia, e leu a resposta do
“Pensador” para a pergunta. Após essa leitura, Eliane colocou uma nova pergunta: “MAIS
FORTE” é a linguagem da produtora. Mais forte. Se fosse na linguagem química, a gente
falaria o quê?”. Uma aluna respondeu: “Mais concentrada” e recebeu uma avaliação positiva
de Eliane, a qual colocou uma nova pergunta em seguida: “Pra elas fazerem o sabão ISSO fez
diferença?”. A aluna respondeu que “Não”, recebendo nova avaliação positiva de Eliane.
Depois, essa mencionou as palavras “Mais rápido fáiz”, sugerindo que os alunos
interpretassem esse modo de dizer das produtoras do sabão. A aluna respondeu dizendo
“Velocidade” e um aluno respondeu em seguida dizendo: “Maior velocidade”. Eliane então
encerrou a aula fazendo uma avaliação positiva dessa última resposta. Chamo atenção para o
padrão inicial e direcionador de exploração do hipermídia (I-R-P-R-P-R...) e o padrão
seguinte de exploração da resposta do “Pensador” (...I-R-A,I-R-A,I-R-R-A), com formulação
de perguntas na direção de transitar para a linguagem química por parte da Professora,
seguidas de respostas dos alunos e de avaliações da mesma.
6.5.13 - Discussão dos Episódios nos 17 e 18
6.5.13.1 - Resumindo os episódios
O episódio 17 se referiu a uma aula na qual os alunos interagiram pela primeira vez
com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’. No início eles exploraram livremente o instrumento
adentrando por várias páginas do mesmo. Depois a Professora pediu que acessassem o menu
de respostas para a pergunta “Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?”
e concentrou sua atenção nas respostas dos grupos Álcalis e The best team, realizando a
leitura das mesmas em voz alta e fazendo pausas para tecer comentários e inserir novas
perguntas. Ela também explorou as respostas dos grupos Escribas e Artes, mas nesses dois
casos procurou analisar problemas de escrita, imprecisões e a ausência de relação com o que
estava sendo perguntado. No final de sua aula, Eliane enfatizou que todos os grupos
apresentaram problemas em suas respostas ao Hipermídia Etnográfico.
Nos episódios 18(a), 18(b) e 18(c) vimos diferentes movimentos da Professora e dos
alunos na direção de continuar respondendo à pergunta “Como podemos explicar o processo
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de obtenção da dicuada?”. Os alunos socializaram os seus desenhos para representar o
processo no “nível microscópico” e a Professora explorou os mesmos. Depois ela partiu para
uma análise da resposta dada pelo Pensador para a pergunta (hipermídia das ‘Visões de
Mundo’), explicou o mecanismo de dissolução do carbonato de potássio em água, justificou
ações da “sabedoria popular” através do conhecimento científico e comparou os
conhecimentos envolvidos. No episódio 18(c) o foco das discussões na classe continuou
sendo a comparação entre os conhecimentos, só que dessa vez isso foi feito através dos
quadros de comparação entre linguagens presentes nas respostas do Pensador para a pergunta
“Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?” e para a pergunta “Por que a
dicuada quanto mais forte mais rápido faiz o sabão?”.
6.5.13.2 - Distinguindo uma descrição de uma explicação e a difícil tarefa de construir as
respostas para as perguntas do Hipermídia
No episódio 17 os alunos interagiram pela primeira vez com o hipermídia das ‘Visões
de Mundo’. A Professora iniciou a exploração do instrumento focalizando a pergunta “Como
podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?”, e escolheu as respostas de dois
grupos para explorá-las junto à classe. Depois ela mencionou que as respostas dadas por todos
os grupos da turma apresentavam problemas e escolheu as respostas de outros dois grupos
para exemplificar o fato. É interessante observar que nessa aula a Professora Eliane usou as
respostas dos alunos para duas finalidades distintas. Primeiro ela usou as respostas dos grupos
Álcalis e The best team para responder à pergunta e depois ela usou as respostas dos grupos
Escribas e Artes para exemplificar problemas.
Analisando as respostas dos grupos Álcalis e The best team vemos que existe nas
mesmas uma natureza explicativa para o processo de obtenção da dicuada, assim como há
também uma descrição do procedimento empregado. No caso do grupo Álcalis, a obtenção da
dicuada foi associada a “fazer café” e recebeu o nome de “lixiviação”. A explicação do
processo foi atribuída a uma “lavagem” das cinzas para “extrair as partes solúveis”. Depois, o
grupo mencionou que as cinzas são “colocadas e prensadas dentro do barrilero” seguindo-se a
colocação de água quente “aos poucos” para obter a dicuada após um tempo, a qual é
recolhida em “uma bacia de zinco, de plástico ou em tacho de cobre”. Vemos nesse segundo
trecho da resposta que a descrição do procedimento pelos alunos teve como fonte as
informações presentes no Hipermídia Etnográfico (ver a página do texto A dicuada quanto
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mais forte mais rápido fáiz o sabão), ao passo que o trecho inicial se referiu à uma explicação
para o processo vinda de uma outra fonte que não foi citada pelo grupo.
Na resposta dada pelo grupo The best team, a ordem dos componentes explicativo e
descritivo do processo foi invertida: primeiro os alunos descreveram como a dicuada é obtida,
e isso foi feito de modo semelhante ao grupo Álcalis: “São obtidas através das cinzas
colocadas dentro do barrilero soca-se coloca-se água quente aos poucos sobre as cinzas,
esperar a dicuada sair”. Depois veio a explicação do grupo: “[...] a água quente facilita na
retirada das partículas necessárias para obter a dicuada”. Nessa resposta, o processo de
obtenção da dicuada foi associado à “retirada das partículas necessárias” que é “facilitada”
pelo uso de água quente.
Depois de explorar as respostas desses dois grupos, a Professora emitiu uma resposta
que resumiu e integrou as explicações dadas por eles. Ela disse que o processo é “parecido,
semelhante” com “fazê café”, “coá café”, no qual “vai extraí da cinza a substância”, e “essa
substância tem que sê solúvel” (resposta derivada do grupo Álcalis) e que “se você usá água
quente favorece a dissolução” (resposta do grupo The best team). Noto que nesse enunciado, a
Professora Eliane não se preocupou com os trechos das respostas associados a “descrever
como” o processo ocorre, concentrando a sua atenção no componente explicativo analógico e
causal das mesmas.
Analisando as respostas dadas pelos outros dois grupos, vemos que essas não se
referiram a explicações do processo de obtenção da dicuada mas a uma descrição dos
procedimentos adotados. No caso do grupo Escribas isso foi feito enumerando as ações. No
segundo passo mencionado pelo grupo, no entanto, os alunos mencionaram algo que não
coincidia com as informações comunicadas pelo Hipermídia Etnográfico. Os alunos disseram
que após “colocar as cinzas em uma bacia ou em outro lugar”, essas são cobertas com
“galhos, principalmente folhas de bananeira, em cima de uma mesa”; o problema aqui se
relaciona ao fato dos alunos terem dito que as cinzas são “cobertas” com “galhos” e “folhas
de bananeira”. Ou os alunos não conseguiram se expressar corretamente na resposta ou não
perceberam como as folhas de bananeira são realmente usadas no processo; além disso, não
há uma menção ao uso de “galhos” nesse processo no Hipermídia, a não ser através do vídeo
Preparando o barrilero, no qual um dos cenários mostra Dona Dica colocando o seu barrilero
sobre um suporte (o girau) construído com “galhos” de árvores, o que compreende uma
situação bastante distinta daquela mencionada pelos alunos. O elemento “mesa” da resposta
do grupo também é estranho.
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No caso da resposta do grupo Artes a descrição do procedimento foi mais sucinta e
incluiu uma menção ao tempo necessário para a sua realização. O que a Professora quis saber
desse grupo era se a resposta dada correspondia à pergunta formulada, evidenciando a sua
percepção de que a resposta não atendia ao que foi perguntado. É curioso que a Professora
Eliane não tenha mencionado os problemas de escrita (de pontuação principalmente) nas
respostas dos grupos Álcalis e The best team, como seria de se esperar no contexto da
identificação dos problemas das respostas dos grupos. Nas respostas desses dois grupos ela
concentrou a atenção somente nas informações veiculadas, deixando para identificar os
problemas somente nas respostas dos grupos Escribas e Artes. Esses dois usos distintos das
respostas do alunos está claramente associado à natureza das mesmas, sugerindo que a
Professora percebeu haver uma diferença marcante entre elas, e embora ela não tenha
explicitado essas diferenças ela o fez implicitamente, valorizando as respostas de natureza
explicativa e desvalorizando as respostas de natureza descritiva.
O problema maior dos alunos na elaboração de suas respostas para a pergunta “Como
podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?” parece ter sido perceber a diferença
entre descrever o processo e explicá-lo. Analisando as respostas de todos os grupos para essa
pergunta vemos que somente três grupos fizeram movimentos na direção de explicar o
processo (grupos Álcalis, The best team e Framafafe) enquanto os outros cinco grupos
seguiram a direção de descrever o procedimento envolvido segundo o que haviam observado
no Hipermídia Etnográfico.
Em um artigo interessante publicado na revista Science Education, Horwood (1988)
faz uma análise das diferenças entre uma explicação e uma descrição. Ambas são vistas como
sendo importantes na compreensão do mundo pelos alunos nas aulas de ciências, mas há
diferenças que nem sempre são claras na prática docente e nos materiais instrucionais,
chegando muitas vezes a haver confusões e serem dadas como sinônimos.
Em sua análise, Horwood se baseia em três autores: Gregory Bateson, Jane Martin e
Dennis Weaver. Para Bateson (1979, apud HORWOOD, 1988, p. 41-42), uma descrição é
“puramente informação”, cujas partes são apresentadas isoladamente, ou seja, sem estabelecer
conexões com outras informações. A diferença em relação a uma explicação, é que esta
estabelece conexões entre informações, buscando mapear uma coisa ou fato no âmbito de um
sistema lógico de causalidade. Bateson reconhece que existem explicações mais e menos
vigorosas, e embora essas últimas muitas vezes não sejam aceitas pela comunidade científica
elas podem sê-lo para as pessoas comuns.
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Horwood diz que
É comum ver os professores de ciências e os alunos usarem a descrição de um
evento ou processo como equivalente a explicá-lo. Ou seja, nos termos de
Bateson, a informação sobre uma seqüência de passos é dada com pouca ou
nenhuma projeção na direção de uma cadeia causal. A explicação
considerada é dada como uma descrição do processo (HORWOOD,
1988, p. 45).

No caso das respostas dos alunos para a pergunta “Como podemos explicar o processo
de obtenção da dicuada?”, vemos que a maior parte deles fez exatamente o que Horwood
mencionou acima, ou seja, eles descreveram o processo de obtenção da dicuada para explicálo. Mas a Professora percebeu que a descrição do procedimento não explicava o processo, ou
seja, não respondia à pergunta.
Mortimer e Scott (2002, 2003) oferecem visões um pouco distintas de uma descrição e
de uma explicação. Uma descrição para eles “envolve enunciados que se referem a um
sistema, objeto ou fenômeno, em termos de seus constituintes ou dos deslocamentos espaçotemporais desses constituintes” e pode ser do tipo empírica ou teórica. Uma descrição
empírica se refere às características observáveis do fenômeno e uma descrição teórica vai
além do fenômeno, com atenção para entidades que não são diretamente observáveis
(MORTIMER e SCOTT, 2003, p. 31). Uma explicação para esses autores “envolve importar
algum modelo teórico ou mecanismo para se referir a um fenômeno ou sistema específico” e,
tal como a descrição, também pode ser de natureza teórica ou empírica.
Sob a ótica desses dois últimos autores, as respostas da maioria dos alunos para a
pergunta referente a explicar o processo de obtenção da dicuada compreenderam descrições
do tipo empírico, se referindo às características observáveis do fenômeno mediadas pelo
Hipermídia Etnográfico. A resposta do grupo Álcalis, por sua vez, envolveu uma explicação
do tipo empírica, na qual o processo foi considerado “semelhante ao de fazer café” e as cinzas
são “lavadas” pela água que extrai as suas “partes solúveis”. Observo, no entanto, que ver o
processo como uma extração das “partes solúveis” das cinzas implica também numa
tendência a explicar o processo teoricamente, ou seja, considera haver uma interação
específica, a nível molecular, entre a água e as “partes solúveis” das cinzas. O mesmo pode
ser dito para a resposta dada pelo grupo The best team, na qual a explicação também foi do
tipo empírica e tendeu à incorporar elementos teóricos, considerando particularmente que os
alunos mencionaram a “retirada das partículas” das cinzas facilitada pelo uso de água quente.
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Quando os alunos foram chamados a representar através de desenhos o processo de
obtenção da dicuada a “nível microscópico”, vemos um movimento iniciado pela Professora
na direção de transformar a descrição empírica dada pela maioria dos grupos, tendo por base
os conteúdos do Hipermídia Etnográfico, em uma descrição teórica. Tal movimento é
considerado como sendo bastante importante na construção de idéias científicas por Mortimer
e Scott:
Falando de um modo geral, as descrições que são mais importantes na
construção de idéias científicas pertencem ao segundo tipo (descrições
teóricas), na medida em que não é só o fenômeno que é de interesse na
ciência, mas o modo através do qual o fenômeno é reconstruído à luz das
ferramentas teóricas disponíveis (MORTIMER e SCOTT, 2003, p. 31).

As ferramentas teóricas usadas pelos alunos em seus desenhos se referiram à
incorporação do modelo de partículas para representar o processo de obtenção da dicuada, nos
quais substâncias tais como a água, o carbonato de potássio e compostos de ferro foram
representados por bolinhas, quadradinhos, triângulos e etc. Esse passo foi importante para a
compreensão científica do processo de obtenção da dicuada porque os alunos foram levados a
“ver” o mesmo através de interações entre “entidades invisíveis”, se aproximando, portanto,
um pouco mais do universo descritivo-explicativo comum à ciência, povoado por entidades
que não podem ser vistas, tais como os átomos, as moléculas, as partículas e outras. Observo,
no entanto, que os desenhos dos alunos não permitiram explicar as interações
intermoleculares envolvidas no processo, mas descrevê-las através de interações entre
“entidades invisíveis”.
O trabalho de Jane Martin (1970, apud HORWOOD, 1988, p. 42, 43), estabelece uma
diferença entre aquelas explicações dadas no contexto de um trabalho de pesquisa científico e
aquelas dadas pelos professores nas aulas de ciências. Martin argumenta que as explicações
dadas nesses dois contextos são diferentes: enquanto o pesquisador busca descrever e explicar
para promover descobertas e entendimentos para si mesmo e através da comunicação com
seus pares, o professor utiliza a explicação para comunicar conhecimentos e promover
compreensão, havendo, portanto, critérios diferentes para julgar o sucesso da explicação
nesses dois contextos.
Explicar alguma coisa e expressar essa explicação é uma função da pesquisa
que precisa somente buscar ser uma explicação verdadeira e racional das
coisas. O explicador, como pesquisador, não precisa se preocupar se a
audiência compreendeu ou não a explicação. Os cientistas procuram ser
claros e expressivos, mas não é missão deles como explicadores garantir
que todos compreendam o seu trabalho. Além disso, uma explicação de
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pesquisa pode ser altamente válida mesmo sendo incompleta. (...) Na
visão de Martin, quando um professor de ciências explica coisas aos alunos, o
ato deve ser julgado de modo diferente em comparação com o caso de um
cientista explicando coisas em um trabalho de pesquisa. No curso de
desenvolver uma lista de critérios para as explicações do professor, Martin
argumenta que uma explicação aceitável não precisa encontrar a mesma
condição de verdade daquela do pesquisador. A explicação pode abreviar
apropriadamente, omitir ou mesmo falsificar a explicação de modo a torná-la
acessível e satisfazer os alunos. Para Martin, a necessidade de satisfazer o
aluno é o requisito supremo envolvido nas explicações do professor. O
entendimento e a satisfação são, portanto, as características que tornam as
explicações desenvolvidas e usadas pelo Professor diferentes daquelas
explicações desenvolvidas e usadas pelos cientistas (HORWOOD, 1988,
p. 42, 43).

No contexto da exploração das respostas dadas pelos alunos para a pergunta “Como
podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?” vemos uma situação um tanto quanto
diferente daquela vista por Martin na citação acima, na qual não eram os alunos que tinham
que ser satisfeitos com as explicações da Professora, mas eram eles que tinham que emitir
uma explicação que satisfizesse a mesma. A Professora, por sua vez, agiu como um “filtro”
das respostas dadas pelos alunos, privilegiando aquelas que possibilitassem o entendimento
causal do processo de obtenção da dicuada. Ao mesmo tempo, ela procurou fazer os alunos
perceberem que havia respostas elaboradas que não atendiam a esse quesito. Ela não
distinguiu explicitamente as respostas explicativas das respostas descritivas e deixou implícito
que havia diferenças nas respostas dos grupos, sendo as mais adequadas aquelas que
possibilitaram explicar o processo, tal como havia sido solicitado na própria pergunta.
No entanto, ao dar passos na direção de explicar o mecanismo de dissolução aos
alunos, a Professora agiu exatamente como Martin descreveu. Ela se referiu ao carbonato de
potássio com um “composto iônico” sólido. Depois ela disse que “Em um grão / de carbonato
de potássio presente na cinza, aquela de coloração branca, existe uma quantidade ENORME
de íons que se orientam e formam assim o retículo cristalino. Que é uma REDE, que é o
estado físico sólido” (Episódio 18 (b), SERIE P5, linha 5). Ao representar o carbonato de
potássio na lousa, Eliane desenhou uma seqüência alternada de bolinhas maiores e menores
contendo sinais de carga, associando essas bolinhas aos íons presentes no composto. Já ao se
referir à água, Eliane partiu da representação espacial dessa molécula (angular) e a “traduziu”
na forma de um “arco” ou “ferradura”, conforme desenhou na lousa, contendo sinais de
cargas (negativas nas extremidades e positiva no centro). A impressão aqui é que Eliane
procurou simplificar as representações teóricas dos compostos envolvidos para tornar o
mecanismo de dissolução mais acessível aos alunos. Através desses movimentos, vemos
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Eliane tanto realizar uma descrição teórica dos principais constituintes envolvidos no processo
de obtenção da dicuada como realizar uma explicação teórica para a “extração”, a “retirada”
de substâncias das cinzas pela água. Tais movimentos certamente foram favorecidos com a
exploração anterior dos desenhos dos alunos, ou seja, com a transição da descrição empírica
do processo para a descrição teórica baseada na interação entre partículas.
Na visão de Dennis Weaver (1958, apud HORWOOD, 1988, p. 43), há duas condições
que governam uma comunicação acurada sobre uma informação: aqueles que recebem a
explicação devem ser movidos para mais perto do entendimento correto e as imprecisões ou
simplificações não devem bloquear a aprendizagem futura. Tanto Martin como Weaver vêem
a mudança no conhecimento do aprendiz como de importância primária nesse processo e
reconhecem que uma declaração explicativa deve “pavimentar o caminho para a próxima”,
ou, no mínimo, não inibir o aprendiz na direção de obter novas explicações no futuro. Nesse
contexto, é preciso refletir um pouco sobre a repercussão das simplificações adotadas por
Eliane em suas representações do cristal de carbonato de potássio (seqüência alternada de
bolinhas maiores e menores) e da água (desenho de um “arco” ou “ferradura” com cargas), no
sentido de perceber se tais simplificações não poderiam induzir a uma rejeição das
representações usuais da ciência, tal como observei nas respostas da maior parte dos alunos
para uma das questões propostas na avaliação final das atividades na escola. Nessa questão a
seguinte solicitação foi feita:

Observe as representações da molécula de água, do íon carbonato e do íon potássio abaixo.
Mostre como a água se dispõe ao redor desses íons na “dicuada” (considere que há uma
concentração maior de moléculas de água).

O
H

K+

H

CO32-
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Grande parte dos alunos respondeu à questão usando a representação de “arco” ou
“ferradura” para a molécula de água para “dispor” a mesma ao redor dos íons K+ e CO32- , tal
como foi feito pela Professora em sala de aula. Esse dado é interessante porque mostra que a
simplificação adotada pela Professora fez com que os alunos compreendessem a interação
orientada da água devido à distribuição distinta de cargas em sua molécula. Mas por que razão
os alunos não usaram a representação angular que estava proposta na questão em suas
respostas? Por que preferiram adotar a simplificação da Professora? Podemos dizer que a
simplificação de Eliane foi favorável à compreensão dos alunos mas desfavorável à adoção da
representação científica convencional para a molécula angular da água?
Ao discutir sobre qual deve ser a natureza de uma explicação no ensino de ciências,
Horwood analisa três ênfases curriculares (“curriculum enphasis” in science) conforme
identificadas por Roberts (1982, apud HORWOOD, 1988, p. 47). Um delas é a ênfase na
“Explicação Correta” (Correct Explanation) e se refere aos currículos que conferem valor
elevado às teorias e explicações da ciência. A tarefa do professor, nesses casos, é reproduzir
autoritariamente as explicações que são reconhecidas e aprovadas pela comunidade científica
em sala de aula. Horwood cita o estudo de McCubbin (1984, apud, HORWOOD, p. 47), que
investigou a capacidade dos alunos egressos de um curso de Física operando na ênfase
curricular da “Explicação Correta” em identificar explicações válidas de explicações não
válidas para fenômenos elétricos elementares. Os alunos testados preferiram as explicações
inválidas, demonstrando não se lembrarem das explicações corretas e incapacidade de
distinguir as explicações válidas das não válidas.
À segunda ênfase curricular em ciências foi dado o título de “Estrutura da ciência”
(Structure of Science) e a sua mensagem aos alunos é que a ciência envolve evidência, teoria,
exame, adequação e as suas explicações estão sujeitas a erros. Nessa situação a ciência é vista
como um empreendimento que busca corrigir a si mesma. O papel do professor nesse
currículo é explicar as coisas, mas as suas explicações devem ser submetidas ao escrutínuo e
deve ser entendido que estão sujeitas a mudanças com base em novos e melhores argumentos.
O “Eu como o explicador” (Self as explainer) é a terceira ênfase curricular de Roberts. Nessa
situação, a ciência é situada nos contextos pessoal e cultural e é considerada como sendo
influenciada por esses. Em relação a essa última ênfase Horwood mencionou que:
A existência de outros tipos de explicações é reconhecida e a atividade
humana fundamental de explicar o mundo ao redor é vista como parte do reino
da ciência. Um professor trabalhando dentro dessa ênfase daria muita atenção
às atividades intelectuais dos alunos como explicadores. Nos termos de
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Martin, o aluno tentaria explicar as coisas tanto quanto um pesquisador o faz
(HORWWOD, 1988, p. 47).

No caso das aulas envolvendo o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas, as
perguntas propostas nesse instrumento apontaram os seguintes caminhos para os alunos:
discutir as perguntas/respostas e atingir um consenso com base nos conhecimentos
comunicados pelo Hipermídia ou a partir desses e através de outros conhecimentos, como o
conhecimento químico e os conhecimentos próprios dos alunos, por exemplo. Essa tarefa de
explicar as respostas não foi uma tarefa simples para os alunos. Embora não tenha sido
descrito nos episódios 17 e 18, houve um momento das aulas/intervenções da Professora em
que ocorreu uma discussão sobre a natureza desse trabalho e Eliane me pareceu apontar no
diálogo uma direção para um currículo com ênfase no “Eu (o aluno) como o explicador” para
lidar com a natureza da tarefa envolvendo o Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas.
Para mostrar isso, vou situar o contexto no qual esse diálogo ocorreu. A classe estava
envolvida na discussão da pergunta “De que estão falando?”, referente às explicações das
produtoras do sabão de cinzas sobre o seu “ponto” ou a necessidade de respeitar uma
proporção relativa entre os ingredientes em seu preparo. Eliane estava analisando a resposta
do grupo Álcalis nesse momento (ver SERIE P8, linhas 89-96), a qual continha informações
químicas. Porém, dentre essas informações havia a menção de assuntos que Eliane considerou
como sendo desnecessários no contexto da pergunta formulada e comentou:
P: Às vezes gente, a busca de informação que a gente faz, a gente não consegue o quê?
Separá, né? Colhê informações, depois selecioná o que a gente precisa. Causa essa
dificuldade mesmo. Vão lá pro grupo Escribas.
// [Alunos falando].
97.

No enunciado acima, a Professora estava justificando a natureza da resposta do grupo
Álcalis, a qual embora contendo informações químicas, tinha problemas associados à “busca
de informação” e à dificuldade de “separá, né? Colhê informações”. Após essa fala, Eliane
continuou a exploração das respostas dos outros grupos para a pergunta “De que estão
falando?”, fazendo comentários variados, e conduziu então os alunos para a resposta do
“Pensador” relativa a essa pergunta. A partir dessa resposta, Eliane explorou o “ponto” do
sabão transitando para o conhecimento químico de estequiometria das reações, explorando a
reação de saponificação descrita na resposta do “Pensador” (SERIE P8, linhas 98-147). Após
isso, Eliane perguntou à classe se as produtoras do sabão de cinzas tinham “esse
conhecimento” de “está pesando, olhando a massa” (SERIE P8, linha 148), se referindo ao
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conhecimento químico sobre estequiometria das reações. Uma aluna respondeu que não e o
diálogo abaixo teve início:
150. P:

Não. Este ácido está na forma combinada, está no meio da gordura. Então isso aí gente
já é o quê? É análise química, da Ciência... que consegue o quê? Identificá as substâncias,
quanto delas, quanto de cada uma que vai reagí, se vai sobrá, se não vai sobrá... Então esse
daí já é um outro tipo DE conhecimento, que é o CONHECIMENTO... científico. E lá na
resposta, Joana, do seu grupo gente, aonde que nós vamos ficá nesse meio aí? Nós já
vimos que existe um conhecimento cultural, que existe um conhecimento científico.
Quando... quando a gente vai respondê as perguntas feitas a respeito desse material, nós
vamos ficar com qual resposta? Em que meio que nós vamo ficá? O que quê nós vamos
usá pra podê tá respondeno essas perguntas. Um ou outro? Tem que escolhê? / Um é
melhor do que o outro? Responde mais do que o outro? Que quê vocês acham?
// [Alunos ficam quietos].
151. P: Na hora que, é... Se você achá que você tem que reformulá uma resposta sua aí, do
grupo, você vai olhá o quê agora? Você olhou / a resposta, a fala das mulheres, ou você
olhou lá a fala da Ciência, de reação, de tudo mais. Você tem que escolhê uma ou outra?
152. Aluna: Não.
153. Alunos: (...) [Muitos falando ao mesmo tempo].
154. P: Então nós podemos pegá...// Mas, a Química enquanto ciência também, ela tem também
a parte prática, né? Vai lá também, é feita através de análise, de prática. Só que o
conhecimento cultural delas é só através de fazê e aprendê. Ah, eu fiz com água fria não
deu certo, então vamo esquentá essa água pra vê se funciona melhor. Entendeu? Elas vão
nessa tentativa. Só que uma fala que vocês colocaram no início, de que nós não sabíamos
nem uma e nem outra, isso é muito interessante, né? Nós não sabíamos nada. Nós
partimos do conhecimento delas, / é, nós pudemos avançá, olhá outros textos, outros
materiais, lê outras coisas referentes ao mesmo assunto, mas com uma outra fala. / Aí o
Leonardo hoje não veio, mas ele falou o seguinte na última aula. Que é muito difícil a
linguagem, né? / Que o... o... o grupo optou por colocar a fala das mulheres porque quando
vai lê alguma coisa científica, a linguagem é difícil de tá interpretando. Que quê ocês
acham a respeito disso aí? Vocês têm essa dificuldade?
155. Aluna: Eu concordo.
156. Alunos: (...). [Muitos falando].
157. P: Mas você nunca ouviu na vida, né? Aquela palavra, aquele termo, fica difícil...
158. Aluno: É, tem que corrê atráis pra vê o que quê arruma.
159. P: Esse corrê atrás pra vê o quê que arruma aí é o quê? A gente correria atráis de que
manera?
160. Alunos: (...) [Muitos alunos falando ao mesmo tempo].
161. P: Atrás do Professor. O professor de Química pode não sabê também. E aí?
162. Alunos: (...) [Muitos alunos falando ao mesmo tempo].
163. Aluno: (...) [Fala com a Professora].
(Trecho extraído da SERIE P8)
Após identificar as diferenças entre o conhecimento químico das reações químicas e o
conhecimento das produtoras do sabão, Eliane perguntou aos alunos “Em que meio que nós
vamo ficá? O que quê nós vamos usá pra podê tá respondendo essas perguntas (...). Tem que
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escolhê? Um é melhor que o outro?” (Linha 150). Observo aqui o dilema colocado pela
Professora: qual das explicações “nós vamos usá?”, apontando para uma tomada de decisão
quanto à natureza das explicações que os alunos adotariam dali para frente. Os alunos ficaram
quietos a esse respeito, denunciando o drama em que estavam inseridos em suas
interpretações das respostas do Hipermídia e as suas dificuldades de buscaram, selecionarem e
lidarem com informações químicas explicativas. Eliane continuou impondo esse dilema, se
voltando para o contexto de re-elaboração das respostas pelos alunos (Linha 151). Isso parece
ter mexido bastante com a classe, considerando que muitos alunos começaram a falar com a
Professora e entre eles naquele momento. Em sua fala seguinte, Eliane continuou comparando
os dois modos de explicar e conhecer envolvidos e se lembrou que o aluno Leonardo, na aula
anterior, havia comentado “que é muito difícil a linguagem”, se referindo à linguagem
científica, e perguntou aos alunos se eles tinham essa dificuldade (Linha 154). Uma aluna
confirmou a fala de Leonardo e, novamente, muitos alunos começaram a falar ao mesmo
tempo. Eliane então mencionou o fato dessa linguagem se referir a algo que “você nunca
ouviu na vida” e que “fica difícil”, portanto (Linha 157). Um aluno respondeu dizendo que
“tem que corre atráis pra vê o que quê arruma” (Linha 158) e Eliane quis saber exatamente a
quê ele estava se referindo. Os alunos continuaram falando ao mesmo tempo e um deles
sugeriu “correr atrás do Professor”, conforme sugere a fala de Eliane na linha 161, a qual
respondeu dizendo que “O professor de Química pode não sabê também. E aí?”. Através
desse comentário observo que Eliane devolveu aos alunos a responsabilidade de aprenderem a
formular respostas por conta própria. O diálogo prosseguiu e Eliane enfim apontou para um
currículo do tipo o “Eu (o aluno) como o Explicador”:
164. P:

Tá, olha aqui o que quê ele tá colocano. É... partiu da fala delas, fez uma... uma
pesquisa, aí encontrô uma outra linguagem mais complicada que a científica, aí o quê que
você tenta fazê?
165. Aluno: (...).
166. P: Aí ele criou uma linguagem... uma LINGUAGEM / dele. / Né? É o que quê ele fez,
pegô uma informação, outra informação, tentô traduzí isso tudo e fez uma própria
linguagem. / A gente muitas vezes faz isso, né? A gente tem que fazê isso. Mas veja bem,
tudo isso, é, tudo isso é certo... O desenvolvimento é esse mesmo... só que enquanto
estudante de Química, enquanto a gente tá vendo ciência, nós não podemos resistí
também, de ouví essa outra linguagem. Que é a linguagem da Química. [continua].
(Trecho extraído da SERIE P8)
No trecho do diálogo acima vemos uma conversa sobre o desenvolvimento da
elaboração de uma resposta com base em duas linguagens distintas (“partiu da fala delas”, se

543

referindo às produtoras do sabão, e “aí encontro uma outra linguagem mais complicada”).
Uma boa resposta, segundo a continuidade do discurso da Professora é aquela na qual o aluno
cria “uma LINGUAGEM dele (...) uma própria linguagem”, ou seja, a sua resposta
explicativa. “O desenvolvimento é esse mesmo” (Linha 166), disse Eliane, mas ela também
quis deixar claro que isso não significava deixar de lado as linguagens “mais complicadas”
tais como a linguagem da Química, da ciência: “(...) nós não podemos resití também, de ouví
essa outra linguagem. Que é a linguagem da Química”.
Com base no diálogo acima, sou levado a concluir que a construção de respostas para
as perguntas do Hipermídia é realmente uma tarefa difícil. Não é só a questão de lidar com
diferentes modos de conhecer e explicar em sala de aula, mas de chegar até uma resposta do
aluno (o aluno como o explicador) que deve passar pela compreensão de uma “linguagem
mais complicada” (a da ciência), mas que, sobretudo, exige que o aluno compreenda os
diferentes conhecimentos e linguagens. Só mesmo assim ele será capaz de escrever a sua
resposta. Horwood (1988, p. 48) comenta na conclusão de seu artigo que a relação entre o
corpus das explicações científicas e o conteúdo das explicações da ciência escolar é
problemática, porque não se sabe ao certo até que ponto o professor deve permitir que os
alunos desviem dos caminhos ortodoxos da ciência, assim como também não há clareza sobre
o que constitui um equilíbrio apropriado entre a compreensão de um fenômeno com satisfação
e a compreensão das explicações que são normalmente dadas nos trabalhos de pesquisa pelos
alunos. De todo modo, devo mencionar que os alunos não precisavam responder às perguntas
do Hipermídia realizando trânsitos para o conhecimento químico explicativo, e nem se exigiu
que eles assim o fizessem sabendo buscar as informações e selecionar as mais adequadas. O
importante desse processo foi a sua ascensão gradual nessa direção e que não se baseou
somente na compreensão de conteúdos, mas também na compreensão da natureza dos modos
de conhecer envolvidos. Como base em todas as considerações tecidas acima, o mais
relevante era compreender os diferentes modos de conhecer em jogo e, em se tratando do
conhecimento químico, é nítido que os alunos tiveram dificuldades, seja na sua busca, seja na
sua seleção ou mais radicalmente através de sua rejeição em favor de outros modos de
conhecer. Isso me leva a crer que para tornar o conhecimento químico mais acessível aos
alunos é preciso estabelecer mecanismos de compreensão gradual dos mesmos, entre outras
coisas. Um aluno somente conseguiria emitir a sua resposta a partir dessa compreensão
concluída e isso era algo que ainda estava em processo na classe. A interação inicial com o
Hipermídia, as intervenções da Professora Eliane, as discussões nos grupos e na classe e a
interação com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ foram meios empregados nessa direção e
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a estratégia mais indicada parece ter sido mesmo proceder como Eliane fez, remetendo aos
próprios alunos a responsabilidade por essa compreensão; é somente a partir de seus
empenhos e vontade que um currículo do tipo o “Eu como o explicador” me parece ser
possível e, a meu ver, esse seria o tipo de currículo mais indicado nas aulas envolvendo o
Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas.
6.5.13.3 - Sobre a natureza da resposta do Pensador para a pergunta “Como podemos
explicar o processo de obtenção da dicuada?”
Podemos dizer que houve uma ampla movimentação da classe ao redor do
entendimento do processo de obtenção da dicuada. A

resposta

dada

pelo

Pensador

é

particularmente interessante para analisar porque ela tem elementos de descrição empírica e
teórica e de explicação empírica e teórica para o processo:
“A água passa pelas cinzas” (elemento de descrição empírica) “extraindo as

substâncias que são solúveis na mesma” (elementos de descrição empírica e
teórica). “Isso ocorre porque a água é capaz de dissolver algumas substâncias,
separando-as de outras que não são solúveis e estão presentes nas cinzas”
(explicação empírica e teórica). “Uma substância presente nas cinzas que se
dissolve na água é o carbonato de potássio. Compostos de ferro também são
dissolvidos, fazendo com que a dicuada adquira uma coloração pardaavermelhada” (descrição empírica e teórica).

(Resposta do Pensador para a pergunta Como podemos explicar o processo de
Obtenção da dicuada? – hipermídia das ‘Visões de Mundo)

É interessante observar que a resposta do Pensador não menciona o mecanismo da
dissolução como um modelo teórico para explicar o processo. A iniciativa de fazê-lo em sala
de aula partiu das interações entre o pesquisador e a professora e é muito bem descrita no
livro Química Geral de John Russell, publicado pela editora Makron Books no Brasil, o qual
certamente foi consultado pela Professora para compor a sua aula. A resposta também dá
acesso a uma animação simples que simula o processo de obtenção da dicuada. Nessa, as
cinzas são representadas por bolinhas de colorações diferentes, algumas das quais com borda
diferenciada. Essas bolinhas estão confinadas dentro de um espaço na tela do computador que
simula o barrilero, cuja base é tracejada simulando orifícios. Uma camada de “água” de cor
azul aparece inicialmente “soltando vapores” sobre as bolinhas. Essa camada descreve então
um movimento de passagem por detrás das bolinhas (as cinzas) e vai retirando as bolinhas de
cores brancas e vermelhas, simulando a retirada do carbonato de potássio e dos compostos de
ferro das cinzas pela água. Depois de atravessar as bolinhas, a camada azul adquire a
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coloração avermelhada e sai “pingando” através dos “orifícios” do “barrilero”, sendo
“recolhida” num “recipiente” colocado abaixo. Essa animação revela uma descrição empírica
(a “água” passa pelas “cinzas” e converte-se na “dicuada”, alterando a sua cor) e teórica ao
mesmo tempo (os componentes das cinzas – “bolinhas”, sugerem o modelo de partículas para
descrever a composição variada das cinzas e a dissolução seletiva de algumas substâncias).
Durante o registro da interação dos alunos com essa simulação computacional foi
possível registrar um dos alunos da sala dizer: “Interessante”, o que reforça a sensação de que
o recurso teve boa entrada no meio dos alunos, sendo criativa e útil para a aprendizagem.
Observo também que o recurso é um complemento do texto escrito, o qual é obrigatoriamente
acessado no hipermídia antes da animação. Isso não impede, todavia que a animação seja
consultada diretamente numa situação de sala de aula, fazendo o caminho inverso: observar a
animação, discuti-la com os alunos e explicá-la depois através do texto.
6.5.13.4 - A difícil tarefa de explicar, compreender e expressar o processo de obtenção da
dicuada através do conhecimento químico
Analisando todo o processo desenvolvido em sala de aula para responder a pergunta
“Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?”, vimos a classe realizar
diversas ações e interações. O primeiro passo foi conhecer essa etapa específica do preparo do
sabão de cinzas através da interação em grupos com o Hipermídia Etnográfico, na qual os
alunos observaram expressões tais como “ele é de cinza porque ele é feito da dicuada”, “tem
que socá [...] ficá bem socadinho”, “socá [...] pra podê dá fortidão na dicuada” e outras.
Surgiram também materiais específicos, tais como o “barrilero”, o “balaio de taquaras
trançadas”, “o soquete”, as “folhas de bananeira e o saco de pano”, a “água quente” e outros.
Depois de entender como o processo é realizado os alunos discutiram como poderiam explicar
o mesmo e surgiram idéias que fizeram analogia com o fazer café e incorporaram palavras e
expressões tais como “lixiviação”, “lavagem” das cinzas, extração de suas “partes solúveis”,
“retirada de partículas” e outras. Em seguida, observamos os alunos transitarem de suas
descrições empíricas para descrições teóricas do processo através de seus desenhos de
representação do fenômeno no “nível microscópico”. Depois a classe explorou a resposta
dada pelo Pensador no hipermídia das ‘Visões de Mundo’, contendo componentes de
descrição empírica e teórica e componentes de explicação empírica e teórica. Finalmente,
vimos a Professora explicar o mecanismo da dissolução de compostos iônicos pela água, no
qual termos próprios da linguagem química escolar começaram a ocupar espaço no discurso:
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“composto molecular”, “composto iônico”, “polar e apolar”, “cátion e ânion”, “cargas”,
“retículo cristalino”, “rede”, “hidratação dos íons”, e outros.
Todos esses movimentos evidenciam uma “ampla pavimentação do caminho” na
direção de compreender o processo do ponto de vista empírico e depois explicá-lo através do
conhecimento químico. Podemos associar essa “ampla pavimentação” à uma “demanda de
aprendizagem” relativamente elevada na direção de compreender a ciência envolvida nesse
processo. O conceito de demanda de aprendizagem foi cunhado por Leach e Scott (2002, apud
MORTIMER e SCOTTI, 2003, p. 123, 124) para se referir às diferenças entre a linguagem
social da ciência escolar e a linguagem social que os alunos trazem para a sala de aula. O
conceito é particularmente interessante porque permite atentar para os desafios intelectuais
que são colocados para os alunos de modo a remetê-los a aspectos particulares dos
conhecimentos da ciência escolar. No caso do amplo processo desencadeado ao redor do
modo como as cinzas são usadas no preparo do sabão de cinzas, estou associando a “demanda
de aprendizagem” não só às diferenças entre linguagens, mas também à necessidade de
desenvolver diferentes estratégias e ações para conduzir os alunos da predominante descrição
empírica presente na maioria das respostas dos grupos às explicações de natureza empírica e
teórica do mecanismo da dissolução envolvido.
Um aspecto particularmente interessante desse percurso na direção de “construir
pontes” entre o conhecimento das produtoras do sabão de cinzas e os conhecimentos da
química escolar foi a alteração da abordagem comunicativa das aulas ao longo do processo.
Inicialmente, a comunicação entre os alunos na exploração do Hipermídia Etnográfico foi do
tipo interativa-dialógica, com a participação dos mesmos nos grupos e livre expressão de
idéias. Depois, a abordagem continuou a ser do tipo interativa/dialógica (Episódio 17), na
qual a Professora explorou os desenhos dos alunos e mais de uma resposta dos grupos no
hipermídia das ‘Visões de Mundo’. Todavia, nessa etapa também ocorreu uma tendência a
tornar o discurso de autoridade, considerando que houve uma seleção de idéias na direção do
conhecimento químico explicativo. Depois, ao explorar a resposta do Pensador e explicar o
mecanismo da dissolução, a Professora estabeleceu uma abordagem comunicativa menos
interativa e menos dialógica (Episódios 18 (a) e 18 (b)).
Essa tendência a tornar a abordagem comunicativa menos interativa e mais autoritária
é característica das instruções nas quais o professor culmina o seu processo pedagógico na
direção de conduzir os alunos ao conhecimento e à linguagem da ciência escolar. As
interações do tipo de autoridade são vistas por Mortimer e Scott como
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[...] uma parte igualmente importante e fundamental do ensino de ciências, e
isso, é claro, é consistente com a fato de que a línguagem social da ciência
escolar tem, em si mesma, uma natureza autoritária (MORTIMER e SCOTT,
2003, p. 71).
O percurso percorrido pela Professora Eliane e os alunos evidencia um processo
gradual e difícil na direção das explicações cientificamente aceitas. Não há aqui somente uma
alteração de linguagem, mas também é necessário haver uma alteração do modo de pensar dos
alunos e uma alteração dos seus modos de ver a realidade: partindo do nível empírico para o
nível da interação entre as entidades simbólicas formais e “invisíveis” da ciência. A passagem
de um modo de falar (e pensar e ver) para um outro foi conceitualizado por Mortimer e Scott
como um trabalho de recontextualização (ao invés de descontextualização) e, como vimos, é
um processo difícil e que requer esforço por parte dos alunos e da Professora. Uma evidência
da percepção da dificuldade desse processo para os alunos não foi observada diretamente
através de manifestações explicitadas pelos mesmos. O que foi possível observar nos alunos
enquanto a Professora Eliane explicou o mecanismo da dissolução foi um silêncio absoluto na
sala. A existência de uma dificuldade potencial (ou a previsão da mesma) manteve relação
com o fato da Professora introduzir simplificações para explicar o mecanismo da dissolução,
sugerindo a necessidade de rotas alternativas para facilitar o acesso ao conhecimento
científico pelos alunos.
O estudo da ciência no “conhecimento popular” ou nas “tecnologias nativas” faz parte
da sétima Agenda proposta por Pomeroy (1994) em seu artigo publicado na revista Studies in
Science education (Science Education and Cultural Diversity: Mapping the Field), conforme
já comentei anteriormente. Pomeroy procurou identificar os principais assuntos e tensões ao
redor do multiculturalismo na educação em ciências e especificou para isso alguns programas
e agendas específicas de pesquisa. Nesta agenda em particular, a autora defende a crença que
os alunos irão se relacionar mais facilmente com a ciência se perceberam a presença da
mesma nos conhecimentos de suas culturas locais e terão maior apreço na compreensão dos
princípios científicos inerentes, “mesmo que estas tenham se desenvolvido através de modos
culturais tradicionais e não através da aplicação de processos científicos ocidentais”
(POMEROY, 1994, p. 62). O objetivo dessa agenda é aumentar o interesse dos alunos pela
ciência e promover atitudes mais positivas em sua direção através de investigações das
culturas locais. O método sugerido pela autora se refere a desenvolver o currículo ao redor
dos princípios científicos que explicam, ou existem, nas práticas e tecnologias populares
locais. Pomeroy diz que essa agenda está intimamente relacionada à localização de um
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contexto, mas que ao invés de enfatizar como o ambiente local pode ser usado como um
laboratório para a exploração dos princípios científicos, o foco são os princípios científicos
presentes nas práticas e tecnologias populares. Ela menciona alguns estudos que evidenciam
benefícios na direção de uma melhoria das atitudes dos alunos tanto em relação à ciência
como em relação à herança cultural, como o de George (1988), por exemplo, e menciona a
possibilidade de haver reforço, associação e até mesmo conflitos entre os conhecimentos
populares e os conhecimentos da ciência.
Considerando o silêncio dos alunos durantes as “explicações científicas” da Professora
Eliane, vemos que houve grande interesse e atenção na aula, embora também seja possível
que grande parte dos alunos pode não ter compreendido muito bem o que Eliane estava
explicando. Todavia, em sua aula, Eliane promoveu mais reforços do que conflitos entre os
conhecimentos envolvidos, procurando entender os domínios de conhecimento de cada um e
estabelecer “pontes” para transitar entre os mesmos. Eliane procurou não só transitar para os
conhecimentos químicos (e me pareceu ter ido fundo nessa direção considerando as suas
estratégias e o nível de aprofundamento do mecanismo de dissolução de uma substância
presente nas cinzas) como também para os conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas,
e isso diferiu um pouco da abordagem proposta por Pomeroy em sua agenda de número sete.
Os princípios científicos foram explorados, mas os alunos foram também desafiados
posteriormente a encontrar as suas respostas tendo por base não só esses conhecimentos, mas
também os conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas.
6.5.13.5 - Os alunos alteraram as suas respostas para explicar o processo de obtenção da
dicuada após as aulas de Eliane e a interação com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’?
É interessante analisar as respostas dos alunos antes e após as aulas da Professora
Eliane e as interações com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’. Para a presente discussão
vamos analisar as respostas dos grupos A – The best team, e B – Os incríveis no Quadro 8 e
verificar depois as explicações individuais dos alunos desses grupos, expressas em suas
respostas à questão de número 2 proposta na avaliação final das atividades ao redor dos
conhecimentos sobre o sabão de cinzas (Explique o que ocorre durante a obtenção da
“dicuada”).
A resposta inicial do grupo A foi do tipo descritiva empírica e explicativa empírica (a
menção à “partículas” pelos alunos sugere, no entanto, uma tendência da explicação se dirigir
para o nível teórico). A resposta final também incorporou elementos de descrição do processo
de obtenção da dicuada, porém esta foi escrita através de uma linguagem mais clara e
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pausada. A explicação da resposta final incorporou elementos de explicação empírica com a
analogia ao fazer café (algo que foi discutido no grupo e que apareceu na resposta do grupo
Álcalis) e com menção aos constituintes das cinzas que são dissolvidos pela água, uma
informação que foi discutida em sala de aula e foi comunicada no hipermídia das ‘Visões de
Mundo’. A diferença mais expressiva entre as duas respostas do grupo A, no entanto, foi o
aumento do nível da explicação teórica para o processo, no qual a “retirada das partículas” foi
substituída por uma extração das “partes solúveis em água”, com a definição de algumas
dessas “partes”. Entretanto, a menção ao uso da água quente na primeira resposta, e sua
relação com a facilitação na “retirada das partículas” não foi mencionada na resposta final.
Quadro 8 – Respostas dadas pelos alunos dos grupos A e B para a pergunta “Como podemos
explicar o processo de Obtenção da dicuada?”antes e após as aulas da Professora.
Como podemos explicar o
processo de obtenção da
dicuada?

Resposta dos alunos do grupo A
– The best team.

Resposta dos alunos do grupo B
– Os incríveis.

Resposta elaborada a partir da
interação com o Hipermídia
Etnográfico.

São obtidas através das
cinzas colocadas dentro do
barrilero soca-se coloca-se
água quente aos poucos
sobre as cinzas, esperar a
dicuada sair, a água quente
facilita
na retirada das
partículas necessárias para
obter a dicuada.
1º pega-se as cinzas produzidas
no fogão a lenha.
2º coloca-as em um balaio,
coberto
com
folhas
de
bananeira, em cima de um
estaleiro.
3º umideça as cinzas com água
fervendo, socando-as com uma
mão de pilão até ficarem bem
firme.
4º após feito isso coloca-se
bastante água e aí ela começa a
pingar a dicuada e está pronta
para colocar no sebo para
produzir sabão.
(fonte: Dona Maria José)

Resposta elaborada após as
aulas da Professora e a
interação com o hipermídia das
‘Visões de Mundo’.
A dicuada é obtida a partir
das cinzas. Inicialmente a cinza
é colocada num barrilero
socado e em seguida é
acrescentado a água. Com o
tempo observa-se um líquido
avermelhado que é chamado de
dicuada. Esse processo é
semelhante ao de fazer café
chamado de lixiviação. Ele é
feito visando extrair as partes
solúveis em água como K2Co3 e
compostos de ferro.

A dicuada é obtida através da
dissolução, em água quente, de
algumas substâncias presentes
nas cinzas, carbonato de
potássio e compostos de ferro,
que dão origem a sua coloração
avermelhada. Joga-se água
quente sob as cinzas e num
processo semelhante ao do café
temos
a
diluição
das
substâncias.
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A resposta inicial do grupo B foi essencialmente descritiva empírica, tendo como fonte
as informações vindas de Dona Maria José, a avó de Eglisson, um dos alunos integrantes do
grupo. No caso desse grupo, a resposta sofreu uma alteração radical após as aulas de Eliane e
as interações com o hipermídia. Esta resposta continuou contendo elementos de descrição
empírica, só que esta foi considerada após as explicações empírica (menção ao uso de água
quente e dissolução dos compostos de ferro que dão a coloração à dicuada) e teórica (menção
à “dissolução... de algumas substâncias”) apresentadas pelo grupo. Vemos aqui que houve
uma substancial mudança na re-elaboração final da resposta do grupo B. Todavia, esse grupo
se referiu no final da resposta à “diluição” das substâncias, sendo bastante provável que
queriam se referir à “dissolução”. Vemos aqui um pequeno problema relativo ao emprego do
termo científico adequado.

6.5.13.6 - As explicações individuais dos alunos para “o quê” ocorre durante a obtenção da
dicuada
Vamos analisar agora as explicações individuais dos alunos sobre o fenômeno
envolvido na obtenção da dicuada através de suas respostas para a segunda questão proposta
na avaliação realizada no final das atividades. A questão procurou captar as visões finais dos
alunos sobre “o quê” ocorre “durante” a obtenção da dicuada:

2) Explique o que ocorre durante a obtenção da “dicuada”.

A pergunta proposta sugere dois níveis de respostas como sendo adequadas para
explicar “o quê” ocorre durante a obtenção da dicuada. O primeiro nível, de natureza teórica,
se refere, a mencionar que fenômeno está envolvido (do ponto de vista químico é o fenômeno
da dissolução de determinadas substâncias presentes nas cinzas pela água). O segundo nível,
de natureza empírica, se refere a dizer que a água quente passa ou atravessa as cinzas contidas
no balaio.
A seguir apresento as respostas dadas pelos alunos dos grupos A e B para essa
questão:
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- Resposta de Rosemeire:
Nas cinzas usadas para a obtenção da dicuada estão presentes várias substâncias químicas,
dentre elas o carbonato de potássio e compostos de ferro. Quando joga-se água quente sobre
as cinzas, temos a dissolução de algumas dessas substâncias, inclusive as duas citadas
àcima. O carbonato de potássio é importante no processo de saponificação e os compostos de
ferro responsáveis pela coloração da dicuada (avermelhada).
- Resposta de Eglisson:
As cinzas são colocadas dentro de uma vasilha e depois a água quente que aumenta a
temperatura e a movimentação das partículas e depois soca as cinzas, porque quanto mais
tempo a água estiver em contato com a cinza mais partículas de carbonato de potássio serão
dissolvidas e daí obtendo a dicuada.
- Resposta de Jaqueline:
É preciso peneirar as cinzas, colocá-la no barrilheiro e depois socá-la, jogar água quente, a
água retira das cinzas substâncias necessárias para o preparo do sabão como o carbonato de
potássio e íons de ferro.
- Resposta de Pablo:
É colocado cinzas bem socado em um barrilero e depois é acrescentado água quente. As
cinzas contem K2CO3 e compostos de ferro essa cinza é socada para dificultar a passagem da
água quente e assim remover maior número possível de compostos. Assim no fim observa-se
um líquido avermelhado chamado “dicuada” ou “lixívia”.
- Resposta de Gláucia:
Ocorre uma reação química, em que a água fervente se mistura às cinzas para obter a
dicuada.
- Resposta de Leonardo:
Ocorre uma reação que envolve a potassa que está presente na cinza, com a água, além de
outras substâncias ferrozas existentes na cinza que são responsáveis pela coloração da
dicuada.
- Resposta de Wesley:
A dicuada é obtida num barrilero onde as cinzas são colocadas e socadas. E em seguida é
acrescentado água quente. Esse processo chamado também de lixiviação, se assemelha
demais ao de fazer café. Após esses processos começa passar um líquido de cor avermelhada
(dicuada com K2CO3 e compostos de ferro, depositando-se no fundo do balaio (barrilero).
- Resposta de Maria:
A cinza (acima dessa palavra ela escreveu “KaCO3”) é colocada no barrilero, socada, e em
seguida é jogada água quente, e com o tempo observa-se a obtenção de um líquido
avermelhado (dicuada).
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- Laís:
A dicuada é água misturada nas cinzas (cuadas), por baixo pode colocar algodão para que
os resíduos não passem, e esse caldo irá servir para eliminar a gordura.
- Resposta de Messias:
Ocorre que o carboneto de potássio entre em difusão com a água (H2O) formando assim uma
substância chamada “dicuada”.
As respostas mais adequadas do ponto de vista químico foram aquelas dadas pelos
alunos Rosemeire e Eglisson. Rosemeire descreveu e explicou o processo mencionando as
substâncias retiradas das cinzas e a “dissolução” das mesmas pela ação da água quente.
Eglisson, que também descreveu e explicou o processo nos termos de ocorrer uma
“dissolução”, mencionou ainda a associação entre “quanto mais tempo a água estiver em
contato com a cinza” e quanto maior for a “temperatura e a movimentação das partículas”
“mais partículas de carbonato de potássio serão dissolvidas”. Jaqueline também descreveu o
processo, mas a sua explicação foi associada ao fato da água “retirar” das cinzas as
“substâncias necessárias para o preparo do sabão”. Em sua resposta, Pablo também descreveu
o processo e a sua explicação manteve relação com a “remoção” das substâncias presentes nas
cinzas. Tal como Eglisson, Pablo também mencionou que esse processo é quantitativamente
beneficiado pela dificuldade de “passagem de água quente” pela cinza “socada”.
Para Gláucia o processo de obtenção da dicuada envolve uma “reação química, em que
a água fervente se mistura às cinzas para obter a dicuada”. Leonardo também mencionou a
ocorrência de uma “reação” entre a potassa “com a água, além de outras substâncias ferrosas
[...] responsáveis pela coloração da dicuada”, e tal como Gláucia, ele também não descreveu o
processo. Wesley essencialmente fez uma descrição do processo, deu o nome técnico ao
mesmo, mas não o explicou. Maria também descreveu o processo e não o explicou. Laís
descreveu o processo de um modo diferenciado em comparação com os seus colegas. Ela
associou o mesmo ao experimento feito em sala de aula e não ao processo observado no
Hipermídia Etnográfico e depois ela disse que “esse caldo”, a dicuada, “irá servir para
eliminar a gordura”. A resposta de Messias foi a mais estranha de todas. Ele explicou o
fenômeno, mas associou o mesmo a uma “difusão” (ele provavelmente quis dizer
“dissolução”) e a substância que “entra em difusão com a água” é o “carboneto de potássio”.
Para Messias, a dicuada também compreende uma “substância”, cabendo perguntar: Messias
saberia diferenciar uma “solução” de uma “substância” para se referir à dicuada ou as estava
considerando como sinônimos?
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Entre os dez alunos acima, somente Eglisson, Gláucia e Laís não mencionaram as
substâncias presentes nas cinzas e que passam a fazer parte da composição da dicuada no
processo. O aspecto da coloração avermelhada da dicuada chamou a atenção de cinco alunos:
Rosemeire, Pablo, Leonardo, Wesley e Maria, e somente Leonardo, Gláucia e Messias não
descreveram o processo. Os alunos não precisavam descrever o processo na realidade. Mas a
maior parte deles o fez, mostrando ter adquirido conhecimentos sobre o mesmo em suas bases
empíricas e mencionando detalhes como o uso da água quente, a necessidade de socar as
cinzas e o tempo de contato entre a água e as cinzas como fatores benéficos em termos
quantitativos (respostas de Pablo e Eglisson). Houve ainda menção a detalhes que ocorrem no
nível molecular, como o aumento da “movimentação das partículas” com a temperatura da
água (resposta de Eglisson). Em relação a esses ‘detalhes’, é preciso reconhecer a voz da
Professora Eliane se manifestando nas respostas dos alunos.
A palavra-chave para explicar o que ocorre na obtenção da dicuada é “dissolução”.
Entre os alunos que explicaram “o que ocorre”, somente Rosemeire e Eglisson mencionaram
essa palavra em suas respostas. Jaqueline mencionou o verbo “retirar”, Pablo falou em
“remover”, Gláucia se referiu a uma “reação química”, Leonardo mencionou a palavra
“reação” e Messias falou em “difusão”. Estariam os alunos manifestando diferentes visões do
processo ou utilizando nomes distintos para designar o que a Professora Eliane procurou
explicar tão bem e envolvendo vários degraus nessa direção? Creio que as duas coisas podem
ter ocorrido entre os alunos e seria necessário fazer um “ajuste fino” de seus entendimentos.
Isso mostra a difícil tarefa que é explicar o fenômeno da lixiviação das cinzas segundo o
conhecimento químico.
Comparando as respostas dadas pelos alunos antes e após as aulas de Eliane, e as
respostas dadas na avaliação final, temos o seguinte resultado nos termos de compreensão e
explicação do fenômeno envolvido do ponto de vista químico-teórico para os alunos dos
grupos A e B:
- Em sua resposta na avaliação, Rosemeire foi coerente com a resposta final dada grupo.
- Eglisson manteve coerência com a resposta final dada pelo grupo também e incluiu
informações provavelmente lembradas com base na aula da Professora (menção a “aumenta a
temperatura e a movimentação das partículas”, “quanto mais a água estiver em contato com a
cinza...”).
- Jaqueline associou o processo à “retirada das substâncias necessárias”, a qual tem maior
relação com a primeira resposta dada pelo grupo.
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- Pablo usou o verbo “remover” para se referir à ação da água sobre as cinzas, estando mais
próxima da primeira resposta emitida pelo seu grupo.
- Gláucia se referiu à ocorrência de uma “reação química”, não havendo aqui relação nem
com a primeira e nem com a segunda resposta de seu grupo.
- Leonardo também mencionou haver uma “reação”, o que também não pareceu nas duas
respostas emitidas pelo grupo B.
- Wesley foi mais descritivo (incorporando informações científicas em sua descrição); o seu
nível de explicação foi do tipo empírico, no qual associou explicitamente o processo “ao de
fazer café”. Nessa situação, esse aluno tendeu mais na direção da segunda resposta dada por
seu grupo e na direção das aulas/intervenções da Professora.
- As respostas de Maria e Laís foram essencialmente descritivas; a diferença marcante entre as
respostas dessas duas alunas é que Maria descreveu o processo de obtenção da dicuada
conforme observou no Hipermídia e Laís o descreveu de acordo com o experimento realizado
em classe. Pelo que podemos perceber no caso dessas duas alunas não houve uma transição
para o conhecimento químico explicativo, mas uma permanência no nível descritivo empírico.
- A resposta de Messias mencionou o termo “difusão do carboneto de potássio com a água”.
Talvez haja aqui uma tendência na direção do conhecimento explicativo, mas com uma
barreira no sentido de uso da linguagem adequada.
Os alunos que mais mantiveram coerência com a resposta final dada pelos grupos
foram Rosemeire e Eglisson do grupo B. Os demais alunos não conseguiram explicar do
ponto de vista químico teórico “o quê” ocorre durante a obtenção da dicuada. Parece claro
aqui como é difícil para alguns alunos compreenderem, explicarem e se expressarem usando a
linguagem química para se referir ao fenômeno envolvido no processo de obtenção da
dicuada. Esse parece ser um problema inerente ao ensino de Química que envolve conduzir
aos alunos a “conhecer através da química” e a “falar usando a linguagem química adequada”,
algo que para alguns alunos é particularmente difícil, mesmo após os vários esforços e
movimentos desenvolvidos na instrução baseada nos instrumentos hipermídia e nas aulas da
Professora. Podemos considerar nesses casos que a transição para o conhecimento químico
explicativo não foi realizada efetivamente? (transição vista sob a forma de compreensão dos
signos segundo Bakhtin, ou seja, os alunos passando a compreender e explicar a partir de
signos próprios dos gêneros de fala e da linguagem social da ciência). Ou seria mais um
problema relativo à aquisição da linguagem científica e o seu uso adequado como meio de
expressão pelos alunos?
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O problema da linguagem parece ser mais claro nas respostas dadas por Messias na
avaliação, e provavelmente nas respostas de Gláucia e Leonardo também. Esses alunos talvez
tenham compreendido o fenômeno do ponto de vista químico mas não souberam se expressar
usando a linguagem química adequada. No caso de Maria e Laís, o problema parece ser de
compreensão, essas alunas não souberam explicar o fenômeno porque muito provavelmente
ainda não o haviam compreendido do ponto de vista químico. No caso de Wesley podemos
dizer que ele sabia explicar o fenômeno do ponto de vista químico, mas se esqueceu de usar
os termos-chave em sua resposta (“dissolução”, “dissolver”, “partes solúveis”). Jaqueline e
Pablo, no entanto, preferiram usar termos de explicação empírica mais próximos do cotidiano,
tais como “retira” e “remover”.
Analisando as respostas dadas pelos demais alunos da classe, cinco alunos
mencionarem termos mais direta ou indiretamente explicativos do fenômeno da dissolução de
substâncias presentes nas cinzas pela água (semelhante a Rosemeire e Eglisson): “A água vai
dissolver algumas substâncias”, “A água tem o poder de dissolver grande quantidade de
substâncias”, “[...] água quente, que ao passar pelas cinzas levam consigo as substâncias
solúveis”, “retira todas as substâncias solúveis”, “por serem solúveis em água” e “dissolvase bastante”. Um aluno não mencionou o termo “dissolução” ou “dissolver”, mas disse que
“ao se colocar a água nas cinzas há separação de íons carbonato e íons de potássio”. De
modo semelhante, uma aluna disse que “as moléculas de água fazem os íons de carbono e de
potássio se separarem” e um outro aluno disse que “a água fará com que os íons de carbono
e os íons de potássio se desprendam”. Quatro alunos mencionaram o verbo retirar (ou tirar)
como explicação do fenômeno (semelhante a Jaqueline e Pablo): “a água vai tirando das
cinzas as substâncias”, “a água retira da cinza o carbonato de potássio”, “a água quente [...]
que entrando em contato retira algumas substâncias da cinza”, “serão retirados os
carbonetos de potássio [...]”. Um aluno usou um verbo semelhante, se referindo ao fenômeno
nos seguintes termos: “a água passa pelas cinzas levando o carbonato de potássio e outras
substâncias”. Outro aluno usou o verbo “carregar”: “ela (a água) vai passar pelos furos
carregando o carbonato de potássio”. Quatro alunos associaram o processo à “uma reação
química” (tal como Gláucia e Leonardo), sendo que um deles associou a reação à uma
separação dos “íons de carbono e íons de potássio dando lugar aos íons de água” e outro
disse que “quando as cinzas entram em contato com a água, origina-se uma nova substância
que pode ser chamada de carbonato de potássio”.
As respostas de maior destaque pela sua natureza “exótica” foram dadas por quatro
alunos da turma. Um deles disse que “o contato das cinzas na água gera uma substância
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química denominado (Potássio) o que contribui portanto para se obter a liga necessária
do mesmo, até o ponto final”. O outro disse que “Quando colocamos a água quente nas cinzas
a água demora a cair no recipiente, por que as cinzas estão bem socadas. Quando forma a
dicuada a água colocada tira o carbonato de potássio das cinzas e outras proteínas”. As
outras respostas “exóticas” foram dadas por duas alunas. Uma delas descreveu o processo de
obtenção da dicuada de acordo, mas sua explicação mostrou uma interpretação particular
diferenciada: “Quando soca as cinzas é para se quebrar mais as partículas. A água quente é
para aumentar a temperatura. Penerar para separar o K2CO3. Quanto tudo isto ocorre o
carbonato de Potássio se separa para então a formação do sabão”. A outra disse: “A água é
colocada com as cinzas depois ‘pizadas’ com os outros ingredientes para depois de dias vir
a ser sabão”.
Embora dois alunos tenham explicado “o que” ocorre durante a obtenção da dicuada
exclusivamente em termos de uma descrição do processo (tal como Maria e Laís), a maioria
dos alunos da turma descreveu o processo em suas respostas, o que evidencia os seus trânsitos
efetivos para o processo empírico de obtenção da dicuada. Os alunos não só compreenderam
como o processo ocorre na prática como perceberam também como as cinzas são usadas no
preparo do sabão de cinzas. A “enculturação empírica” (propiciada pela interação com o
Hipermídia Etnográfico) mostra aqui ter sido mais eficiente do que a “enculturação teórica”
na direção do conhecimento químico explicativo (aulas de Eliane e interação com o
hipermídia das ‘Visões de Mundo’). Em relação a esse último aspecto, temos que reconhecer
que, apesar de todos os esforços, do estabelecimento de um contexto significativo, da
realização de uma “ampla pavimentação do caminho” na direção do conhecimento químico
explicativo, muitos alunos ainda apresentaram dificuldades de compreensão e expressão
adequada da visão química do fenômeno. A natureza do conhecimento químico e a linguagem
social associada parecem ter sido as principais barreiras nessa direção. Todavia, precisamos
atentar para o fato que a dificuldade desses alunos pode não ter relação com a compreensão
das explicações sobre o mecanismo de dissolução do carbonato de potássio em água pela
Professora Eliane, mas com a dificuldade de revozear essas explicações, ou seja, explicar
usando o conhecimento e a linguagem química. Nessa situação, creio que podemos dizer que
a travessia de fronteiras na direção dos conhecimentos explicativos não se completou, ou seja,
ela se deu de modo parcial ou incompleto.
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6.5.13.7 - A difícil tarefa de demarcar fronteiras entre conhecimentos
No final do longo percurso da classe para vislumbrar a explicação química para o
processo de obtenção da dicuada (Episódio 18(b)) surgiu na sala uma discussão
particularmente relevante relacionada a diferenciar os modos de conhecer envolvidos. Isso
ocorreu logo após a Professora Eliane ter justificado alguns aspectos práticos do
conhecimento das mulheres que fazem o sabão de cinzas usando o conhecimento e a
linguagem da ciência: peneirar as cinzas foi associado por ela à “formação de partículas de
soluto mais finas”, a qual favorece o “contato” com a água; socar as cinzas conduz a um
“aumento do tempo de contato” entre as cinzas e a água, o que aumenta “A QUANTIDADE
desses íons aqui que sai do cristal e vem pra água”; o uso da água quente foi associado a uma
“dissolução endotérmica”, a qual é favorecida com o aumento da “energia cinética”, da
“vibração”, da “movimentação”, da “difusão” das espécies químicas envolvidas, aumentando,
portanto, a “probabilidade” das “ligações (no carbonato de potássio) serem rompidas”
(Episódio no18(b), SERIE P6, linhas 6 e 8).
Após ter dado essas explicações, a Professora Eliane formulou a seguinte pergunta:
“Agora, estas mulheres elas sabiam disso tudo?” (Episódio 18(b), SERIE P6, linha 8). Eliane
quis saber dos alunos se “elas” (as mulheres que detém conhecimentos sobre o sabão de
cinzas) “sabiam de tudo isso”, se referindo às justificativas científicas como reforço aos
conhecimentos práticos envolvidos no processo de obtenção da dicuada. Os alunos
responderam em coro que “Não” e Eliane então perguntou: “Como que elas ficaram sabendo
que teria que fazê isso pra podê melhorá o processo de fabricação do sabão?”. Na ótica
“científica” da Professora Eliane, peneirar e socar as cinzas e passar água quente sobre as
mesmas significaram ações assertivas na direção de “melhorá o processo de fabricação do
sabão” de cinzas. Mas ela quis saber dos alunos como é que “elas” chegaram até esse
conhecimento.
Um aluno respondeu à essa pergunta dizendo: “Na prática”, e Eliane concordou com
ele, associando logo em seguida esse conhecimento prático a um processo de “tentativa e
erro”: “Vai tentando e errando. Faz! Não dá certo, Ah vamos tentá isso, vamos tentá aquilo.
Então é tentativa e ERRO” (Episódio18(b), SERIE P6, linha 12). Observo que a palavra
“ERRO” foi enfatizada por Eliane em seu enunciado, reforçando a relevância desse elemento,
em sua visão, como uma condição essencial para se chegar “no final do processo com
sucesso”. Esse modo de obter conhecimento não foi visto por Eliane como sendo ruim, mas
capaz de conduzir ao sucesso “com o tempo”. Ela também mencionou, ou provavelmente quis
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dizer, que o conhecimento construído desse modo passa então a ser transmitido de “mãe para
filha” e “de pai para filho”; depois ela categorizou esse modo de conhecer e transmitir
ensinamentos de “popular” e disse que não há “rigor científico” no mesmo. No final de sua
fala, Eliane mencionou que “Elas não ficaram sentadas estudando numa escola aquele
conhecimento formal pra sabê disso tudo. Foi na prática que elas aprenderam que deveria fazê
assim no processo” (Episódio18(b), SERIE P5, linha 14). A impressão que se tem aqui é que
Eliane associou o “rigor científico” a uma interação com o conhecimento formal na escola, na
qual se fica “sentado” estudando “pra sabê disso tudo”. O conhecimento das produtoras do
sabão de cinzas foi visto, portanto, como sendo “informal”, construído fora da escola e através
da prática: “Elas não ficaram sentadas estudando numa escola [...]. Foi na prática que elas
aprenderam [...]”, disse ela.
As falas da Professora Eliane no final do percurso dos alunos ao redor da pergunta
“Como podemos explicar o processo de obtenção da dicuada?” refletem uma tarefa que
considero difícil e delicada: demarcar os modos de conhecer envolvidos nas aulas. Ao
perguntar aos alunos se “elas sabiam disso tudo”, a Professora Eliane iniciou um movimento
importante nessa direção. A esse respeito, Snively e Corsiglia (2001, p. 22) têm uma visão
educacional particularmente interessante que põe ênfase no “potencial para educar os alunos
sobre a ciência” a partir de “discussões sobre os méritos relativos da ciência moderna
Ocidental e das ciências de outras culturas”. Explorar as crenças, os métodos, os critérios de
validade e os sistemas de racionalidade presentes nos “conhecimentos científicos” de outras
culturas também faz parte de umas das agendas de pesquisa proposta por Pomeroy (1994, p.
65). O alcance dessa agenda mantém relação com a possibilidade de explorar diferentes
visões do conhecimento científico em sala de aula, bem como as epistemologias que
fundamentam outros modos de conhecer. A meta é introduzir a idéia de epistemologia
cultural (POMEROY, 1992, apud POMEROY, 1994, p. 65) em sala de aula e colocar em
evidência modos alternativos de pensar e resolver problemas. Saber a quem pertence um
conhecimento ou ciência e qual é a natureza dessa ciência são questões que se sobressaem
nesse contexto. Os estudos epistemológicos de “ciências alternativas” são considerados como
imperativos para tornar a ciência mais trans-cultural, onde as características de dominação e
de marginalização são substituídos por atitudes de respeito e compreensão mútua. A
repercussão disso para o ensino de ciências está na transformação dos professores e alunos em
efetivos cruzadores de fronteiras culturais.
Ao dizer que o conhecimento das produtoras do sabão de cinzas é obtido na prática
através de um processo de “tentativa e erro”, Eliane expressou o mesmo tipo de visão
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manifestado por Cobern e Loving (2001, p. 59) ao analisarem a visão de Kawagley, NorrisTull e Norris Tull (1998) sobre o conhecimento tradicional da cultura Yupiaq, um grupo
indígena da região sudoeste do Canadá. Buscando dar exemplos de manifestações do
“conhecimento científico” desse grupo e analisar as suas diferenças epistemológicas frente
aos conhecimentos da ciência Ocidental, Kawagley et al. (1998) consideraram a construção
do conhecimento científico dos Yupiaq como sendo semelhante à reflexão de Carl Sagan
(1996, apud KAWAGLEY et al., 1998, p. 137) sobre a descoberta da quinina pelos índios da
Amazônia:
Eles devem ter tentado todas as árvores e plantas – raízes, cascas, folhas –
tentando mascá-las, triturando-as, fazendo uma infusão. Isso constitui um
conjunto maciço de experimentos científicos desenvolvidos ao longo de
gerações – experimentos que não poderiam ser reproduzidos atualmente por
razões de ética médica. Pense sobre como muitas infusões de cascas de
outras árvores não tiveram utilidade, ou fizeram o paciente sentir ânsia
ou mesmo morrer. Nesses casos, o curandeiro retirava esses remédios em
potencial da lista, e passava em seguida para o outro (SAGAN,
1996, apud KAWAGLEY et al., 1998, p. 137).

Segundo Kawagley et al. (1998, p. 136), muito do conhecimento científico dos Yupiaq
é manifestado através de sua tecnologia. Esses autores percebem que a tecnologia pode não
ser vista como sendo ciência por muitos, mas defendem que ela não surge do nada e que tem
bases científicas: “Para inventar instrumentos tecnológicos, devem ser conduzidas
observações e experimentação científica”.
Cobern e Loving (2001, p. 59), no entanto, não concordam que esse modo de conhecer
possa ser considerado como sendo “científico” e tal como a Professora Eliane o fez, eles
relacionaram esse conhecimento a um processo de interações com a natureza envolvendo
“tentativa e erro”, o que, segundo eles, é inerente a todo e qualquer grupo de indivíduos.
As pessoas tentam usar diferentes xampus até que encontram o mais
adequado, mas poucos considerariam tal “experimentação” como sendo
científica. Ela não é científica, mas é um processo efetivo e válido. De
modo semelhante, a construção do conhecimento tradicional através de
interações do tipo tentativa e erro com a natureza tem produzido
conhecimento importante. Porém, falta a ele as características formais e
controladas da experimentação científica (COBERN e LOVING, 2001, p. 59,
destaque em itálico meu).

Na visão de Cobern e Loving o conhecimento obtido através de um processo de
tentativa e erro é um modo comum, efetivo e válido de se obter conhecimento, mas não
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possui o formalismo e o controle da experimentação científica. Isso parece estar de acordo
com o que a Professora Eliane mencionou quando disse que através do conhecimento prático
das produtoras do sabão de cinzas é possível atingir “sucesso”, mas que não há nele “rigor
científico”. Eliane não explicitou o que quis dizer com “rigor científico” naquele momento,
mas sugeriu qual é o caminho para chegar até o mesmo ao dizer que “Elas não ficaram
sentadas estudando numa escola aquele conhecimento formal pra sabê disso tudo”. Nessa
última fala, observo que ao mesmo tempo que Eliane enfatizou o papel da escola na educação
científica ela também identificou um aspecto que demarca o conhecimento das mulheres que
fazem o sabão de cinzas frente ao conhecimento científico. Para Eliane, “ficar sentado
estudando” é um aspecto que provavelmente leva ao “rigor científico” e isso as produtoras do
sabão de cinzas certamente não fizeram.
O significado das palavras de Eliane tem grande profundidade para reflexão, porque
ajudam a pensar sobre as diferenças entre o conhecimento das produtoras do sabão de cinzas e
os conhecimentos da ciência. Não há nenhum absurdo em considerar que a construção desse
primeiro tipo de conhecimento tenha se baseado em um processo de “tentativa e erro” e é
provável que esse tenha sido o modo de desenvolvimento de seus conhecimentos ao longo do
tempo e através das gerações, mas esse também não seria o caso do processo de construção do
conhecimento científico? Não há tentativa e erro nesse caso? Ou estaríamos falando de
diferentes processos de tentativa e erro?
É possível que as “tentativas” dos cientistas são mais bem planejadas e executadas, há
mais método, estudo, controle e “rigor”, conforme mencionou Eliane. Mas não podemos dizer
que com isso também não ocorram “erros” e a necessidade de realizar novas tentativas a partir
de uma alteração de parâmetros, condições, métodos, etc. Além disso, temos que tomar
cuidado ao associarmos os conhecimentos ao redor do sabão de cinzas exclusivamente à
prática. Dizer isso pode significar para muitos que não há pensamento ou reflexão associada,
que se trata de um “fazer mecânico” que descarta qualquer tipo de ação mental. Dizer que “a
dicuada corta a gordura” ou que a “gordura enfraquece a dicuada”, por exemplo, são
exemplos de existência de uma reflexão sobre a interação entre os ingredientes envolvidos no
preparo do sabão de cinzas. Essas explicações certamente decorrem da experiência e podem
ter sido herdadas em conjunto com a prática, mas não deixam de ter um componente mentalreflexivo, uma espécie de teorização do assunto. Um outro exemplo da indissociável relação
entre o saber e o fazer das produtoras do sabão de cinzas pode ser observado quando Dona
Rosa resolveu o problema de um sabão contendo excesso de dicuada, conforme mencionado
no Hipermídia Etnográfico:
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Uma veiz a cumade Zé me deu um pra vê o que ocê arruma com isso aí. Ele
passô a dicuada, não sei o que eu vô fazê com esse sabão. Eu até vô joga
fora. Aí levei lá pra casa, depois oiei, oiei bem nele, passei na ropa e ele
não espumava. Preto! Falei. Aaa, peraí! Eu tinha uma manteiga lá, aí espuize
nele. Aaa, daí ficou bom eu aproveitei...
(Fala de Dona Rosa na página da atividade do Hipermídia Etnográfico assada através
de um clique sobre o botão do “Pensador” girando na página do texto O “ponto” do
sabão).

Ao receber o sabão com problema, Dona Rosa olhou bem para ele, passou na roupa e
observou que não espumava. Vemos aqui que antes de qualquer atitude concreta na direção de
resolver o problema, Dona Rosa primeiro observou o sabão e fez um teste com o mesmo. Foi
a partir daí que ela decidiu colocar “uma manteiga” nesse sabão e assim procedeu. Ela
provavelmente agiu com muita cautela e com a observação aguçada durante a realização da
experiência concreta que decidiu seguir e conseguiu resolver o problema. Dona Rosa não
poderia ter tido sucesso, entretanto, se ela não soubesse da necessidade de respeitar uma
proporção na mistura dos ingredientes envolvidos, algo que ela certamente aprendeu com
alguém e aprendeu fazendo, e transformou isso em um conhecimento teorizado, um “saber”
associado ao “fazer”. Vemos também que ela usou “uma manteiga” para corrigir o excesso da
dicuada e isso foi algo que ela provavelmente supôs (pensou sobre) ter o mesmo efeito que a
gordura na interação com a dicuada. Podemos dizer que Dona Rosa resolveu o problema
desse sabão sem pensar e usar conhecimentos? Sem nenhum tipo de “rigor”? Certamente que
Dona Rosa não consultou nenhum livro ou teoria escrita para resolver o problema, mas usou o
conhecimento que possuía, e esse foi suficiente para resolver o problema do sabão.
O problema da demarcação ou identificação de características únicas e essenciais da
ciência que permitem distingui-la de outros gêneros de atividade é bastante polêmico entre os
filósofos e sociológos da ciência. Gieryn, por exemplo, chegou a mencionar que as tentativas
de demarcação são falhas e consistem em uma “heurística pobre para a sociologia da ciência”
(COLLINS, 1982, apud GIERYN, 1983, p. 781), observando que:
Características uma vez propostas como capazes de distinguir a ciência da
não-ciência são comuns entre atividades intelectuais normalmente não
chamadas de científicas, ou não são características da ciência-na-prática
(GIERYN, 1983, p. 781).

Ao analisar as relações entre a ciência, a religião e os alcances técnicos dos
engenheiros na Inglaterra Vitoriana, Gieryn faz um relato interessante a respeito das ações de
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John Tyndall (1820-1893) nessa época. Tyndall foi seguidor de Michael Faraday como
Professor e superintendente da Instituição Real em Londres, onde era encarregado de dar
aulas para o público leigo e científico sobre os progressos do conhecimento científico. Gieryn
mencionou que Tyndall usou sua posição na Instituição Real para emitir uma variedade de
argumentos ideológicos justificando a necessidade de apoio do grande público ao trabalho dos
cientistas e na direção de criar oportunidades educacionais para o crescimento da ciência na
Inglaterra Vitoriana, mas se deparou com dois impedimentos em sua empreitada: a autoridade
intelectual da religião Vitoriana e os alcances práticos da engenharia na época.
A campanha de Tyndall para a ciência assumiu o estilo retórico de um
trabalho-de-fronteira: ele atribuiu características à ciência que selecionou
para efetivamente demarcá-la em relação à religião ou à mecânica,
fornecendo uma racionalidade para a superioridade dos cientistas em
determinados domínios intelectuais e técnicos (GIERYN, 1983, p. 784).

Tyndall procurou demarcar a ciência frente aos dois impedimentos com os quais se
deparou, na direção de servir aos interesses da classe dos cientistas da época e usou uma
“ambivalência genuína”, na qual as características atribuídas à ciência foram diferentes em
cada fronteira: o conhecimento científico foi considerado como tendo natureza empírica ao
ser confrontado com o conhecimento metafísico da religião, mas tendo natureza teórica ao ser
comparado ao pensamento de senso comum presente no trabalho dos engenheiros. A ciência
foi considerada por ele como tendo utilidade prática ao ser comparada com as contribuições
“meramente poéticas da religião” e um meio de obter uma cultura “pura” ao ser comparada à
engenharia da época. Embora a ideologia de Tyndall tenha sido considerada inconsistente e
incompleta, conforme mencionou Gieryn (1983, p. 787), ela desencadeou transformações
positivas para a ciência na esfera pública e educacional nas décadas seguintes à sua morte em
1893.
As posições de Tyndall frente à engenharia (e à indústria artesanal) na época da
Inglaterra Vitoriana são particularmente pertinentes à presente discussão. É difícil precisar a
natureza desses modos de conhecer e aplicar o conhecimento na Inglaterra Vitoriana. Parece
que há, no entanto, certa semelhança com o conhecimento dos pedreiros brasileiros, os quais
conseguem construir uma casa sem ter conhecimentos de Engenharia Civil ou em qualquer
outra área acadêmica correlata. No caso da indústria artesanal talvez haja semelhança com a
produção de cachaça em Minas Gerais, tendo também certa proximidade com o modo de
preparo do sabão de cinzas.
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Quando Tyndall estabeleceu os limites entre a ciência e a engenharia mecânica
Vitoriana, ele atribuiu um conjunto de diferentes características comparativas. Para esse
homem da ciência, a investigação científica era vista como a fonte de conhecimento de que
depende o progresso tecnológico dos inventores e engenheiros. O conhecimento dos
engenheiros e mecânicos da época, para ele, se baseavam na mera observação, num processo
de “tentativa-e-erro” e no senso comum, não sendo possível, por isso, que conseguissem
explicar os sucessos ou as falhas da prática, o que era diferente da experimentação que
caracterizava o trabalho científico. Gieryn mencionou que Tyndall estabeleceu a distinção
entre esses modos de conhecer em um discurso sobre a ciência da fermentação e a fabricação
de cerveja proferido em Glasgow no ano de 1876:
Deve ser dito que até o presente ano nenhuma explicação minuciosa e
científica foi dada para os agentes que influenciam a produção da cerveja...
Até agora, a arte e a prática do produtor de cerveja tem se assemelhado àquela
do médico, ambas fundamentadas na observação empírica. Por isso, entendese a observação dos fatos separada dos princípios que os explicam, os quais
atribuem à mente um controle inteligente sobre eles. O produtor de
cerveja aprendeu de longa experiência as condições, mas não as razões de
sucesso... Mais uma vez o seu zelo não tem validade; a sua cerveja tem se
tornado ácida ou apodrecido, e perdas desastrosas tem se verificado, para
as quais ele não tem sido capaz de atribuir as causas (TYNDALL, 1905,
apud GIERYN, 1983, p. 786).

Para Tyndall a ciência era vista como tendo uma natureza teórica, capaz de ir além dos
fatos observados e descobrir os princípios causais governantes, os quais não podem ser
adquiridos mediante mera observação:
Uma das funções mais importantes da ciência física... é propiciar meios
através dos processos sensíveis da Natureza para apreensão do insensível
(TYNDALL, 1905, apud GIERYN, 1983, p. 786).
O mundo visível (é) convertido pela ciência no símbolo de um mundo
invisível. Não podemos ter nenhuma explicação dos objetos da experiência
sem invocar a ajuda e o ministério dos objetos que se situam além da palidez
da experiência (TYNDALL, 1883, apud GIERYN, 1983, p. 786).

A teoria para Tyndall se situava atrás dos fatos e a partir da qual esses ocorrem. Os
cientistas, para ele, procuram descobrir os fatos como fins em si mesmos. O conhecimento
científico não tinha a necessidade de ter uma aplicação prática. Ele chegou a comparar esse
conhecimento à Ilíada de Homero, para a qual não via valor prático algum mas um valor
cultural. Nessa direção, o conhecimento científico era visto como algo válido em si mesmo e
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que não requeria, necessariamente, uma aplicação prática para justificar o seu
desenvolvimento. Ele também via o conhecimento científico como um fortalecedor e um
iluminador da mente humana.
A visão de John Tyndall sobre o “mundo invisível” (assim como a noção de
conhecimento formal mencionada anteriormente na citação referente ao texto de COBERN e
LOVING, 2001) da ciência torna-se mais clara ao analisarmos alguns aspectos da visão da
natureza do conhecimento científico estabelecida por Driver, Asoko, Leach, Mortimer e Scott
(1999):
O conhecimento científico em muitos domínios [...] consiste de entidades
definidas formalmente e de relações que se supõe existirem entre elas. O
fato é que, mesmo em domínios relativamente simples da ciência, os
conceitos usados para descrever e modelar o domínio não são revelados de
maneira óbvia pela leitura do ‘livro da natureza’. Ao contrário, esses
conceitos são construções que foram inventadas e impostas sobre os
fenômenos para interpretá-los e explicá-los, muitas vezes como resultado de
grandes esforços intelectuais. [...] Como resultado, o mundo simbólico da
ciência é hoje povoado por entidades como átomos, elétrons, íons,
campos e fluxos, genes e cromossomos; ele é organizado por idéias como as
da evolução e inclui procedimentos de medida e experimentos. Essas
entidades ontológicas e conceitos organizadores, assim como a epistemologia
e as práticas das ciências a eles relacionadas, dificilmente serão
descobertas por indivíduos através de suas próprias observações do mundo
natural. O conhecimento científico, como conhecimento público, é construído
e comunicado através da cultura e das instituições sociais da ciência (DRIVER
et al, 1999, p. 32).

Além de explicitarem o formalismo do conhecimento científico associado à definição
de entidades simbólicas e suas relações e imposição ao mundo dos fenômenos, os autores
acima mencionados mencionam algo que particularmente diz respeito à ausência de
conhecimento químico na sabedoria das produtoras do sabão de cinzas: o “mundo invisível”
formal criado pela ciência, ou seja, as suas “entidades ontológicas e conceitos organizadores”,
a sua epistemologia e as suas práticas “dificilmente serão descobertas por indivíduos através
de suas próprias observações do mundo natural”.
O relato acima permite perceber mais claramente algumas diferenças entre o modo de
conhecimento associado ao sabão de cinzas e o modo de conhecer científico60. Podemos
___________________________________________________________________
60. Os estudos sobre a Natureza da Ciência que tem em inglês a sigla NOS – Nature of Science e sobre a
Natureza do trabalho científico (NOSCI – Nature of Scientific Investigation) representam um campo de
pesquisas de extrema importância na formação de pesquisadores e educadores em ciências. No Programa de Pósgraduação do Mallinson Institute for Science Education da Western Michigan University, por exemplo, existe
uma disciplina de caráter obrigatório sobre o tema. Um bom artigo de revisão voltado para a área da educação
em ciências foi publicado por Lederman (1992) para o/a leitor/a mais interessado/a no assunto.
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admitir, por exemplo, que a explicação dada para a interação entre a dicuada e a gordura (“A
dicuada corta a gordura”; “A gordura enfraquece a dicuada”), embora reflita a existência de
um componente mental-reflexivo, não se relaciona ao mundo de “entidades ontológicas
invisíveis e conceitos organizadores” da ciência, mas deriva do que está sendo diretamente
observado e dos mecanismos de transferência oral dos conhecimentos. Por outro lado, ao
dizermos que essa interação ocorre segundo uma “reação química”, um “rearranjo entre as
espécies químicas dos reagentes”, estamos nos referindo à algumas ferramentas do
conhecimento científico que não podem ser vistas diretamente, mas que derivam de um
processo envolvendo “procedimentos de medida e experimentos” e “grandes esforços
intelectuais”, conforme mencionaram Driver et al (1999), e que são comunicados
essencialmente através da linguagem escrita. No caso da história da produção de sabões, a
expressão maior disso é vista nos trabalhos investigativos de Michel Eugène Chevreul (ver a
resposta do Pensador para a pergunta “O sabão de cinzas é uma invenção do povo mineiro?”
na página Uma nova era na produção de sabões do hipermídia das ‘Visões de Mundo’), os
quais colocaram o processo de produção dos sabões em bases científicas por definitivo, e
junto às inovações tecnológicas da época, instauraram uma nova era na produção industrial de
sabões, conforme foi mencionado por Gibbs:
Os avanços na química e na engenharia durante o século dezoito e início do
século dezenove teve uma importância crescente na indústria jamais vista
antes, e logo toda a técnica de produção em larga escala foi alterada.
Aqueles que fizeram uso por si mesmos do corpo crescente de conhecimentos
encontraram nele as suas vantagens, enquanto que aqueles que preferiram um
conservacionismo aparentemente seguro foram impossibilitados de competir
com as companhias rivais. Como um exemplo do primeiro, o caso de Joseph
Crosfield foi citado por Miall, o qual disse:“Nenhuma empresa de produtores
de sabão tem se mantido na ativa sem considerar as possibilidades de
aplicação da ciência à indústria. De fato, a política de pesquisa científica
das empresas tem sido, em grande extensão, a medida de sua prosperidade
comercial” (GIBBS, 1939, p. 190).

Como vemos, os avanços da Química na direção de elucidar o “invisível” por detrás
da produção de sabões através de suas entidades ontológicas e conceitos formais teve grande
impacto na produção mundial de sabões. Nesse caso, vemos que o conhecimento científico
teve uma aplicação prática direta para aqueles interessados em produzir mais e obter lucros,
representando um aspecto marcante na política de produção de sabões.
Podemos dizer ainda que a experimentação científica é sempre associada à teoria
(como sua causa ou conseqüência) sem que tenha, necessariamente, uma aplicação prática
imediata. A experimentação das mulheres que fazem o sabão de cinzas, por sua vez, também
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contém um componente teórico, mas que se situa em um nível bem mais próximo de um fim
utilitário e tecnológico, tal como muito provavelmente ocorre na cultura científica dos índios
Yupiaq estudada por Kawagley et al. (1998). Essas diferenças estão intimamente relacionadas
ao que bem lembrou a Professora Eliane e que foi reforçado por Driver et al. (1999): para se
ter conhecimento e “rigor” científico é preciso galgar os degraus da educação formal, “da
cultura e das instituições oficiais da ciência”, e esse não foi o caso das produtoras do sabão de
cinzas. Mas para a Professora Eliane, algumas ações práticas envolvidas na obtenção da
dicuada representaram melhorias no processo de preparo do sabão que foram conquistadas
através de tentativa e erro (peneirar as cinzas, socá-las bem e usar água quente na obtenção da
dicuada). As ações desse modo adquiridas foram vistas como bons olhos por ela e foram
justificadas pelo conhecimento científico. Mas não podemos nos esquecer, no entanto, que os
maiores avanços conquistados na história da produção de sabões só foram possíveis devido à
elucidação dos conhecimentos científicos inerentes. Nessa direção, Snively e Corsiglia
mencionaram um outro aspecto que diferencia o conhecimento tradicional e o conhecimento
científico de acordo com os tipos de “melhoria” e “inovação” normalmente observados em
cada qual:
Devido ao fato dos povos tradicionais tenderem a passar gerações aprendendo
sobre a vida num lugar, a ciência tradicional pode nem sempre mostrar
semelhanças com a ciência Ocidental, mais móvel e dramática, que se
desenvolveu em íntima associação com a ascensão do expansionismo global
do Ocidente. A experimentação e a inovação podem ocorrer em um
passo mais contido em comparação com a ciência moderna Ocidental
(SNIVELY e CORSIGLIA, 2001, p. 13).

Além dessa diferença, é preciso reforçar que o modo de transmissão dos
conhecimentos no conhecimento tradicional é exclusivamente oral, ao passo que no
conhecimento científico a linguagem escrita é o meio preferencial de expressão e uso.
As reflexões estabelecidas acima são particularmente importantes no contexto do
presente estudo porque nos leva a pensar sobre que tipo de formação o professor de ciências
necessita para lidar com a inserção de “outras ciências” em sala de aula. Não há dúvida que
compreender melhor a natureza da ciência e do trabalho de investigação científica é uma
condição essencial. No caso da Professora Eliane, vimos como há profundidade nas suas
palavras, mas não podemos dizer que ela as tenha proferido com consistência ou que ela tenha
explicado as diferenças com clareza para os alunos, como por exemplo, qual é o significado
de “rigor científico”, de “saber popular”, o que significa exatamente “tentativa e erro” e como
esse processo ocorre em cada modo de conhecer incluindo a ciência padrão, o que significa

567

um “saber sistematizado, elaborado, organizado” e porque não considerar que o conhecimento
das produtoras de sabão de cinzas tenha a sua própria sistematização, elaboração e
organização? Eliane teve grande sensibilidade nesse seu passo de demarcar as fronteiras entre
os conhecimentos em jogo, e procurou fazer com que os alunos aprendessem um pouco mais
sobre os valores, os métodos e os critérios de validade presentes nos mesmos, mas é certo
também que esse processo ocorreu deixando lacunas. A intenção aqui não é julgar a qualidade
do trabalho da Professora Eliane, particularmente porque acredito que o problema maior está
em sua formação acadêmica, a qual muito provavelmente transcorreu com a ausência de uma
relação mais íntima com a natureza da ciência, da investigação científica, assim como da
natureza (ou naturezas) de “outras ciências” ou modos de conhecer.

6.5.13.8 - A transição entre linguagens como elemento de demarcação das culturas e de
compreensão dialógica
No Episódio no 18(c) vimos a Professora Eliane e os alunos exploraram a resposta do
Pensador para a pergunta “Que sal é esse que se forma com a evaporação da dicuada?” no
hipermídia das ‘Visões de Mundo’. Após ler o trecho inicial dessa resposta, Eliane explorou
as informações do quadro de comparação entre linguagens presente nesta, relativas às falas de
Dona Aparecida e Dona Rosa presentes no texto E essa dicuada se deixá secá vira um sal e as
suas traduções para a linguagem da ciência escolar conforme reproduzo a seguir:
Quadro 9 – Comparação entre as linguagens de Dona Aparecida e de Dona Rosa
relativas ao sal da dicuada e as correspondentes traduções para a linguagem
da ciência escolar feita no hipermídia das ‘Visões de Mundo’.

Aparecida: “E essa dicuada aqui se a

Se a dicuada for colocada para secar,

gente põe ela na panela e deixá ela secá vira após a sua evaporação resulta uma mistura
um sal”.

de substâncias químicas, dentre as quais o
carbonato de potássio.

Rosa: “Fica branquinho o sal, né?”

O carbonato de potássio é um sal de cor
branca.
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Depois de ler a fala de Dona Aparecida e a sua interpretação ao lado, Eliane perguntou
qual era a diferença “entre uma fala e a outra aí?”. Um aluno respondeu inaudível e ela então
associou a diferença entre as falas à existência de “duas visões... pra podê falá do mesmo
processo” (Episódio no18(c), SERIE P5, linha 18). É interessante observarmos a percepção de
que modos de falar diferentes representam também modos diferentes de “ver” o processo:
“duas visões”.
Em sua fala, Dona Aparecida estabeleceu uma relação causal associando a formação
de um “sal” a partir da secagem da dicuada. Ela se referiu a “um sal” muito provavelmente
devido à semelhança do resíduo formado após a secagem com o sal de cozinha. Na tradução
ao lado, a relação causal estabelecida foi mantida e o “sal” foi associado a uma “mistura de
substâncias químicas”. Vemos aqui uma diferença marcante entre as informações. A primeira
diz que “vira um sal” e isso pode induzir o leitor a várias interpretações possíveis, tal como
foi observado nas várias falas dos alunos dos grupos A e B (SEG A2, linhas 1-21; SEG B1,
linhas 149-172) para a pergunta do Hipermídia sobre esse “sal”: “Cloreto de sódio”, “Será que
é sal mesmo?”, “Deve ficá tido um sal, mas não é sal”, “algo salgado”, “É o sal do
hidrocarboneto de cinza”, “Não é sal”, “É um composto orgânico”, “é tipo uma areia assim...
sei lá, uma coisa”, “É, salgado também”, “Não deve sê salgado não”, “Deve sê salgado”,
“Tem mais chance de sê salgado do que sê qualqué coisa”. A tradução do “Pensador”, por
sua vez, diz que “resulta uma mistura de substâncias químicas, dentre as quais o carbonato de
potássio”. Nessa, a informação é mais precisa porque decorre de uma consulta à literatura
sobre a composição das cinzas de madeira e da realização de análises químicas efetuadas
sobre uma lixívia de cinzas (PINHEIRO, 1990).
A Professora Eliane não leu a linha seguinte do quadro para os alunos, tecendo
somente um breve comentário sobre a mesma. Ao dizer: “Ela observô que fica um sal
branquinho” (Episódio 18(c), SERIE P5, linha 22), Eliane estava se referindo à fala de Dona
Rosa expressa na segunda linha do quadro: “Fica branquinho o sal, né?”, a qual foi
interpretada ao lado do seguinte modo: “O carbonato de potássio é um sal de cor branca”.
Vemos nesse caso que a voz de Dona Rosa foi justificada pelo reconhecimento da cor do
carbonato de potássio.
É preciso observar que nas duas traduções para as falas de Dona Aparecida e de Dona
Rosa não há uma diferença expressiva entre as linguagens. As traduções descrevem alguns
conhecimentos que não estão presentes nas vozes de Dona Aparecida e de Dona Rosa e insere
poucas palavras da ciência escolar, tais como “evaporação” (se referindo à expressão “deixá
secá”), “mistura de substâncias” e “carbonato de potássio” (se referindo ao “sal”). Na
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verdade, somente essas duas últimas expressões representaram um caráter de novidade,
considerando que a palavra “evaporação” já havia, ao menos, sido mencionada na pergunta
proposta no Hipermídia. Além disso, as expressões “mistura de substâncias” e “carbonato de
potássio” representam o cerne da resposta para a pergunta sobre o “sal” da dicuada. A
diferença mais perceptível entre as duas linguagens é que as traduções não deixam muito
espaço para dúvidas e outras interpretações. As informações são precisas e sugerem um
funcionamento mais univocal. Já nas falas de Dona Aparecida e de Dona Rosa há várias
possibilidades de interpretação e mais possibilidade de promover uma dialogicidade de
interpretações, tais como aquelas observadas entre os alunos.
Não podemos dizer, portanto, que houve uma alteração brusca entre as linguagens,
mas uma definição mais precisa sobre a natureza do “sal” resultante da secagem da dicuada. É
curioso, no entanto, observar que a exploração desse quadro pela Professora tenha se dado na
direção de realizar uma apologia da “visão Química” expressa na linguagem do “Pensador”.
Em relação a essa, Eliane disse: “Só que na visão da Química, olha lá, já tem toda uma
explicação, porque já tem todo um saber sistematizado, elaborado, organizado” (Episódio
18(c), SERIE P5, linha 22). Nessa situação, observo que Eliane usou as traduções do
Pensador para enunciar atributos do conhecimento químico que não são tão nítidos assim de
se perceber. Conforme mencionei antes, há uma descrição mais precisa da natureza do “sal”
formado na interpretação do “Pensador”, mas não podemos dizer que isso seja suficiente para
dizer que há “todo um saber sistematizado, elaborado, organizado”.
Todavia, há nesse movimento da Professora uma diretriz particularmente interessante
para discutir aqui, e que se refere à percepção da linguagem como um meio de demarcação
entre os conhecimentos envolvidos. Isso se tornou mais evidente quando na continuidade de
sua fala, Eliane interpretou as vozes de Dona Aparecida e de Dona Rosa como sendo um
“saber popular”, baseado em: “Tentô, fêz, observô, deu aquilo alí. Tem maiores explicações.
Não!” (Episódio 18(c), SERIE P5, linha 22). Nessa fala, Eliane percebeu que não havia uma
explicação para o “sal” mencionado nas falas das duas Senhoras, associando o conhecimento
das mesmas, mais uma vez, a um conhecimento prático. O que é ainda mais curioso na fala de
Eliane é que mesmo após ter estabelecido diferenças entre os conhecimentos a partir das
linguagens correspondentes (apologia à visão da Química e falta de “maiores explicações” no
“saber popular”), ela finalizou a sua fala isentando as produtoras do sabão de cinzas da
necessidade de saberem química para produzir o sabão de cinzas: “Ela não precisa daquela
explicação alí pra fazê o sabão” (Episódio 18(c), SERIE P5, linha 22). Nesse movimento,
vemos que a Professora Eliane percebeu que o conhecimento das produtoras do sabão era
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suficiente para os seus propósitos, não havendo necessidade de inserir no mesmo “toda uma
explicação”, um “saber sistematizado, elaborado, organizado”.
Mesmo tendo percebido as diferenças entre as linguagens e os conhecimentos, Eliane
e os alunos consideraram as “duas visões” como sendo válidas (Episódio 18(c), SERIE P5,
linhas 20 e 21), o que foi reforçado logo depois quando a classe estava explorando a resposta
do Pensador para a pergunta “Por que a dicuada quando mais forte mais rápido fáiz o
sabão?”. Aqui também ocorreu a exploração de um quadro de comparação entre linguagens,
comparando os gêneros de fala das produtoras do sabão de cinzas: “mais forte” (referindo-se à
concentração da dicuada) e “mais rápido fáiz” (referindo-se a uma maior velocidade da reação
de formação do sabão) com os gêneros de fala da ciência escolar: “mais concentrada” e
“maior velocidade de reação”. Para se referir à expressão “mais forte”, Eliane fez um
movimento na direção de identificar a autora da mesma. Como isso não havia sido explicitado
ela chamou a atenção dos alunos para a cor do caractere usado no hipermídia: “Ó, olha a fala
de... tá escrito em azul aí ó: “MAIS FORTE”, é a linguagem da produtora”. Depois ela
perguntou: “[...] se fosse na linguagem química, a gente falaria o quê?” (Episódio18(c),
SERIE P5, linha 25).
Na exploração do primeiro quadro de comparação entre linguagens, Eliane fez um
movimento na direção de fazer os alunos perceberem que se tratavam de “visões diferentes”,
associando uma linguagem à “visão da Química” e a outra ao “saber popular”. Na exploração
do segundo quadro, no entanto, Eliane leu a expressão “MAIS FORTE” com ênfase, se referiu
à mesma como “a linguagem da produtora”, e perguntou aos alunos: “se fosse na linguagem
química, a gente falaria o quê?”, deixando que os alunos identificassem no quadro a
correspondente tradução. Logo após uma aluna ter respondido à pergunta lendo a coluna da
direita na tela do computador, Eliane voltou a questionar: “Pra elas fazerem o sabão ISSO fez
diferença?” (Episódio 18(c), SERIE P5, linha 37) e a aluna respondeu que “Não”. Nessa sua
última pergunta Eliane quis enfatizar, novamente, que usar uma linguagem diferente da
Química também não influencia a fabricação do sabão de cinzas, pelo menos não no caso das
produtoras desse sabão.
Vimos no primeiro diálogo mostrado no Episódio 18(c) que a Professora Eliane
estabeleceu uma associação direta entre as linguagens e os conhecimentos, e embora ela tenha
feito uma apologia do conhecimento científico ela isentou as produtoras do sabão de cinzas da
necessidade de terem esse conhecimento. No segundo diálogo, Eliane explorou os diferentes
gêneros de fala deixando que os alunos percebessem a linguagem química correspondente às
vozes das produtoras de sabão, só que dessa vez ela isentou essas últimas da necessidade de
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adotarem a linguagem da ciência em seus propósitos. Através desses movimentos, vemos que
a tarefa de diferenciar conhecimentos e linguagens e, ao mesmo tempo, observar que no
contexto da produção do sabão de cinzas o conhecimento científico e a sua linguagem são
desnecessários, compreende uma tarefa delicada e difícil. Mas o esforço de Eliane foi bastante
positivo e válido: ela procurou situar e valorizar cada uma das linguagens e conhecimentos
envolvidos, sem exigir que o conhecimento e a linguagem da química fossem “universais”,
pelo menos não no universo das produtoras do sabão de cinzas.
O processo vivenciado pela classe no contexto da migração dos conhecimentos das
produtoras do sabão de cinzas para os conhecimentos químicos inerentes, paralela à
demarcação dos conhecimentos envolvidos, tem relação com a noção de evolução dialética do
“horizonte apreciativo” da classe frente aos conhecimentos retratados no Hipermídia
Etnográfico, conforme a noção de Bakhtin:
Os novos aspectos da existência que foram integrados no círculo do interesse
social, que se tornaram objetos da fala e da emoção humana, não coexistem
pacificamente com os elementos que se integraram à existência antes deles;
pelo contrário, entram em luta com eles, submetem-nos a uma
reavaliação, fazem-nos mudar de lugar no interior da unidade do horizonte
apreciativo. Essa evolução dialética reflete-se na evolução semântica. Uma
nova significação se descobre na antiga e através da antiga, mas a fim de
entrar na contradição com ela e de reconstruí-la (BAKHTIN, 2004, p. 136).

O primeiro movimento de demarcação estabelecido por Eliane foi desencadeado a
partir de suas justificativas científicas para algumas ações específicas envolvidas no processo
de obtenção da dicuada. Nessa situação, ela considerou que essas ações representavam
“melhorias” no preparo do sabão de cinzas, e as associou a um “conhecimento popular”
adquirido através de um processo de “tentativa e erro”, e diferenciou o mesmo do
conhecimento científico que envolve “rigor” e estudo. No segundo movimento de
demarcação, Eliane partiu dos quadros de comparação entre linguagens presentes no
hipermídia, e associou as vozes das produtoras do sabão de cinzas a um “saber popular” que
envolve tentativa, ação prática, observação e que não tem “maiores explicações”, enquanto
que o conhecimento científico foi visto através das traduções explicativas do Pensador como
um “saber sistematizado, elaborado, organizado”. Vemos aqui que o trabalho de demarcação
entre os conhecimentos envolvidos partiu de duas situações distintas: de ações práticas
justificas pela ciência e das diferenças entre as linguagens, e Eliane manteve coerência em sua
demarcação nas duas situações. Todavia, a impressão que se tem é que a tarefa de demarcação
foi mais fácil de realizar ao partir dos quadros de comparação entre linguagens, e isso talvez
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faça sentido. A análise do que as pessoas falam, como falam, e o conteúdo de suas falas,
retrata diretamente a cultura das mesmas. Dona Aparecida e Dona Rosa sabem que se secar a
dicuada forma um “sal”, que ele “fica branquinho” e que “aquele sal pode usá ele num otro
sabão”. O conhecimento delas é bastante empírico nesse caso, mas não deixa de ter
pensamento, reflexão e bom senso, senão como elas teriam descoberto que “aquele sal pode
usá ele num outro sabão”? O Pensador, por sua vez, é um químico que estudou sobre a
composição das cinzas e da dicuada, realizou experimentos, procedeu análises, chegou a
resultados, enfim, usou as ferramentas da ciência para elucidar os conhecimentos das
produtoras de sabão. É óbvio, portanto, que as linguagens sejam diferentes: elas retratam
vivências e ações diferentes realizadas em meios culturalmente diferentes também. Há uma
relação direta, portanto, entre a linguagem, as vivências e ações e os ambientes culturais.
Os modos típicos de falar das produtoras do sabão de cinzas, assim como os modos de
falar típicos da ciência, podem ser considerados como exemplos de ciências no nível cultural
ou social, conforme foi definido por Ogawa (1995). Esse autor baseia a sua definição desse
nível de ciência nas leituras de Bohannan (1964, apud OGAWA, 1995, p. 588) sobre as
“representações coletivas” de Durkheim. A “ciência”, para Ogawa, significa “uma percepção
racional da realidade”, onde a palavra “percepção” remete tanto à “ação de construção da
realidade como ao construto da realidade” (Idem, 1995, p. 588), ou seja, ela é exercida tanto
através dos “meios” como do “fim”, ou ainda: através da “prática” e da “teoria”. Já a palavra
“racional”, para Ogawa, é vista através de uma perspectiva relativista radical, ou seja, cada
grupo cultural tem os seus modos próprios de raciocínio. A “ciência no nível cultural ou
social” é então definida por Ogawa como “uma percepção racional e coletiva da realidade que
depende da cultura”, onde a palavra “coletiva” significa que mais de uma pessoa compartilha
uma mesma percepção da realidade, o que permite uma comunicação efetiva entre as pessoas
(OGAWA, 1995, p. 588). Compartilhar a mesma percepção significa, portanto, falar a mesma
“língua”, conseguir se comunicar efetivamente. Linguagem e cultura, portanto, encontram-se
entrelaçados. É por isso que as produtoras do sabão de cinzas conseguem entender umas às
outras. Elas compartilham uma mesma percepção da realidade e se comunicam através de
uma mesma linguagem, embora muitas de suas falas apresentem variações (uso do verbo
“cortar” por Dona Aparecida e uso do verbo “tirar” por Dona Anésia referente à interação
entre a dicuada e a gordura na formação do sabão de cinzas, por exemplo). É por isso
também que os químicos se comunicam bem: eles compartilham as mesmas percepções da
realidade e se comunicam através de uma linguagem comum. Ogawa considera a ciência
moderna Ocidental como “uma percepção racional coletiva da realidade, a qual é
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compartilhada e autorizada pela comunidade científica” (Idem, 1995, p. 589). Para Ogawa,
entretanto, a ciência moderna Ocidental é claramente distinta da “ciência nativa”, porque essa
última para ele pertence ao mundo da vida cotidiana, enquanto a primeira pertence a “um
mundo Cartesiano materialista no qual os humanos são vistos em termos reducionistas e
mecanicistas. O golfo é imenso entre o mundo da vida cotidiana e o mundo teórico dos
cientistas” (Idem, 1995, p. 589).
Os quadros de comparação entre linguagens presentes no hipermídia das ‘Visões de
Mundo’ foram inspirados na técnica proposta por Aikenhead (1996) para promover
“travessias entre fronteiras culturais” em sala de aula. Essa técnica é um exemplo concreto da
idéia dada por Hodson (1993, apud AIKENHEAD, 1996, p. 28) bem como por Driver et al.
(1994, apud AIKENHEAD, 1996, p. 28) no sentido de estabelecer uma distinção clara entre a
linguagem que os alunos usam para explorar e desenvolver suas próprias idéias sobre os
fenômenos e a linguagem dos cientistas. Nessa técnica, os alunos são chamados a dividir uma
página do caderno em duas colunas, denominando a coluna da esquerda de “minha idéia”, na
qual deverão ser colocados os seus conhecimentos, explicações e linguagens sobre um fato; já
a coluna da direita recebe o título de “subcultura da ciência”, na qual os alunos deverão
colocar o conhecimento e a linguagem da ciência para o mesmo fato. Nessa segunda coluna,
as informações podem ser fornecidas pelo professor ou serem resultantes de um trabalho de
pesquisa dos alunos. A idéia aqui é explorar as idéias dos alunos e permitir, ao mesmo tempo,
a travessia de fronteira para o conhecimento científico.
A tarefa de atravessar a fronteira torna-se concreta pela identificação da
mesma com a linha traçada na página do caderno. Depois de explorar os
fenômenos ou discutir as explicações em sala, os alunos fazem notas
escrevendo na coluna “minha idéia” ou na coluna da “subcultura da ciência”.
Entradas nessa última coluna significam uma compreensão do conteúdo pelo
aluno [...] (AIKENHEAD, 1996, p. 29).

Para Aikenhead, a folha do caderno dividida em duas colunas pode ajudar o professor
a guiar o pensamento dos alunos e o uso da linguagem, mas ele enfatiza também que não deve
ser conferido nenhum privilégio a uma ou outra forma de conhecimento e linguagem,
reconhecendo que tanto o conhecimento cotidiano dos alunos como o conhecimento científico
tem as suas esferas próprias de funcionamento e utilidade. Ele considera ambas como
informações culturais. O foco aqui é a explicitação da “travessia de fronteira” da “subcultura
do cotidiano dos alunos” para a “subcultura da ciência”, o que segundo Lemke (1990, apud
AIKENHEAD, 1996, p. 28) implica em alterar completamente a orientação pessoal em
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relação à linguagem. Nesses termos, vemos novamente a íntima relação que existe entre a
linguagem e a cultura. A técnica de “atravessar fronteiras” na direção dos conhecimentos da
ciência tem íntima relação com a explicitação da natureza da linguagem que lhe é inerente.
Se os alunos irão atravessar a fronteira entre as subculturas do cotidiano e a
subcultura da ciência, as travessias de fronteiras devem ser explícitas e os
alunos precisam significar de algum modo para si mesmos e para os outros
sobre qual subcultura estão falando em determinado momento. Uma questão
legítima a ser colocada na sala de aula seria ‘De qual subcultura você está
falando agora?’ (AIKENHEAD, 1996, p. 28).

No caso do presente estudo, a técnica de Aikenhead não foi utilizada no sentido de
dividir uma folha de um caderno em duas colunas e explorar a travessia de fronteira entre o
conhecimento cotidiano dos alunos e o conhecimento científico, mas no sentido de explorá-la
usando a tela de um computador mediante a leitura óptica das respostas do Pensador no
hipermídia das ‘Visões de Mundo’. Nesse caso, há também uma diferença entre a natureza
das fronteiras propostas para os alunos transitaram, o seja, da subcultura (linguagem) das
produtoras do sabão de cinzas para a subcultura (linguagem) da ciência escolar.
A idéia de promover “travessias entre fronteiras” está intimamente associada a visão
de compreensão expressa por Bakhtin. Em suas próprias palavras:
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).

Através dos quadros de comparação (ou de travessia) entre linguagens do hipermídia, os
signos (palavras) ou enunciados das produtoras do sabão de cinzas são aproximadas dos signos ou
expressões da ciência escolar, mas há uma “fronteira” que separa os signos correspondentes. Nos
termos de Bakhtin, os “gêneros de fala” próprios das diferentes “linguagens sociais” envolvidas
são aproximados uns dos outros visando favorecer a compreensão da linguagem (subcultura) ao
redor do sabão de cinzas nos termos da linguagem (subcultura) da química escolar. Mas isso não é
feito na direção de considerar uma forma de linguagem e conhecimento como sendo melhor ou
superior à outra e a Professora Eliane agiu bem nesse sentido, deixando claro para os alunos que
ambos são válidos (Episódio 18(c), SERIE P5, linhas 12-14 e 37-39). A exploração dessa técnica
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em sala de aula está sendo vista nesse estudo como um exemplo de uma “ponte” construída entre
os dois modos de conhecer envolvidos.

6.5.14 - Episódio no 19(a): “A dicuada junto com o sebo produz sabão porque ela corta a
gordura do sebo”.
Nesse episódio vamos acompanhar de perto a exploração feita pela Professora Eliane
das respostas de quatro grupos de alunos para a pergunta “Por que a mistura da dicuada com
a gordura produz sabão?”. É importante mencionar que os alunos já haviam interagido
sozinhos com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ antes da exploração de suas respostas pela
Professora Eliane, ou seja, eles já haviam interagido com as respostas dos colegas para essa
pergunta e com as respostas do “Pensador” (ver SEG A5 e SEG B5 no CD “Anexos”).
Todavia, mesmo que os alunos já tivessem re-elaborado as suas respostas para a pergunta,
eles apresentaram nos diálogos as suas respostas iniciais:
1.

2.
3.

4.

P: É... ô gente vamo lá nas perguntas. Procura no Pensador a pergunta [Lendo em uma ficha
as mãos] “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. / Tá no

Pensador. Clica lá uma vez. No Pensador.
Aluno: (...).
P: Isso. / Por que a mistura da dicuada com o sabão, com a gordura produz sabão? Nós
vamos começá a olhar a resposta do grupo Framafafe, depois nós vamo subí de baixo pra
cima no sentido anti-horário, tá certo? Então, abre aí por favor, a resposta deles. Um
aluno do grupo lê, faça o favor, lê a resposta.
Felipe: “A reação de saponificação é uma reação de hidrólise alcalina e a conseqüente
neutralização do ácido graxo formado, ácido de um hidrocarboneto de cadeia longa, pela
base forte presente no meio, dicuada, tendo como reação a formação de glicerina e
estearato de potássio, um sal”.

.
. [A Professora faz um comentário sobre a afirmação “ácido de um hidrocarboneto de cadeia longa”;

.
.
.
.
.
.
.
.

ela vai para a lousa e discute as funções hidrocarboneto e ácido carboxílico e introduz os ácidos
graxos; alunos prestam muita atenção; comenta sobre o glicerol (função álcool) e os ésteres; depois
disso, ela se aproxima do grupo Framafafe e procura fazer uma correção na resposta do grupo. O
que a incomoda é a frase “ácido de um hidrocarboneto de cadeia longa”. Ela dedica um bom tempo
tentando resolver isso com um dos alunos do grupo, o qual parece não compreender o que incomoda
a Professora; ela explica e pergunta e esse aluno responde e faz outras perguntas; depois, ela pede
para os alunos explorarem a resposta do grupo Artes e questiona o grupo].

5.

P: Vamo pro grupo seguinte aí, por favor. Artes. Um aluno do grupo aí, por favor, lê a
resposta.

// [Rubinho lê].
6.
7.
8.

P: Lê por favor, não ouvi.
Rubinho: “A dicuada junto com o sebo produz sabão porque ela corta a gordura do sebo”.
P: É. Fonte: foi a opinião do grupo de acordo com os textos lidos. Quando vocês falam aí
corta a gordura, cês querem dizer o quê? Que quê significa esse cortar a gordura aí?
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Rubinho: Uai, tipo... abaixa a concentração dele.
P: A concentração de quem?
Rubinho: Pra não ficá muito... o sabão não fica muito... oleoso, assim...
P: Aí tira...
Rubinho: Neutraliza.
P: ... tira, mas esse neutralizá aí seria o quê Rubinho? / Ou outro componente do grupo.
Rubinho: (...) totalmente... deixa o sabão tipo assim...
Pablo: Te pegô agora, hein?
Rubinho: Do mesmo jeito assim... pra deixá o sabão... pra não passá... assim...
P: Essa gordura então, quando fala cortá... cortá. Esse cortá aí, cê qué dizê o quê? Que
diminui? Ela continua alí? Que quê ocês quizeram dizê com isso?
Rubinho: Pra não deixá o sabão / ficá muito oleoso assim... muito...
P: Mas aí vai continuá a tê gordura lá?
Rubinho: É, tem, mas não é a quantidade, que a dicuada vai diminuir a quantidade de
gordura.
P: E por que quê vocês usaram a mesma resposta das mulheres que produzem o sabão? É
a fala delas, não é? Elas falam que a dicuada corta a gordura. Por que quê vocês usaram
essa mesma linguagem?
Rubinho: Uai, é. Uai, tá na cara! [A turma ri].
P: Tá na cara? Vocês não procuraram? Não leram?
Rubinho: Não, assim... tipo assim, a gente tirô opinião, aí pra... (...) palavras assim... um
pouco...
P: Mas vocês leram alguma outra coisa que vocês pudessem comparar com a resposta
delas, que fizesse vocês pensarem de uma outra maneira, ou não?
Rubinho: Não.
P: Então ficô só com esse texto mesmo?
Rubinho: É, mais esse aqui.

(Trecho extraído da SERIE P7)

A primeira resposta para a pergunta que foi analisada pela Professora foi a do grupo
Framafafe: “Nós vamos começá a olhar a resposta do grupo Framafafe, depois nós vamo subí
de baixo pra cima no sentido anti-horário, tá certo? Então, abre aí por favor, a resposta deles”
(Linha 3). Nessa sua primeira diretriz para a exploração das respostas dos grupos usando o
hipermídia, a Professora Eliane indicou como se daria a ordem de exploração do menu de
respostas para a pergunta em foco: “[...] nós vamos subi de baixo pra cima no sentido antihorário”, disse ela. Felipe, um dos alunos do grupo, leu a resposta em voz alta (Linha 4),
sendo possível perceber que havia na mesma uma apropriação de informações químicas sobre
a interação entre a dicuada e a gordura. Para os alunos do grupo Framafafe, essa interação foi
explicada através de uma “reação de saponificação”: “uma reação de hidrólise alcalina e a
conseqüente neutralização do ácido graxo formado (ácido de um hidrocarboneto de cadeia
longa) pela base forte presente no meio (dicuada), tendo como reação a formação de glicerina
e estearato de potássio, um sal” (Linha 4).
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Os alunos não citaram a fonte das informações da resposta formulada e o problema da
mesma, aos olhos da Professora, foi a associação feita entre um “ácido graxo” e um “ácido de
hidrocarboneto de cadeia longa”. Para ela, um hidrocarboneto compreende uma classe de
compostos distinta dos ácidos graxos, não fazendo sentido dizer “ácido de hidrocarboneto”.
Para resolver esse problema, Eliane foi para a lousa e explicou aos alunos sobre as diferentes
funções orgânicas das substâncias mencionadas na resposta do grupo Framafafe (ácidos
carboxílicos, ácidos graxos, hidrocarbonetos, álcoois e ésteres), diferenciando uma função da
outra. Vemos aqui que Eliane aproveitou a resposta da grupo para ensinar sobre funções
orgânicas, e fez isso de um modo diferente do normal. A partir daí, Eliane procurou
convencer Felipe sobre o problema de dizer “ácido de hidrocarboneto”. Esse aluno, por sua
vez, não conseguiu compreender o que Eliane estava dizendo e fez outras perguntas à ela,
conduzindo a discussão para outras direções e gerando certo desgaste na Professora em sua
intenção de corrigir a resposta do grupo.
Depois disso, Eliane partiu para a exploração da resposta do grupo Artes. Rubinho, um
dos alunos do grupo, leu a resposta em voz alta: “A dicuada junto com o sebo produz sabão
porque ela corta a gordura do sebo” (Linha 7). Ao contrário do grupo anterior, os alunos do
grupo Artes indicaram a fonte da resposta elaborada: “Opinião do grupo de acordo com os
textos lidos”. Vemos aqui que a resposta dada por esse último grupo teve por base os “textos
lidos”, e o gênero de fala de Dona Aparecida expresso no Hipermídia Etnográfico: “A dicuada
é que corta a gordura”. Mediante essa resposta, Eliane quis saber o que os alunos do grupo
Artes haviam entendido sobre esse modo de explicar a interação entre a dicuada e a gordura:
“[...] cês querem dizer o quê? Que quê significa esse cortar a gordura aí?” (Linha 8). Rubinho
respondeu dizendo: “abaixa a concentração dele”, e Eliane perguntou: “A concentração de
quem?”. Rubinho respondeu dizendo que “o sabão não fica muito... oleoso, assim...” (Linha
11) e empregou depois a palavra “Neutraliza”, sugerindo-a como um sinônimo para a palavra
“corta” empregada na resposta do grupo (Linha 13).
A Professora então quis saber do grupo qual era o significado de dizer que “neutraliza”
(Linha 14) e Rubinho não conseguiu explicar. Então ela voltou a perguntar qual era o
significado do gênero de fala empregado na resposta, buscando novamente clarear o seu
significado: “Esse cortá aí, cê qué dizê o quê? Que diminui? Ela continua alí? Que quê ocês
quizeram dizê com isso?” (Linha 18). Como Rubinho havia respondido anteriormente dizendo
que “cortar” tinha relação com “abaixa a concentração dele” (Linha 9) e que por isso o sabão
não iria ficar “muito oleoso” (Linha 11), Eliane quis compreender melhor essa visão. Para ela,
Rubinho estava se referindo à uma diminuição da quantidade de gordura pela ação da dicuada
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em “cortar” a gordura, considerando o que ela disse em sua segunda pergunta a respeito. Ao
dizer “Ela continua alí?”, Eliane estava se referindo à gordura continuar presente no meio
após a ação da dicuada. Já na visão de Rubinho, ocorria uma diminuição da “concentração
dele” (Linha 9), se referindo à uma diminuição da quantidade de gordura “no sabão”.
A mesma visão foi reforçada por Rubinho como resposta à segunda vez que Eliane
perguntou sobre o significado desse “cortá aí”. Ele disse: “Pra não deixá o sabão ficá muito
oleoso assim... muito...” (Linha 19). Mas, para Eliane, “esse cortá aí” tinha um outro
significado, e por isso ela perguntou: “Mas vai continuá a tê gordura lá?” (Linha 20).
Implícito nessa pergunta seqüencial de Eliane está a sua interpretação que a gordura é
totalmente “cortada” (ou consumida) pela dicuada. Rubinho, no entanto, se manteve firme em
sua visão e respondeu dizendo: “É, tem”, disse ele, “mas não é a quantidade, que a dicuada
vai diminuir a quantidade de gordura” (Linha 21). Para esse aluno, a ação de “cortar” ou
“neutralizar” da dicuada significou diminuir a quantidade de gordura do sabão, ou seja,
somente uma parte da gordura seria afetada por essa ação, uma quantidade tal que não
deixaria o sabão ficar “muito oleoso assim...”.
Eliane não quis prolongar a discussão sobre a visão particular de Rubinho naquele
momento e preferiu direcionar a sua curiosidade para saber por que razão os alunos do grupo
Artes usaram “a mesma resposta” das mulheres que produzem o sabão: “Por que quê vocês
usaram essa mesma linguagem?”, perguntou ela no final de seu enunciado na linha 22.
Rubinho respondeu dizendo: “Uai, é. Uai, tá na cara” (Linha 23), e provocou risos nos colegas
da classe com essa resposta. Para Rubinho, a “resposta” e a “linguagem” de Dona Aparecida
pareceu estar “na cara”, sugerindo que o grupo a adotasse. Mas para Eliane, essa “resposta” e
essa “linguagem” não estava tão “na cara” assim, e isso era uma boa justificava para a
realização de pesquisas em outras fontes para explicar o fenômeno da formação do sabão. Por
essa razão, ela perguntou por que eles “não procuraram”, “não leram” (Linha 24), e Rubinho
respondeu dizendo: “Não, assim... tipo assim, a gente tirô opinião, aí pra... (...) palavras
assim... um pouco...” (Linha 25).
Em sua resposta, Rubinho quis dizer que aquela resposta satisfez ao grupo, mas é certo
também que ele ficou confuso ao tentar justificar o fato de não terem pesquisado o assunto em
outras fontes. Na visão de Eliane, a resposta para a pergunta requeria uma pesquisa em outras
fontes, para que os alunos “pudessem comparar com a resposta delas” (se referindo aos modos
de explicar das produtoras de sabão), para que pudessem pensar “de uma outra maneira”
(Linha 26). Mas o grupo não sentiu necessidade de proceder dessa maneira. Isso
provavelmente significou para o aluno Rubinho, em particular, que ele deveria buscar (ou
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usar) outras “palavras” para interpretar o assunto, considerando a menção feita por Rubinho
no final de sua fala: “[...] palavras assim... um pouco...”. Nesse contexto, as palavras de Dona
Aparecida foram suficientes para satisfazer aos alunos, representando uma informação
concreta e evidente: “na cara”, como disse Rubinho, dispensando, portanto, a necessidade de
outras informações, de outras “palavras” para compor a resposta do grupo.
A Professora Eliane então colocou o foco da classe na resposta do “grupo seguinte”
(Linha 30 do diálogo mostrado a seguir), preferindo não prolongar mais a discussão ao redor
da natureza da resposta do grupo Artes. O grupo seguinte da seqüência anti-horária dos botões
de acesso às respostas dos grupos no menu de respostas do hipermídia (fotografias dos alunos)
era o grupo Álcalis, e uma aluna do grupo leu a resposta dada em voz alta para a classe:
30.
31.

P: Vamo pro grupo seguinte. Um aluno do grupo, por favor, lê a resposta.
Fernanda: “O aquecimento da gordura em água provoca sua hidrólise, produzindo glicerina e ácido graxo. Os ácidos graxos serão neutralizados pela base forte presente no meio,
ou seja, pela dicuada (potassa cáustica). Portanto, ocorre hidrólise básica da gordura que
produzirá glicerol e os sais desses ácidos graxos. Esses sais são o que chamamos de sabão
(estearato de potássio)”.

.
. [A Professora pede para os alunos irem ao menu do hipermídia e acessarem a resposta do

. Pensador para a pergunta “Que sal é esse que se forma com a evaporação da dicuada?”,
. identificando a presença de “potassa” na dicuada e não de “potassa cáustica”, fazendo assim
. uma correção na resposta do grupo; depois ela pede para os alunos retornarem ao menu de
. respostas da pergunta anterior].

.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

P: É, essa resposta aí desse grupo Álcalis, está mais parecida com... com o grupo Artes ou
com o Framafafe, o primeiro que nós vimos?
Alunos: (...) [Risos].
P: Por quê? Por que quê ocês acham que parece mais com a resposta do primeiro grupo?
Aluno1: Tem falano da hidrólise dos ácidos graxos e na... formação (...). Tem falano
sobre o glicerol também que é formação depois.
Aluno2: Fala dos ácidos graxos.
P: Tá, então está falano de algumas substâncias...
Aluno1: E depois no final do estearato. / Nos finalmente.”

(Trecho extraído da SERIE P7)

Assim que a leitura da resposta do grupo Álcalis foi concluída, Eliane pediu que os
alunos procurassem a resposta do Pensador para a pergunta “Que sal é esse que se forma com
a evaporação da dicuada?” no menu de perguntas e respostas do hipermídia. Nessa resposta,
o “sal” da dicuada é caracterizado como uma “mistura de substâncias”, cuja composição
contém o “carbonato de potássio” como a substância mais importante para a síntese do sabão
de cinzas. Essa resposta logo apareceu na tela dos computadores e Eliane então explorou a
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mesma percorrendo as suas várias páginas, concluindo depois que na dicuada havia a
presença da potassa (carbonato de potássio) e não da potassa cáustica (hidróxido de potássio),
conforme havia sido mencionado na resposta do grupo Álcalis. Com isso, ela corrigiu um
aspecto específico da resposta dada pelo grupo. Depois ela perguntou aos alunos se a resposta
do grupo Álcalis era semelhante à resposta do grupo Artes ou semelhante à resposta do grupo
Framafafe, sugerindo que os alunos comparassem as três respostas exploradas até o momento,
chamando a atenção da classe para as suas diferenças e semelhanças. Vemos aqui um modo
diferenciado de transitar entre linguagens e conhecimentos através da identificação de
semelhanças e diferenças entre as respostas dos alunos, permitindo categorizar as mesmas.
Os alunos associaram a resposta do grupo Álcalis à resposta do grupo Framafafe e
mencionaram o que havia de comum entre elas: “Tem falano da hidrólise dos ácidos graxos
[...]. Tem falano sobre o glicerol” (Linha 35), “Fala dos ácidos graxos” (Linha 36) e “depois
no final do estearato” (Linha 37). Aos olhos dos alunos, a semelhança entre as respostas dos
grupos Álcalis e Framafafe estava nos nomes das substâncias mencionadas, e Eliane reforçou
isso ao dizer: “Tá, então está falano de algumas substâncias” (Linha 37). Observo que Eliane
não prosseguiu a discussão fazendo uma análise da resposta do grupo Álcalis, ou das idéias
dos alunos ao redor daquelas informações, assim como também não fez isso no caso da
resposta dada pelos alunos do grupo Framafafe.
As informações químicas presentes nas respostas dos alunos, portanto, não foram
questionadas por Eliane. Essas informações também não foram consideradas explicitamente
como sendo corretas ou incorretas, ficando subentendido que estavam corretas e adequadas.
As incorreções foram aquelas que Eliane corrigiu através da explicação das funções orgânicas
para os alunos do grupo Framafafe, e através da resposta do Pensador para o “sal” presente na
dicuada na direção de corrigir a menção à presença de “potassa cáustica” na resposta do grupo
Álcalis. Enfatizo que Eliane não questionou os alunos dos grupos Álcalis e Framafafe sobre a
natureza das suas respostas, tal como o fez com o grupo Artes. Ou Eliane não estava
interessada em aprofundar as visões da química naquele momento ou então considerou essas
visões como sendo certas e inquestionáveis.
Depois que os alunos identificaram as duas respostas com natureza semelhante,
Eliane partiu para a análise da resposta do grupo Águias:
P: Então vamo continuá, grupo seguinte. // Águias. Alguém lê, por favor, um aluno do
grupo.
40. Max: “Porque a dicuada, cinzas, tira a gordura e o excesso da soda cáustica na produção
do sabão”.
39.
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41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

/
50.

/

P: É, dessa resposta aí qual que é a fala do Senhor José? // Tem um pouca da fala dele, um
pouco... o resto da resposta vocês acharam no site, ou? Como que foi elaborada essa
resposta?
Aluna do grupo: (...).
P: Como?
Aluna: A Michele perguntô pro vô dela.
P: É avô dela?
Max: É.
P: Então essa resposta aí é só do Senhor José?
Max: (...) esse site tamém. (...). Todos dois é.
P: Cês leram alguma coisa lá no site? [Max concorda com a cabeça]. Então tenta explicá aí
pra gente [Max se vira para a tela do computador; a resposta do grupo está na tela]. Quando
vocês falam aí: “A dicuada tira a gordura”. O que quê é isso? Tirá a gordura. [Max olha
para Eliane e volta a olhar para a tela] Tira a gordura de onde? Tira como?
Max: O excesso dela [Olhando para a tela].

P: É, o resto da turma aí gente. É... o... o... / o Rubinho, né? Representando aquele grupo.
O Max tá falando aqui / que corta, tira a gordura, seria o excesso. Tem um excesso de
gordura. Quando reage, quando junta lá com a dicuada vai tirá o excesso, né? Quer dizer,
um pouco de gordura. O restante vai ficá. Que quê vocês acham disso?
52. Rubinho: (...) [Balbucia].
53. P: É. A mesma, a mesma fala sua foi a dele [Se dirigindo a Rubinho]. Alguém pensa
diferente?
// [Alunos quietos].
54. P: Ninguém gente? Todo mundo concorda desse jeitinho mesmo?
55. Felipe: Mas vai tirá um poquinho (...).
56. P: Pois é...
57. Felipe: Tem que tirá tudo.
58. P: O Felipe tá perguntando aqui, vai tirá um poquinho e o resto?
// [Alunos quietos].
59. Felipe: Jogô no mato [Ri].
51.

(Trecho extraído da SERIE P7)

A resposta do grupo Águias fez referência ao fato da dicuada “tirar” a gordura e o
“excesso de soda cáustica na produção do sabão” (Linha 40). Uma das fontes de consulta
indicadas para a elaboração da resposta foram o Senhor José de Oliveira Filho, avô de uma
das alunas do grupo, que estava ausente no dia. Os alunos também mencionaram como fonte
um site da internet localizado através do sistema de busca do Cadê?. Eliane quis saber desse
grupo que parte da resposta se referia à fala do Senhor José e que parte se referia ao site da
internet, ou que os alunos explicassem como a resposta havia sido elaborada (Linha 41). Uma
aluna do grupo respondeu que a colega ausente havia feito a pergunta para o avô dela (Linha
44) e um outro aluno disse que também havia uma contribuição do site: “(...) esse site tamém.
(...). Todos dois”, disse ele (Linha 48). Observo aqui que a resposta dada pelo grupo Águias
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parece ter sido elaborada exclusivamente a partir da entrevista com o Senhor José, porque não
há na mesma uma informação que aparentemente possa ter sido extraída de alguma fonte de
informação da internet.
Na resposta do grupo Águias há dois aspectos particulares. Um deles se relaciona ao
uso de um verbo que também foi empregado por Dona Anésia e que pode ser observado no
Hipermídia Etnográfico. Esse verbo foi ecoado no diálogo com as produtoras de sabão de
Bom Jardim de Minas por Alex (um acadêmico) e também por Dona Aparecida conforme
mostrado a seguir:
Dona Anésia: A dicuada pode tirá a gordura. É interessante.
Alex: É engraçado, né? A gordura... da gordura fazê um sabão pra tirá a
gordura, né?
Dona Aparecida: Pra tirá a gordura.
(Falas extraídas da atividade acessada através de um clique do mouse sobre o
botão do Pensador girando na página do texto O “ponto” do sabão –
Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas; destaque em negrito meu).

No diálogo recortado acima vemos uma situação típica na qual uma das produtoras do
sabão expressou a sua “percepção racional” sobre a interação entre a dicuada e a gordura
através de um gênero de fala específico, o qual foi enfatizado depois por Dona Aparecida
usando o mesmo gênero de fala. Nessa situação, vemos um caso típico de comunicação
decorrente de uma “percepção racional coletiva”, considerando que Dona Anésia e Dona
Aparecida se entenderam através da linguagem. Noto também que Alex (o acadêmico que
conduziu a entrevista) também empregou o mesmo gênero de fala, a mesma linguagem para
se referir à ação da dicuada sobre a gordura. Mas será que Alex adquiriu a mesma “percepção
racional coletiva” nesse contexto?
O Senhor José, a fonte real mais provável da resposta do grupo Águias, explicou a
interação entre a dicuada e a gordura usando o verbo “tirar”, tal como Dona Anésia o fez.
Nesse caso, vemos esse Senhor demonstrar a mesma “percepção racional coletiva” de Dona
Anésia e Dona Aparecida. Mas os alunos também mencionaram na resposta que a dicuada
“tira” o “excesso de soda cáustica na produção do sabão” (Linha 40). Nessa ótica, a dicuada
seria responsável tanto por regular a quantidade de gordura como a quantidade de soda
cáustica no processo. O equívoco aqui é que os papéis da dicuada e da soda cáustica foram
considerados como sendo distintos, ou seja, a dicuada age tanto sobre a gordura como sobre o
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excesso de soda cáustica, quando na realidade tanto a dicuada como a soda agem de maneira
semelhante frente à gordura e não interagem entre si na formação do sabão.
Com base no que Max afirmou na linha 48 (contribuição de duas fontes de consulta
distintas para a elaboração da resposta), Eliane quis saber se os alunos do grupo Águias
haviam mesmo lido alguma informação no site da internet. Como Max concordou com a
cabeça, ela quis que o grupo então explicasse para a turma o que significava dizer “A dicuada
tira a gordura”: “[...] O que quê é isso? Tirá a gordura. Tira a gordura de onde? Tira como?
(Linha 49). Do mesmo modo que em sua exploração do uso do verbo “cortar” pelos alunos do
grupo Artes, Eliane quis saber do grupo Águias sobre o significado do verbo “tirar”. Os
alunos fizeram um breve silêncio e Max arriscou uma resposta dizendo: “O excesso dela”
(Linha 50). Noto que Max não respondeu o que o grupo havia lido no site, ele respondeu qual
era o significado de dizer que a dicuada “tira” a gordura.
A visão de Max mostrou ser semelhante à de Rubinho e é bastante provável que ele
tenha expressado a idéia de “tirar o excesso dela” a partir de sua compreensão do diálogo
anteriormente estabelecido entre Eliane e Rubinho na classe. No caso de Rubinho, a
“quantidade” de gordura diminui como resultado da dicuada “cortar” a mesma. A dicuada
age, nessa visão, como uma reguladora da quantidade da “oleosidade” do sabão. Para Max, a
dicuada também exerce o papel de reguladora de gordura no processo, sendo capaz de “tirar”
“o excesso” da mesma na produção do sabão.
Para Eliane, as visões dos alunos Rubinho e Max sobre a interação entre a dicuada e a
gordura foram percebidas como sendo praticamente iguais, e ela as remeteu para a classe sob
essa perspectiva: “É, o resto da turma aí gente. É... o... o... o Rubinho, né? Representando
aquele grupo. O Max tá falando aqui que corta, tira a gordura, seria o excesso. Tem um
excesso de gordura. Quando reage, quando junta lá com a dicuada vai tira o escesso, né? Quer
dizer, um pouco de gordura. O restante vai ficá. Que quê vocês acham disso?” (Linha 51).
Nessa fala, Eliane primeiro apontou o aluno Rubinho, do grupo Artes. Depois ela mencionou
o aluno Max, do grupo Águias, mas no caso desse segundo ela disse: “O Max tá falando aqui
que corta, tira a gordura [...]” (Linha 51).
Observo que na resposta dada pelos alunos do grupo Águias não foi mencionado que a
dicuada “corta” a gordura, mas que ela “tira” a gordura. Ao mencionar que o aluno “tá
falando aqui que corta, tira”, a impressão é que Eliane reconheceu que os alunos haviam dado
o mesmo significado aos dois verbos usados para explicar a interação entre a dicuada e a
gordura, e, por isso, os dois gêneros de fala expressos pelos alunos foram remetidos para a
classe como significando uma coisa só: a dicuada age sobre a gordura, “cortando” ou
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“tirando” o excesso da mesma do meio, “um pouco de gordura. O restante vai ficá”. Uma
outra evidência que comprova que Eliane viu as visões dos alunos como sendo a mesma visão
foi dada logo em seguida quando ela disse: “É. A mesma, a mesma fala sua foi a dele [Se
referindo a Rubinho]” (Linha 53).

Observo ainda que Eliane “deixou escapar” a visão química da interação entre a
dicuada e a gordura para a classe ao dizer “Quando reage” na fala mostrada acima (Linha 51).
Mas logo em seguida ela parece ter “camuflado” essa visão, dizendo rapidamente: “[...]
quando junta lá com a dicuada [...]”. Esse movimento do discurso da Professora Eliane
reforça a sua intenção de não explorar o conhecimento químico explicativo para a pergunta
em foco naquele momento. Ela estava mais interessada em explorar o “outro conhecimento”
presente nas respostas dos alunos dos grupos Artes e Águias, e explicitar as idéias dos alunos
a respeito.
“Alguém pensa diferente?”, perguntou Eliane para os alunos na linha 53. Eliane
queria saber se algum aluno da turma tinha uma visão diferente sobre a dicuada agindo sobre
a gordura, “cortando”, “tirando”, “neutralizando” parte da mesma, ou o seu excesso. A turma
ficou em silêncio por alguns instantes e Eliane então instigou um pouco mais: “Ninguém
gente? Todo mundo concorda desse jeitinho mesmo?” (Linha 54). Felipe, um dos alunos do
grupo Framafafe se manifestou dizendo: “Mas vai tirá um poquinho (...)”, e Eliane disse:
“Pois é...”, reforçando o problema da resposta. Daí Felipe respondeu: “Tem que tirá tudo”
(Linha 57) e Eliane então remeteu essa idéia para a classe: “O Felipe tá perguntando aqui, vai
tirá um poquinho e o resto?” (Linha 58). Noto que Felipe não estava “perguntando”, como
disse Eliane em sua fala, ele estava expressando a sua idéia sobre a ação da dicuada frente à
gordura. Na visão desse aluno, a dicuada não poderia “cortar” ou “tirar” somente “um pouco”
da gordura, somente o “excesso” da mesma, mas agir no sentido de “tirá tudo”.
O que é interessante nesse compartilhamento de idéias entre Eliane e o aluno Felipe é
que ambos estavam vendo a formação do sabão através de uma mesma “percepção racional
coletiva”: a idéia de ocorrência de uma reação química envolvendo o consumo total da
gordura pela dicuada. Entretanto, eles não expressaram essas percepção (química) através da
linguagem inerente, mas aplicaram-na ao contexto de uso da “outra linguagem”. Vemos aqui
uma situação particularmente interessante na qual as fronteiras entre as linguagens e os
conhecimentos se tornaram bastante tênues, quase inexistentes para Eliane e Felipe.
A aula prosseguiu sem que Eliane respondesse a última pergunta remetida à classe na
linha 58 do diálogo. Ao invés disso, ela procurou corrigir o trecho da resposta dada pelo
grupo Águias referente a dizer que a dicuada também “tira...” “o excesso de soda cáustica”.
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Ela explicou isso na direção de dizer aos alunos que a soda cáustica e a dicuada têm o mesmo
papel na formação do sabão e que por não terem compreendido bem isso, os alunos
“misturaram as informações sem muita clareza” (SERIE P7, linha 80).
6.5.15 - Episódio no 19(b): “O que quê, que quê impediu vocês de procurá uma outra
resposta ou complementar essa?”
Vamos agora prosseguir na continuação da aula envolvendo a exploração das
respostas dos alunos para a pergunta referente à interação entre a dicuada e a gordura, tendo
por base a exploração das respostas dos outros quatro grupos restantes pela professora:
P: [...]. O próximo grupo. // Um aluno, por favor.
// [Alunos do grupo quietos].
81. P: “Opinião de parentes...”. Um aluno, por favor, lê a resposta.
82. Aluno do grupo Escribas: “Porque a dicuada elimina a gordura e tem o poder de limpar,
além disso a gordura dá a liga ao sabão”.
/
83. P: Elimina a dicuada... Elimina a gordura. Esse ELIMINA aí, que quê significa isso aí pra
vocês?
84. Aluno do grupo Escribas: Separar.
/
85. P: A... A dicuada SEPARA a gordura, é isso? / E ela continua no meio? Ela continua ali
junto? Com a água, junto com... Com... Com a substância carbonato? / Seria isso?
86. Aluno do grupo: É.
87. P: Que quê seria “dá liga”? / “Dá liga ao sabão”.
88. Aluno do grupo: Assim... é... grudá os elementos, né? [Simulando uma aproximação com as
mãos].
89. Felipe: Dá consistência.
90. P: Mas quando cê fala elimina cê não tá falando que... que a gordura vai sê separada? A
dicuada serve pra separá e ao mesmo tempo ela serve pra ligá?
/
91. Aluno do grupo: Não... Assim... Depois... Depois de separá lá... a gordura, o restante dá a
liga pra formá o sabão.
92. P: Aí o restante, esse restante aí seria o quê?
93. Aluno do grupo: O / carbonato de potássio.
94. P: Que no caso aí é a dicuada.
95. Aluno do grupo: É.
96. P: Né? Então, essa dicuada aí com o carbonato de potássio você fala que ela vai serví pra
separá a gordura e depois ela dá liga. Ela vai ligá quem? / Alguém quer ajudar gente, a
pensar nessa resposta aí.
97. Aluno1: (...)
98. P: Mas olha só, nós passamos por um termo: CORTA, TIRA, ELIMINA. Que quê
significa isso gente?
99. Aluno1: Neutraliza.
100. P: E o que quê seria isso?
101. Aluno1: Ué...
80.
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102. P: Neutralizá? Quando cê fala “neutralizá”.
103. Aluno1: A função da gordura. Ah, sei lá.
104. P: As mulheres que produzem o sabão elas

sentido?

falam que corta a gordura, mas em que

105. Aluno2: (...).
106. P: Vai, continua. / A reação, que quê tem?
107. Aluno2: É, tipo... Houve a reação. Aí neutraliza a gordura

e tipo some, na reação. Aí elas

acham que corta, mas na verdade não corta [Risos na sala].
Esse cortar aí... [Risos na sala]. Não, ele quer dizer que não é no sentido de estar
cortando alguma coisa, né? Seria no sentido de eliminar?
109. Aluno2: É, sumí.
/
110. P: Aí esse grupo aí dá... Dá pra pensá com a fala dele? [Se referindo aos alunos do grupo
Escribas]. Que esse eliminar aí seria desaparecer com a gordura? // Então vão pensando aí,
no final...
108. P:

(Trecho extraído da SERIE P7)

O próximo grupo a expor a sua resposta para a classe foi o grupo Escribas. A
Professora pediu que um dos alunos lesse a resposta e enquanto ele decidiam quem faria isso,
Eliane identificou qual foi a fonte da resposta do grupo: “Opinião de parentes” (Linha 81).
Na resposta desse grupo, “a dicuada elimina a gordura e tem o poder de limpar”; além disso
“a gordura dá a liga ao sabão” (Linha 82). O que chamou a atenção da Professora nessa
resposta foi a menção a um verbo novo que apareceu nas respostas dos alunos: o verbo
“eliminar”, e Eliane então quis saber o que o grupo queria dizer com “a dicuada elimina a
gordura”, colocando ênfase na explicação do significado de “ELIMINAR”. Um dos alunos do
grupo respondeu dizendo: “Separar” (Linha 84). A Professora então fez uma nova pergunta ao
grupo, substituindo a palavra “elimina”, mencionada na resposta do grupo, pela palavra
“SEPARA”, mencionada na interpretação de um dos alunos do grupo. Ela expressou essa
palavra com ênfase em sua pergunta: “A dicuada SEPARA a gordura, é isso?” (Linha 85).
Após colocar essa pergunta, Eliane formulou uma outra pergunta em seu enunciado,
querendo saber se a gordura continuava presente no meio após a sua “separação” pela
dicuada: “E ela continua no meio? Ela continua ali junto? Com a água, junto com... Com...
Com a substância carbonato? / Seria isso?” (Linha 85). O aluno do grupo Escribas respondeu
que sim, e Eliane perguntou em seguida: “Que quê seria dá liga? Dá liga ao sabão?” (Linha
87). O aluno respondeu: “Assim... é... grudá os elementos, né?”, simulando uma aproximação
com as mãos (Linha 88). Novamente Felipe, o aluno do grupo Framafafe, emitiu uma
opinião, dizendo naquela circunstância que “dá liga” significava “Dá consistência” (Linha
89).
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Vemos surgir aqui uma outra visão a respeito da interação entre a dicuada e a gordura.
Nesta, ao mesmo tempo em que a gordura é “eliminada” ou “separada”, ela também exerce o
papel de “grudá os elementos”, de “dá liga”, o que, na visão de Felipe, foi percebido como
tendo relação com a “consistência” do sabão. Observo que essa última visão é bastante
próxima à idéia originalmente expressa por Rosemeire do grupo B (Os incríveis) enquanto
conversava com Leonardo sobre a pergunta referente à interação entre a dicuada e a gordura,
procurando compreender o papel da gordura no preparo do sabão: “Deve que a gordura então
agora tipo por causa da consistência” (ver Episódio13(a), SEG B3, linha 564).
Mas Eliane percebeu que havia uma incoerência na idéia do grupo Escribas e
perguntou aos alunos como seria possível a dicuada “eliminar”, ou “separar” a gordura, e ao
mesmo tempo ser necessária “pra ligá?” (Linha 90). O mesmo aluno desse grupo que vinha
dialogando com Eliane respondeu dizendo: “Depois de separá lá... a gordura, o restante dá
liga pra formá o sabão” (Linha 91). Na visão desse aluno, duas coisas ocorriam na interação
entre a dicuada e a gordura: uma parte da gordura era “separada” pela ação da dicuada e uma
outra parte permaneceria no meio para “dar liga”, ou seja, para “grudar os elementos”.
Eliane perguntou qual era a natureza desse “restante” de gordura mencionado pelo
aluno, e ele respondeu se referindo ao carbonato de potássio (Linha 93). Noto que o “restante”
mencionado pelo aluno na linha 91 parece ter mais relação com a gordura que não foi
“separada” pela dicuada do que com o carbonato de potássio. O aluno parece ter se
confundido mediante as pressões da Professora. Esta, por sua vez, pareceu ter percebido isso e
procurou contornar a confusão situando melhor as coisas. Ela primeiro associou o carbonato
de potássio à dicuada e disse em seguida que esta é que “vai serví pra separá a gordura”, e que
depois, a gordura “restante” iria “dá liga” (Linha 96) de acordo com a visão do aluno. Mas
Eliane quis saber: “Ela vai ligá quem?” (Linha 96), e pediu ajuda para os demais alunos da
sala para discutir essa questão: “Alguém quer ajudar gente, a pensar nessa resposta aí” (Linha
96).
Um dos alunos da sala emitiu uma resposta inaudível para a pergunta de Eliane, e essa,
por sua vez, recordou aos alunos alguns “termos” que foram mencionados nas respostas dos
grupos, colocando ênfase nos mesmos em sua fala: “CORTA, TIRA, ELIMINA”. Em
seguida, ela perguntou: “Que quê significa isso gente?” (Linha 98). Um aluno de outro grupo
respondeu através de uma única palavra: “Neutraliza”, e Eliane quis saber: “E o que quê seria
isso?” (Linha 102). O aluno respondeu provavelmente querendo dizer que a palavra
“neutraliza” tinha relação com a “função da gordura”, mas acabou confessando no final que
não sabia: “Ah, sei lá”, disse ele na linha 103. Eliane então voltou a comentar sobre a
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expressão “cortar a gordura”, mencionada na resposta do grupo Artes, e perguntou aos alunos
qual era o seu significado. Um outro aluno da turma começou a responder inaudível e Eliane
estimulou o prosseguimento de seu raciocínio, o qual me pareceu fazer menção à uma
“reação”, de acordo com a fala da Professora na linha 106. Na visão desse aluno, ocorria uma
“reação” na qual a gordura é neutralizada e daí ela “some”. Vemos nessa visão a idéia de
“neutralização” como sendo associada ao fato da gordura perder completamente a sua
natureza e propriedades, “desaparecendo” do meio. Depois esse aluno disse: “Aí elas acham
que corta, mas na verdade não corta” (Linha 107). Essa última fala provocou risos na classe e
vemos na mesma uma percepção do aluno que o uso do verbo “cortar” não parecia muito
adequado para explicar a interação entre a dicuada e a gordura. Eliane prosseguiu o diálogo ao
redor da idéia desse aluno, dizendo que ele quis dizer que o verbo “cortar” não se referia ao
fato de “estar cortando alguma coisa”, e perguntou se o mesmo não teria relação com o verbo
“eliminar”. O aluno confirmou dizendo: “É, sumi”. Eliane então se voltou para os alunos do
grupo Águias, sugerindo que estes pensassem no que o aluno havia dito, ou seja, “Que esse
eliminar aí seria desaparecer com a gordura” (Linha 110). Nesses termos, se a gordura “some”
após a interação com a dicuada, se ela é eliminada pela dicuada, então como ela poderia “dar
liga” depois?
A idéia de que a gordura é completamente eliminada do meio sob a ação da dicuada,
que ela “some” após interagir com a dicuada, faz sentido ao vermos o fenômeno como uma
reação química. Mas será mesmo que a gordura some completamente? Como vimos na
discussão do Episódio 13, Rosemeire atribuiu à gordura uma função específica, ou seja, “dá
consistência” ao sabão. Todavia, embora ocorram rearranjos e trocas de espécies químicas
entre os reagentes (dicuada e gordura), uma parte significativa das moléculas da gordura será
transferida para as moléculas de sabão (as cadeias carbônicas). Entre essas cadeias irão se
estabelecer forças de atração, as quais embora sejam de natureza fraca, são suficientes para
manter as moléculas de sabão unidas e isso confere “consistência” ao mesmo. Rosemeire
percebeu isso não porque pensou de acordo com essa visão, mas porque, para ela, a
consistência do sabão não poderia vir da dicuada: “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?” (Episódio 13,
SEG B3, linha 548). A diferença básica entre esses dois modos de ver é que um é informado
pela teoria enquanto o outro deriva de uma reflexão pessoal de Rosemeire com base em sua
observação do estado físico dos ingredientes. Mas Eliane não explorou isso com os alunos e
prosseguiu depois fazendo um movimento na direção de querer saber quais eram os grupos
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cujas respostas foram semelhantes àquela dada pelo grupo Escribas e de que fonte o grupo
havia tirado as informações:
120. P:

É... Essa resposta aí, ó, ela tem... Ela, ela parece... Ela, ela tem uma característica com
outras respostas aí de outros grupos, né? Diferente de alguns e muito parecida com a dos
outros, e a opinião aí, “opinião DE parentes”, parente de quem aí?
121. Aluno do grupo Escribas: (...).
122. P: É parente de quem?
123. Aluno do grupo: (...).
124. P: Hoje eu não acho ninguém aqui, hein? Hoje eu não acho ninguém, todo mundo faltou.
Cês sabem se a avó dela faz ou já fez? / E por... e aí vocês ficaram só com a resposta
dela? / [Murmúrio geral na sala]. PSIU! Ei, tô ouvindo não. Como? / [Alunos do grupo
conversam entre si e não respondem à Professora]. Vocês ficaram só com a resposta do
jeitinho que ela colocô?
125. Aluno do grupo: (...). [Muitos alunos falando ao mesmo tempo].
126. P: Aí essas idéias cês tiraram de onde?
127. Aluno do grupo: (...).
(Trecho extraído da SERIE P7)

No diálogo acima, um dos alunos do grupo Escribas respondeu de modo inaudível à
pergunta feita por Eliane, a qual refez a pergunta: “É parente de quem?” (Linha 122). O aluno
voltou a responder inaudível e a Professora clamou: “Hoje eu não acho ninguém aqui, hein?
Hoje eu não acho ninguém aqui, todo mundo faltou” (Linha 124). Eliane mostrou a sua
autoridade nesse momento, afirmando o seu papel como “aquela que cobra” as respostas dos
alunos. Ela estava literalmente “espremendo” os alunos para tirar deles as suas explicações
para o que haviam respondido. Mas noto que ela só fez isso com os alunos que usaram o
conteúdo do Hipermídia Etnográfico e que fizeram entrevistas junto à comunidade para
responder à pergunta. É difícil dizer o que estava por trás da postura da Professora Eliane
frente a esses grupos, mas é provável que seja a sua expectativa que os alunos expressassem
explicações químicas para a pergunta proposta. Digo isso, porque esse foi o caso das respostas
elaboradas pelos grupos Álcalis e Framafafe, e não houve o mesmo tipo de pressão tal como
exercida nos alunos dos outros grupos. É possível também que Eliane esperasse que os alunos
tivessem realizado pesquisas em outras fontes, que também foi motivo de questionamento nos
grupos, tal como a pergunta que ela fez aos alunos do grupo Escribas: “[...] e aí vocês ficaram
só com a resposta dela [...] Vocês ficaram só com a resposta do jeitinho que ela colocô?”
(Linha 124). Observo também que as pressões de Eliane foram percebidas pelos alunos na
classe. Uma evidência disso foram os murmúrios generalizados que surgiram na sala na
medida em que essas pressões se tornaram incisivas (ver linhas 124 e 125).
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Eliane então convocou o próximo grupo para apresentar a sua resposta para a classe e
Maria, do grupo The best team (grupo A), a leu em voz alta na tela do computador:
128. P: Próximo grupo. /
129. Maria: “Na reação

Um aluno lê, por favor. PSIU!
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”.
130. P: Eles falam aí em reação química, né? Será que ocorre uma reação química? / Clica no
grupo seguinte, por favor. / Grupo seguinte. O grupo seguinte coloca assim, olha: [Lendo a
resposta do grupo Stars]“Porque ao se misturar fica homogênea e forma o sabão”. / É uma
mistura? Misturar a dicuada com a gordura, que é a pergunta, né? É... ao se misturar, / o
que quê acontece? Uma reação química ou simplesmente uma mistura homogênea?
131. Aluno: Reação. Reação.
132. P: Por que quê vocês falam que é uma reação química? / Que quê leva a gente a pensar
que É uma reação química?
133. Wesley: Tá formando uma nova substância.
134. P: Que substância nova que foi essa que apareceu?
135. Wesley: O sabão.
136. P: O sabão. / O sabão. / É... esse grupo que fala que é uma mistura, concorda com isso?
137. Aluno do grupo Stars: (...).
138. P: É.
139. Aluno do grupo Stars: (...) não concordo com algumas coisas não.
140. P: Qual que seria a diferença assim pra vocês? Que quê seria uma mistura homogênea e
uma reação aí nesse caso?
141. Aluno do grupo Stars: Ó, mistura homogênea... sei lá. // Da mesma cor [Gesticulando],
mesma consistência e reação tipo forma otra coisa [Gesticulando].
(Trecho extraído da SERIE P7)

A resposta dos alunos do grupo The best team foi totalmente referenciada em informações
químicas. Os alunos não citaram a fonte dessas informações, mas é certo que esta tenha sido o
site localizado pelo grupo na internet (ver Episódio 7). Mas Eliane não quis saber qual era a
fonte daquelas informações, assim como também não haviam correções a serem realizadas
naquela resposta. O seu único comentário feito foi o seguinte: “Eles falam aí em reação
química, né? Será que ocorre uma reação química?” (Linha 130). Após colocar essa pergunta,
Eliane fez uma breve pausa e chamou o “grupo seguinte”. Ela mesma leu a resposta dada pelo
grupo Stars: “Porque ao se misturar fica homogênea e forma o sabão” (Linha 130). Em
seguida, ela perguntou: “É uma mistura homogênea?”. Eliane percebeu que a resposta dada
pelos alunos desse último grupo tinha uma relação com os termos nos quais a pergunta foi
formulada e ela pronunciou isso parecendo refletir um pensamento interior (uma fala
egocêntrica nos termos de Vygotsky): “Misturar a dicuada com a gordura, que é a pergunta,
né?” (Linha 130), disse ela. Os alunos parece que notaram a palavra “mistura” presente na
pergunta: “Por que é que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”. Isso deve tê-
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los remetido às aulas de Química sobre “misturas”, um tema típico das aulas do ensino
fundamental e médio. Daí eles inferiram que a “mistura” entre a dicuada e a gordura era do
tipo “homogênea”.
Para aprimorar essa visão, Eliane perguntou: “É... ao se misturar, o que quê acontece?
Uma reação química ou simplesmente uma mistura homogênea?” (Linha 130). Nessa
pergunta, ela colocou em evidência que os dois tipos de fenômeno (reação e mistura) eram
distintos, deixando subentendido que uma reação química era algo mais complexo do que
uma “simples mistura”. Ao mesmo tempo, ela colocou em julgamento a visão dos alunos
contrapondo-a à visão do grupo anterior (The best team), a qual se relacionou à idéia de
ocorrência de uma reação química para explicar a formação do sabão. A distinção entre uma
mistura e uma reação como fenômenos que ocorrem separadamente pode ser problemática aos
olhos dos alunos, porque para muitos deles uma reação só pode acontecer se houver uma
mistura entre os reagentes. Todavia, uma reação também pode acontecer entre materiais que
não se misturam, e para que isso ocorra é basicamente necessário que os reagentes entrem em
contato, e, não se misturar não é a mesma coisa que não ter contato. O fato é que os alunos
identificaram a palavra “mistura” na pergunta, viram a formação de uma “mistura
homogênea” nos vídeos do Hipermídia, e daí para a elaboração da resposta dada foi somente
um passo. Não podemos esquecer também que na formação do sabão de cinzas ocorre a
formação de sabão e glicerina, e esses se encontram misturados no final do processo,
constituindo uma mistura homogênea real. Mas os alunos não sabiam disso e a pergunta se
relacionava à explicar por que ao se misturar a dicuada com a gordura ocorria a formação do
sabão, e a resposta mais apropriada, nesse contexto, era a idéia de ocorrência de uma reação
química.
Frente às alternativas dadas pela Professora (reação química ou simplesmente uma
mistura?), um aluno da sala respondeu: “Reação. Reação” (Linha 131) e, a partir daí Eliane
começou a “espremer” os alunos na direção de perceber “o que quê leva a gente a pensar que
É uma reação química?”. Wesley, aluno do grupo The best team, justificou a idéia de reação
com base na evidência da formação de uma “nova substância” na interação entre a dicuada e a
gordura. Eliane perguntou que “substância nova” era aquela, e Wesley respondeu: “O sabão”.
Essa resposta foi avaliada positivamente por Eliane (Linha 136) e, depois disso, ela voltou a
se dirigir aos alunos do grupo Stars, perguntando a eles se concordavam com a idéia de
mistura (Linha 136). O que Eliane pretendeu aqui foi verificar se os alunos continuavam a
pensar como antes, após as discussões estabelecidas na classe.
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Um aluno do grupo respondeu inaudível e Eliane disse: “É”, em resposta. Depois, ele
voltou a falar, e somente as suas palavras finais foram perceptíveis: “(...) não concordo com
algumas coisas não” (Linha 139). Eliane então perguntou a ele qual era a diferença entre uma
reação e uma mistura homogênea e qual era o significado de cada uma dessas coisas (Linha
140). O aluno do grupo Stars explicou, parecendo elaborar seu pensamento através da fala:
“Ó mistura homogênea... sei lá (Pausa de mais de 5 segundos). Da mesma cor [Gesticulando],
mesma consistência e reação tipo forma outra coisa [Gesticulando]” (Linha 141).
Eliane então deu prosseguimento ao diálogo com esse aluno:
142. P: Então assim pensa que você colocou lá, a gordura e a dicuada.
143. Aluno do grupo Stars: É.
144. P: Como que elas ficariam ali se fosse apenas uma mistura?
145. Aluno: Ia se transformá com o tempo?
146. P: Se transformá estaria... aparecendo uma NOVA substância... né?
147. Aluno: Não, misturando ía fica um só (...) [Gesticulando].
148. P: Ham? Mas continua a sê gordura? Continua a sê dicuada?
149. Aluno do grupo Stars: Depois que misturô (...).
150. P: Ham?
151. Aluno do grupo Stars: Sei lá (...) havê uma reação ou otra coisa.

(Trecho extraído da SERIE P7)

Entre as linhas 142 e 151 do diálogo acima, Eliane procurou explicar ao aluno que a
formação do sabão não era atribuída à formação de uma mistura homogênea mas sim à
formação de uma nova substância através de uma reação química. Através do diálogo ela
acabou fazendo com que o aluno do grupo Stars percebesse isso. Mas havia na visão desse
aluno uma particularidade interessante. No diálogo, ele admitiu a possibilidade que “depois
que misturô” (Linha 149) poderia ocorrer uma “reação ou otra coisa” (Linha 151). A
impressão que se tem é que para esse aluno uma reação química até poderia acontecer, mas a
mistura dos reagentes tinha que ocorrer antes disso. Eliane então remeteu a pergunta para a
classe:
152. P:

É, a turma aí, gente. Se a gente colocá e misturá e ficá simplesmente uma mistura
homogênea, como que seria isso? Por que quê uma mistura, simplesmente, é diferente de
uma reação química. Nós podemos misturar duas ou mais substâncias e formar
simplesmente uma mistura ou essa mistura pode resultar numa reação química? Qual que
é a diferença? / É pra turma ajudá, vamo lá.
(Trecho extraído da SERIE P7)

Para o aluno do grupo Stars a mistura entre a dicuada e a gordura era primordial. Já
para Eliane, era preciso localizar que fenômeno explicava melhor a interação entre os
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ingredientes envolvidos no preparo do sabão: “Nós podemos misturar duas ou mais
substâncias e formar simplesmente uma mistura ou essa mistura pode resultar numa reação
química?”. Noto, contudo, que Eliane sabia que uma “mistura pode resultar numa reação
química”, e a idéia do aluno do grupo Stars, nesse contexto, não era tão ilógica e absurda,
restando-lhe somente a percepção do principal fenômeno envolvido na formação do sabão de
cinzas: a ocorrência de uma reação química entre a dicuada e a gordura.
É preciso observar também que Eliane fez mais de pergunta em sua fala, algo que se
mostrou bastante comum em outros enunciados decorrentes de seus diálogos com a classe.
Primeiro ela perguntou: “Se a gente colocá e misturá e ficá simplesmente uma mistura
homogênea, como é que seria isso?” Depois ela afirmou que “misturar” e “reagir” eram coisas
diferentes. Em seguida, ela perguntou se era possível “misturar duas ou mais substâncias e
formar simplesmente uma mistura ou essa mistura pode resultar numa reação química?”, e
depois, ela perguntou: “Qual que é a diferença?” (todas as perguntas foram feitas na linha
152).
Ao longo de toda a trajetória da Professora Eliane ao redor da análise das respostas do
grupos para as perguntas propostas no Hipermídia, e em suas explicações dessas respostas, ela
se mostrou bastante interativa e estimulou a livre expressão das idéias dos alunos. Mas ela
também teve dificuldades em trabalhar na direção de resolver as “visões distorcidas” dos
alunos e procurou fazer isso fazendo perguntas para os alunos, para que eles pensassem a
respeito. Entretanto, ao fazer perguntas, Eliane reunia várias delas em seus enunciados (ver,
por exemplo, os enunciados das linha 130, 124, 49 e 18 da SERIE P7). Ao propor várias
perguntas em um único turno de fala, mesmo que essas tenham relação com um tema em
comum, corre-se o risco de conturbar o entendimento dos alunos sobre qual pergunta deve ser
respondida, e eles acabam por responder somente à última pergunta formulada no enunciado.
Esse foi o caso da resposta dada pelo aluno Paulo, do grupo Artes, que deu prosseguimento ao
diálogo:
153. Paulo:

Por exemplo, assim... é... cê faz uma mistura homogênea que tenha água com um
pouco de açúcar, uma quantidade pequena de água com açúcar...
154. P: Tá.
155. Paulo: ... um pouco dos dois, independe da quantidade. Tem água... Água e açúcar, vai sê
água doce. Agora se fô uma... uma... / REAÇÃO QUÍMICA vai formá uma substância
diferente. (...).
156. P: Vai aparecê uma substância ali que não estava.
157. Paulo: É.
/
158. P: Certo?

594

159. Alunos:

Paulo. Paulo. Paulo. Paulo. Ééééé... [A turma aplaude a resposta dada por Paulo]. AÍ
PAULO.

(Trecho extraído da SERIE P7)

Paulo procurou explicar qual era a diferença entre uma mistura homogênea e uma
reação química segundo o que Eliane perguntou: “Qual que é a diferença?” (Linha 152). Para
isso, ele usou o exemplo de uma mistura de água com açúcar (Linha 153) para dizer o que
entendia por mistura homogênea. Segundo ele, essa mistura resulta em “água doce” (Linha
154). Já uma reação química para ele “vai formá uma substância diferente” (Linha 154). A
explicação de Paulo foi bastante simples, e ele demonstrou estar um pouco nervoso ao expô-la
para a classe. Em sua visão, misturar água com açúcar forma “água doce”, ou seja, a mistura
produz um material que preserva as propriedades dos seus constituintes. Já uma reação
química implica na formação de uma “substância diferente”, cujas propriedades não mais
correspondem aos ingredientes originais. Observo que Paulo poderia ter ecoado a fala da
Wesley na linha 133, o qual se referiu à formação de uma “nova substância” para explicar
uma reação química. Paulo disse que se formava uma “substância diferente”. A água doce
mencionada por Paulo poderia ser enquadrada como uma “nova substância”, mas as
propriedades “lembram” os seus constituintes. No caso da formação do sabão, que Paulo
poderia ter mencionado como um exemplo de reação química, forma-se um “novo material”,
mas suas propriedades diferem tremendamente de seus ingredientes originais; nesse sentido
talvez seja melhor dizer que se trata de uma “substância diferente”. Em sua visão de reação
química, Paulo me parece ter sido mais contundente.
Eliane parece ter gostado do que Paulo disse e se pronunciou antes mesmo que ele
terminasse de falar: “Vai aparece uma substância ali que não estava” (Linha 156), e Paulo
respondeu: “É”. Eliane fez então uma pausa e depois perguntou se dirigindo à classe:
“Certo?”, e a reação da turma foi a de ovacionar Paulo (Linha 159). A impressão que se tem
dessa reação dos alunos frente ao que Paulo afirmou é que os alunos reconheceram a idéia de
Paulo como sendo válida no contexto das discussões da aula, mas a aclamação eufórica pode
também estar revelando que a turma finalmente havia se libertado das pressões exercidas pela
Professora na análise de suas respostas ao Hipermídia.
O próximo passo foi analisar a resposta do “próximo grupo”, e foi a vez de Leonardo
(do grupo B – Os Incríveis) ler para a classe o que o grupo havia respondido:
160. P: Próximo grupo. Vamo lá gente. Próximo grupo [Alunos estão agitados]. Lê por favor.
161. Leonardo: “O sebo é usado para dar consistência ao sabão e a dicuada é usada para cortar

a gordura do sebo”.
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162. P:

/

Olha só, Leonardo que leu aí. / “Opinião do grupo a partir da informação da Dona
Maria José”. Olha que... Que o termo usado aí, né: “CORTAR A GORDURA DO SEBO”,
é a... A linguagem usada pelas mulheres que fabricam o sabão. O que quê, que quê
impediu vocês de procurá uma outra resposta ou complementar essa? Por que quê vocês
ficaram só na resposta dela?

163. Leo: (...). [Muitas falas ao mesmo tempo na sala].
164. P: Mas assim, vocês acharam que era isso

informações, outros textos pra podê está...

mesmo ou vocês procuraram outras

/ [Alunos do grupo “Os Incríveis” conversam entre si; murmurinho geral na sala].

165. P:

Vocês leram... Pois é, mas os textos que vocês leram, é... Foram os textos DO material
hipermídia ou foram outros textos? Aí falava desse jeito aí: cortar a gordura... E por que
quê vocês ficaram nessa resposta dela?
166. Leo: A gente não ia falá A REAÇÃO... [Mudando a voz] A DICUADA... [Falando com voz
alterada] Uma linguagem totalmente mais... [Voz voltando ao normal] / complexa mesmo,
sei lá... mais (...).
167. P: Diferente dessa.
168. Leo: (...).
169. P: Aí vocês preferiram ficar... Nessa linguagem... Na mesma linguagem delas.
170. Leo: Tá errado?
171. P: Não, não é que tá errado não. Eu só perguntei porque de vocês não terem usado outras
informações que vocês falaram que tiveram, né? Acesso. É, dá uma olhadinha aqui gente
/ [Indo para a lousa; apaga o que está escrito na mesma]. Quando junta aí... // [Escreve as
palavras “gordura” e “dicuada” na lousa e faz um círculo ao redor de cada uma das mesmas]. Ó,
quando juntamos gordura e dicuada... / [Faz um círculo ao redor das duas palavras] ... Sob
aquecimento... // [Escreve a palavra aquecimento abaixo das palavras “gordura” e “dicuada”]
Depois de usá o material a gente já sabe que isso aqui vai formá o quê? / [Desenha uma
seta após as palavras “gordura” e “dicuada” na lousa]. As produtoras de sabão, que quê elas
fazem? Elas preparam a dicuada, mistura a dicuada com a gordura, aquece, aí elas obtém
o quê? [continua...].
(Trecho extraído da SERIE P7)

A resposta lida por Leonardo no hipermídia (grupo Os incríveis) contém duas partes: a
primeira se refere à compreensão dialógica estabelecida entre Leonardo e Rosemeire sobre o
papel da gordura (sebo) de atribuir consistência ao sabão (Episódio 13(a), SEG B3, linhas
542-564) e a segunda se refere à apropriação do modo de explicar de Dona Aparecida vista
através do Hipermídia Etnográfico. Nessa resposta, os alunos apresentaram uma idéia sobre o
papel da gordura e compartilharam com Dona Aparecida a sua visão sobre o papel da dicuada
no preparo do sabão. Eliane começou explorando a resposta desse grupo mencionando a sua
fonte de consulta: a Dona Maria José, avó de Eglisson, um dos integrantes do grupo. Vemos
aqui, mais uma vez, um grupo da turma buscar respostas para o Hipermídia em seus
familiares mais velhos. O que chamou a atenção de Eliane foi os alunos terem empregado a
“linguagem usada pelas mulheres que fabricam o sabão” (Linha 162) na resposta do grupo, e,
coerente com o que fez com as respostas semelhantes de outros grupos, ela perguntou: “O que
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quê, que quê impediu vocês de procurá outra resposta ou complementar essa? Por que quê
vocês ficaram só na resposta dela?”. Nessa fala observo novamente a expectativa de Eliane:
buscar respostas em “outras fontes”.
Leonardo emitiu a sua resposta após um breve silêncio, mas não foi possível
identificar o que ele disse porque muitos alunos estavam falando ao mesmo tempo. Eliane
prosseguiu reforçando a pergunta anterior: “Mas assim, vocês acharam que era isso mesmo ou
vocês procuraram outras informações, outros textos pra podê está...” (Linha 164). Os alunos
do grupo começaram a conversar entre si e, ao mesmo tempo, o murmurinho geral na sala
continuou. Eliane voltou a pressionar: “Vocês leram... Pois é, mas os textos que vocês leram,
é... Foram os textos DO material hipermídia ou foram outros textos? Aí falava desse jeito aí:
cortar a gordura... E por que quê vocês ficaram nessa resposta dela?” (Linha 165). A fonte da
resposta do grupo, para Eliane, era exclusivamente a “resposta dela”, se referindo à Dona
Aparecida. Mas Eliane não percebeu que havia uma outra fonte da resposta: a compreensão
dialógica sobre o papel da gordura; uma idéia dos próprios alunos.
A resposta de Leonardo se deu na direção de um puro enfrentamento das pressões de
Eliane, as quais parecem ter sido percebidas com clareza por ele: “A gente não ia falá A
REAÇÃO... A DICUADA... Uma linguagem totalmente mais... complexa mesmo, sei lá, mais
(...)” (Linha 166). Em sua fala, Leonardo abdicou de uma obrigação de usar uma “linguagem
totalmente mais... complexa mesmo”, mas isso não ocorreu no caso do emprego das palavras
de Dona Aparecida. Para esse aluno, a linguagem adotada para compor a resposta do grupo
foi a “menos complexa”, e provavelmente a mais acessível, inteligível ou plausível. Eliane
acabou cedendo à sinceridade de Leonardo: “Aí vocês preferiram ficar... Nessa linguagem...
Na mesma linguagem delas” (Linha 169), e não procurar uma linguagem “diferente dessa”
(Linha 167). Leonardo, entretanto, quis prosseguir o diálogo com Eliane e perguntou a ela
logo em seguida: “Tá errado?” (Linha 170), e Eliane se viu numa situação apertada, e
afrouxou um pouco a sua pressão: “Não, não é que tá errado não. Eu só perguntei porque de
vocês não terem usado outras informações que vocês falaram que tiveram, né? Acesso”
(SERIE P7, LINHA 171).
A exploração das respostas dos grupos havia terminado. Eliane então foi para a lousa e
iniciou o seu processo de elaboração de uma resposta para a pergunta “Por que a mistura da
dicuada com a gordura produz sabão?” (SERIE P7, linha 171 em diante). Ela usou a lousa
fazendo esquemas indicando os nomes das substâncias envolvidas, enfatizou a idéia de
ocorrência de uma reação química, explorou a resposta do Pensador no hipermídia das
‘Visões de Mundo’ (SERIE P7, linha 181), escreveu a equação química de formação do sabão
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e explorou a sua estequiometria. Observo que o desfecho da pergunta feito por Eliane junto
aos alunos seguiu também o curso dialógico típico de suas aulas, ou seja, fazendo constantes
perguntas para a classe e direcionando as respostas para a explicação da reação química de
formação do sabão.

6.5.16 - Discussão dos Episódios 19 (a) e 19 (b)
6.5.16.1 - Resumindo os episódios
No episódio 19(a), a Professora Eliane explorou as respostas para a pergunta “Por que
a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” de quatro grupos de alunos. Ela utilizou
o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ e definiu uma rota de exploração das respostas segundo
o sentido anti-horário, começando pela resposta do grupo Framafafe. Um aluno de cada grupo
lia a resposta e Eliane discutia em seguida, fazendo perguntas, correções e ouvindo as
respostas. As respostas dos grupos Framafafe, Artes, Álcalis e Águias apresentaram
semelhanças e diferenças, e Eliane chamou a atenção dos alunos para isso. Essas respostas
podem ser agrupadas em duas classes distintas: a classe de “respostas químicas” e a classe de
“respostas não químicas”. A Professora não se preocupou em explorar o que os alunos haviam
entendido sobre as “respostas químicas”, mas corrigiu os erros que julgou necessários.
Na classe de “respostas não químicas”, as respostas dos alunos se basearam em duas
fontes: o Hipermídia Etnográfico e o parente de uma aluna. Em relação a essa classe de
respostas, a Professora Eliane procurou sondar como os alunos estavam compreendendo o que
haviam respondido e questionou-os sobre a razão de não terem consultado outras fontes de
informações para auxiliar na elaboração da resposta. A partir dos questionamentos feitos pela
Professora, dois alunos representando os grupos Artes e Águias trouxeram à tona uma visão
semelhante sobre a interação entre a dicuada e a gordura, na qual a primeira agiria como uma
reguladora da segunda, “cortando” ou “tirando” certa quantidade da mesma (ou o seu
excesso) e deixando o restante no meio.
A exploração das respostas dos outros quatro grupos de alunos da turma para a
pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” foi descrita no
Episódio 19(b). Dois grupos formularam “respostas químicas” (The best team e Stars) e dois
grupos elaboraram “respostas não químicas” (Escribas e Os incríveis). A Professora Eliane
continuou agindo como antes, ou seja, ela continuou querendo compreender as visões dos
alunos acerca das respostas “não químicas” e querendo saber a razão dos alunos desses grupos
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não terem buscado informações em outras fontes para responder à pergunta. Um aluno do
grupo Escribas expressou a sua visão da interação entre a dicuada e a gordura considerando
que a dicuada agiria sobre a gordura eliminando parte dela; a parte remanescente agiria depois
para “dar liga” ao sabão. O grupo Stars emitiu uma “resposta química” não muito adequada
que chamou a atenção de Eliane, e ela aproveitou a oportunidade para discutir a adequação
dos conceitos de mistura homogênea e de reação química para explicar a interação entre a
dicuada e a gordura. O último grupo a revelar a sua resposta para a turma foi o grupo Os
incríveis (alunos do grupo B). O que chamou a atenção na resposta de Eliane na resposta
desse grupo foi o fato dos alunos terem dito que “a dicuada é usada para cortar a gordura do
sebo” e ela quis saber por que os alunos desse grupo não haviam procurado uma “outra
resposta” ou uma informação complementar àquela. Leonardo, um dos integrantes do grupo,
respondeu dizendo que a opção do grupo por aquela resposta tinha relação com a opção pelo
uso de uma linguagem mais simples. Falar em REAÇÃO para Leonardo significava empregar
uma “linguagem totalmente mais complexa”. Leonardo também quis saber de Eliane no final
se a resposta dada pelo seu grupo estava “errada”.
6.5.16.2 - Percebendo as diferentes respostas dos alunos e os movimentos da Professora
Nos episódios 19(a) e 19(b) vimos a Professora Eliane conduzindo a exploração das
respostas dos alunos para a pergunta referente à natureza da interação entre a dicuada e a
gordura para formar o sabão de cinzas. Para isso, ela usou o hipermídia das ‘Visões de
Mundo’ e definiu uma rota de exploração no menu de respostas do instrumento, começando
pela resposta do grupo Framafafe e, seguindo o sentido anti-horário, finalizou na resposta do
grupo Os incríveis. Os alunos apresentaram duas classes distintas de respostas para a pergunta
proposta no Hipermídia Etnográfico. Os grupos Framafafe, Álcalis, The best team e Stars
usaram conhecimentos de química para explicar a interação entre a dicuada e a gordura, e os
grupos Artes, Águias, Escribas e Os incríveis usaram os modos de explicação das produtoras
do sabão de cinzas observados no Hipermídia Etnográfico e modos de explicação análogos
encontrados entre parentes dos alunos. Vamos considerar para a presente discussão que os
alunos mostraram duas orientações distintas na elaboração de suas respostas para a pergunta
relativa à interação entre a dicuada e a gordura: uma orientação na direção do conhecimento
químico explicativo e uma orientação na direção dos conhecimentos da comunidade.
Os grupos direcionados para as explicações químicas mencionaram a ocorrência de
uma “reação de saponificação”, “uma reação de hidrólise alcalina e a conseqüente
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neutralização do ácido graxo formado pela base forte presente no meio (dicuada)”, uma
“reação de formação de glicerina e do estearato de potássio, um sal” (grupo Framafafe), “uma
hidrólise básica da gordura” (grupo Álcalis) e uma “reação entre a triesterarina (uma gordura)
e a potassa cáustica (dicuada)” como “uma das possíveis reações químicas para o
procedimento descrito” (grupo The best team). Ainda nessa categoria de “respostas químicas”,
o grupo Stars ofereceu uma resposta diferenciada, na qual mencionou a formação de uma
mistura homogênea para explicar a formação do sabão. Ao se deparar com essas respostas, a
Professora Eliane procurou basicamente corrigir alguns erros que percebeu nas mesmas: a
menção a um “ácido de um hidrocarboneto de cadeia longa” (resposta do grupo Framafafe) e
a menção à presença de potassa cáustica na dicuada (resposta do grupo Álcalis). A mais
crítica das respostas de natureza química para Eliane foi a resposta dada pelos alunos do
grupo Stars e, nesta, ela se deteve mais tempo questionando os alunos e a turma sobre a
diferença entre a formação de uma mistura homogênea e a ocorrência de uma reação química.
Os grupos cujas respostas se orientaram para os conhecimentos da comunidade
explicaram a interação entre a dicuada e a gordura dizendo que a primeira “corta” a segunda
(grupos Artes e Os incríveis), que a dicuada “tira” a gordura (grupo Águias), ou “elimina” a
mesma (grupo Escribas). Somente dois desses grupos atribuíram papéis específicos à gordura:
o grupo Escribas mencionou que a “gordura dá a liga ao sabão” e o grupo Os incríveis
atribuiu à gordura a função de dar consistência. Houve também certa confusão na resposta do
grupo Águias, segundo o qual a dicuada além de “tirar” a gordura, ela “tira” também “o
excesso de soda cáustica contida na produção do sabão”. Em relação a essas respostas, a
Professora Eliane procurou sondar como os alunos estavam compreendendo o que haviam
escrito nas respostas e por que não haviam consultado outras fontes de informação para
responder ou complementar essas respostas. Nessa exploração, os alunos trouxeram à tona
visões “pouco convencionais” (do ponto de vista químico) sobre a interação entre a dicuada e
a gordura.
Dois alunos dos grupos Artes e Águias perceberam a dicuada como uma reguladora da
quantidade de gordura, “cortando” ou “tirando” o excesso da mesma na produção do sabão.
Essa visão é particularmente interessante porque esses alunos muito provavelmente estavam
operando no campo das suas percepções sensoriais. Um sabão, para eles, é um material
“oleoso”, mas não tanto como o sebo ou a gordura. Essa “oleosidade” do sabão, na visão
desses alunos, teria relação com a gordura/material oleoso presente em sua composição, mas
em quantidade menor do que aquela usada na fabricação do sabão, porque a dicuada “corta”
ou “tira” o excesso da gordura. Por isso, o sabão não fica muito “oleoso”.
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Na visão de um dos alunos do grupo Escribas, a dicuada “elimina” ou “separa” a
gordura, mas esta continua presente no meio e age no sentido de “dá liga” ao sabão. Essa
visão carrega uma contradição porque ao mesmo tempo em que a gordura é “eliminada” ou
“separada” do meio sob a ação da dicuada, ela serve para dar “liga” ao sabão, para “grudar os
elementos”. Uma visão semelhante foi observada na resposta do grupo Os incríveis, segundo
a qual a gordura é que “dá consistência” ao sabão. Todavia, a visão do papel da gordura por
esse último grupo é um pouco mais coerente considerando os diálogos estabeledidos entre
Leonardo e Rosemeire a respeito, segundo os quais a dicuada “corta”, “anula”, “neutraliza”
ou “modifica” a gordura, e o material resultante formado: “uma massa imune à gordura”,
adquire consistência em função da gordura ser “modificada” pela dicuada (ver Episódio 13(a)
e discussão correspondente).
A primeira curiosidade no desenrolar da exploração das respostas dos alunos pela
Professora é que ela não procurou sondar como os alunos estavam compreendendo o
fenômeno da ocorrência de uma reação química (grupos que emitiram “respostas químicas”
para a pergunta proposta). Estariam esses alunos compreendendo de fato o que haviam
respondido com base em suas consultas a “outras fontes” de informações? Ou essas respostas
teriam mais relação com “crenças” ao invés de “conhecimento”? Por que ela explorou mais
profundamente as visões dos alunos dos grupos de “respostas não químicas” e pressionou
esses grupos para justificarem o fato de não terem procurado informações em “outras fontes”?
Ao que parece, a expectativa da Professora Eliane era que todos os grupos de alunos se
interessassem em compreender o fenômeno da formação do sabão a partir da interação entre a
dicuada e a gordura do ponto de vista químico, e para isso ela esperava que os alunos
procurassem informações químicas a respeito. Uma segunda curiosidade diz respeito à
exatamente isso: por que alguns grupos da classe não buscaram compreender o fenômeno
através do conhecimento químico escolar e preferiram basear suas respostas nos modos de
explicar das produtoras do sabão de cinzas e de seus parentes? Para compreender as razões
por trás das duas diferentes classes de respostas dadas pelos alunos vamos recordar as
trajetórias do grupo A (The best team) e do grupo B (Os incríveis) ao redor da pergunta
proposta (ver a discussão dos Episódios 12 e 13, item: Comparando trajetórias ao redor da
interação entre a dicuada e a gordura).
No grupo A, a causa principal da orientação para uma resposta química foi a crença na
ocorrência de uma “reação”, plantada pelo aluno Wesley desde o primeiro momento em que a
pergunta foi pronunciada em voz alta no interior do grupo. Depois disso, Pablo e Jaqueline
impuseram condições para que a idéia de Wesley fosse aceita: era preciso dizer que reação
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estava ocorrendo. Depois os alunos se depararam com os modos de explicar das produtoras do
sabão de cinzas na interação com o Hipermídia, e esses modos lhes pareceram estranhos no
contexto da idéia de ocorrência de uma reação química. O grupo então descreveu
movimentos na direção de consolidar a idéia de reação como resposta. Wesley falou em
‘rearranjo’ e Pablo localizou um site na internet com informações que confirmavam essa idéia
(ver os episódios 6 e 7 e a discussão correspondente). Nesse grupo, a crença na ocorrência de
uma “reação” foi confirmada por uma fonte de informações localizada na internet, um site
contendo um texto sobre o sabão de cinzas e conhecimentos químicos a respeito.
No grupo B, embora a palavra “reação” tenha sido mencionada nas discussões do
grupo por mais de uma vez, a compreensão da interação entre a dicuada e a gordura seguiu o
curso de analisar e discutir os conhecimentos das produtoras de sabão comunicados pelo
Hipermídia. Além disso, esses alunos buscaram informações na avó de um dos alunos, uma
produtora do sabão de cinzas do passado, cujos conhecimentos e modos de explicar
mostraram-se muito semelhantes aos conhecimentos e modos de explicar das produtoras de
sabão retratados no Hipermídia. Esses conhecimentos somados às reflexões de Leonardo e
Rosemeire, principalmente, resultaram em um conhecimento bastante original, fundado na
idéia da existência de uma relação entre a consistência do sabão e a gordura “modificada”
pela ação da dicuada, associada ao fato da dicuada “cortar” a gordura. Para os alunos do
grupo B, a fonte de informações foi o conhecimento de produtoras do sabão de cinzas seguido
de reflexões pessoais a respeito. Ninguém soube explicar o fenômeno num primeiro momento
e embora houvesse algumas incursões esporádicas por suposições associadas ao
conhecimento químico, foi na interação com os modos de explicar das mulheres do
Hipermídia que Leonardo e Rosemeire, particularmente, começaram a pensar sobre o
fenômeno. E pensaram juntos, dialogicamente. A resposta alcançada nesses termos parece ter
atingido um nível satisfatório para eles, pois mesmo interagindo depois com informações
químicas localizadas no site da internet (o mesmo utilizado pelos alunos do grupo A para
compor a resposta), esses alunos preferiram não usá-las, pois se tratava de uma “linguagem
totalmente mais complexa”, conforme disse Leonardo em sala de aula. O conhecimento de
linguagem “mais simples” para esses alunos foi o caminho acessível para a compreensão
pessoal acerca da interação entre a dicuada e a gordura.
O que podemos concluir sobre os alunos dos grupos A e B é que o primeiro se
orientou, privilegiou e se apropriou do conhecimento químico explicativo para responder à
pergunta do Hipermídia, ao passo que o segundo se orientou, privilegiou e se apropriou do
conhecimento das produtoras do sabão de cinzas. Tais movimentos se deram, entretanto, de
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um lado pelos alunos Wesley, Pablo e Jaqueline, e de outro lado pelos alunos Leonardo e
Rosemeire principalmente. A compreensão do processo no grupo A só se consolidou
mediante o acesso à informações químicas, e no grupo B, a compreensão foi estabelecida a
partir da interação com a narrativa etnográfica seguida dos diálogos estabelecidos entre
Leonardo e Rosemeire envolvendo seus modos próprios de ver o fenômeno. As explicações
químicas, para os alunos do grupo B, não foram usadas para promover essa compreensão.
O que podemos dizer das respostas dadas pelos outros grupos da turma? É possível
que os caminhos tenham sido semelhantes aos dos alunos grupos A e B, ou seja, a partir dos
líderes em cada grupo, mas é provável também que isso tenha ocorrido com variações. No
caso dos grupos que associaram o fenômeno a uma reação química (Framafafe e Álcalis), por
exemplo, os alunos mencionaram a ocorrência de uma “hidrólise básica da gordura” ou
“hidrólise alcalina de uma gordura”, algo que os alunos do grupo The best team não fizeram.
Até que ponto podemos afirmar que os alunos desses dois grupos compreenderam de fato o
significado dessas palavras? Usar essas palavras para compor suas respostas significou uma
“crença” no que estava sendo dito ou um “conhecimento” adquirido

através das suas

pesquisas? É difícil responder a essa pergunta por que a Professora não explorou as idéias dos
alunos sobre essas respostas e temos que procurar compreender aqui por que razão ela
procedeu desse modo. Assim como apareceram visões distintas complementares às respostas
dadas pelos alunos da classe de “respostas não químicas” é provável que também surgissem
visões particulares ao redor da idéia de “reação química” e, especialmente, sobre o significado
de “hidrólise básica de uma gordura”.
6.5.16.3 - As respostas dos alunos vista de acordo com a metáfora do “kit de ferramentas”
A metáfora da caixa ou kit de ferramentas vem sendo empregada por Wertsch (1997,
p. 93) para se referir à diversidade de meios mediacionais ou heterogeneidade de vozes
disponíveis para a ação e interação humana. Uma questão importante, no contexto dessa
metáfora, diz respeito à natureza da diversidade dos meios presentes e outra se refere a
explicar por que um meio mediacional é usado, ao invés de outro, para desenvolver uma
forma particular de ação.
No contexto das fontes de informação e compreensão utilizadas pelos alunos para
responder à questão da interação entre a dicuada e a gordura, a segunda questão proposta por
Wertsch pode ser formulada do seguinte modo: por que alguns alunos usaram informações
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químicas para responder à pergunta proposta no Hipermídia enquanto outros usaram outros
meios de informação e conhecimento?
Para compreender o significado da metáfora da “caixa de ferramentas” é preciso
pensar nela basicamente como um conjunto de meios semióticos que adquirimos e usamos em
nossos processos de significação e ação no mundo. A caixa opera tanto no nível intramental
como no nível intermental, mas, o seu conteúdo é primariamente estabelecido nesse segundo:
Vygotsky tornou a sua posição sobre esse assunto bem clara. Em sua visão,
“a dimensão social da consciência é primária em tempo e em fato. A dimensão
individual da consciência é derivativa e secundária”. (1979, p. 30). [...] De
modo semelhante, Bakhtin assumiu que a consciência nos indivíduos deriva
dos contextos sociais nos quais eles vivem. Uma das razões para isso de
acordo com Bakhtin é que para falar e pensar nós precisamos usar formas
semióticas fornecidas pelo mundo social. Devido a termos que usar palavras
existentes e devido ao fato de que “Cada palavra reflete o contexto e os
contextos nos quais tem desempenhado a sua função na vida social”
(BAKHTIN, 1981, p. 293), a consciência individual é vista como sendo
fundamentalmente situada no mundo social (WERTSCH, 1998b, p. 1).

Nos termos de Bakhtin, os meios semióticos presentes na caixa de ferramentas podem
ser vistos como sendo essencialmente formados por “palavras”, e a sua pergunta a ser feita
nesse contexto é: “Quem está falando?”. Para Bakhtin, além da consciência falante concreta
em um determinado contexto, há pelo menos uma segunda voz envolvida.
Por que a produção de qualquer enunciado envolve a apropriação de no
mínimo uma linguagem social e gênero de discurso, e devido a esses tipos de
fala social serem socioculturalmente situados, a explicação subseqüente
considera o significado como inextricavelmente associado com o cenário
histórico, cultural, e institucional (WERTSCH, 1997, p. 66).

Wertsch vê os meios mediacionais como bastante diversificados e utiliza a metáfora da
“caixa de ferramentas” associada à noção de heterogeneidade, vista como formas
qualitativamente diferentes de representar e agir sobre o mundo.
O fenômeno da heterogeneidade do pensamento verbal (ou ‘pluralismo
cognitivo’) consiste no fato de que em qualquer cultura e em
qualquer indivíduo não existe uma forma de pensamento homogêneo, mas
diferentes tipos de pensamento verbal (TULVISTE, 1986, apud WERTSCH,
1997, p. 96).

O que é interessante na percepção de Wertsch sobre a diversidade ou heterogeneidade
dos meios mediacionais e a sua relação com o ‘pluralismo cognitivo’, é a sua pertinência com
o contexto das respostas dadas pelos alunos para a interpretação da interação entre a dicuada e
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a gordura. Podemos ver essas respostas agora como sendo formadas por palavras
heterogêneas extraídas das “caixas de ferramentas” dos alunos e que se associam a
“diferentes tipos de pensamento verbal” ou de vozes sociais: os modos de explicar das
produtoras do sabão de cinzas e dos parentes dos alunos e as informações químicas sobre a
formação do sabão.
No interior da noção de heterogeneidade há quatro abordagens distintas consideradas
por Wertsch (1997, p. 98-110):
1ª abordagem) As ferramentas presentes no kit são adquiridas segundo estágios hierárquicos
de desenvolvimento e são organizadas ao longo de uma escala que vai da menos para a mais
poderosa ou eficaz. As ferramentas adquiridas nos últimos estágios de desenvolvimento são
vistas como tendo maior poder e eficácia (heterogeneidade como hierarquia genética). Isso
não significa, contudo, que possa ocorrer uma substituição das ferramentas adquiridas
primariamente; um indivíduo não irá operar necessária e exclusivamente no nível
hierarquicamente superior, sendo comum “regredir” aos níveis primários (idéia de
coexistência de diferentes formas genéticas no indivíduo). No caso das respostas dos alunos,
essa abordagem implicaria em assumir que as informações químicas, ou aquelas vindas do
Hipermídia e da comunidade, foram as ferramentas adquiridas nos últimos estágios de
desenvolvimento das atividades, e, por isso, se configuraram como as ferramentas mais
poderosas e eficazes a serem usadas pelos alunos para compor as suas respostas para a
pergunta relativa à interação entre a dicuada e a gordura.
Para alguns alunos, as informações químicas foram as últimas ferramentas adquiridas,
sendo, portanto, aquelas consideradas como tendo maior poder e eficácia de acordo com essa
abordagem. Para outros alunos, no entanto, as vozes vindas do Hipermídia e da comunidade é
que foram obtidas no estágio final das atividades, e por isso foram consideradas como sendo
mais poderosas e eficazes para responder à pergunta proposta. Se considerarmos que as
informações químicas é que têm maior poder e eficácia no contexto das aulas de Química
(conforme demonstrado pelos movimentos da Professora Eliane), não podemos dizer que
tenha ocorrido uma “regressão” no caso particular da “resposta não química” dada pelos
alunos do grupo B, porque esses alunos não colocaram as “informações químicas” com as
quais interagiram nas suas caixas de ferramentas. Embora essas tenham sido as últimas
ferramentas com a qual os alunos desse grupo tiveram contato nas atividades ao redor do
Hipermídia, elas não foram consideradas como tendo maior poder e eficácia para a
composição da resposta do grupo.
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2ª abordagem) Não há necessariamente maior poder ou eficácia nas ferramentas adquiridas
em estágios de desenvolvimento posterior, mas há uma hierarquia dos meios que depende do
contexto próprio de uso e aplicação; algumas ferramentas são mais poderosas e eficazes em
certas atividades ou esferas da vida e outras são mais poderosas e eficazes em outras
(heterogeneidade apesar de hierarquia genética). Sob essa ótica, no contexto das aulas de
Química, as “respostas químicas” dadas por alguns dos grupos são aquelas mais poderosas e
eficazes, fazendo sentido então a pressão exercida pela Professora Eliane sobre os grupos que
emitiram respostas “não químicas”. Os alunos dessa última classe de respostas, no entanto,
provavelmente não estavam enxergando o contexto das aulas de Química, mas o contexto das
aulas envolvendo a interação com o Hipermídia Etnográfico, e nesse contexto, as vozes
vindas do Hipermídia e que encontraram ecos entre os familiares dos alunos, foram
consideradas as ferramentas mais poderosas e eficazes.
3ª abordagem) Não há uma hierarquização nem em termos da ordem de aparecimento nem
em termos de poder ou eficácia entre as ferramentas; diferentes meios mediacionais são vistos
como sendo apropriados para diferentes situações ou tarefas; há formas qualitativamente
distintas de funcionamento mental e cada uma delas está associada a um caminho próprio de
desenvolvimento genético independente (diversidade não associada a uma hierarquia
genética); as várias ferramentas (ou “linguagens”) podem emergir e se desenvolver
independentes umas das outras (heterogeneidade não genética). Através dessa abordagem, é
de se supor que as respostas dadas pelos alunos compreenderam, cada uma delas, formas
qualitativamente distintas de funcionamento mental de acordo com o nível de
desenvolvimento cognitivo dos alunos ou a capacidade de compreensão dos mesmos. Por essa
razão, as ferramentas acessadas e usadas para construir as respostas corresponderam àquelas
que os alunos consideraram como sendo mais apropriadas para explicar o fenômeno
envolvido, podendo ter ocorrido independentes uma da outra. Os alunos do grupo A, por
exemplo, mesmo tendo interagido com os modos de explicar das produtoras do sabão de
cinzas no Hipermídia, avançaram de modo mais independente na direção da compreensão
química do fenômeno envolvido na formação do sabão.
4ª abordagem) A caixa de ferramentas aqui é vista sob a ótica bakhtiniana, envolvendo
diferentes linguagens sociais e gêneros de discurso e uma multiplicidade de usos da
linguagem. Em sua discussão sobre o papel dos gêneros de discurso na formação de
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enunciados, Bakhtin afirmou que uma característica principal do enunciado é a sua relação
com “o próprio falante ( o autor do enunciado) e com os outros participantes na comunicação
através da fala” (WERTSCH, 1997, p. 108). Cada enunciado é caracterizado primariamente
por um conteúdo semântico contendo uma referência e existe uma avaliação emocional do
falante sobre esse conteúdo (“aspecto expressivo”), ou seja: não há um enunciado que seja
neutro e sim uma perspectiva referencial (WERTSCH, 1997, p. 109). A especificidade do
contexto e a variabilidade no uso de ferramentas culturais é evidente se considerarmos o
quanto um cenário particular pode moldar o uso dos gêneros de fala. Mas o que um falante diz
ou acredita pode variar radicalmente e depende de quem é o seu oponente retórico (para quem
ele vai falar e qual é o discurso oponente).
Nessa abordagem, as respostas dadas pelos alunos tem relação com os “próprios
falantes”, ou seja, com o diálogo e os acordos estabelecidos entre os alunos. A opção por uma
“resposta química” ou “não química” tem relação com os referenciais usados para elaborar
essas respostas e que foram avaliados pelos alunos no campo das emoções (gostar de química
ou não, por exemplo, ou simpatizar com o modo de explicar de Dona Aparecida). No caso dos
alunos que emitiram “respostas químicas” houve um contexto ou cenário que moldou o uso de
gêneros de fala da ciência. No caso do grupo A, por exemplo, o cenário se estabeleceu a partir
da crença de Wesley que estava ocorrendo uma reação química, e no grupo B o contexto
manteve relação com a interação dos alunos com as falas das mulheres que fazem o sabão de
cinzas na atividade proposta no Hipermídia e a partir daí as idéias evoluíram dialogicamente
na direção de uma compreensão pessoal do fenômeno.
Tanto as “respostas químicas” como “não químicas” foram endereçadas para a
Professora (e provavelmente também para o pesquisador envolvido). O discurso oponente
para a primeira classe de respostas seria o discurso das mulheres que fazem o sabão de cinzas
e o discurso oponente para a segunda classe seria o discurso da química escolar. Ao optarem
por modos “não químicos” de explicação para a interação entre a dicuada e a gordura, alguns
alunos estariam, portanto, endereçando à Professora as suas reações contrárias ao uso do
discurso químico, ou as suas dificuldades de compreensão de tal discurso.
Em sua análise do termo “apropriação” e o seu significado, Werstsch associa o mesmo
a “recursos de identidade”, sugerindo existir uma espécie de identificação do sujeito com o
que está sendo apropriado. Isso significa que os indivíduos tomam como seus determinados
“textos” porque se tornam emocionalmente compromissados com eles e passam a vê-los
como uma verdade que tem um “sentido pessoal” importante (WERTSCH, 1998b, p. 7).
Considerando que os alunos se “apropriaram” dos conhecimentos químicos ou dos
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conhecimentos da comunidade para expressarem as suas respostas, isso significa, na visão de
Wertsch, que houve uma identificação pessoal dos alunos com cada um desses tipos de
conhecimento ou um compromisso emocional com os mesmos. Esses conhecimentos, para
cada um dos alunos, tiveram sentidos pessoalmente significativos.
Wertsch procura não usar o termo “internalização” para se referir ao processo da
“apropriação” porque considera que este não permite distinguir entre “mestria” e
“apropriação” (Idem, 1998, p. 8). A “mestria” de uma ferramenta cultural implica em saber
como usá-la, como memória ou como fundação de um raciocínio, por exemplo, as quais
podem ser vistas como “representações mentais internas”. Segundo Wertsch, a “mestria” não
envolve um compromisso emocional como um recurso de identificação. Nesse contexto, ao
partir dos modos de explicar de Dona Rosa e Dona Aparecida, Leonardo e Rosemeire (do
grupo B) podem perfeitamente ter adquirido “mestria” sobre esses conhecimentos, porque
usaram os mesmos como memória e fundação de seus raciocínios. Mas isso implicaria
também em dizer que esses alunos não estavam comprometidos emocionalmente com os
conhecimentos dessas Senhoras, o que considero ser pouco provável.
A noção de “apropriação” para Wertsch, por sua vez, implica em tornar algo “próprio
de alguém”, em trazer alguma coisa para si mesmo, e isso envolve uma dimensão emocional.
Por outro lado, só porque alguém é exposto a uma ferramenta cultural – e só porque adquiriu
mestria sobre a mesma, não significa que a ferramenta se tornou própria dessa pessoa
(apropriação). Há casos nos quais alguém adquire mestria sobre uma ferramenta cultural e
ainda resiste a ela. Um aluno pode adquirir mestria sobre a compreensão química da interação
entre a dicuada e a gordura, por exemplo, e não se apropriar da mesma. O oposto da
apropriação de uma ferramenta cultural é a resistência a ela. Isso parecer ser mais evidente no
caso do grupo B, o qual mesmo estando frente às informações químicas para explicar a
interação entre a dicuada e a gordura resistiu às mesmas, conforme disse o aluno Eglisson do
grupo B ao ver um exemplo de uma equação química de saponificação na tela do computador
(interação dos alunos com as informações do site encontrado na internet): “Ai credo. A
representação química” (Episódio 13(b), SEG B4, linha 158).
Wertsch emprega a teoria da auto-determinação no campo de investigações da
psicologia como uma abordagem que oferece alguns insights para a noção de “apropriação”.
No cerne dessa teoria, os processos de socialização envolvem requisitos que exigem não
apenas a obediência mas também a aceitação, o endosso e a experimentação dos valores e
comportamentos que os acompanham. Uma perspectiva associada a ferramentas culturais
difere dessa teoria porque envolve a aceitação, o endosso e a experimentação de meios
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semióticos (e não de valores e comportamentos). Nos dois casos, a análise se relaciona com
processos de consumo e não com processos de produção. Para explicar melhor o fenômeno da
apropriação, Wertsch sugere substituir a palavra “internalização” por “apropriação” na
seguinte expressão de Grolnik et al.:
A internalização... diz respeito a processos pelos quais os indivíduos adquirem
crenças, atitudes, ou regulação comportamental de fontes externas e transformam progressivamente essa regulação externa em atributos, valores ou
estilos de regulação pessoais... (GROLNIK et al., 1997, apud WERTSCH,
1998, p. 9).

Nesses termos, o indivíduo não só considera um valor ou regulação mas integra-o no
sentido de torná-lo seu. Sendo assim, os alunos que procuraram emitir “respostas químicas” e
os alunos que elaboraram “respostas não químicas” estariam demonstrando movimentos na
direção de tornar cada um desses tipos de respostas como “atributos, valores ou estilos de
regulação pessoais” baseados em crenças, atitudes e reguladores de comportamento vindas de
diferentes fontes externas: as aulas de Química, o conhecimento científico, o Hipermídia, o
conhecimento das mulheres que fazem o sabão de cinzas e o conhecimento de seus parentes.
A visão de Bakhtin nos permite associar o fenômeno da “apropriação” e de “regulação
pessoal” em termos de valores socialmente adquiridos, pois, segundo ele, todo signo carrega
um conteúdo e um índice de valor que o afeta; o signo não pode entrar, tomar forma e se
enraizar no domínio da ideologia se não tiver um valor definido socialmente:
É por isso que todos os índices de valor com características ideológicas,
ainda que realizados pela voz dos indivíduos (por exemplo, na palavra)
ou, de modo mais geral, por um organismo individual, constituem índices
sociais de valor, com pretensões ao consenso social, e apenas em nome
deste consenso é que eles se exteriorizam no material ideológico. Admitamos
chamar a realidade que dá lugar à formação de um signo de tema do signo.
Cada signo constituído possui seu tema. Assim, cada manifestação verbal tem
seu tema. O tema ideológico possui sempre um índice de valor social. Por
certo, todos estes índices sociais de valor dos temas ideológicos chegam
igualmente à consciência individual que, como sabemos, é toda ideologia. Aí
eles se tornam, de certa forma, índices individuais de valor, na medida em que
a consciência individual os absorve como sendo seus, mas sua fonte não se
encontra na consciência individual. O índice de valor é por natureza
interindividual (BAKHTIN, 2004, p. 44, 45).

Segundo as palavras de Bakhtin, podemos considerar que tanto os alunos dos grupos
que emitiram “respostas químicas” como aqueles que emitiram “respostas não químicas”
atribuíram um índice de valor às palavras e gêneros de fala usados para compor as suas
respostas. Nesses termos, cada palavra ou gênero de fala pertencente às duas linguagens
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sociais principais envolvidas (linguagem da Química e linguagem das produtoras do sabão de
cinzas) teve um índice de valor próprio dentro de cada grupo. Como se tratam de “índices”, é
de se supor que as palavras e os gêneros de fala de cada tipo de linguagem adotada pelos
alunos em cada caso foram aquelas consideradas como tendo maior valor. Nesse sentido, a
linguagem das produtoras do sabão de cinzas foi mais valorizada pelos grupos que emitiram
respostas “não químicas” e a linguagem da Química foi mais valorizada pelos demais grupos.
Mas, é preciso frisar que o valor de uma palavra ou gênero de fala não é atribuído pelo
indivíduo, mas entre indivíduos. Isso significa, que a opção pelo uso de um gênero de fala
específico ou linguagem social (de maior valor) resultou das discussões entre os alunos em
seus grupos de trabalho.
No caso dos alunos do grupo A, Wesley iniciou o movimento de valorização do
conhecimento químico explicativo para responder à pergunta, e Pablo e Jaqueline foram
envolvidos nessa direção. A natureza da interação com o site na internet é uma evidência do
valor dado por Wesley ao conhecimento químico explicativo. Podemos supor, portanto, que
algo semelhante tenha ocorrido nos outros grupos que optaram pelo uso da linguagem
química interpretativa. Mas é preciso dizer ainda que atribuir valor a uma palavra ou modo de
dizer, adotar uma linguagem social, não é sinônimo de sua compreensão, sendo possível se
referir a uma crença naquela explicação devido ao seu valor social, ao invés de sua adoção
devido à sua clareza explicativa. De todo modo, a pesquisa e o uso do conhecimento químico
pelos alunos para explicar a formação do sabão de cinzas também significa que os alunos
estavam valorizando as atividades ao redor do Hipermídia e o seu conteúdo, pois estavam
procurando explicá-lo através de uma linguagem de maior valor.
No caso dos alunos do grupo B, podemos dizer que o conhecimento das produtoras do
sabão de cinzas foi a oportunidade que os alunos tiveram para interagir com um conhecimento
que não estavam acostumados a lidar em suas aulas de Química, e essa foi a direção
preferencial mais valorizada em suas interpretações. O conhecimento químico, para esses
alunos, não ocupou a mesma escala de valores como no caso do grupo A, e é quase certo
dizermos que esses alunos resistiram a adotar esse conhecimento para pensar, refletir e emitir
respostas. Nesses termos, o índice de valor desse conhecimento é baixo para esses alunos.
Houve limitações e resistência em transitar por esse conhecimento no contexto da
interpretação das perguntas do Hipermídia, e o mesmo pode ser pensado para os demais
grupos que emitiram “respostas não químicas”. Resta-nos agora pensar por que o
conhecimento químico não foi valorizado por esses alunos na construção de suas respostas?
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Seria por uma questão de incompreensão ou descrença e falta de compromisso em relação ao
mesmo?
6.5.16.4 - Relações entre crença, conhecimento e “compromissos” na ciência escolar
Em um artigo publicado na revista Science Education, COBERN (2000b) fez uma
análise bastante interessante sobre o papel da crença e do conhecimento na história da
humanidade e as suas repercussões na ciência, no ensino de ciências e na formação dos
professores. Os conhecimentos apresentados nesse item de discussão são baseados no artigo
de Cobern e em uma outra publicação sua (COBERN, 1993), tendo em vista prosseguirmos a
discussão sobre a natureza das respostas dos alunos e dos movimentos da Professora descritos
nos episódios 19 (a) e (b).
Segundo Needham (1972, apud COBERN, 2000b, p. 221), a distinção entre crença e
conhecimento não é um fenômeno universal, mas um fenômeno cultural Ocidental. As raízes
dessa distinção remontam aos conceitos antigos de Sagrado e Secular, duas visões de mundo
que nasceram separadas geográfica e culturalmente, e que apesar das tentativas de conciliação
por parte da Igreja na idade média acabaram por sofrer um divórcio definitivo na ciência. A
esfera do Sagrado se refere aos assuntos de natureza transcendente e espiritual, inerente à
visão de mundo dos Hebreus cristãos. O Secular tem por foco o homem inserido na natureza,
cujas origens remontam à Filosofia grega clássica.
Após a morte de Jesus Cristo, a expansão do cristianismo aproximou essas duas
correntes de pensamento, colocando-as inicialmente em uma rota de colisão e conflito. De um
lado havia o conhecimento sobre a Natureza com base na razão (“o problema grego” para os
cristãos) e de outro a crença religiosa suportada pela fé. A igreja resistiu inicialmente ao
“problema dos gregos” mas acabou cedendo posteriormente, promovendo na idade média um
movimento da direção de uma síntese das duas posições: a reconciliação entre crença e
conhecimento, fé e razão, o Sagrado e o Secular. Ao invés de considerar a razão como a
inimiga da fé e do conhecimento como inimigo da crença, a razão e o conhecimento passaram
a ser vistos como aliados. O ideal medieval da Igreja foi a síntese racional do Sagrado e do
Secular.
A teologia passou então a usar a razão para operar sobre as Escrituras e conhecer a
Deus. De modo semelhante, o erudito cristão aceitava através da fé a inerente ordem da
Natureza justificada pela Criação. A filosofia, contudo, permaneceu firme em suas bases
racionais, empregando-as em suas percepções da Natureza para atingir o conhecimento sobre
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a mesma. Todavia, muitos cientistas da época, tais como Copérnico e Newton, operavam
dentro da síntese, ou seja, eles não só usavam a razão em seus estudos sobre a Natureza mas
tinham também crenças no campo do Sagrado.
A partir do estabelecimento da igreja em Roma no início do século XII, a teoria das
formas de Platão foi a influência grega externa dominante no pensamento cristão, e isso foi
atribuído a uma maior compatibilidade entre idéias. As idéias Aristotélicas, no entanto, menos
compatíveis com as idéias religiosas, vieram depois e se infiltraram nos centros de erudição
européia. Ao mesmo tempo que Aristóteles era um estímulo ao fervor intelectual da época, ele
também foi fonte de conflito. Na raiz desse conflito estava o determinismo Aristotélico. No
Livro IV de Física de Aristóteles, por exemplo, ele ensinava que dois objetos não podem
ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, uma idéia contrária aos princípios teológicos por
imporem uma limitação à Onipotência de Deus: o ensinamento de Aristóteles poderia fazer
alguém deduzir que Deus não poderia fazer dois objetos ocuparem o mesmo espaço
simultaneamente.
A inserção das idéias Aristotélicas nos centros educacionais europeus, a condenação
de 219 pressuposições baseadas na filosofia de Aristóteles pelo Bispo de Paris em 1277, a
epistemologia escolástica, a Reforma Protestante, o Tratado sobre Visão e Percepção de
Kepler e a publicação do Discurso sobre o método por Descartes em 1637, foram fatores que
influenciaram por definitivo o divórcio entre conhecimento e crença e deram origem ao
nascimento do empirismo radical, uma visão de mundo comprometida com a quantificação, o
reducionismo, o mecanicismo e a supressão dos sentidos e das sensações. Nessa visão, a razão
operando sobre uma visão restrita quantificável da Natureza era a base da certeza racional.
Sob a influência do empirismo, os Ocidentais do século XX não mais duvidaram da
diferença existente entre conhecimento e crença. Para a maior parte das pessoas, incluindo os
cientistas, conhecimento implica em certeza. O conhecimento é algo que uma pessoa sabe
(por boas razões) ser verdade. A crença, por outro lado, implica em incerteza. Uma pessoa
pode acreditar que alguma coisa seja verdadeira mas se ela não puder ser conhecida torna-se
uma crença. Fundamentalmente, a crença de um indivíduo é uma questão de fé. Uma pessoa
pode ter várias razões para acreditar que alguma coisa seja verdadeira mas o teste empírico
dessa certeza é a base que antecede o conhecimento racional.
Nos anos subseqüentes a 1920 o empirismo atingiu o seu apogeu radicalista na forma
do empirismo lógico ou positivismo, que forneceu a expressão última da visão de mundo
Secular moderna: só o que pode ser investigado empiricamente tem significado cognitivo
(COBERN, 2000b, p. 227). Para os empiristas o conhecimento se conforma à realidade
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objetiva, tendo a verificação como a guardiã contra qualquer tipo de subjetividade introduzida
pelos sentidos. Nesse caso, há uma distinção “marcada a ferro” entre conhecimento e crença.
Conhecimento requer clareza de visão, e não fé. Enquanto o conhecimento para o empirista
implica em certeza, a crença implica em dúvida, e essa é a diferença essencial (COBERN,
1993).
Cobern mencionou que a Academia foi tremendamente influenciada pelo positivismo.
As ciências naturais, das quais a Física é o exemplo por excelência mencionado por ele,
tornou-se cada vez mais identificada com a racionalidade, e para não ficarem de fora desse
quadro e serem considerados irracionais, os eruditos das ciências sociais e do comportamento
(incluindo a educação) rapidamente incorporaram a visão positivista. Cobern, no entanto, diz
que a dicotomia entre conhecimento e crença provou ser um arranjo instável porque a
racionalidade não possui uma fundação. Desde a publicação da Estrutura das Revoluções
Científicas por Thomas Kuhn, a incerteza ressurgiu desde os filósofos conservadores do
realismo crítico (Popper, Quine, etc.) até as filosofias mais radicais de relativismo extremo
(Feyerabend). As visões mais radicais da incerteza da ciência mostram a influência de
Feyerabend, mas tem também a influência de disciplinas não tradicionais como a sociologia
da ciência e a crítica literária (COBERN, 2000b, p. 229, 230).
O ensino de ciências, no entanto, foi e continua ser fortemente influenciado pelas
filosofias empirista e positivista. Segundo Cobern, isso tornou mais fácil o trabalho do
professor de ciências, que com sua mentalidade embebida no empirismo diria à sua classe:
Este é o modo como o mundo é. Aceitem essa declaração porque ele é factual.
Não há nada nas ciências para acreditar ou desacreditar. Uma pessoa só tem
que aceitar os fatos e tentar entendê-los (COBERN, 2000, p. 232).

Mas o entendimento dos fatos pelos alunos não é algo tão simples assim:
É freqüente ocorrer, entretanto, os alunos não aceitarem um conceito como o
professor gostaria, e uma entre duas conclusões são possíveis nessa situação
perturbadora. Para o professor, a conclusão é que os alunos simplesmente
não entenderam a apresentação dos fatos e, por isso, é necessário mais
explanações e melhores explicações. O problema, em resumo, é um problema
de comunicação. Para os pesquisadores em ensino de ciências, por outro lado,
a conclusão pode se referir a um problema de racionalidade. O aluno não é
um pensador formal e, consequentemente, não compreende. Nos dois casos, o
professor como uma figura de autoridade mantém uma postura de
chauvinismo empírico (COBERN, 2000, p. 233).
Para o professor de ciências de mentalidade empirista, o conhecimento científico é o
grande exemplo do conhecimento verdadeiro. O ‘conhecimento’, conforme tipicamente

613

definido na sala de aula de ciências ou no livro didático, deriva amplamente do que Smolicz e
Nunan (1975, apud COBERN, 2000b, p. 233) denominaram como sendo o mito da ciência
escolar. O mito, segundo Cobern, se refere à visão científica estreitamente associada ao
realismo clássico, ao materialismo filosófico, à objetividade estrita e ao método hipotéticodedutivo. A natureza experimental de todo conhecimento científico atribui à ciência um status
privilegiado sem relação alguma com a crença. A esse respeito, Cobern diz ainda que:
A certeza do cientificismo pode tornar mais fácil a vida do professor de
ciências. O cientificismo leva o professor a dizer aos alunos que esse é o modo
como as coisas são, porque a ciência fornece a única fonte confiável de
conhecimento objetivo. Não importa o quanto experimental tenha sido a
compreensão corrente do fenômeno, um indivíduo sempre sabe que a ciência
está, no mínimo, levando à direção certa. A crença, por outro lado, é a mera
aceitação de uma proposição como verdadeira. O que isso implica é que a
aceitação é marcadamente uma questão de fé e não tem razões válidas
(COBERN, 2000b, p. 233).

No caso da exploração das “respostas químicas” dos alunos pela Professora Eliane no
episódio 19, vemos uma situação que remete ao que Cobern mencionou sobre a natureza
factual do conhecimento científico, o seu status na sala de aula e o cientificismo associado ao
trabalho do professor. Eliane demonstrou aceitar as “respostas químicas” dos grupos que
fizeram referência à ocorrência de uma reação química para explicar a interação entre a
dicuada e a gordura, mas isso só ocorreu depois dela fazer algumas correções nestas respostas.
Eliane não procurou saber o que os alunos haviam entendido realmente sobre o que haviam
escrito em suas respostas, dando por subentendido que as respostas estavam corretas e que,
por isso, os alunos não precisaram ser questionados. Além disso, ela reservou a sua explicação
química para a interação entre a dicuada e a gordura para o final da aula, o que também pode
ser percebido ao notarmos a rota de exploração das respostas dos grupos no hipermídia das
‘Visões de Mundo’, mostrando com isso o status dessa explicação. Ao mesmo tempo, Eliane
teve uma outra atitude face aos grupos que emitiram “respostas não químicas”, questionando
as idéias dos alunos a respeito e querendo saber por que os alunos não buscaram informações
em outras fontes de conhecimento (obviamente, ela estava se referindo a fontes de
conhecimento químico).
Implícito nessa atitude está o cientificismo de Eliane, que viu as respostas químicas
como as fontes de conhecimento mais confiável. As razões que levaram Eliane a aceitar as
proposições químicas como verdadeiras e algumas outras visões dos alunos como falsas tem
relação com a sua clareza de visão química do fenômeno. Mas, essa clareza de visão não teria
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também uma relação com uma questão de crença (ou fé) naquilo que lhe foi ensinado em sua
formação escolar?
O aspecto crítico mencionado por COBERN (2000b) em relação à ciência escolar, seja
no nível básico ou acadêmico, é que os professores normalmente estabelecem uma diferença
entre crença e conhecimento e que essa é uma diferença que não se justifica. Para Cobern, a
dicotomia apropriada é que a epistemologia requer ambas, razão e fé (em algum conjunto de
pressuposições) ao invés de razão ou fé. Não há uma diferença epistêmica entre razão e fé
para ele, porque não existe uma “fé cega”: as pessoas não mantêm crenças sem uma razão.
Uma questão que pode ser colocada é: “Quais são as razões para se confiar nesse ou naquele
modo de conhecer (questão de autoridade conferida)?” (Idem, 2000b, p. 234). As razões
podem ser virtualmente invisíveis até que uma pessoa seja levada a refletir sobre as suas
crenças e conhecimentos. Tanto o conhecimento como a crença envolvem razão. Para todas as
finalidades práticas, ter crença ou conhecimento significa que alguém tem uma razão para
acreditar no que seja a verdade (ou que tenha maior validade) (Idem, 2000b, p. 235).
A questão mais importante não é se uma proposição A é vista como uma crença ou um
conhecimento, mas quais são as justificativas ou razões que uma pessoa tem para pensar que
essa proposição seja verdadeira ou válida? As razões dos alunos podem muitas vezes ser
distintas daquelas do professor,
O que um professor de ciências considera ser uma crença de um aluno é na
realidade uma forma de conhecimento. Não importando o quanto a instrução
seja orientada para a investigação, se ela ignorar as razões do aluno para
acreditar e pensar diferentemente sobre uma proposição, então o ensino é
autoritário. O professor privilegia, sem discussão ou defesa, o professor e o
conhecimento escolar sobre o conhecimento do aluno (COBERN, 2000, p.
236).

Ao explorar mais profundamente as respostas “não químicas” dos alunos no episódio
19, a Professora Eliane percebeu pelos menos três visões distintas dos alunos. Na visão de
Cobern, essas visões não constituem crenças, mas conhecimento que os alunos julgam ser
verdade. É interessante notar, contudo, que embora Eliane tenha pressionado mais os alunos
desses grupos, ela não disse em nenhuma circunstância que as suas visões estavam erradas.
Por certo que ela questionou com mais intensidade algumas dessas visões, especialmente as
que lhe pareceram mais confusas como no caso do grupo Escribas que mencionou que a
dicuada “tira o excesso de soda cáustica” e no caso do grupo Stars que se referiu à formação
de uma mistura homogênea, mas ela não depreciou os modos de ver dos alunos, não ignorou
que havia razões para os alunos acreditarem e pensarem de modo diferente. Vamos tomar
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como exemplo uma das perguntas feitas por Eliane para os alunos do grupo Artes, que foi
respondida pelo aluno Rubinho:
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

P: E por que quê vocês usaram a mesma resposta das mulheres que produzem o sabão? É
a fala delas, não é? Elas falam que a dicuada corta a gordura. Por que quê vocês usaram
essa mesma linguagem?
Rubinho: Uai, é. Uai, tá na cara! [A turma ri].
P: Tá na cara? Vocês não procuraram? Não leram?
Rubinho: Não, assim... tipo assim, a gente tirô opinião, aí pra... (...) palavras assim... um
pouco...
P: Mas vocês leram alguma outra coisa que vocês pudessem comparar com a resposta
delas, que fizesse vocês pensarem de uma outra maneira, ou não?
Rubinho: Não.
P: Então ficô só com esse texto mesmo?
Rubinho: É, mais esse aqui.

(Trecho extraído da SERIE P7)

Ao questionar a opção do grupo pela “fala delas”, se referindo ao modo de explicar a
interação entre a dicuada e a gordura por Dona Aparecida (instrumento Hipermídia), Rubinho
respondeu dizendo: “Uai,é. Uai, tá na cara”. Em sua resposta, esse aluno revelou haver uma
caráter de obviedade no modo de explicar de Dona Aparecida. “Tá na cara” para Rubinho
pode significar que, para ele e os seus colegas de grupo, que eles “acreditaram”, “aceitaram”,
“pensaram” e “tiveram uma razão” para considerar o modo de explicar de Dona Aparecida
como sendo verdadeiro e válido. Rubinho teve dificuldade em explicitar para Eliane a razão
da opção do grupo por aquele modo de explicar e aquela linguagem, mas mencionou que o
grupo “tirô opinião”, ou seja, eles “pensaram”, “acreditaram”, “aceitaram”, houve discussão e
acordo entre eles, e depois Rubinho mencionou “palavras assim... um pouco...”, sugerindo
uma outra razão para a atitude do grupo: a natureza da linguagem do modo de explicar de
Dona Aparecida. O que parece ter ocorrido no final do diálogo mostrado acima é que Rubinho
foi conduzido a perceber que o grupo deveria ter buscado um “outro modo” para “pensar”,
“acreditar’ e “aceitar” como resposta. Mas a “razão” de Rubinho e de seus colegas de grupo
seguiu outro curso.
Um exemplo de uma razão para uma “resposta química” pode ser observado no trecho
do diálogo abaixo, estabelecido entre a Professora Eliane e o aluno Wesley do grupo The best
tem (grupo A):
132. P:

Por que quê vocês falam que é uma reação química? / Que quê leva a gente a pensar
que É uma reação química?
133. Wesley: Tá formando uma nova substância.
134. P: Que substância nova que foi essa que apareceu?
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135. Wesley:

O sabão.

(Trecho extraído da SERIE P7)

Esse foi o primeiro grupo da classe de “respostas químicas” que foi questionado por
Eliane (as respostas dos grupos Framafafe e Águias já haviam sido exploradas). É possível
que ela tenha deixado para explorar a resposta desse grupo para as fases finais de exploração
das respostas dos alunos de modo proposital, considerando o sentido adotado por ela na
exploração do menu de respostas do hipermídia das ‘Visões de Mundo’. No caso desse grupo,
entretanto, não houve correção alguma na resposta formulada por Eliane, significando que a
mesma estava sendo aceita como tal. A resposta do grupo de Wesley foi também mais simples
do que as outras “respostas químicas” que apareceram na sala. Além disso, Eliane sabia do
bom desempenho de Wesley nas aulas de Química. Ao ser questionado sobre a razão de sua
crença na ocorrência de uma reação química, a resposta desse aluno foi bem de acordo com a
expectativa de Eliane: “Tá formando uma nova substância”, “O sabão”. A justificativa dada
por Wesley mostra que esse aluno estava aplicando um conhecimento elementar/primário
adquirido em sua formação química escolar como a razão de sua crença na ocorrência de uma
reação química. O conceito de reação aplicado por Wesley foi tão simples que nos faz pensar
que todos os alunos deveriam ter pensado como ele, afinal aprender que os materiais são
transformados através das reações químicas é algo bastante trivial no ensino de Química. Mas
esse não foi o caso da maioria dos alunos da turma e um bom exemplo disso foi a visão da
formação de uma mistura homogênea do grupo Stars (ver linhas 136-152, SERIE P7, episódio
19(b)). No caso do aluno que defendeu essa idéia a impressão que se tem é que uma reação só
é possível depois de haver uma mistura homogênea entre os ingredientes:
142. P: Então assim pensa que você colocou lá, a gordura e a dicuada.
143. Aluno do grupo Stars: É.
144. P: Como que elas ficariam ali se fosse apenas uma mistura?
145. Aluno: Ia se transformá com o tempo?
146. P: Se transformá estaria... aparecendo uma NOVA substância... né?
147. Aluno: Não, misturando ía fica um só (...) [Gesticulando].
148. P: Ham? Mas continua a sê gordura? Continua a sê dicuada?
149. Aluno do grupo Stars: Depois que misturô (...).
150. P: Ham?
151. Aluno do grupo Stars: Sei lá (...) havê uma reação ou otra coisa.

(Trecho extraído da SERIE P7)

No diálogo com Eliane, o aluno do grupo Stars admitiu no final a possibilidade de
“havê uma reação” e disse que poderia ocorrer a formação de “otra coisa”.

Cobern mencionou que existe uma distinção não ontológica que pode ser feita entre os
conceitos de conhecimento e crença. Segundo ele, o conceito de crença implica um grau de
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compromisso que é tipicamente ausente no conceito de conhecimento. Por exemplo, uma
pessoa pode manter as suas crenças em Deus com muito mais compromisso do que as suas
crenças na ocorrência de reações químicas devido a rearranjos entre as moléculas de
reagentes. Isso não significa que o compromisso é ausente no domínio do conhecimento
científico. Uma crença, sob essa ótica, é vista como conhecimento-mais-compromisso.
Nesses termos, poderíamos considerar as “respostas químicas” dos alunos como crenças
vistas na forma de um compromisso com o conhecimento químico e as “respostas não
químicas” como crenças compromissadas com o conhecimento das produtoras do sabão e o
conhecimento dos parentes dos alunos envolvidos. Isso nos leva a pensar por que razão os
alunos se mostraram diferentemente compromissados na elaboração de suas respostas?
Cobern argumenta ainda que algumas concepções não são nem crenças e nem
conhecimento. São simplesmente opiniões ou pensamentos pouco compromissados e incertos.
Mas o aspecto crucial dessa discussão para ele é que os educadores não podem continuar
mantendo as distinções tradicionais relativas entre conhecimento científico (ou crenças
relacionadas à ciência) e aquele que não é. Como construtivista, Cobern defende uma visão
integrada e holística do conhecimento e considera pouco ético e contra produtivo considerar a
posição presunçosa que toda crença e conhecimento devem se conformar à ciência. Para
perceber o desconcertante dilema que é lidar com conhecimentos desiguais é preciso
vivenciar o processo face a face (COBERN, 1993, p. 14). Nesse contexto, o conhecimento, as
crenças e as “opiniões descompromissadas” dos alunos não podem ser descartados e os
professores devem promover discussões sobre as razões de um aluno ou grupo de alunos
acreditar e pensar as coisas de um jeito ou de outro (COBERN, 2000b, p. 236).
O comentário anterior é particularmente interessante no âmbito da instrução baseada
no Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas. Podemos considerar que a Professora
Eliane foi bastante sensível às idéias dos alunos, embora tenha explorado menos as idéias
associadas às respostas químicas. Entretanto, algumas “idéias alternativas” apresentadas pelos
alunos poderiam ter sido mais exploradas por Eliane. A idéia de consistência do sabão
atribuída à gordura (grupo Os incríveis), que é semelhante à idéia da gordura que “dá liga”
(aluno do grupo Escribas) ao sabão, por exemplo, poderia desencadear todo um processo de
aprendizagem sobre a natureza das forças intermoleculares entre as moléculas de um sabão,
decorrente da “herança molecular” das cadeias carbônicas da gordura. Observo aqui que o que
mais chamou a atenção de Eliane nas “respostas não químicas” foi a linguagem dessas
respostas e a sua semelhança com a linguagem das produtoras de sabão. Foi esse o principal
aspecto que moveu Eliane na direção de desvendar as razões dessa opção pelos alunos e é
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bem provável que por isso ela não esperava. No caso das “respostas não químicas” Eliane
sugeriu a necessidade de complementá-las mediante pesquisa em “outras fontes”, mas esse
também não poderia ser o caso das “respostas químicas” elaboradas pelos alunos? Por que
somente as “respostas não químicas” teriam que ser complementadas e questionadas quanto
às suas fontes? As “respostas químicas” não precisariam de nenhum tipo de complemento ou
consulta a outra fonte tendo em vista a sua compreensão e clareza?
Lidar com conhecimentos desiguais foi algo que certamente a Professora Eliane
vivenciou de perto e que se tornou evidente não só em relação às diferentes idéias
apresentadas pelos alunos, mas principalmente em relação aos conhecimentos que teve que
lidar em sala de aula: os conhecimentos das produtoras do sabão e os conhecimento de
química inerentes. Nesse contexto, foi Leonardo quem deu um “xeque mate” na atitude e na
postura de Eliane em relação aos grupos que emitiram às “respostas não químicas”, conforme
discutirei a seguir.
6.5.16.5 - Desmantelando a postura da Professora: o “xeque mate” de Leonardo
De acordo com Bakhtin,
Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos
socialmente organizados no decorrer de um processo de interação, razão
pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela organização
social de tais indivíduos como pelas condições em que a interação acontece.
Uma modificação destas formas ocasiona uma modificação no signo
(BAKHTIN, 2004, p. 44).

É oportuno refletirmos um pouco mais sobre as palavras de Bakhtin ao consideramos
as duas classes de respostas distintas dos alunos para a pergunta “Por que a mistura da
dicuada com a gordura produz sabão?”. Nesse contexto, podemos ver a opção pelo uso de
um ou outro modo de explicar como sendo associado tanto à organização social dos alunos
como pelas condições em que as interações aconteceram. Em relação a esse último aspecto,
podemos pensar que tipos de signos surgiriam nas respostas dos alunos se tivesse ocorrido a
inserção de um instrumento hipermídia tratando da produção industrial dos sabões. Nesse
cenário ou a partir dessa condição de interação, outros gêneros de fala e linguagens sociais
provavelmente ocupariam lugar nas respostas dos alunos. O que isso sugere é que a opção dos
alunos pelos conhecimentos das mulheres que fazem o sabão de cinzas e pelos conhecimentos
de seus parentes só foi possível porque o Hipermídia Etnográfico ofereceu condições para
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isso, seja estabelecendo um contexto de linguagem alcançável e utilizável pelos alunos, seja
remetendo-os aos conhecimentos dos seus familiares conhecedores do processo de preparo
desse sabão.
Durante a exploração das respostas dos alunos nos episódios no 19(a) e (b) pela
Professora Eliane, foi possível perceber ter ocorrido um efeito de desconforto ou incômodo na
classe. Os alunos dos grupos de “respostas não químicas”, em particular, tiveram que ler e
justificar as respostas elaboradas e isso já implicou em certo constrangimento. Além disso,
eles tiveram que justificar a razão de não terem buscado outras fontes de informações para
compor as suas respostas. O incômodo dos alunos é, contudo, mais visível nas reações da
classe frente às argüições de Eliane, manifestadas sob a forma de murmúrios freqüentes na
sala. Talvez a prova mais evidente desse desconforto seja a reação de euforia da classe
quando o aluno Paulo emitiu uma resposta que pôs fim a uma das argüições de Eliane (ver na
SERIE P7 as linhas 124, 125, 128, 159, 163 e 164, Episódio 19(b)).
Conforme já comentei anteriormente, Eliane pressionou mais os grupos cujas fontes de
respostas foram o Hipermídia Etnográfico e os familiares dos alunos. O problema para ela foi
que a maioria dos alunos não procuraram “outras fontes” para responder à pergunta, ficaram
“na mesma linguagem” e não acessaram informações que permitissem “pensar de uma outra
maneira”. Um fato que Eliane provavelmente não esperava foi a pergunta feita por Leonardo
após ele ter justificado a opção de seu grupo pela “resposta delas”, pela “mesma linguagem
delas” (fazendo referência às vozes das produtoras do sabão observadas no Hipermídia
Etnográfico). Leonardo justificou a opção de seu grupo com base na utilização de uma
linguagem mais simples ao invés de uma “linguagem totalmente mais complexa mesmo”: “A
gente não ia falá a REAÇÃO”, disse ele, “A DICUADA... (reage)”. Por isso, eles preferiram
dizer “[...] a dicuada é usada para cortar a gordura do sebo”.
A justificativa de Leonardo é particularmente relevante porque coloca em evidência o
problema das barreiras de linguagem impostas aos alunos pela linguagem social da química
escolar. Na visão de Leonardo, essa linguagem é “totalmente mais complexa”, sendo por isso,
mais distante da linguagem que esse aluno considera ser acessível. Nesse contexto, a
“resposta delas”, “a linguagem delas” foi vista como sendo menos “complexa” e mais fácil de
compreender, de raciocinar a respeito. Observo que ver a palavra “REAÇÃO” como sendo
“uma linguagem totalmente mais complexa mesmo” em comparação com dizer “a dicuada
corta a gordura” parece não ter fundamento, considerando que a palavra “reação” é uma
palavra mais comum nas aulas de Química do que dizer “a dicuada corta a gordura”. Para
Leonardo, é evidente que há uma barreira referente à linguagem da química escolar e
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associado a isso uma resistência no uso dessa linguagem, mesmo que a mesma não seja
incomum.
Podemos dizer que Leonardo foi humilde em reconhecer a sua limitação frente à
linguagem da química escolar, e Eliane, por sua vez, pareceu ter se sensibilizado com a
resposta dada por ele, demonstrando haver compreendido porque os alunos “preferiram ficar...
Nessa linguagem... Na mesma linguagem delas”. Ao perceber isso, Leonardo então quis saber
de Eliane se a resposta do grupo estava errada:
152. Aí vocês preferiram ficar... Nessa linguagem... Na mesma linguagem delas.
153. Leo: Tá errado?
154. P: Não, não é que tá errado não. Eu só perguntei porque de vocês não terem

informações que vocês falaram que tiveram, né? Acesso.

usado outras

(Falas extraídas da SERIE P7)

Frente aos dois tipos de conhecimento envolvidos na instrução, Eliane acabou
reconhecendo que a “resposta não química” dada pelo grupo de Leonardo, não estava errada,
tal como as outras “respostas não químicas” dadas pelos alunos. Eliane justificou a sua atitude
e postura frente à pergunta de Leonardo dizendo: “Eu só perguntei porque de vocês não terem
usado outras informações que vocês falaram que tiveram, né? Acesso”, e mudou de assunto
logo em seguida, partindo para a exposição da explicação química sobre a interação entre a
dicuada e a gordura usando a lousa e o hipermídia das ‘Visões de Mundo’.
Vou usar aqui a metáfora do “xeque mate” para me referir à natureza da pergunta feita
por Leonardo à Eliane e à resposta dada pela mesma. Ao perguntar se a resposta estava errada
(Leonardo) e ao responder que não (Eliane), Leonardo tornou sem sentido as pressões
exercidas por Eliane naqueles grupos que emitiram respostas “não químicas” para a pergunta
do Hipermídia. Se as respostas baseadas nos conhecimentos das produtoras de sabão (e de
parentes) não estavam “erradas” porque então houve tanta pressão sobre os grupos associados
a essas respostas e quase nenhuma pressão sobre os grupos que mencionaram ocorrer uma
reação química?
A resposta dada por Eliane a Leonardo, de um lado, e a sua postura frente às respostas
“não químicas” da maior parte dos grupos da turma, de outro lado, revelam a dificuldade de
Eliane em lidar com dois conhecimentos distintos e válidos, cada qual em seu contexto, em
sala de aula, tornando sem sentido valorizar mais um do que o outro. Eliane percebeu que
tinha que pressionar alguns grupos na direção de buscarem o conhecimento químico para
explicar os fenômenos. Essa pressão provavelmente foi significada por Leonardo como uma
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forma de dizer que as respostas daqueles grupos não estavam certas ou de acordo com o que
ela esperava, e por isso ele perguntou se a resposta dada por seu grupo estava errada. Eliane
respondeu dizendo: “Não é que tá errado não”, e prosseguiu a sua fala procurando justificarse, admitindo como a causa de suas argüições o fato dos alunos terem mencionado que
tiveram acesso a outras informações, as quais ela não havia observado em suas respostas.
Vemos aqui uma situação particularmente interessante para a instrução proposta nesse
estudo, na qual diferentes modos de conhecer e explicar são acessados pelos alunos e
colocados lado a lado, cada qual tendo alcance e validade próprios e de acordo com os seus
contextos sociais específicos de utilização e aplicação. Nesse contexto, fica difícil dizer qual
das informações é a “mais certa” ou a “melhor”. Para a Professora Eliane, a “mais certa” ou
“a melhor”, segundo os seus movimentos exploratórios, é aquela que diz respeito à ocorrência
de uma reação química, e, por isso, ela não questionou as respostas nessa direção, mas ela
também não deixou passar em branco um conhecimento químico explicativo que não
correspondia exatamente ao fenômeno em si, embora tivesse uma razão de ser, como foi o
caso da resposta do grupo Stars que associou a interação entre a dicuada e a gordura à
formação de uma mistura homogênea.
O fato de Eliane ter respondido a Leonardo que a resposta dada por seu grupo não
estava errada tem um antecedente importante que não pode deixar de ser mencionado na
presente discussão. Assim que percebeu que teria que lidar com dois conhecimentos distintos
em sala de aula, além das idéias dos alunos, a Professora Eliane se mostrou insegura em saber
como deveria proceder nesse contexto. Foi aí que sugeri a ela a leitura do texto de El-HANI e
BIZZO (1999): Formas de Construtivismo: Mudança Conceitual e Construtivismo
Contextual. Foi somente a partir da leitura desse texto que Eliane se sentiu mais segura para
prosseguir com as aulas.
O artigo de El-Hani e Bizzo é particularmente interessante, porque discute as
diferentes abordagens de ensino e aprendizagem construtivistas, enfocando de maneira
particular dois modelos diametralmente opostos: o modelo da

‘mudança conceitual’,

originalmente proposto por Posner, Strike, Hewson e Gerzog em 1982, e a abordagem do
‘construtivismo contextual’ proposto por COBERN (1993). Um aspecto de destaque nesse
texto é a menção à adoção de estratégias de “reconhecimento e explicitação de domínios
particulares do discurso nos quais as concepções científicas e as idéias dos alunos têm, cada
qual no seu contexto, alcance e validade” (e em nosso caso, precisamos incluir também os
domínios de discurso das produtoras do sabão de cinzas). Sob essa ótica, a instrução não
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precisa forçar os alunos a adotarem ou assumirem uma ou outra posição quanto às suas
crenças, indo além dos compromissos com a compreensão das diferentes concepções.
Ao questionar os grupos que emitiram respostas “não químicas”, Eliane quis
compreender as idéias dos alunos associadas a essas respostas, e ela não pediu maiores
explicações aos grupos que emitiram “respostas químicas” para a pergunta, porque essas
respostas ela compreendeu bem, embora não tenha procurado saber se os alunos as haviam
compreendido de fato61. Ao responder a Leonardo que a resposta dada por seu grupo não
estava errada, Eliane deixou revelar a sua percepção daquela resposta como tendo alcance e
validade no contexto do conhecimento das produtoras do sabão de cinzas, mas ela não
discutiu os diferentes níveis de alcance e validade das duas classes de respostas emitidas pelos
alunos naquele momento como uma justificativa de sua maior pressão sobre as “respostas não
químicas”. Por não ter feito isso, Eliane tornou as suas ações injustificadas, pois não fazia
sentido cobrar dos alunos buscarem informações em “outras fontes”, procurar “pensar de uma
maneira diferente” se aquele jeito de pensar não estava errado.
Há um outro aspecto relativo à natureza das “respostas não químicas” que eu gostaria de
retomar, que diz respeito ao fato da possibilidade dessas respostas se configurarem como um
modo de enfrentamento ou resistência ao conhecimento químico escolar. Como muitos alunos
não gostam dos conteúdos e da linguagem da Química, e resistem muitas vezes aos
mesmos, eles podem ter optado pelo outro tipo de conhecimento em jogo como um modo de
desprestigiar o conhecimento químico, de torná-lo desnecessário naquele contexto. Nessa
direção, as “respostas não químicas” compreenderiam um modo de invalidar o conhecimento
normalmente veiculado nas aulas, um modo de denunciar a sua distância dos modos de pensar
dos alunos, uma forma de colocar o alcance e a validade do conhecimento químico em jogo,
e, nesse contexto, a pergunta feita por Leonardo à Eliane sugere uma astúcia particularmente
maliciosa por parte desse aluno.

______________________________________________________________________________
61. Eu, particularmente, considero difícil que algum dos alunos desses grupos conseguisse explicar o significado
de uma “reação de hidrólise alcalina” (frase presente na resposta do grupo Framafafe) ou de uma “hidrólise
básica da gordura”, conforme a resposta do grupo Álcalis. Embora seja muito provável que os alunos desses
grupos não tenham compreendido integralmente as suas “respostas químicas”, é quase certo que eles sabiam que
“essa” resposta era muito provavelmente a resposta que fazia mais sentido no contexto das aulas de Química e
que a Professora queria ver.
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6.5.16.6 - A Professora Eliane e o construtivismo contextual
O construtivismo é uma abordagem de pesquisa usada como referência em educação,
em filosofia e epistemologia. No ensino de ciências, o construtivismo passou a ser
considerado uma área de pesquisa atraente a partir de duas publicações seminais: o livro A
theory of Education, de Novak, publicado pela Cornell University Press em 1977, e o artigo
Pupils and paradigms: a review of literature related to concept development in adolescent
science students, publicado por Driver e Easley na revista Studies in Science Education em
1978 (COBERN, 1993).
Os construtivistas usam a metáfora da construção porque ela resume com
pertinência a visão epistemológica que o conhecimento é construído
pelos indivíduos. Desde Ausubel, Novak e Henesian (1978), os teóricos
têm argumentado que a construção de novos conhecimentos na ciência é
tremendamente influenciada pelo conhecimento prévio, ou seja, as
concepções obtidas antes do momento da nova aprendizagem. A
aprendizagem por construção implica, assim, em uma mudança do
conhecimento prévio, onde a mudança pode significar substituição, adição, ou
a modificação do conhecimento existente. A aprendizagem por construção
envolvendo mudança é a base do modelo de mudança conceitual de Posner,
Strike, Hewson e Gertzog (1982). Em essência, o construtivismo é um
modelo epistemológico de aprendizagem e o ensino construtivista é a
mediação (COBERN, 1993)

Há uma grande variedade de abordagens e visões que aparecem na literatura sob o
rótulo do construtivismo. Geelan (1977, apud El-HANI e BIZZO, 1999) realizou uma
classificação dos artigos na área segundo um modelo bidimensional identificando quatro
focos diferenciados: (1) o Construtivismo Pessoal-objetivista, no qual o conhecimento
científico é considerado como um corpo de noções dadas que deve ser aprendido pelos alunos
(aqui se inclui o modelo da ‘mudança conceitual’); (2) o Construtivismo Pessoal-relativista,
que concede uma posição central à cognição dos alunos e adota uma visão relativista da
ciência; (3) o Construtivismo social-objetivista, que se baseia nas interações sociais na sala de
aula na direção do conhecimento científico e (4) o Construtivismo social-relativista, que
enfatiza a natureza social do conhecimento científico, relativizando-o (El-HANI e BIZZO,
1999). Segundo Mortimer há, no entanto, pelo menos duas características principais que
parecem ser compartilhadas pelas diferentes abordagens construtivistas: 1ª) a consideração de
que a aprendizagem ocorre através de um envolvimento ativo do aluno na construção do
conhecimento, e 2ª) a percepção que as idéias prévias e alternativas dos alunos influenciam a
aprendizagem (MORTIMER, 2000, p. 36).
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O envolvimento ativo dos alunos é uma condição essencial para a aprendizagem no
construtivismo porque assim se considera ser mais provável haver sucesso no trabalho
intelectual necessário para a construção de significados. De outro lado, a metáfora da
construção do conhecimento implica que o novo conhecimento só pode ser assentado sobre
uma fundação, um alicerce, uma base sobre a qual se apoiar. Para Cobern, tal fundação não se
resume ao conhecimento prévio existente e envolve também as estruturas que dão suporte “à
obra”, tais como a natureza interativa da aprendizagem e do currículo (ações do professor,
livro didático, o Hipermídia Etnográfico em nosso caso) e os contextos culturais de onde os
alunos vêm e por onde eles transitam62 (COBERN,1993).
Em seus estágios iniciais o construtivismo enfatizou a cognição individual e foi
denominado por construtivismo pessoal, devido ao seu foco no aluno como o construtor de
conhecimentos. Nessa ótica, as concepções que o aluno tem são vistos como conjuntos
complexos de referenciais e significados, cuja caracterização é fundamental para se
compreender como a aprendizagem ocorre. Essa perspectiva remeteu os pesquisadores à
teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1963, apud COBERN, 1993), devido
à sua ênfase na relação entre as estruturas conceituais pré-existentes nos alunos e os novos
conhecimentos. Os alunos são vistos como seres sábios que constroem conhecimentos
pessoalmente significativos.
COBERN (1993) mencionou que o construtivismo pessoal teve conseqüências
importantes para a educação em ciências, levantando diferentes questões de pesquisa sobre o
conteúdo das concepções dos alunos. De um foco nos estágios de desenvolvimento mental
(pesquisa Piagetiana clássica) os pesquisadores neo-Piagetianos passaram a desenvolver
metodologias de entrevista menos estruturadas sobre situações específicas com a intenção de
conhecer o conteúdo real das concepções dos alunos.
Os estudos sobre a natureza da ciência e do conhecimento científico realizados nas
décadas de 60 e 70 também trouxeram contribuições para as pesquisas construtivistas no
ensino de ciências, porque permitiram comparar as relações entre as concepções de ciência
dos professores e dos alunos e as concepções dos modelos filosóficos. Mas o foco das
pesquisas continuaram a ser as experiências pessoais dos alunos e as suas tentativas de fazer
uso de concepções científicas específicas em suas vidas. Conceitos de interesse ao ensino de
ciências foram enfocados nas pesquisas e as concepções pessoais dos alunos sobre
___________________________________________________________________________________
62. De modo semelhante, a abordagem sociocultural da ação mediada de James Wertsch reconhece que há uma
relação entre os processos mentais humanos e os seus contextos culturais, históricos e institucionais.
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movimento, força e seleção natural, por exemplo, foram comparadas às concepções científicas
e quando não havia correspondência essas foram chamadas “alternativas” (ou equivocadas).
A pesquisa das concepções alternativas é importante para os construtivistas porque a
aprendizagem passou a ser vista não mais como um processo de assimilação e acomodação63,
mas como um processo de desconstrução das concepções alternativas e reconstrução das
concepções científicas no lugar, ou seja, a aprendizagem implicaria em uma alteração dos
conceitos ou em uma ‘mudança conceitual’64 sempre que o aluno perceber que as concepções
da ciência são mais inteligíveis, plausíveis e frutíferas do que as suas concepções anteriores.
Quando uma concepção é inteligível para um indivíduo, ele é capaz de
entender o que ela significa, encontrar uma maneira de representá-la,
compreender como a experiência pode ser estruturada a partir dela e explorar
suas possibilidades. A inteligibilidade constitui a pedra basilar do status de
uma concepção. Uma concepção inteligível será também plausível para o
indivíduo, caso pareça ter a capacidade de resolver anomalias com as quais se
defronta uma concepção anterior, mostrando-se, além disso, consistente com
as demais concepções e adquirindo significado a partir delas. O significado de
uma concepção emerge, então, de suas conexões com os demais elementos da
rede de conceitos que constitui a ecologia conceitual do indivíduo. Nessa
situação, o indivíduo provavelmente afirmará que a concepção é verdadeira.
Uma concepção inteligível será também fértil, se o indivíduo considerar que
ela traz algo de valioso para ele, resolvendo problemas que de outro modo lhe
pareceriam insolúveis, apresentando poder explicativo e sugerindo novas
possibilidades, direções, idéias etc. (El-HANI e BIZZO, 1990).

_______________________________________________________________________
63. Os processos de assimilação e adaptação são centrais na Teoria da Equilibração de Piaget. A “assimilação”
foi definida por ele como a “incorporação de um elemento externo (objeto, acontecimento, etc.) em um esquema
conceitual ou sensório-motor do sujeito” (PIAGET, 1977, apud MORTIMER e MACHADO, 2000, p. 432). Já a
acomodação se refere a considerar a especificidade dos elementos a serem assimilados. Esses mecanismos
operam juntos. Todo esquema de assimilação tende a alimentar a si mesmo – ou seja, a incorporar elementos
externos, que são compatíveis com a sua natureza. Por outro lado, todo esquema de assimilação é forçado a
acomodar a si próprio aos elementos que assimila, o que significa que ele deve se modificar em função das
especificidades desses elementos. A assimilação pode ocorrer independente da acomodação, como, por exemplo,
na compreensão de coisas já conhecidas, mas a acomodação depende de ocorrer a assimilação. Para Mortimer, a
“relação entre a assimilação e acomodação explica um dos princípios básicos do paradigma de ensinoaprendizagem construtivista [...]: as idéias prévias são fundamentais ao processo de ensino-aprendizagem, já que
só se aprende a partir do que já se sabe. Numa perspectiva piagetiana, isso seria o mesmo que dizer que a
acomodação de uma idéia nova envolve a modificação dos esquemas de assimilação anteriores” do aluno
(MORTIMER, 2000, p. 41, 42). A impressão aqui é que o processo de construção do conhecimento se dá de uma
forma contínua, ou seja, o aluno vai adaptando ou reajustando os seus conhecimentos através de desequilíbrios
constantes a cada nova condição, conflito ou conhecimento percebido por ele. Na visão de Cobern, o modelo da
‘mudança conceitual’ implicaria em uma ruptura mais brusca entre o que se sabe e o novo, ou seja, há uma
desconstrução e uma reconstrução de conhecimentos, diferindo de uma assimilação e uma acomodação de
conhecimentos.
64. Para se ter uma idéia do grau de inserção desse modelo no ensino de ciências, Mortimer (2000, p. 36, 37)
mencionou que a “mudança conceitual” se tornou sinônimo de “aprender ciência” (NIEDDERER,
GOLDBERG e DUIT, 1991, apud MORTIMER, 2000, p. 37), e “A exemplo do que ocorre com o
‘construtivismo’, ‘mudança conceitual’ se tornou um rótulo a cobrir um grande número de visões diferentes e,
até, inconsistentes”.
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Embora as pesquisas em concepções alternativas tenham desempenhado um papel
importante na área da educação científica, alguns estudos mostraram a existência de
problemas no modelo da ‘mudança conceitual’, destacando-se as dificuldades manifestadas
pelos alunos na compreensão de conceitos científicos, as dificuldades de desprendimento em
relação às concepções construídas em seus contextos de vida-mundo e a desconsideração dos
fatores motivacionais e contextuais envolvidos no ensino e na aprendizagem (alguns desses
estudos são citados nos artigos de COBERN, 1993; MORTIMER, 1995 e El-HANI e BIZZO,
1999). Para confirmar isso, Aikenhead (1996) mencionou de modo mais veemente que:
Quase todos os estudos em mudança conceitual racional mostram que os
alunos resistem com sucesso a tal mudança conceitual (West e Pines, 1985). A
maior parte dos alunos não se propõem ao risco de alterar uma concepção de
senso-comum em favor de uma abstração ensinada pela professor ou pelo livro
didático (Cobern, 1994b; Hills, 1989). Os alunos podem não ser educados,
mas não são estúpidos (AIKENHEAD, 1996, p. 3).

O trabalho de Joan Solomon (1987, apud COBERN, 1993) é considerado como um
exemplo de uma abordagem diferenciada de pesquisa conceitual. Solomon explorou
perspectivas sociológicas em seus estudos e percebeu que os alunos não constroem os seus
conhecimentos através dos processos lógicos da ciência, mas através do ‘senso comum’
associado à processos de intercâmbio de perspectivas e significados. Essa noção de
intercâmbio introduziu o elemento social na aprendizagem e esse se tornou o cerne de muitas
pesquisas.
Na medida em que os alunos interagem uns com os outros, com os
professores... eles desenvolvem idéias que, por serem comuns, criam um
universo de discurso, um quadro de referência comum no qual se dá a
comunicação (SOLOMON, 1987, apud COBERN, 1993).

A identificação do papel do senso comum e das interações sociais foram fatores
primordiais que distinguiram a pesquisa de Solomon daquelas do construtivismo pessoal65.
Para ela, um componente crucial na aprendizagem é o contexto, e, em particular, o contexto
da interação social. Essa alteração na abordagem das pesquisas construtivistas do nível
individual para o nível social para Cobern, no entanto, não resolveu um outro problema:
__________________________________________________________________________________
65. Cobern mencionou também as contribuições dos trabalhos de Sutton (1989, apud COBERN, 1993) e Millar
(1989, apud COBERN, 1993) na direção de promover uma mudança nas pesquisas no ensino de ciências de uma
perspectiva do construtivismo pessoal para a do construtivismo contextual.
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O que não mudou significativamente no curso da teoria neo-Piagetinana para
o construtivismo pessoal e para o construtivismo contextual nascente é a
suposição lógico-empiricista que as idéias e visões dos alunos
devem fundamentalmente ser medidas em relação às concepções
científicas. Não desejando que as idéias de todos os alunos sejam elevadas
ao nível da sacrossanticidade, os estudos culturais66 mostram que os
alunos têm outros referenciais para avaliação de idéias. As visões dos
alunos “fornecem um recorte distinto da experiência precisamente porque o
conhecimento científico não é o único ou mesmo o mais importante objetivo a
que eles se subordinam” (citação de HILLS & McANDREWS, 1987)
(COBERN, 1993).

A citação mencionada acima sugere que as diferentes classes de respostas dadas pelos
alunos em relação à pergunta “Por que a dicuada com a gordura produz sabão?” mostradas
no episódio 19 tem uma causa baseada em sistemas referenciais próprios. Para alguns alunos,
um desses referenciais foi o conhecimento químico. Para outros alunos, senão a maioria, os
referenciais de construção da resposta para a pergunta foram: o conhecimento das produtoras
de sabão, o conhecimento de seus familiares e as suas interpretações pessoais com base nesses
referenciais.
Considerando o caso do grupo A, no qual a idéia de ocorrência de uma reação química
foi plantada por Wesley, é provável que nos outros grupos (Framafafe e Álcalis
principalmente) tenha ocorrido um processo semelhante. Ou seja: um aluno presente nesses
grupos semeou essa mesma idéia inicialmente durante as discussões ao redor da pergunta,
seguindo-se um processo de seleção de significados e busca de informações na internet, como
foram as contribuições de Pablo e Jaqueline no grupo A. Sendo assim, é bastante provável que
a “resposta química” formulada em cada grupo tenha tido origem em um ou dois alunos, e os
demais seguiram o curso. Com base em minha interação pessoal com a turma durante a
realização desse estudo, sou levado a supor que somente cerca de sete alunos da classe
consideraram o conhecimento químico como “o mais importante objetivo” a que eles se
subordinaram para interpretar a interação entre a dicuada e a gordura.
No caso do grupo B, os alunos preferiram adotar uma resposta baseada nos
conhecimentos ou modos de explicar de Dona Maria José e de Dona Aparecida e em suas
discussões decorrentes (Rosemeire e Leonardo, em particular). Esses referenciais foram
considerados mais relevantes para a composição da resposta na avaliação dos alunos desse
__________________________________________________________________________________
66. Segundo Cobern, a abordagem construtivista admite a existência de inter-relações entre conhecimentos, uma
noção que tem sido explorada através de mapas conceituais. Essas inter-relações, segundo ele, podem ser do tipo
intra-conceitual, que foi o foco primário das pesquisas construtivistas, ou inter-conceitual. Os estudos culturais,
incluindo os estudos de sociologia da ciência, põem ênfase na importância dos aspectos inter-conceituais, ou
seja, nas conexões epistemológicas além dos “assuntos internos” da ciência.
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grupo. Tanto os alunos do grupo A como os alunos do grupo B interagiram com as
informações químicas presentes no site localizado na internet, mas somente os alunos do
grupo A aproveitaram essas informações para compor a resposta do grupo. Por que razão o
grupo B não se subordinou às informações químicas do material encontrado na internet para
compor suas respostas? Ao que parece, os conhecimentos químicos não foram realmente o
único ou o mais importante objetivo a ser alcançado por esses alunos. Isso teria alguma
relação com o fato desses conhecimentos não serem inteligíveis, nem plausíveis e frutíferos
aos olhos desses alunos (e dos demais alunos dos outros grupos que emitiram “respostas não
químicas” para a pergunta do Hipermídia)? É provável que sim.
Essas considerações fazem perceber a influência que o contexto da interação com o
Hipermídia Etnográfico e o seu conteúdo tiveram na elaboração das respostas dos alunos, seja
oferecendo informações inteligíveis, plausíveis e frutíferas, seja remetendo os alunos aos
conhecimentos de seus familiares. Não podemos deixar de perceber, contudo, a influência do
contexto das aulas de Química na elaboração das “respostas químicas” dos outros grupos,
embora seja preciso reconhecer como essa influência foi pouco expressiva em termos
quantitativos na classe.
De acordo com Cobern, o contexto da aprendizagem não deve ser definido somente
através da importância das interações sociais entre os alunos e entre esses e o professor, mas
requer uma visão mais ampla que incorpore elementos epistemológicos e culturais.
Um aluno constrói conhecimento de modo que esse conhecimento seja
significativo para a sua vida. Embora possa ser adequado, não basta
investigar as visões dos alunos como visões estritamente personalizadas,
nem investigar as visões dos alunos tendo em vista as concepções
autorizadas pela ciência. O construtivismo contextual levado à sua conclusão
lógica obriga a investigação das visões do aluno dentro do contexto
cultural que atribui significado a essas visões. No fraseado expressivo de
Hills (1989), isso significa uma mudança do estudo de “assuntos
domésticos” na educação em ciências para o estudo de “assuntos externos”
(COBERN, 1993).

A influência da cultura é considerada como sendo extremamente importante porque
representa uma via em potencial para a interpretação dos significados construídos pelos
alunos em sala de aula. Sendo a cultura uma “teia de significados” complexa (GEERTZ,
1973, apud COBERN, 1993), que inclui, por exemplo, raça, linguagem, etnia, nível
econômico e social, educação, geografia, gênero, religião e filosofia, ela é, portanto,
constituída por “múltiplos discursos”, os quais podem entrar em curso de interação e de
conflito inclusive (OUTRAM, 1990, apud COBERN, 1993).
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Devido à diversidade de experiências culturais vivenciadas pelos alunos, Cobern
considera haver considerável variação cultural entre eles. No trecho final da citação acima
vemos que para compreender a influência da cultura na aprendizagem escolar é preciso
analisar os aspectos de vida dos alunos vivenciados “fora da escola”, buscando compreender
as suas relações com os seus desempenhos, atitudes e níveis de interesse em relação à ciência
escolar. É por essa razão que muitas das pesquisas de Cobern são realizadas através de
entrevistas estruturadas e semi-estruturadas realizadas normalmente fora do contexto da sala
de aula. Nessa direção, a opção por modos “não científicos” para explicar a interação entre a
dicuada e a gordura deve encontrar razões correspondentes nos contextos de vida-mundo dos
alunos, assim como a opção por “modos científicos”, e só seria possível identificar essas
razões através da realização de entrevistas semelhantes às de Cobern, como, por exemplo, o
seu estudo sobre as idéias dos alunos sobre Natureza e ciência (COBERN, 2000a). Para
Cobern, investigar os “assuntos externos” é algo mais familiar para os educadores das nações
não Ocidentais, onde a diferença entre a cultura tradicional dos alunos e a cultura da ciência
moderna Ocidental é mais visível. A cultura tradicional é repleta de modos de conhecer e de
visões da natureza e se refere à cultura primária dos alunos, e a ciência moderna, para eles, é
nitidamente uma segunda cultura.
No presente estudo, vimos que os conhecimentos ao redor do sabão de cinzas não
eram algo conhecido pela maioria dos alunos da turma. Por isso, não podemos considerar que
esses conhecimentos compreendiam parte da cultura primária dos mesmos, embora a natureza
desses conhecimentos e a linguagem que o acompanha foram vistos pelos alunos como tendo
uma relação de continuidade maior com os seus contextos de vida-mundo em comparação
com as aulas normais de Química e não podemos nos esquecer da importância da natureza do
instrumento usado para comunicar esses conhecimentos nesse contexto (ver episódio 14 e
discussão correspondente). Como resultado, os alunos se envolveram com esses
conhecimentos, procuraram compreendê-los e até se apropriaram de modos de explicar
inerentes aos mesmos para responder às perguntas propostas no Hipermídia. Mas não
podemos dizer que compreender e transitar pelo conhecimento das produtoras do sabão de
cinzas tenha sido uma tarefa “mais fácil” para os alunos, pois também exigiu esforço e para
alguns alunos em particular existiram barreiras nessa direção, como foi o caso do aluno Pablo
do grupo A, por exemplo, (ver episódios 2, 3 e 4 e a discussão correspondente). Para a
maioria dos alunos, no entanto, houve interesse, curiosidade e participação conforme
mostraram os diálogos dos alunos dos grupos A e B, as falas de outros alunos e as aulas da
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Professora Eliane. Creio que podemos afirmar aqui que houve uma “enculturação”
generalizada dos conteúdos do Hipermídia Etnográfico pelos alunos.
Tradicionalmente, a cultura é objeto de estudo dos antropólogos culturais, mas nos
últimos anos estudos culturais têm sido desenvolvidos por pesquisadores e educadores no
ensino de ciências em todo o mundo, como por exemplo os trabalhos de Aikenhead (1996,
1997, 1999, 2001), Cobern (1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 2000a), Costa (1995), Jegede
(1995), Jegede e Okebukola (1991), George (1988, 1992, 1995, 1999) Ogunniyi (1988),
Ogawa (1995), Snively (1990) e Snively e Corsiglia (2001), entre outros. Embora esses
trabalhos tenham uma relação direta com o ensino de ciências, os seus referenciais teóricos
mais importantes vêm da antropologia cultural. Aikenhead e Costa, por exemplo,
desenvolveram estudos sobre os diferentes alunos presentes nas salas de aula de ciências e as
suas diferentes travessias de fronteiras na direção da ciência e da ciência escolar baseados nos
estudos dos antropólogos Phelan, Davidson, Cao e Yu (1991, 1993). Cobern é conhecido por
seus estudos envolvendo a aplicação da teoria das visões de mundo do antropólogo Michael
Kearney na pesquisa no ensino de ciências. Segundo ele, é a dimensão externa, o impacto da
cultura na aprendizagem e no ensino de ciências, que a teoria das visões de mundo pretende
tratar.
O propositor do construtivismo contextual mencionou que os antropólogos culturais
estudam visões de mundo para aprender mais sobre as pessoas e suas culturas. Eles querem
saber por que um grupo age e pensa de um determinado modo, enquanto um outro grupo age
de modo distinto. A principal pergunta a fazer no âmbito do construtivismo contextual,
portanto, é semelhante à pergunta que fazem os antropólogos culturais: No que uma pessoa
acredita sobre o mundo e por quê? A elucidação do “por que” é fundamental porque se trata
de uma questão associada à cultura. Como visto, o construtivismo contextual proposto por
William Cobern procura evidenciar a importância de percebermos as concepções dos alunos
do ponto de vista das suas relações com a cultura dos mesmos. Embora haja bastante
sensibilidade aos modos tradicionais de pensamento associados às concepções dos alunos na
abordagem de Cobern, no contexto do presente estudo temos que considerar o caso particular
dos conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas. Nesse cenário, as aulas não poderiam
jamais deixar de realizar uma análise contextual desse conhecimento.
A esse respeito, é preciso reconhecer o esforço da Professora Eliane em situar o
contexto de produção dos conhecimentos das mulheres que fazem o sabão junto aos alunos.
No Episódio 18(b), por exemplo, Eliane justificou várias ações práticas dessas mulheres para
a obtenção da dicuada do ponto de vista químico e depois perguntou aos alunos se “estas
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mulheres sabiam disso tudo?” (Episódio 18(b), linha 8). Depois ela perguntou “como que elas
ficaram sabendo que teria que fazê isso pra podê melhorá o processo de fabricação do sabão?”
(Episódio 18(b), linha 10), e justificou as ações dessas mulheres com base em um processo de
tentativa e erro que conduz ao sucesso com o tempo (Episódio 18(b), linha 14). No episódio
19(b), vimos também que Eliane reconheceu que a resposta dada pelo grupo do aluno
Leonardo, baseada no modo de explicar das produtoras do sabão, não estava “errada”.
O diálogo mostrado abaixo também exemplifica a postura da Professora Eliane junto
aos alunos frente ao conhecimento e à linguagem das produtoras do sabão de cinzas. Esse
diálogo ocorreu no contexto de exploração dos quadros de comparação entre linguagens
presentes na resposta do Pensador no hipermídia das ‘Visões de Mundo’ referentes às
perguntas “Que quer dizer Aparecida?” e “De que estão falando?” (atividade do Hipermídia
Etnográfico acessada a partir da página O “ponto” do sabão):
21.
22.
23.

24.
25.
26.

/

27.

28.
29.

30.
31.

P: É. // Clica lá na resposta do Pensador. / Continua [Alunos mudam de página].
Aluno: (...).
P: Não. Fica nessa parte aí. [Alunos ficam na segunda página da resposta do Pensador para O
que quer dizer Aparecida?]. Olha só, / é... Está comparando aí dois modos diferentes de
explicação. Uma explicação é das mulheres QUE... fabricam o sabão, né? A Aparecida
fala: “A dicuada é que corta A gordura”. Aí tem uma outra fala: “A POTASSA presente
na DICUADA reage com os ÁCIDOS GRAXOS presentes na gordura”. Está falando da
mesma coisa, do mesmo processo?
Aluno: Tá.
P: Está, mas a linguagem é diferente, não é? A maneira de explicá isso é diferente. Nesse
caso aí existe uma maneira certa ou uma maneira errada?
Vários alunos: Não.
P: Não, né? O que está existindo aí são colocações, né? A maneira de colocá com
palavras diferentes, uma maneira diferente. / Ela fala: “É que aí enfraquece a dicuada”. E
vem uma outra fala: “Devido ao consumo da potassa na reação com a gordura, a sua
concentração diminui”. Essa diminuição da... da concentração da dicuada significa
ENFRAQUECIMENTO? / Na fala das mulheres significa, né? Então compara gente,
pensa um pouco nessas duas falas aí. É... a primeira fala é a fala das mulheres, que é um
conhecimento... é, um conhecimento cultural, não é isso? / Como que elas adquiriram
esse conhecimento?
Aluna: Na prática.
P: Na prática. Praticando, fazendo e com alguém que... passô esse conhecimento pra
elas. É, nós vimos o quê? Que é um conhecimento milenar, que veio passando através,
né? De... de pais pra filhos, mãe, parentes, eles vão / dessa maneira, é, passando o
conhecimento pra frente. / A outra fala... a outra fala está com uma outra linguagem. /
Olha lá, já fala de substâncias presentes no meio, já está falando que / ocorre o consumo.
Essa fala aí / é fala de quem?
Alunos: (...).
P: Fala DA... Química, né? Então é uma fala, é, da Ciência, é uma linguagem científica.
É diferente. Olha lá. É diferente. É o mesmo processo, só QUE... a explicação pro que
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acontece são explicações diferentes. Mas se você perguntasse, por exemplo, é... pra uma
mulher que... que fabrica o sabão. Ela sabe / QUE se ela misturá / a gordura com a
dicuada, ela vai obter o sabão, né? Como nós vimos, que ela sabe que se ela... é...
aquecer, aumentar a temperatura, favorece, que ela socá bem a cinza, ela vai tê uma
dicuada mais forte, com maior concentração. Mas ela sabe explicá pra gente, FALÁ pra
gente nessa linguagem... da Ciência?
32. Aluno: Não sabe nada não, coitada.
33. Outro aluno: Não sabe que quê é ácidos graxos, que quê tem na gordura...
[Outros alunos falando].
34. P: Elas não sabem, né? / [Alunos falando]. Mas aí, por que quê você fala assim “não sabe
nada não, coitada”?
35. Alunos: (...).
36. P: Baixa escolaridade. Mas aí assim esse termo “coitado” que a gente costuma usá, né?
Porque veja bem qual que era a finalidade das mulheres? / Fazê o sabão. Elas conseguem
fazê o sabão?
37. Aluna: Conseguem. [Muitos alunos falando].
38. P: Conseguem. Então a gente não tem que falá assim, né?
(Trecho extraído da SERIE P8)

Observo que nas linhas 25-27 a Professora Eliane não considerou a “maneira de
explicá” de Dona Aparecida como uma “maneira errada”, associando-a a uma “maneira
diferente”, usando “palavras diferentes”. Na linha 27 Eliane disse que a “fala das mulheres” é
um “conhecimento cultural”, e na linha 29 disse que se tratava de “um conhecimento milenar,
que veio passando através [...]”, fazendo menção a um conhecimento antigo que vem sendo
transmitido ao longo de gerações. Depois, ela focalizou o conhecimento e a linguagem
química correspondente às falas das mulheres: “é uma linguagem científica”, disse Eliane aos
alunos, “É diferente. Olha lá. É diferente. É o mesmo processo só QUE... a explicação pro que
acontece são explicações diferentes” (Linha 31). Depois Eliane perguntou aos alunos se as
mulheres saberiam “falá pra gente nessa linguagem... da Ciência?” (linha 31), e um aluno
respondeu: “Não sabe não coitada” (linha 32). Eliane questionou o modo como esse aluno se
referiu às produtoras do sabão e defendeu-as em seguida (linhas 36 e 38) ao dizer que mesmo
sem ter conhecimentos de Química “elas conseguem fazê o sabão”, e que, por isso, “a gente
não tem que falá assim”, se referindo ao uso desnecessário da linguagem científica no
contexto dos conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas. Noto que a Professora Eliane
disse “a gente” em sua última fala do diálogo, demonstrando uma relação de proximidade
com a linguagem das mulheres que fazem o sabão de cinzas: “Então a gente não tem que falá
assim, né?”. Nessa fala, Eliane provavelmente percebeu que a linguagem social da química
escolar não se estende muito além das aulas de Química no seu próprio contexto de vidamundo.
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Os movimentos descritos acima revelam a postura da Professora Eliane frente aos
conhecimentos das mulheres que fazem o sabão de cinzas, o que muito provavelmente teve
relação com a sua leitura do texto de El-Hani e Bizzo (1999) tratando do construtivismo
contextual. Para completar a análise, observo ainda que a Professora Eliane poderia ter
retornado às respostas dos alunos após a sua explicação química da interação entre a dicuada e
a gordura, procurando checar o que os alunos haviam aprendido e como estavam vendo as
respostas anteriormente elaboradas após a instrução. Mas ela não fez isso, ela deixou para que
os alunos pensassem a respeito, deu liberdade para que eles refletissem sobre as suas respostas
à luz dos novos conhecimentos e fizessem as suas opções. Por certo que ela fez um
movimento na direção de pressionar os alunos a buscarem informações químicas para
responderem à pergunta proposta no Hipermídia, mas essa pressão também teve os seus
limites. Ao que parece, essa postura da Professora Eliane também tem relação com o texto a
ela endereçada sobre o construtivismo contextual:
Diante de possíveis conflitos entre as visões de mundos dos estudantes e as
concepções científicas na sala de aula, usualmente mais multiculturais do que
reconhecemos, não nos parece que a estratégia de forçar os estudantes a
assumirem uma posição quanto às suas crenças, indo além dos
compromissos com a compreensão, seja a mais apropriada. O
reconhecimento e a explicitação de domínios particulares do discurso
nos quais as concepções científicas e as idéias dos alunos têm, cada
qual no seu contexto, alcance e validade dão vez a uma estratégia que
nos parece mais adequada. Deve-se ter, contudo, o devido cuidado de
realmente promover uma compreensão das idéias científicas, evitando-se
o simples reforço de idéias espontâneas dos estudantes, um resultado que
estratégias de instrução construtivistas podem inadvertidamente suscitar (ELHANI e BIZZO, 1999).

Com base nas aulas de Eliane, podemos dizer que essa Professora procurou reconhecer
e explicitar os domínios de discurso das idéias dos alunos relativas à interação entre a dicuada
e a gordura, assim como o domínio do discurso das produtoras do sabão de cinzas, cada um
com seu contexto, alcance e validade. Para a compreensão das idéias dos alunos, Eliane
procurou ouvir mais aqueles que emitiram respostas “não químicas” para a pergunta do
Hipermídia. Por certo que ela não ouviu muito os alunos que emitiram as “respostas
químicas”, que explicaram o fenômeno através da ocorrência de uma reação química,
deixando essa idéia para ser explorada no final da aula. O que parece estar implícito nessa
hierarquização das idéias é o reconhecimento de Eliane de seu papel como Professora de
Química, cujo conhecimento explicativo tem uma complexidade e um valor diferenciados.
Nesse contexto, é preciso reconhecer que houve uma “pavimentação do caminho” na direção
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do conhecimento químico pouco comum nas aulas de Química, tendo em vista a diversidade
de concepções e modos de explicar e compreender dos alunos, de seus familiares e das
mulheres que fazem o sabão de cinzas. A partir daí, Eliane enveredou esforços na direção da
difícil tarefa de ensinar o conhecimento químico presente no fenômeno, e, para isso, usou a
lousa e o hipermídia das ‘Visões de Mundo’. Esse último certamente foi um recurso de apoio
expressivo, reunindo todas as concepções num único suporte de fácil manuseio e acesso,
permitindo explorar o conhecimento e a linguagem da Química de um modo diferenciado e
usando uma técnica de comparação entre linguagens bastante interessante e útil para a
instrução de Eliane. Podemos dizer que Eliane deixou o conhecimento químico para o final
por uma questão de maior complexidade e valorização do mesmo no contexto de suas aulas,
mas é certo também que esse conhecimento estava sempre sendo referenciado ao contexto do
conhecimento das produtoras do sabão de cinzas.
6.5.16.7 - A difícil tarefa de explicar a interação entre a dicuada e a gordura do ponto de
vista químico e a quem essa explicação estava sendo endereçada
Tal como vimos na etapa de compreensão do conhecimento químico envolvido no
processo de obtenção da dicuada (ver o item 6.5.13.4 - A difícil tarefa de compreender o
processo da obtenção da dicuada através do conhecimento químico na discussão dos
episódios 17 e 18), o processo de compreensão do conhecimento químico inerente à interação
entre a dicuada e a gordura também envolveu muito esforço dos alunos. Primeiro eles
interagiram com o Hipermídia Etnográfico e os textos A mistura que produz sabão, O
“ponto” do sabão e a atividade envolvendo os modos de explicar das produtoras do sabão
de cinzas ofereceram a base para identificar o fenômeno e iniciar a sua significação. Os
alunos discutiram, buscaram explicações em outras fontes e elaboraram as suas respostas para
a pergunta proposta no Hipermídia: “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz
sabão?”.
As respostas dos oito grupos de alunos foram então reunidas no hipermídia das
‘Visões de Mundo’. A Professora Eliane definiu uma rota para exploração das respostas dos
alunos e seguiu corrigindo erros, questionando os alunos em seus grupos e levando questões
para toda a classe. Essa exploração foi bastante rica porque apareceram diferentes visões para
o fenômeno e diferentes modos de explicá-lo: “cortar”, “tirar”, “eliminar”, “separar”,
“neutralizar” e “reagir” foram verbos usados pelos alunos para se referir à interação entre a
dicuada a gordura. Junto a cada um desses modos de explicar se associaram idéias particulares
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e semelhantes. No final desse processo de exploração das respostas e das idéias dos alunos, a
Professora Eliane iniciou o seu processo de explicação do fenômeno envolvido na interação
entre a dicuada e a gordura. Vou procurar descrever a explicação da Professora Eliane de um
modo sucinto nessa discussão e usar um diálogo que não foi mostrado nos episódios descritos
anteriormente como ilustração para evidenciar a difícil tarefa de ensinar Química.
Em sua explicação, Eliane usou a lousa de modo bastante didático, escreveu palavras
descritoras dos ingredientes envolvidos no preparo do sabão de cinzas e foi estabelecendo
relações com as substâncias presentes nos mesmos. Do nível concreto – uso da gordura e da
dicuada, Eliane seguiu o curso de identificar as substâncias presentes nesses materiais
(ésteres, ácidos graxos e carbonato de sódio principalmente) e usou para isso a resposta do
“Pensador” do hipermídia. A partir daí, ela escreveu as fórmulas e a equação química de
formação do estearato de potássio, traçando relações e fazendo esquemas. Toda a aula foi
bastante interativa com base em perguntas feitas aos alunos e ações de prosseguimento de
Eliane de acordo com as respostas dadas, mas o discurso aqui foi de autoridade, na direção do
conhecimento químico explicativo e os alunos corroboraram com isso, até porque o discurso
relativo à exploração das respostas dos alunos apontou para essa direção explicativa (ver
SERIE P7, linhas 171-227). Durante toda a explicação de Eliane os alunos fizeram um
silêncio absoluto na sala, todos prestando muita atenção na aula e fazendo anotações em seus
cadernos. Abro um breve parêntesis aqui para revelar ao leitor o meu espanto de ver a
Professora Eliane explorar tantos assuntos e recursos numa aula de 50 minutos, algo que foi
bastante comum em suas outras aulas.
O diálogo abaixo ocorreu após Eliane ter organizado boa parte de sua explanação
usando a lousa e o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ (resposta do Pensador para a pergunta
“Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”) tratando do fenômeno de
uma reação química para explicar a interação entre a dicuada e a gordura. O diálogo abaixo é
particularmente interessante porque oferece uma idéia do nível de aprofundamento da
Professora Eliane. É preciso salientar, contudo, que esse diálogo ocorreu após ter dado o sinal
de término da aula, e os alunos (e muito provavelmente a Professora) já estavam um pouco
saturados com tantas discussões, conversas e o final da aula centrado nas explicações
abstratas da Química.
208.

P: Aí vem o termo gente, [Risca várias vezes a palavra triéster] que as mulheres usam de
quê? CORTA, ELIMINA [Simulando com a mão]. Né? Por quê? Por que essa substância
se transformou EM... OUTRAS [Mostrando o esquema na lousa]. Esse ácido graxo, ele vai
reagir com quem?
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209.
210.

211.
212.

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

224.
225.
226.
227.

Felipe: Com o carbonato de potássio.
P: Com o carbonato de potássio. Aí, vai tê um rearranjo, ó [Desenha uma seta para indicar
os produtos da reação]. Esse [Faz um círculo ao redor do íon potássio], vai tê uma quebra
aqui. [Desenha um traço separando os átomos de oxigênio e hidrogênio do grupamento
carboxila do ácido esteárico]. A base ataca / o grupo carboxílico e esse carbonato [Faz uma
seta em curva do “K+” na lousa e indo para o “OH” do grupamento carboxila] vem ocupá o
lugar do hidrogênio aqui ó. Então quando isso acontece / [Escreve a fórmula molecular do
sabão do lado direito da seta], nós vamo tê um outro rearranjo aqui ó. Nós tínhamos
oxigênio com hidrogênio, agora passamos a ter oxigênio COM...
Felipe: Potássio.
P: Potássio. Então potássio, ó. Nós vamos dizê que continuamos a tê o ácido? / Nós
tínhamos isso aqui [Mostra a fórmula molecular do ácido na lousa], teve um rearranjo, o
hidrogênio deslocô, que ele vai se ligá depois com o carbonato [Mostrando na lousa as
associações] e o potássio... Não é o mesmo grupo funcional [Mostra a fórmula do sabão na
lousa]. / Então, o que quê forma aqui? Forma o que a gente chama DE... sabão. Forma o
que a gente chama de sabão [Escreve a palavra sabão abaixo da fórmula]. MAIS... O que
quê sobrô aqui? / [Circula o “H” do grupo “OH” da carboxila].
Felipe: O hidrogênio.
P: O hidrogênio E... / [Circula a fórmula do ânion carbonato na lousa].
Felipe: Carbonato.
P: O íon carbonato. Quantos hidrogênios vão sê necessários pra montá aqui? [Mostrando
o “H” e o “CO32-” na lousa]. O ÁCIDO.
Felipe: Vai pegá um...
P: Quantos carbonatos são?
Felipe: Um.
P: Quantos carbonatos? [Mostra o número dois correspondente ao número de íons potássio no
carbonato de potássio].
Felipe: Dois.
Outro aluno: Dois.
P: Então são necessários... / Dois íons carbonatos. [Coloca o número dois na frente do íon
K+ na equação escrita na lousa]. Cada oxigênio recebe UM íon carbonato, então vão sê
necessários aqui QUANTAS moléculas de ácido [Circula a mão ao redor da fórmula do
ácido graxo na equação]? / O oxigênio recebe UM íon potássio [Mostra o número um com
um dedo].
Aluno: Ah, meu amor.
P: Um íon. São dois potássios. Então vão sê necessários...
Felipe: Dois.
P: ... dois, duas moléculas aqui, ó, e aí que vai formá dois sal. Pode í gente, a gente volta
nisso aqui depois. [Alunos saem com tudo]. Cês tão aí totalmente desorientados.
(Trecho extraído da SERIE P7)

Conforme foi dito anteriormente, Eliane foi bastante didática em sua explicação até
chegar aos esquemas, fórmulas e a equação química que usou para explicar o fenômeno. No
diálogo acima, Eliane procurou mostrar aos alunos o “rearranjo” que ocorre entre as espécies
constituintes dos reagentes envolvidos na reação de formação do sabão. Após ter identificado
os constituintes da gordura e da dicuada na resposta do Pensador, Eliane transcreveu-os para a
lousa e procedeu a sua explicação do “rearranjo”. Depois disso, ela iniciou um movimento na
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direção de explorar a estequiometria da reação escrita na lousa. Essa conversa ocorreu no final
da aula e somente o aluno Felipe dialogou com Eliane. Já havia sido dado o sinal de término
da aula (SERIE P7, linha 198) e como Eliane ainda prosseguia em sua explanação um dos
alunos disse no final: “Ah, meu amor” (Linha 224), revelando o seu nível de saturamento
daquelas explicações e a sua pressa para encerrar a aula. Certamente que Eliane exagerou
naquela aula, pois além de explorar todas as respostas dos alunos e discuti-las, ela realizou a
sua explanação usando a lousa, usando a resposta do Pensador, fez perguntas e ouviu
respostas, e tudo isso ocorreu em uma única aula de 50 minutos se estendendo um pouco mais
na tentativa de um desfecho “a contento”.
A compreensão química da interação entre a dicuada e a gordura certamente envolveu
uma elevada “demanda de aprendizagem” (LEACH e SCOTT, 2002, apud MORTIMER e
SCOTT, 2003, p. 123, 124), sendo um exemplo claro do desafio intelectual imposto aos
alunos frente ao universo abstrato das fórmulas, equações, rearranjos e o universo das reações
químicas. Todavia, é provável que o desafio maior não tenha sido nos termos da “demanda de
aprendizagem”, mas da “demanda de ensino”, considerando o esforço de Eliane para explicar
a formação do sabão de cinzas do ponto de vista de uma reação química.
Na aula seguinte à exploração das respostas dos alunos e a explicação química para a
pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”, a Professora Eliane
voltou a explorar a resposta do Pensador para essa mesma pergunta e avançou também na
exploração das perguntas “O que quer dizer Aparecida?” e “De que estão falando?” (ver
SERIE P8). Devido à presença de novos quadros de comparação entre

linguagens nas

respostas do Pensador para essas perguntas, Eliane voltou a fazer comparações entre a
linguagem das produtoras de sabão e a linguagem da química, conforme mostrei na discussão
anterior (A Professora Eliane e o construtivismo contextual). Após todo o seu esforço em
explicar a visão química do fenômeno da interação entre a dicuada e a gordura, Eliane teve
que reconhecer no final que a linguagem das produtoras do sabão de cinzas não era uma
linguagem errada, mas uma “maneira de colocá com palavras diferentes, uma maneira
diferente”. Já a “outra fala... a outra fala está com uma outra linguagem” (Linha 29), “[...] é
uma fala, é, da Ciência, é uma linguagem científica. É diferente. Olha lá. É diferente. É o
mesmo processo, só QUE... a explicação pro que acontece são explicações diferentes”.
Após chamar a atenção dos alunos para as diferentes linguagens e modos de explicar,
Eliane procurou demarcar ainda mais a diferença entre os dois conhecimentos: “Mas ela sabe
explicá pra gente, FALÁ pra gente nessa linguagem... da Ciência?”. Essa pergunta mexeu
com os alunos, provocando falas e murmúrios. Um dos respondeu dizendo: “Não sabe nada
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não, coitada?’, enquanto um outro disse: “Não sabe que quê é ácidos graxos, que quê tem na
gordura...”. Eliane então respondeu dizendo: “Elas não sabem, né?”. No final, um aluno
mencionou as palavras “baixa escolaridade”, as quais foram ecoadas por Eliane na linha 36,
se referindo ao baixo nível de conhecimento escolar das produtoras do sabão, o que é uma
verdade, conforme foi mencionado numa frase do texto Hoje em dia o pessoal não conhece
do Hipermídia Etnográfico: “As pessoas que possuem conhecimento a respeito de esse sabão
são simples e pouco escolarizadas”. Através desse discurso, Eliane enfatizou que as
explicações da Ciência não faziam parte do corpus de conhecimento das produtoras do sabão
de cinzas, mas que embora essas não soubessem Química elas “conseguem fazê o sabão”e
isso, para ela, justificou o fato de “Então a gente não tem que falá assim, né?”.
O conhecimento científico e os conhecimentos envolvidos no preparo do sabão de
cinzas são conhecimentos independentes um do outro. Não existe a necessidade de saber
explicar os fenômenos envolvidos no preparo desse sabão através dos conhecimentos de
Química. Esses conhecimentos são desnecessários no contexto da produção do sabão de
cinzas. Nessa abordagem, Eliane disse aos alunos a quem estava endereçando os
conhecimentos de Química, muito embora ela tenha dito: “Então a gente não tem que falá
assim, né?”. Eliane muito provavelmente estava se referindo às produtoras do sabão de cinzas
quando disse “Então a gente...”, mas os alunos podem ter percebido que eles também não
“tem que falá assim”. De todo modo, ficou claro a quem o conhecimento químico estava
sendo endereçado já que a “baixa escolaridade” havia sido apontada na classe como sinônimo
de “não saber Química”. A partir daí, Eliane voltou à resposta do grupo The best team para
servir como exemplo daquilo que era esperava de todos os grupos na elaboração da resposta
para a pergunta proposta no Hipermídia:
42.

/
43.
44.
45.

P: Teve alguns grupos, né? Que usou uma linguagem científica e outros usaram a
linguagem das produtoras de sabão. Isso não quer dizer que um está errado, que o outro
está certo, não. Né? Isso não quer dizer nada disso. O que quer dizer, é que, é, por
exemplo, o... o seu grupo [Aponta para um aluno].
Aluno: Aí Pablo.
P: O seu grupo Pablo. Vocês falaram de reação química... Como que vocês chegaram a
essa resposta?
Pablo: Pesquisa. Pesquisô.
(Trecho extraído da SERIE P8)

No curto diálogo acima, Eliane usou os movimentos do grupo The best team como um
exemplo a ser seguido pelos alunos face à pergunta relativa à interação entre a dicuada e a
gordura. Ela começou diferenciando as duas classes de respostas dadas pelos alunos: “Teve
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alguns grupos, né? Que usou uma linguagem científica e outros usaram a linguagem das
produtoras de sabão” (Linha 42). Depois, lembrando bem do “xeque mate” de Leonardo
(Episódio 19(b), SERIE P7, linha 170), Eliane disse: “Isso não quer dizer que um está errado,
que o outro está certo, não. Né? Isso não quer dizer nada disso. O que quer dizer...” (Linha
42), e se dirigiu ao aluno Pablo do grupo The best team para que ele revelasse aos colegas
como o grupo havia chegado em sua “resposta química” para a pergunta. E Pablo respondeu:
“Pesquisa. Pesquisô” (Linha 45). Pablo se referiu à realização de uma pesquisa, uma busca de
informações em “fontes de informação químicas” na verdade. Todavia, nós sabemos que não
foi somente a pesquisa que levou os alunos até a resposta expressa nos termos de ocorrência
de uma reação química para explicar a interação entre a dicuada e a gordura: Wesley plantou
essa idéia, defendeu-a continuadamente nas interações com o Hipermídia, Jaqueline e Pablo
argumentaram na direção de selecionar os aspectos relevantes dessa idéia, o grupo localizou
um site na internet, não conseguiu re-localizar o material e depois, finalmente interagiram
com as informações químicas do site. Mas, dizer que houve uma “pesquisa” foi suficiente
para Eliane ilustrar o procedimento adequado adotado pelo grupo. No entanto, mesmo os
grupos que não emitiram “respostas químicas” também realizaram pesquisas, só que a fonte
adotada foi o conhecimento de seus familiares conhecedores do sabão de cinzas, o que é
bastante positivo no contexto de que a interação dos alunos com o Hipermídia levou os alunos
ao envolvimento da comunidade. Mas a expectativa de Eliane era mesmo que os alunos
buscassem informações químicas para elaborarem as suas respostas. Como Professora de
Química, Eliane queria ver interesse nos alunos pela sua matéria, ou no mínimo uma busca
dos conhecimentos que ela vem ensinando há anos. Mas isse não foi o que a maioria dos
alunos mostrou.
Eu particularmente não acredito haver problemas no procedimento de realizar pesquisas
em “fontes não químicas”, porque isso mostra que os alunos foram atrás de informações que
julgaram ser adequadas, pessoalmente significativas e válidas no contexto da instrução. O
problema levantado por Eliane aqui pode ter uma relação com um conflito que existiu entre as
suas expectativas e as respostas dos alunos seguindo em outra direção. Ao que parece, temos
aqui um exemplo do que foi mencionado por Cobern em duas das citações apresentadas nas
discussões anteriores: “O aluno não é um pensador formal e, consequentemente, não
compreende” (COBERN, 2000, p. 233); “As visões dos alunos fornecem um recorte distinto
da experiência precisamente porque o conhecimento científico não é o único ou mesmo o
mais importante objetivo a que eles se subordinam” (COBERN, 1993). Vamos prosseguir
nossa discussão com base na continuidade do diálogo mostrado acima:
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P: Pesquisô. Então vocês pegaram... mas, quando a gente... Nós, quando a gente estava
procurando as respostas, / nós partimos do conhecimento de quem?
47. Alunos: Delas [Muitos alunos falando].
48. P: Delas, né? / Quando vocês pegaram o material do Hipermídia a primeira vez, abriu o
material e leu a fala daquelas mulheres, cês entenderam? Na primeira lida?
49. Alunos: Não.
50. P: Não. Mas depois que a gente foi lendo, que a gente foi falando... Aí a gente foi
conhecendo mais, né?
51. Felipe: A gente era igual elas. Não sabia nada. A gente tinha baixa escolaridade [Fazendo
sinal de entre “aspas” com as mãos] também, não sabia nada, o que quê era, nem nada
[Gesticulando].
52. P: A gente não pos... não possuía O... aquele conhecimento DELAS, né?
// [Muitos alunos falando ao mesmo tempo].
53. Felipe: Vai ficá mais fácil pra elas (...) [Apontando para a tela do computador].
54. P: É, olha o que quê o Felipe tá colocando. O Felipe acha / que se elas / pudessem ter um
pouco desse conhecimento científico ia facilitá um pouco pra elas. Você sabe assim
faci...
// [Muitos alunos falando ao mesmo tempo].
55. P: Peraí, perái, peraí, vamo fala um de cada vez. / Fala! Cê acha que ia complicá...
56. Aluno: (...).
// [Muitos alunos falando ao mesmo tempo].
57. P: Ô gente, só um minutinho. PSSiiiiu, como é que é?
// [Muitos alunos falando ao mesmo tempo; a Professora se aproxima de Felipe e de seu grupo para
ouvi-los falar].
58. P: Atenção. Olha só gente. PSSiiiu. No início, / [Alunos conversando] o Felipe tá
colocando. O Felipe e a Marcela tão colocando o seguinte. No início, quando nós
pegamos o material pela primeira vez nós não tínhamos nem um conhecimento e nem o
outro [Alunos ficam quietos]. Nós não tínhamos. Né? Aí quando nós começamos a ler,
começamos a nos informar como que elas faziam, nós começamos a saber um pouco o
conhecimento delas. Depois APROFUNDANDO, com as discussões, com as perguntas,
nós conseguimos também ver / um pouco do outro conhecimento. Né? O que quê
aconteceu? Só abriu, né? São mais informações. Aí vocês acham que... que iria, que não
iria ajudar nada, né? Pode até sê, né gente?
59. Aluno: O que importa pra elas é o sabão, não importa o que quê tem na gordura e na
dicuada. O que importa é que vai produzí o sabão.
60. P: É o produto final. Elas querem é o sabão.
61. Aluno: Se tem ácidos graxos na gordura... Se tem (...). O que importa é o sabão (...).
62. P: Hãn? [Se dirigindo a um aluno no fundo da sala].
63. Aluno: O que importa é a matéria prima e o produto final.
// [Muitos alunos falando ao mesmo tempo].
46.

(Trecho extraído da SERIE P8)

Eliane quis mostrar aos alunos que fazer uma pesquisa em fontes de informações
químicas era semelhante ao modo como se deu a interação dos alunos com o Hipermídia
Etnográfico pela primeira vez: “Quando vocês pegaram o material do Hipermídia a primeira
vez, abriu o material e leu a fala das mulheres, cês entenderam? Na primeira lida?” (Linha
48). Os alunos responderam que não. Eliane então disse: “Não. Mas depois a gente foi lendo,
que a gente foi falando... Aí a gente foi conhecendo mais, né?” (Linha 50). Essa fala de Eliane
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foi logo depois reforçada pelo aluno Felipe, mas assumindo uma outra conotação: “A gente
era igual elas. Não sabia nada. A gente tinha baixa escolaridade [Fazendo sinal de aspas com as
mãos]”. O que Eliane estava querendo dizer aos alunos é que para adquirir conhecimento é

necessário ler e falar a respeito, tal como ocorreu na interação dos alunos com o Hipermídia
Etnográfico. A sua mensagem para os alunos foi clara: esse procedimento vale também para o
conhecimento químico. O aluno Felipe, entretanto, considerou que a situação estabelecida
entre o conhecimento deles e o conhecimento das produtoras do sabão era a mesma situação
do conhecimento dessas últimas frente ao conhecimento químico: “A gente era igual a elas”,
disse Felipe, “Não sabia nada. A gente tinha baixa escolaridade [Fazendo sinal de aspas com as
mãos]”. Mas Eliane não pareceu concordar com o que Felipe havia dito, considerando a sua

fala seguinte: “A gente não possuía o conhecimento DELAS” (Linha 52). Felipe, no entanto,
prosseguiu sugerindo que se as produtoras de sabão soubessem química, ia “ficá mais fácil pra
elas”. Esse diálogo entre Eliane e de Felipe teve uma grande repercussão na turma. Os alunos
começaram a falar ao mesmo tempo evidenciando que ali se instaurou uma polêmica. Eliane
teve que pedir aos alunos mais de uma vez para que se organizassem para falar: “vamo falá
um de cada vez” (Linha 55), “só um minutinho. PSSiiiu” (Linha 57). A discussão prosseguiu
e o trecho final do diálogo acima mostra que os alunos não concordaram com o que Felipe
havia dito, como disse um aluno no final: “O que importa é a matéria prima e o produto final”
(Linha 63). Ao que parece, os alunos não julgaram pertinente admitir que as produtoras do
sabão de cinzas precisavam ter conhecimentos de Química para alcançar o propósito de fazer
o sabão. Vemos aqui como foram as reações de grande parte dos alunos da turma frente ao
conhecimento químico a eles endereçado pela Professora Eliane. Dizer que o conhecimento
químico tornaria a vida das produtoras de sabão mais fácil causou um verdadeiro alvoroço
entre eles, um falatório geral contrário à idéia apresentada por Felipe. Se Eliane havia
considerado que aprender Química era como aprender sobre o preparo do sabão de cinzas, “o
conhecimento DELAS”, é possível que para os alunos, aprender essa ciência não era algo tão
simples assim e nem tão necessário no contexto de que o que “elas querem é o sabão”.
6.5.16.8 - Sobre a natureza da resposta do Pensador para a pergunta “Por que a mistura da
dicuada com a gordura produz sabão?”
A resposta do Pensador para a pergunta relativa à explicar a interação entre a dicuada e
a gordura na produção do sabão de cinzas é constituída por quatro páginas. A preocupação
maior na composição dessa resposta foi associar elementos textuais às diferentes
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representações simbólicas da Química. A primeira página que aparece ao clicar sobre o botão
do Pensador girando no canto esquerdo da tela do menu de respostas do hipermídia surge no
centro da tela, tal como as demais respostas dos grupos de alunos:

&
#

%

potassa +
(dicuada)

ácidos
graxos

sabão

(gordura)

Figura 16 – A primeira página da resposta do “Pensador” para a pergunta “Por que a mistura
da dicuada com a gordura produz sabão?”no hipermídia das ‘Visões de Mundo’.
Vemos aqui a comunicação do fenômeno envolvido é dada em seus termos essenciais,
fazendo menção a uma reação química entre os constituintes da dicuada e da gordura. A
“equação” da reação química é exibida depois de um modo textual, tendendo ao formato de
uma equação química convencional, colocando os nomes dos reagentes (e dos ingredientes
envolvidos) do lado esquerdo de uma seta e a palavra sabão do lado direito. A informação
dada é relativamente simples e possível de ser compreendida, mas não é muito comum nos
livros didáticos. Ao interagirem com essa página, os alunos já sabiam da presença da potassa
(carbonato de potássio) presente na dicuada e a maior novidade foi a menção à presença de
ácidos graxos na gordura.
A segunda página da resposta do Pensador se refere a um aprofundamento da reação
química de formação de um sabão, bastando clicar no botão colocado na primeira página para
acessá-la (ver Figura 16). Nessa página, a explicação tem início a partir de um foco sobre o
modo como os ácidos graxos se encontram na gordura. É importante mencionar esse aspecto
da composição da gordura porque a maior parte dos ácidos graxos presentes nela se
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encontram na forma de ésteres (forma combinada), sendo necessário “cortar” a gordura como
disse Dona Aparecida. Inicialmente, as grandes moléculas dos ésteres sofrem um fenômeno
conhecido como “hidrólise alcalina” para se referir à “quebra” dessas moléculas por
aquecimento em meio aquoso e alcalino. Essa página apresenta exemplos de um éster e de um
ácido graxo, descritos segundo a fórmula estrutural plana (Figura 17). Ao clicar com o mouse
sobre essas representações é possível acessar uma outra forma de representar as moléculas
dessas substâncias: o modelo de bolas.
Na terceira página (acessada mediante o clique do mouse sobre a seta colocada à frente
da palavra Continua da segunda página), é dada uma explicação do fenômeno da “hidrólise
alcalina” da gordura, algo que alguns grupos de alunos (Framafafe e Álcalis) mencionaram
em suas respostas e que muito provavelmente não sabiam explicar. Há nessa página um texto
explicativo e a equação representativa da hidrólise alcalina é mostrada de dois modos: através
de palavras e através das fórmulas estruturais das substâncias envolvidas: éster, ácidos graxos
e glicerol (ver Figura 18). Além disso, ao clicar sobre as representações das fórmulas
estruturais é possível assistir a uma animação na qual a hidrólise alcalina é descrita em etapas:
primeiro aparece a representação de bolas de uma molécula de triestearina; depois, essas
imagens dão lugar às palavras na presença de água, dicuada e aquecimento... se “quebra”
produzindo... e aí aparecem os modelos de bolas representativos da molécula de glicerol “e”
das moléculas dos três ácidos graxos formados. Essa animação funciona como um loop, ou
seja, ela inicia, se desenvolve e volta a iniciar; só é possível interromper o movie clip se o
usuário clicar sobre a seta colocada à esquerda da palavra Volta colocada no inferior da tela.
A quarta e última página da resposta do Pensador comunica sobre a reação química de
saponificação entre o ácido esteárico e a potassa para formar o estearato de potássio (o sabão),
água e dióxido de carbono (ver no Hipermídia Etnográfico). O que quero destacar na
apresentação dessa reação é que todas as representações das fórmulas das espécies químicas
envolvidas são apresentadas com o nome das substâncias. É possível que para alguns alunos
seja mais fácil compreender a reação através do reconhecimento simultâneo dos nomes das
substâncias envolvidas. Depois disso, há um texto final que menciona a presença de uma
grande variedade de ácidos graxos no sebo e na gordura de porco, razão pela qual o sabão de
cinzas tem uma composição variada de sais produzidos junto ao glicerol, algumas substâncias
inorgânicas e outras de natureza orgânica resultantes do aquecimento prolongado da mistura.
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Figura 17: A segunda página da resposta do “Pensador” para a pergunta “Por que a mistura
da dicuada com a gordura produz sabão?”no hipermídia das ‘Visões de Mundo’(as
representações segundo o modelo de bolas são mostradas mediante um clique do mouse sobre
as fórmulas).
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Figura 18: A terceira página da resposta do Pensador para a pergunta “Por que a mistura da
dicuada com a gordura produz sabão?” no hipermídia das ‘Visões de Mundo’ (a animação
da hidrólise alcalina não é mostrada).
6.5.16.9 - As diferentes transições dos alunos pela resposta do Pensador
Antes da aula na qual Eliane explorou as respostas dos alunos para a pergunta “Por
que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”, ocorreu uma aula na qual os alunos
interagiram sozinhos com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ ao redor dessa pergunta (as
seqüências de enunciados SEG A5 e SEG B5 se referem às interações dos grupos A e B – ver
os arquivos no CD “ANEXOS), ou seja, eles interagiram com o hipermídia em seus grupos
sem a intervenção da Professora. Nesta aula foi solicitado que os alunos explorassem as três
perguntas associadas à questão da interação entre a dicuada e a gordura no hipermídia das
‘Visões de Mundo’ (a pergunta mencionada acima e as perguntas “O que quer dizer
Aparecida?” e “De que estão falando?”). Na presente discussão vou procurar descrever os
movimentos dos alunos de um modo sucinto, usando alguns diálogos para focalizar
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especialmente as diferentes transições observadas entre os alunos para o conhecimento
químico explicativo presente no hipermídia das ‘Visões de Mundo’.
O grupo A iniciou a exploração do hipermídia das ‘Visões de Mundo’ a partir da
pergunta “Por que a mistura da dicuada produz sabão?”. Os movimentos exploratórios
iniciais dos alunos desse grupo foram mais silenciosos, com Wesley à frente no comando do
mouse. Primeiro, ele analisou as respostas de todos os grupos e depois partiu para a análise da
resposta do Pensador, lendo-a com atenção. Depois disso, houve um retorno ao menu de
respostas do instrumento na direção de rever a resposta dada pelo grupo. Algumas
comparações foram feitas e Wesley voltou a consultar novamente a resposta do Pensador e
copiou algumas informações, como a equação química de formação do sabão e as fórmulas
estruturais das substâncias presentes na gordura. Também ocorreram reflexões em relação à
hidrólise dos ésteres presentes na gordura, algo que o grupo A não havia percebido e
mencionado em sua resposta inicial para a pergunta. Após isso, Wesley procurou re-elaborar a
resposta dada pelo grupo com base nas novas informações disponíveis.
A resposta final lida por Wesley em seu grupo nessa aula foi a seguinte:
A gente coloca assim: ocorre uma reação química entre a dicuada e os
ácidos graxos. Graxos. Com isso produz sabão. Aí coloca assim: Os
ácidos graxos podem estar contidos na gordu...na gord... os ácidos
graxos contidos na gordura podem estar presentes em duas formas:
livre e combinada. Com aquecimento o ácido graxo combinado produz
/ é... o ácido graxo e também o / glicerol, e após a quebra os ácidos
graxos reagem com o carbonato de potássio produzindo o sabão. Aí tá
a reação. Assim ficô melhor”.
E a resposta final escrita (ou resposta re-elaborada) do grupo foi:
Por que ocorre uma reação química entre o K2CO3 presente na
dicuada com os ácidos graxos da gordura. 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.
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Após a “quebra” os ácidos graxos reagem com o K2CO3 produzindo o
sabão.
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Vou apresentar aqui também a resposta inicial dada pelos alunos do grupo A para
analisarmos as diferenças:
Na reação entre a triestearina (uma gordura) e a potassa caustica
(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.
Vemos aqui que a resposta inicialmente elaborada foi incorporada na resposta final do
grupo A, e essa última sofreu uma complementação, mencionando no início o fenômeno e os
reagentes e ingredientes envolvidos de modo mais objetivo, e descrevendo no final as
fórmulas estruturais das moléculas resultantes Após a “quebra”. Observo que na
complementação da resposta originalmente elaborada, os alunos mantiveram a menção à
reação envolvendo a potassa cáustica (a dicuada), enquanto, ao mesmo tempo, mencionaram
anteriormente a reação envolvendo o K2CO3. Isso parece ter passado despercebido pelos
alunos do grupo A, considerando que a Professora Eliane comentou sobre isso em sala de aula
na análise da resposta do grupo Álcalis para a pergunta (Episódio 19(a), SERIE P7, entre as
linhas 31 e 32). Além disso, eles mencionaram na resposta final as palavras “Após a quebra”,
sem terem se referido à mesma anteriormente e sem dizer “quem” estava sendo “quebrado”.
Vou dizer aqui que a resposta final do grupo A recebeu uma maquiagem de informações
químicas, especialmente através das apresentações das fórmulas de algumas moléculas
envolvidas e de uma equação química, mas ainda assim apresentou uma incoerência: a
dicuada não contém “potassa cáustica” (hidróxido de potássio), mas a “potassa” (carbonato de
potássio) dissolvida em água; por certo que essa substância sofre uma hidrólise parcial em
água, produzindo o hidróxido de potássio (potassa cáustica), mas isso ocorre em pequena
extensão. Quanto a esse aspecto, cabe observar que a Professora Eliane não fez essa correção
específica na resposta do grupo A ao explorá-la em aula. Ela fez essa correção na resposta do
grupo Álcalis, mas os alunos do grupo A não aproveitaram as explicações de Eliane para
repensar a resposta deles.
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A partir da análise das respostas das outras duas perguntas propostas para análise na
aula (“O que quer dizer Aparecida?” e “De que estão falando?”), houve mais diálogo entre
os alunos do grupo A, especialmente entre Wesley, Pablo e Jaqueline. Maria ficou calada
praticamente durante toda a aula/interação e Gláucia estava ausente no dia. O caminho da
exploração das respostas continuou sendo o mesmo percorrido no caso da primeira pergunta
explorada, ou seja, houve a exploração inicial das respostas de todos os grupos, havendo mais
comentários e críticas dessa vez, e depois ocorreu a análise das respostas do Pensador.
Podemos dizer que a interação dos alunos do grupo A com as informações químicas presentes
na resposta do Pensador não representaram um problema para eles. Essas informações foram
compreendidas e permitiram aprimorar a “visão química” dos alunos sobre o fenômeno da
interação entre a dicuada e a gordura. Wesley, Pablo e Jaqueline conseguiram transitar pelas
informações e compreendê-las (ver a Seqüência de Enunciados SEG A5), embora a resposta
final elaborada apresentasse alguns problemas. Mas e quanto a Maria?
É provável que Maria tenha tido um desempenho semelhante àquele da maior parte
dos alunos do grupo B. No início da aula dedicada à interação desse grupo com o hipermídia
das ‘Visões de Mundo’, foi Rosemeire quem assumiu a liderança e o comando do mouse.
Assim que ela localizou a pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz
sabão?” no menu do hipermídia ela clicou sobre a mesma e deu acesso às respostas dos
grupos. Leonardo sugeriu olhar a resposta deles primeiro e Eglisson sugeriu olhar a dos outros
grupos. Eles começaram explorando a resposta do grupo Stars e assim que começaram a ler a
resposta do grupo The best team, Eglisson perguntou assustado “Que quê é isso?” e
Rosemeire leu: “esterina” (a palavra escrita era “triestearina”). A leitura das outras respostas
prosseguiu de modo silencioso, com Leonardo lendo alguns trechos em voz baixa. Eles
permaneceram mais tempo lendo a resposta do grupo Álcalis e essa leitura provocou neles
uma movimentação na direção de se organizarem para começar a escrever alguma coisa. A
evolução da exploração das respostas dos outros grupos parece ter colocado em evidência
para eles que haviam informações diversas e diferentes em comparação com o que haviam
dado como resposta (por certo que havia também informações semelhantes). A certa altura da
leitura da resposta desse grupo Rosemeire disse que não havia entendido nada. Logo depois,
apareceu na tela do computador a resposta do Pensador para a pergunta em foco (“Por que a
mistura da dicuada com a gordura produz sabão?”). Nesse momento, Leonardo assumiu o
comando do mouse, e uma particularidade de sua exploração foi o fato dele usar a seta para
orientar a sua leitura na tela. Ele passou a seta pelas fórmulas estruturais do éster e do ácido
graxo mostradas na segunda página da resposta do Pensador e clicou para ver a primeira
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animação presente na mesma. Depois ele perguntou à Rosemeire se ela havia entendido e ela
respondeu dizendo que não. Rosemeire devolveu a pergunta para Leonardo e ele também
respondeu dizendo que não. Rosemeire então começou a ler em voz alta a resposta do
Pensador, mas logo interrompeu a leitura porque algumas palavras lhe soaram estranhas (tal
como “ácidos graxos” e “triestearina”). Nesse momento, Eglisson sugeriu acessar a resposta
de um dos grupos dos alunos, julgando ter uma semelhança com a resposta do Pensador e cuja
compreensão certamente lhe pareceu ser mais fácil. Mas Leonardo foi persistente e continuou
explorando a resposta do Pensador. Num certo momento, Rosemeire perguntou:
1.
2.

Rose: O que quê é ácidos graxos gente?
Leo: Não tenho a mínima idéia [Lendo e falando baixo].

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rose: Hein Leo?
Leo: Não alembro. Não sei.
Rose: Cê sabe Messias?
Messias: O quê?
Rose: Ácidos graxos.
Leo: Graxos.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Messias: Gra... O quê?
Rose: GRAXOS.
Messias: Gra-xos. [Nega com a cabeça].
Rose: Não vô nem perguntá pra Laís porque... [Ri].
Laís: Eu não sei.
Rose: Tô brincano Laís.

//

/

(Trecho extraído da SEG B5)

O relato e o diálogo descritos acima mostram como estava sendo difícil para os alunos
do grupo B interagir com as informações químicas nas respostas da pergunta relativa à
interação entre a dicuada e a gordura (tanto em relação às respostas de alguns grupos de
alunos como em relação à resposta do Pensador). Podemos dizer, por certo, que existiram
barreiras para a compreensão do que estava sendo comunicado, com destaque particular para
a barreira relacionada à linguagem referente aos nomes de algumas substâncias (triestearina e
ácidos graxos por exemplo). Mas Leonardo perseverou e prosseguiu explorando a resposta do
Pensador e Rosemeire procurou acompanhá-lo. A certa altura da interação com essa resposta,
Leonardo e Rosemeire começaram a dar mostras de suas compreensões sobre a essência do
que estava sendo comunicado:
37.
38.

Rose: Cê entendeu?
Leo: (...).
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Eglisson: Não tô entendeno nada desse negócio! [Messias fica olhando para o lado].
Laís: Nem eu.
Rose: Ah, o negócio é o seguinte...
/ [Aparece na tela a página do menu de respostas dos grupos].
42. Eglisson: Volta o negócio lá Leo pra nói vê.
43. Leo: Peraí. [Lendo a pergunta] “Por que a mistura da dicuada...”. Não, eu não entendi... O
que deu pra entendê foi o seguinte vai. Que a...
/
44. Rose: Na dicuada...
45. Leo: ... a dicuada...
46. Rose e Leo: ... tem...
/
47. Leo: ... potassa.
48. Rose: É, e...
49. Leo: Que... Que vai reagí junto com a gordura...
50. Rose: ... com a gordura que tem ácidos graxos...
51. Leo: É...
52. Rose: Né?
53. Leo: Isso aí.
54. Rose: Aí reage a potassa.
55. Leo: Vai formá...
56. Rose: ... com ácido graxo forma o sabão...
57. Leo: Qual que é o nome do sabão mesmo?
58. Rose: Peraí. Volta lá.
59. Leo: [Lendo] “Potassa... ácidos graxos... (...) O que seria o sabão? / Livres... /
Combinada”.
60. Rose: “Forma combinada”.
61. Leo: Estera-... Es...
62. Rose: Esterarato de potássio. Aquilo que a gente achô que era mesmo, lembra? / Então
forma um sal que é o sabão.
63. Leo: (...).
64. Rose: Que é o estearato de potássio (...).
65. Leo: (...).
66. Eglisson: Escreve e coloca assim.
67. Rose: Porque na dicuada... [Laís escrevendo] Calma aí, deixa a gente vê primero. Tem... / a
potassa que contém... [Messias boceja alto] Não, tem a gordura... A gordura possui ácidos
graxos... Dos ácidos graxos produz o sal que é o sabão...
68. Messias: Produz um sabãozinho...
69. Rose: É.
70. Laís: Então vai, fala.
71. Rose: Sabão.
72. Rose: Deixa eu escrevê, é mais fácil do que eu ficá falano. É isso mesmo Leo?
73. Leo: É, pode sê.
39.
40.
41.

(Trecho extraído da SEG B5)

No diálogo acima vemos que depois de estarem meio perdidos, Rosemeire e Leonardo
deram mostras de compreensão do que estava sendo comunicado na resposta do Pensador
para a pergunta “Por que a mistura da dicuada produz sabão?”, e suas falas novamente dão
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mostras da natureza encadeada de suas conversações. Mas se para Leonardo e Rosemeire foi
difícil compreender o que estava sendo comunicado, para os alunos Eglisson, Laís e Messias
foi mais difícil ainda, como podemos perceber através de suas falas: “Não tô entendeno nada
desse negócio!” (Eglisson, linha 39), “Nem eu” (Laís, linha 40), “Escreve e coloca assim”
(Eglisson, linha 66), “Produz um sabãozinho...” (Messias, linha 68), “Então vai, fala” (Laís,
linha 70). Observo nessas falas a incompreensão daquelas informações (Eglisson e Laís), o
descaso em relação às mesmas (Messias particularmente na linha 68) e a pressa para resolver
logo aquele problema (Eglisson e Laís nas linhas 66 e 70). Leonardo e Rosemeire, entretanto,
procuraram explicar aos colegas os seus raciocínios (entre as linhas 44 e 56). Esses dois
alunos identificaram os constituintes químicos presentes na dicuada (potassa) e na gordura
(ácidos graxos) e perceberam que os mesmos iam “reagí” para formar o sabão. Mas essa
compreensão de Leonardo e Rosemeire se deu com o tempo, pois no início da exploração da
resposta do Pensador eles estavam literalmente perdidos como mostraram as falas e as ações
descritas a seguir:
[Explorando a segunda página da resposta do Pensador para a pergunta “Por que a mistura da dicuada
com a gordura produz sabão?”].
a.Leo: Aqui é o quê? / No caso isso aqui seria a dicuada!? [A seta do mouse faz um movimento
em círculo em cima da representação estrutural da molécula da triestearina].

b. Rose: É!
c.Leo: A dicuada e o sabão? [A seta do mouse faz um movimento em círculo entre a representação
estrutural da molécula da triestearina e a palavra “forma combinada” acima].
d. Rose: Não, a dicuada e o sebo... Aí é gordura, não? [A seta do mouse acompanha a equação
escrita da hidrólise da triestearina]. Aí...
e.Leo: E o sebo qué dizê [A seta do mouse circula em cima da representação estrutural da
triestearina].
f. Rose: ... Fica... Ácidos graxos e glicerol. [A seta do mouse acompanha a fala de Rose, sendo
posicionada na representação estrutural do ácido esteárico e do glicerol; depois acessam à página
seguinte].
g. Rose: [Começa a ler o texto] “Após a quebra da forma combinada...” [Para de ler em voz alta]
// [Silêncio].

.
.
.
// [Silêncio, todos lendo a quarta e última página da resposta do Pensador para a pergunta Por que a
mistura da dicuada com a gordura produz sabão?].
30. Leo: (...) na presença de ácido... Aquele negócio que libera...
31. Rose: É.
32. Leo: Isso aí, não é? [Olha para Eglisson ao seu lado esquerdo].
33. Rose: O dióxido de carbono.
34. Leo: [Lendo em voz baixa] “No sebo e na gordura de porco há uma grande variedade de
ácidos graxos...”.
35. Laís: A fórmula do sabão [Olhando para o monitor].

652

// [Enquanto Rose, Laís e Leo estão lendo, Eglisson e Messias estão distraídos olhando para os lados].
36. Rose: Ao potássio...
// [Lendo].
37. Rose: Cê entendeu?
38. Leo: (...).
39. Eglisson: Não tô entendeno nada desse negócio! [Messias fica olhando para o lado].
40. Laís: Nem eu.
41. Rose: Ah, o negócio é o seguinte...

(Trecho extraído da SEG B5)

Apesar desse início de interação com a resposta do Pensador ter sido difícil, diferente
de Wesley, Pablo e Jaqueline no grupo A, Rosemeire e Leonardo acabaram por compreender
as informações químicas comunicadas e extraíram delas o seu conteúdo essencial para
explicar a interação entre a dicuada e a gordura. Mas isso não ocorreu com Eglisson, Laís e
Messias (assim como provavelmente não ocorreu com a aluna Maria do grupo A), os quais
não conseguiram compreender efetivamente aquelas informações. Rosemeire e Leonardo
deram provas de compreensão e perceberam que o que foi comunicado na primeira página da
resposta do Pensador continha as informações essenciais. O que os deixou perdidos, mais
precisamente, foram as páginas seguintes da resposta do Pensador. Mas a percepção de que a
essência do fenômeno estava na primeira página só ocorreu efetivamente após eles terem
explorado todas as páginas da resposta do Pensador. Rosemeire começou a escrever a resposta
final para a pergunta de acordo com a primeira página da resposta do Pensador (SEG B5,
linha 72), mas ela não leu o que escreveu para o grupo durante os diálogos subseqüentes e a
resposta final escrita formulada pelo grupo foi a seguinte:
Por que a mistura dicuada com a gordura produz sabão?
Porque ocorre uma reação química entre os ácidos contidos na
gordura e a potassa que está presente nas cinzas.
Observo aqui que a resposta do grupo foi completamente alterada, considerando o que
haviam dado como resposta anterior:
O sebo é usado para dar consistência ao sabão e a dicuada é usada
para cortar a gordura do sebo (fonte: opinião do grupo a partir da
informação de Dona Maria José)
É relevante dizer que essa resposta muito provavelmente não foi re-elaborada ou
complementada após as aulas de Eliane, mas após a primeira interação dos alunos com as
respostas presentes no hipermídia das ‘Visões de Mundo’. As aulas de Eliane certamente
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permitiram compreender um pouco melhor o fenômeno, mas a sua essência foi captada
através do hipermídia.
O que é evidente nas transições dos alunos do grupo A pela resposta de natureza
química do Pensador, é que aqueles que já acreditavam na ocorrência de uma reação química
conseguiram percorrer as informações dadas pelo Pensador com mais interesse e
compreensão, e não ficaram tão confusos e perdidos como os alunos do grupo B. A idéia de
ocorrência de uma “reação química” já havia sido discutida e confirmada pelos alunos do
grupo A, cabendo no momento de interação com a resposta do Pensador realizar algumas
comparações, aprimorar as suas compreensões e complementar a resposta elaborada
anteriormente. Já para os alunos do grupo B, que não emitiram uma “resposta química” para a
pergunta, a transição pela resposta do Pensador foi mais difícil e, embora houvesse uma
sugestão para evitá-la (Eglisson no enunciado 43, SEG B5), Leonardo perseverou em sua
direção. Por outro lado, enquanto algumas fórmulas e equações chamaram a atenção de
Wesley para copiá-las e inseri-las na resposta final do grupo, Leonardo e Rosemeire
perceberam onde estava o conteúdo essencial da visão química do fenômeno, e, para eles, isso
foi suficiente para seguirem em frente.
Essa análise comparativa das respostas dos alunos dos grupos A e B frente à resposta
do Pensador para a pergunta “Por que a mistura dicuada com a gordura produz sabão?”
reforça o que venho afirmando nessa discussão desde o seu início: há diferentes respostas dos
alunos em relação ao conhecimento químico explicativo e esse não tem o mesmo nível de
alcance para os alunos.
6.5.16.10 - As respostas finais dos grupos de alunos para a pergunta “Por que a mistura da
dicuada com a gordura produz sabão?”, após a interação com o hipermídia das ‘Visões de
Mundo’ e as aulas da Professora
Vamos analisar agora como ficaram as respostas de todos os grupos de alunos para a
pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” após a interação
com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ e as aulas da Professora Eliane. O Quadro 10
mostrado a seguir exibe as respostas de todos os grupos de alunos em dois momentos
distintos.
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Quadro 10: Respostas dadas pelos grupos de alunos para a pergunta “Por que a mistura da
dicuada com a gordura produz sabão?”.

Por que a mistura da dicuada
com a gordura produz sabão?

Respostas dos alunos do grupo
A – The best team

Respostas dos alunos do grupo
B – Os incríveis

Respostas do grupo Álcalis

Respostas do grupo Stars

Resposta elaborada a partir
da interação com o
Hipermídia Etnográfico.

Na reação entre a triestearina
(uma gordura) e a potassa
caustica (dicuada), uma das
possíveis reações químicas para
procedimento descrito, teríamos
a formação de glicerina e do
estearato de potássio, um sal
mais conhecido por sabão.
O sebo é usado para dar
consistência ao sabão e a
dicuada é usada para cortar a
gordura do sebo (fonte: opinião
do grupo a partir da
informação de Dona Maria
José)
O aquecimento da gordura em
água provoca sua hidrólise,
produzindo glicerina e ácido
graxo. Os ácidos graxos serão
neutralizados pela base forte
presente no meio, ou seja, pela
dicuada (potassa caustica).
Portanto, ocorre hidrólise
básica
da
gordura
que
produzirá glicerol e os sais
desses ácidos graxos, esses sais
são o que chamamos de sabão
(estearato de potássio).

Resposta elaborada após as
aulas da Professora e as
interações com o hipermídia
das ‘Visões de Mundo’.

Ver abaixo*.

Porque ocorre uma reação
química entre os ácidos
contidos na gordura e a potassa
que está presente nas cinzas.

O aquecimento da gordura em
água provoca sua hidrólise,
produzindo glicerina e ácido
graxo. Os ácidos graxos serão
neutralizados pelo carbonato de
potássio. Portanto, ocorre
hidrólise alcalina da gordura
que produzirá glicerol e os sais
desses ácidos graxos, esses sais
são o que chamamos de sabão
(estearato de potássio).

No sebo e na gordura de porco
Por que ao se misturar fica há uma grande quantidade de
homogênea e forma o sabão ácidos graxos, que ao se
(fonte: opinião do grupo).
misturar com o potássio ocorre
uma
reação
química,
produzindo o sabão.

Continua
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Por que a mistura da dicuada
com a gordura produz sabão?

Respostas do grupo
Framafafe

Resposta do grupo Artes

Resposta do grupo Águias

Resposta do grupo Escribas

Resposta elaborada a partir
da interação com o
Hipermídia Etnográfico.

Resposta elaborada após as
aulas da Professora e as
interações com o hipermídia
das ‘Visões de Mundo’.

A reação de saponificação é
uma reação de hidrólise
alcalina de uma gordura e a
conseqüente neutralização do
ácido graxo formado (ácido de
um hidrocarboneto de cadeia A resposta inicial não foi
longa) pela base forte presente alterada.
no meio (dicuada), tendo como
reação a formação de glicerina
e do estearato de potássio, um
sal.
A dicuada junto com o sebo
produz sabão porque ela corta
a gordura do sebo (fonte:
opinião do grupo, de acordo
com os textos lidos).

Porque a potassa contida na
dicuada reage com os ácidos
graxos existentes na gordura, e
essa reação entre ambos produz
o estearato de potássio (o
sabão).

Porque a dicuda (cinzas) tira a
gordura e o excesso da soda
caústica contida na produção
do sabão.

Porque a dicuda (cinzas) tira a
gordura e o excesso da soda
caústica contida na produção
do
sabão
(resposta
não
alterada).

Porque a dicuada elimina a
gordura e tem o poder de
limpar, além disso a gordura dá
a liga ao sabão (fonte: opinião
de parentes mais velhos).

Porque a dicuada elimina a
gordura e tem o poder de
limpar, além disso a gordura dá
a liga ao sabão (fonte: opinião
de parentes mais velhos)
(resposta não alterada).

* Resposta dos alunos do grupo A – The best team:
Por que ocorre uma reação química entre o K2CO3 presente na dicuada com os ácidos graxos da
gordura. Na reação entre triestearina (uma gordura) e a potassa caustica (dicuada), uma das
possíveis reações químicas para o procedimento descrito, teríamos a formação de glicerina e do
estearato de potássio uma sal mais conhecido por sabão.
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A resposta final dada pelos alunos do grupo A – The best team incorporou a resposta
dada anteriormente, mas os alunos foram mais enfáticos dessa vez no início da resposta final
elaborada: “Por que ocorre uma reação química entre o K2CO3 presente na dicuada com os
ácidos graxos da gordura”. Uma outra diferença é que a resposta final incorporou as fórmulas
estruturais de um ácido graxo e do glicerol e os alunos apresentaram uma equação química
associada à formação do sabão de cinzas, conforme Wesley copiou da resposta do Pensador
no hipermídia. Na resposta final do grupo B – Os incríveis, a idéia de atribuir a consistência
do sabão à gordura (opinião particular dos alunos Rosemeire e Leonardo) e a idéia de associar
a ação da dicuada ao fato dela “cortar” a gordura (explicação de Dona Aparecida) deram lugar
à idéia de ocorrência de “uma reação química entre os ácidos graxos e a potassa que está
presente nas cinzas”. Podemos dizer aqui que as idéias dos alunos e das produtoras do sabão
deram lugar ao conhecimento químico como resultado da interação com o hipermídia das
‘Visões de Mundo’. A resposta do grupo B tem também a particularidade de captar a essência
do fenômeno de modo bastante objetivo, sem atentar para a incorporação de maiores detalhes
como as fórmulas químicas e a equação química de formação do sabão de cinzas, tal como fez
o aluno Wesley do grupo A.
A resposta final dada pelo grupo Álcalis não diferiu muito em relação à resposta inicial
orientada para o conhecimento químico explicativo. Todavia, o grupo se referiu
posteriormente a uma “neutralização pelo carbonato de potássio” ao invés de por uma “base
forte presente no meio, ou seja, pela dicuada (potassa cáustica)”, e isso certamente decorreu
da correção feita na resposta do grupo pela Professora Eliane. O grupo Stars, que havia
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mencionado a formação de uma mistura homogênea para explicar a formação do sabão,
passou a se referir ao fenômeno como uma “reação química”, só que essa reação foi
mencionada ocorrer entre “o potássio” e os ácidos graxos da gordura. Faltou aqui mencionar o
nome correto da substância. A princípio podemos considerar que se tratou de um erro de
digitação ou esquecimento; porém, ao analisar as outras respostas re-elaboradas pelo grupo
encontramos a menção a nomes distintos para a substância em questão, como o “potássio”
(duas citações), o “carboneto de potássio” (duas citações), e o “carbonato de potássio” (uma
citação). Vemos aqui um caso no qual a nomenclatura química foi expressa de um modo
variado, mesmo após a Professora ter feito isso repetidamente em diversas ocasiões e mesmo
vendo o nome da substância ser mencionado na resposta do Pensador no hipermídia.
No caso do grupo Framafafe os alunos não julgaram necessário alterar a resposta
anteriormente formulada. O interessante aqui é que a Professora Eliane fez uma correção na
resposta do grupo em uma aula e dedicou um bom tempo para explicar o problema de dizer
“ácido de um hidrocarboneto de cadeia longa”, considerando que “ácido” para ela
corresponde a uma função orgânica enquanto “hidrocarboneto” corresponde a outra. Parece
que os alunos não perceberam isso. Em relação ao grupo Artes, vemos que o grupo alterou a
resposta inicial: dos gêneros de fala da linguagem das produtoras do sabão de cinzas, os
alunos passaram a explicar o fenômeno usando os gêneros de fala da Química escolar. Os
alunos desse grupo parecem ter transitado de um conhecimento ou modo de explicar para o
outro com sucesso a partir das aulas de Eliane e da interação com o hipermídia das ‘Visões de
Mundo’.
Os grupos Águias e Escribas, cujas respostas foram intensamente debatidas pela
Professora Eliane, não se preocuparam em alterar a resposta inicialmente elaborada. Teriam
esses alunos se ressentido mediante as pressões de Eliane? No caso do grupo Águias, Eliane
comentou sobre o problema de dizerem que a dicuada “tira [...] o excesso da soda cáustica” e
procurou fazer os alunos compreenderem que a dicuada e a soda cumpriam o mesmo papel na
formação do sabão e que por isso não interagiam entre si. No caso do grupo Escribas Eliane
não entendeu como a dicuada poderia “eliminar” (“separar”) a gordura e esta ao mesmo
tempo “dá liga ao sabão”. Ela questionou bastante os alunos desse grupo, mas parece que isso
não conduziu os alunos à uma reformulação da resposta inicial, preferindo deixá-la como
estava. Descaso, ressentimento ou resistência? Tudo o que podemos dizer é que a maioria dos
alunos passou a perceber a formação do sabão de cinzas sob a ótica do conhecimento
químico, mas é certo também que alguns alunos não levaram isso em consideração (grupos
Escribas e Artes).
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6.5.16.11 - As visões finais dos alunos sobre os diferentes modos de explicar a interação
entre a dicuada e a gordura
Vamos analisar agora as visões finais dos alunos sobre os diferentes modos de explicar
a interação entre a dicuada e a gordura. Vamos utilizar para isso as respostas dadas pelos
alunos dos grupos A e B para a pergunta de número 4 proposta na avaliação final das
atividades desenvolvidas na escola:

4) A interação entre a dicuada e a gordura pode ser explicada de diferentes maneiras, cada
qual com seu alcance e validade. Veja:
A) A dicuada corta a gordura.
B) Forma-se uma mistura homogênea.
C) A dicuada tira a gordura.
D) Ocorre uma reação química.
E) A dicuada elimina a gordura.
F) Ocorre uma reação de saponificação.
G) Ocorre a hidrólise alcalina da gordura e a conseqüente neutralização do ácido graxo
formado.
H) Ocorre um rearranjo nas moléculas dos reagentes para formar os produtos na reação.
Responda:
a) Qual é a “sua” explicação para a interação entre a dicuada e a gordura? (você pode
responder indicando a(s) letra(s) correspondente(s) ou descrever em seus próprios termos a
resposta)
b) Você considera alguma dessas explicações sem nenhum alcance e validade? Justifique.
c) Você considera alguma dessas explicações como tendo maior alcance e validade?
Justifique.

É importante enfatizar que essa avaliação foi realizada no final das atividades ao redor
dos conhecimentos sobre o sabão de cinzas. Ou seja: os alunos interagiram com o Hipermídia
Etnográfico, discutiram a pergunta, fizeram pesquisas, assistiram às aulas da Professora,
interagiram com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ ao redor da pergunta “Por que a
mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” e elaboraram as sua respostas finais para
a mesma.
Na questão formulada, diferentes modos de explicar a interação entre a dicuada e a
gordura foram apresentados aos alunos de acordo com o que havia sido visto nas aulas: os
modos de explicar das produtoras de sabão (opções A e C), um modo de explicar dos alunos
(opção E, segundo a resposta dada pelos alunos do grupo Escribas) e os modos de explicar do
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conhecimento químico (opções B, D, F, G e H). Os alunos foram chamados a optar por um ou
outro modo de explicar e julgar quais deles estavam sendo vistos como tendo nenhum alcance
e validade ou como tendo maior alcance e validade.
As respostas dadas por Wesley (grupo A) e Rosemeire (grupo B) foram as seguintes:
- Respostas de Wesley:
Item a: Ocorre uma reação química entre o K2CO3 presente na dicuada e os ácidos graxos
contidos na gordura. Nessa reação se os reagentes estiverem em uma mesma proporção
ambos serão consumidos. Essa reação usada na fabricação do sabão recebe o nome de
saponificação, e para a reação ocorrer é necessário que ocorra uma “quebra” de ligações e
um rearranjo entre as moléculas.
Item b: Sim, a letra B, pois na produção ocorre uma reação química e não sendo portanto
uma mistura homogênea.
Item c: Sim, a letra D, pois através delas podemos juntar substâncias nos reagentes e dar
origem a novos produtos.
- Respostas de Rosemeire:
Item a: Ocorre uma reação química onde um rearanjo dos reagentes forma novos produtos.
Item b: Não, pois temos várias explicações para o mesmo processo, só que em linguagens
diferentes, sendo todas válidas, só que uma mais fáceis de entender do que outras.
Item c: Temos mais facilidade com linguagens menos científicas, mas todas as explicações
são válidas principalmente p/ nós, enquanto estudantes de química.

As respostas de Wesley mostram como esse aluno é, de fato, mais orientado para o
conhecimento químico explicativo. Na “sua” explicação para a interação entre a dicuada e a
gordura Wesley manteve coerência com a idéia inicialmente defendida por ele em seu grupo:
“Ocorre uma reação química...”. Através dessa idéia, Wesley explicou “o que” ocorre,
“quem” é envolvido e não deixou de mencionar o aspecto quantitativo associado à reação,
falando em “proporção” e “consumo” entre os “reagentes”. À reação química de formação de
um sabão foi dado um nome específico por Wesley: “saponificação”, e a justificativa de sua
ocorrência foi associada a uma “quebra” nas ligações seguida de um “rearranjo” entre as
moléculas. A idéia de formação de uma “mistura homogênea” para Wesley não teve nenhum
alcance e validade porque “na produção ocorre uma reação química”, e é essa idéia que para
ele teve maior alcance e validade entre as alternativas.
Para Rosemeire o fenômeno foi descrito na forma de uma “reação química onde um
rearanjo dos reagentes conduz a novos produtos”. Em sua resposta, Rosemeire mostrou que
captou o conteúdo essencial da explicação química ao mencionar as palavras “reação” e
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“rearranjo dos reagentes para formar novos produtos”. A visão de Rosemeire não considerou
os aspectos quantitativos tais como Wesley, permanecendo mais no nível qualitativo, e não
houve para ela nenhuma explicação sem alcance e validade. Ela reconheceu que as linguagens
são diferentes mas considerou todas elas como sendo válidas, “só que uma mais fáceis de
entender do que outras”. Em suas respostas, Rosemeire demonstrou não ter a mesma
orientação de Wesley em relação ao conhecimento químico, e nem foi detalhista como ele em
sua explicação, mencionando somente o essencial, isso porque para Rosemeire: “Temos mais
facilidade com linguagens menos científicas”. O discurso de Rosemeire incorporou a
linguagem da Química escolar, mas as suas falas denunciam a dificuldade dessa aluna frente a
essa linguagem. O que se destaca na resposta de Rosemeire, no entanto, é que “todas as
explicações são válidas principalmente p/ nós, enquanto estudantes de química”.
Vejamos agora as respostas de Pablo e Leonardo:
- Respostas de Pablo:
Item a: B, D, F, G, H.
Item b: A, C Porque ocorre uma reação.
Item c: F é a reação que gera o sal conhecido como sabão.
- Respostas de Leonardo:
Item a: “A dicuada transforma a gordura”e a letra “H”.
Item b: Sim, a resposta “E”, pois a dicuada não elimina a gordura, apenas transforma.
Item c: “Não, pois todas as letras estão correspondendo ao mesmo processo, só que estão
utilizando linguagens diferentes”.
Leonardo optou por uma maneira particular de se referir à interação entre a dicuada e a
gordura: ele usou a palavra “transforma”: “A dicuada transforma a gordura”, escreveu ele em
sua resposta, associando a “sua” visão à ocorrência de um rearranjo nas moléculas dos
reagentes para formar os produtos na reação (item H). A palavra “transformação” para
Leonardo captou a essência do fenômeno, que ao ser aprofundado na direção do nível
molecular foi explicado nos termos de um “rearranjo”. A explicação sem alcance e validade
para Leonardo foi a letra E. Para ele, não é possível dizer que a gordura é “eliminada” pela
dicuada porque ela é, na verdade, “transformada”. Tal como Rosemeire, Leonardo não
considerou nenhuma explicação como tendo maior alcance e validade, porque todas
correspondem “ao mesmo processo”, “só que estão utilizando linguagens diferentes”.
É interessante observar como Rosemeire e Leonardo

captaram a essência do

fenômeno químico envolvido, não descreveram-no com detalhes, como fez Wesley, e
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expressaram ao mesmo tempo muita clareza de compreensão e de comunicação. Esses dois
alunos também consideraram todas as opções como tendo alcance e validade, só se tratando
de “linguagens diferentes”, e como disse Rosemeire: “todas as explicações são válidas
principalmente p/ nós, enquanto estudantes de química”. Nessa fala de Rosemeire, que
Leonardo certamente concordaria, percebo que até mesmo a opção B (Forma-se uma mistura
homogênea), dada pelo grupo Stars, tem alcance e validade no contexto da aprendizagem dos
alunos. Essa opção/resposta fez com que Eliane promovesse debates em sala de aula,
procurando fazer os alunos compreender a diferença entre a formação de uma mistura
homogênea e uma reação química, e isso certamente clareou os conceitos.
Pablo foi bastante objetivo em suas respostas, mencionando mais as letras
correspondentes aos diferentes modos de explicar e procurando justificar com poucas palavras
as suas opções. A explicação de Pablo para a interação entre a dicuada e a gordura envolveu
uma seleção daquelas explicações essencialmente científicas e excluiu todos os modos de
explicar “não científicos”. Nesse contexto, dizer que “A dicuada corta a gordura” e “A
dicuada tira a gordura”, para ele, não teve nenhum alcance e validade, e dizer que “ocorre
uma reação se saponificação” foi a explicação considerada como tendo maior alcance e
validade. Mas em “sua” visão essencialmente científica do fenômeno, Pablo considerou a
formação de uma mistura homogênea na formação do sabão (item B), e isso foi algo que a
Professora Eliane explorou em profundidade nas aulas, conforme mencionei acima, e não a
considerou como sendo uma explicação válida para o fenômeno. Apesar de se mostrar
totalmente orientado para o conhecimento científico, Pablo parece que não conseguiu “filtrar”
as explicações científicas verdadeiramente adequadas para definir a “sua” explicação. É
estranho também que ele tenha mencionado a ocorrência de uma “reação de saponificação”
como tendo maior alcance e validade, considerando que esse item mais nomeia o fenômeno
do que o explica. Pablo tem uma forte inclinação para a ciência, mas o seu domínio dessas
explicações ainda é insuficiente. Comparando Pablo com Rosemeire, vemos que esta, menos
orientada para o conhecimento científico, foi capaz de extrair a essência da explicação
química para o fenômeno. Além disso, Rosemeire considerou todos os modos de explicar
como sendo válidos e Pablo descartou os modos de explicar das produtoras do sabão de
cinzas. Na visão desse aluno, temos que concluir que os modos “não científicos” não têm nem
mesmo alcance e validade no âmbito dos conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas, e
isso foi algo que a Professora Eliane definitivamente não procurou mostrar nas aulas.
Vejamos agora as respostas de Jaqueline e Maria:
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- Respostas de Jaqueline:
Item a: Quando mistura a dicuada com a gordura acontece uma reação química, a dicuada
corta a gordura permitindo assim o sabão ser usado para a limpeza. Ocorre também um
rearranjo nas moléculas dos reagentes para formar os produtos na reação.
Item b: Sim, quando mistura-se a dicuada com a gordura não ocorre uma mistura
homogênea, a dicuada não tira a gordura, a dicuada não tira a gordura se não ocorre a
hidrólise alcalina da gordura e não acontece a neutralização do ácido graxo formado.
Item c: Sim, a dicuada serve para cortar a gordura, produzindo o sabão, Quando mistura
dicuada e gordura ocorre uma reação química e uma reação de saponificação, ocorre
também um rearranjo nas moléculas dos reagentes para formar os produtos da reação.
- Respostas de Maria:
Item a: e, h.
Item b: não, todas alcançam seu objetivo, com ou sem conhecimento científico.
Item c: Sim, a linguagem química é de difícil compreensão mas é onde aprofundamos, e
observamos tantas coisas, que estavam escondidas, por exemplo você sabe que socando as
cinzas sai um líquido vermelho, mas o que tem nas cinzas? , porque a cor sai diferente? Há
várias substâncias e explicações que só um estudo mais profundo pode nos fornecer.
A visão final de Jaqueline é bastante original e interessante e se deu na forma de uma
síntese, ou hibridação, dos dois conhecimentos envolvidos na instrução. Ao mesmo tempo em
que associou a interação entre a dicuada e a gordura a uma “reação química”, Jaqueline disse
também que “a dicuada corta a gordura”. Depois ela disse que “a dicuada não tira a gordura se
não ocorre a hidrólise alcalina da gordura e não acontece a neutralização do ácido graxo
formado”. Vemos aqui como essa aluna integrou os modos de explicar em suas respostas, o
que lembra o processo de ‘aculturação autônoma’ mencionado por Aikenhead (1996, p. 26;
1997, p. 230). Todas as opções foram consideradas como tendo alcance e validade para
Jaqueline, com exceção do item B (Forma-se uma mistura homogênea). Ao que parece,
Jaqueline lembrou bem das aulas da Professora Eliane. Podemos dizer que Jaqueline é uma
aluna orientada para o conhecimento científico. Em se tratando de seu trânsito para o
conhecimento químico explicativo sobre a interação entre a dicuada e a gordura, Jaqueline
parece ter estabelecido uma “ponte” por onde esse conhecimento e o conhecimento das
produtoras do sabão de cinzas se cruzaram e se “misturaram”. Aprender Química desse modo
parece ter sido uma experiência significativa para Jaqueline e é provável que isso esteja
associado às suas dificuldades particulares em relação ao conhecimento químico escolar.
Nessa condição, partir do conhecimento das produtoras de sabão e ir para o conhecimento
químico foi uma boa rota de aprendizagem para Jaqueline e, por isso, ela não quis descartar o
conhecimento inicial de partida, mantendo-o atrelado ao conhecimento químico explicativo
no final.
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Maria respondeu de modo muito semelhante à Jaqueline, mas de modo um pouco mais
contido, dando passos diferenciados na direção do conhecimento químico explicativo. Para
Maria “A dicuada elimina a gordura” (opção E) e “Ocorre um rearranjo nas moléculas dos
reagentes...” (opção H). É interessante observar que Maria não tenha optado por nenhum dos
modos de explicar das produtoras do sabão de cinzas em sua resposta, tendo em vista as suas
relações de “identificação” e os seus trânsitos pela narrativa etnográfica e pelas vozes das
produtoras do sabão de cinzas. Por isso, é de se supor que as aulas de Eliane e as interações
com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ influenciaram a visão de Maria e ela passou a optar
por uma explicação dada por um dos grupos de alunos (grupo Escribas) e uma explicação
química no nível molecular. Para Maria, todas as opções foram consideradas como sendo
válidas “com ou sem conhecimento científico” (creio que Maria estava se referindo ao
preparo do sabão de cinzas pelas produtoras), e embora a “a linguagem da química” seja de
“difícil compreensão” é “onde aprofundamos, e observamos tantas coisas, que estavam
escondidas...”. Em suas falas, Maria mostrou reconhecer o alcance do conhecimento
científico, fazendo com que ela desse passos nessa direção, mais contidos certamente, mas
reconhecendo as contribuições da ciência. Em seu processo de aprendizagem, Maria pareceu
ter consciência de se situar “na fronteira” exata entre um conhecimento e outro. Para mover-se
na direção do conhecimento científico e da linguagem química Maria necessitaria, contudo,
de vencer as suas barreiras de linguagem (e algumas outras, muito provavelmente).
Vejamos agora as respostas de Gláucia, Messias, Laís e Eglisson:
- Respostas de Gláucia:
Item a: São as letras: B, D, F, G e H.
Item b: Sim, a dicuada não elimina, não tira e nem corta a gordura, ocorre uma reação
química e aí a gordura não aparece.
Item c: Sim, pois com a dicuada e a gordura forma-se uma mistura homogênea ocorrendo
assim uma reação química, neutralizando o ácido graxo formado.
- Respostas de Messias:
Item a: É um processo aonde a quantidade da dicuada ou a quantidade da gordura não pode
passar do ponto nem faltar.
Item b: Letras A e C, porque a dicuada apenas enfraquece a gordura, e não a elimina 100%,
porque é formado uma mistura homogênea daí a gordura apenas some nessa mistura.
Item c: Letras B, D, E, G, H, essas letras falam claramente o que acontece entre a dicuada e
a gordura e tem um maior alcance.
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- Respostas de Laís:
Item a: Letras G e H.
Item b: Sim a letra F.
Item c: Letra G. Pois através da dicuada em contato com a gordura ocorre uma hidrólise
alcalina.
- Respostas de Eglisson;
Item a: Ocorre uma reação entre a dicuada e a gordura daí formando uma mistura
homogênea, também os ácidos graxos que estão nas cinzas são neutralizados e para formar a
reação ocorre uma divisão das moléculas dos reagentes para formar o sabão.
Item b: Não. Porque todas essas informações são importantes para formar o carbonato de
potássio, para obtenção do sabão e se alguma coisa faltar o sabão não dá certo.
Item c: Eu acho que é a última (H) tem maior validade, porque é ali que tudo começa com a
divisão das moléculas dos reagentes para formar os produtos.
Tal como Pablo, Gláucia selecionou somente as explicações químicas como as “suas”
explicações para a interação entre a dicuada e a gordura, e considerou os modos de explicar
baseados no conhecimento das produtoras de sabão e do grupo Escribas como tendo nenhum
alcance e validade. Mas, tal como Pablo novamente, Gláucia parece não ter percebido que a
opção E (Forma-se uma mistura homogênea) era uma explicação que não condizia ao
fenômeno em si, e essa foi a sua opção considerada como tendo maior alcance e validade.
As respostas de Messias são difíceis de explicar. A “sua” explicação para a interação
entre a dicuada e a gordura se referiu a algo que ele viu no Hipermídia Etnográfico: o fato de
ter que respeitar as quantidades relativas entre os ingredientes usados no preparo do sabão,
“não pode passar do ponto nem faltar”, escreveu ele. Messias respondeu dando uma
explicação quantitativa vinda do que ele aprendeu com as produtoras do sabão no Hipermídia,
e que não figurava entre as opções apresentadas na questão 4 da avaliação. Por outro lado,
Messias considerou os modos de explicar das produtoras do sabão de cinzas como tendo
nenhum alcance e validade, o que sugere uma incoerência por parte desse aluno, pois,
primeiro ele usou um modo de explicar das produtoras para compor a “sua” resposta e depois
ele disse: “a dicuada apenas enfraquece a gordura”, usando novamente um modo de explicar
próprio das produtoras do sabão. Para complicar ainda mais o entendimento da resposta desse
aluno, ele disse que a dicuada “não elimina 100%” da gordura, porque é formado uma mistura
homogênea, daí a gordura apenas some nessa mistura”. As explicações químicas (opções B,
D, E, G e H) para Messias, incluindo a idéia de formação de uma mistura homogênea (opção
B), “falam claramente o que acontece entre a dicuada e a gordura e tem um maior alcance”.
Messias mostrou que compreendeu a questão da necessidade de respeitar as quantidades dos
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ingredientes envolvidos no preparo do sabão, mas será que ele compreendeu os modos
químicos de explicar? Entre os diferentes modos de explicar apresentados na questão, Messias
pareceu estar confuso e se contradisse entre optar ou não por usar o conhecimento das
produtoras de sabão, e explicou a interação entre a dicuada e a gordura de um modo que não
havia sido considerado como adequado nas aulas de Eliane. Além disso, ele escolheu as
opções associadas à explicações químicas como tendo maior alcance e validade, e nenhuma
dessas explicações foram usadas para justificar o fenômeno ou como a “sua” explicação. A
impressão que se tem de Messias é que ele reconheceu que conhecimentos e modos de
explicar eram os mais adequados no contexto de uma “prova de química” e, ao mesmo tempo,
revelou que não havia entendido muito além da necessária proporção relativa entre os
ingredientes envolvidos no preparo do sabão. Esse aspecto prático parece que foi considerado
mais relevante para Messias nas aulas, mas ele também se mostrou confuso entre o que estava
acostumado a considerar como tendo maior alcance e validade numa prova de química e o que
teve mais alcance e validade para ele no contexto de sua compreensão pessoal sobre a
interação entre a dicuada e a gordura.
Laís foi bem objetiva em suas respostas. Para ela, as letras G (Ocorre a hidrólise
alcalina...) e H (Ocorre uma rearranjo nas moléculas...) foram as “suas” explicações para a
interação entre a dicuada e a gordura. A letra F (Ocorre uma reação de saponificação) foi
considerada como não tenho nenhum alcance e validade por ela, e a letra G (Ocorre a
hidrólise alcalina) foi a explicação considerada como tendo maior alcance e validade.
Considerando as suas opções pelas explicações químicas, é de se surpreender o fato de Laís
ter considerado a opção F como tendo nenhum alcance e validade. As opções de Laís, vistas
desconectadas do tipo de aluna que ela é, sugerem que ela (tal como Messias) percebeu que
opções eram as mais adequadas no contexto de realização de uma “prova de química”, não
querendo se arriscar e se comprometer nesse contexto.
As respostas de Eglisson, embora um pouco confusas, mostram o esforço desse aluno
em explicar a interação entre a dicuada e a gordura do ponto de vista químico. A “sua”
explicação para o fenômeno teve relação com a idéia de “uma reação entre a dicuada e a
gordura formando uma mistura homogênea...”. Vemos aqui que Eglisson percebeu que a
melhor resposta seria aquela associada á idéia de ocorrência de “uma reação” e ele parece que
não compreendeu a diferença entre esse fenômeno e a formação de uma mistura homogênea
através dos debates estabelecidos nas aulas. Ainda no âmbito da “sua” explicação, Eglisson
disse que “também os ácidos graxos que estão nas cinzas são neutralizados...”. Novamente
vemos aqui a confusão na mente desse aluno: os ácidos graxos não estão contidas nas cinzas,
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mas na gordura. Depois, Eglisson parece ter se situado melhor, ao dizer que os ácidos graxos
“são neutralizados”, e “que ocorre uma divisão das moléculas dos reagentes para formar
sabão”. A palavra “divisão” foi usada por Eglisson na sua tradução do que ele entendeu por
“rearranjo”. Ele não considerou nenhuma opção sem alcance e validade, “Porque todas essas
informações são importantes para formar o carbonato de potássio...”. Novamente vemos
Eglisson se confundir ao mencionar um dos reagentes como o produto da reação. O que ele
quis dizer aqui é que todas as opções foram “importantes” para compreender a formação do
sabão. Eglisson parece ter se lembrado das aulas nas quais Eliane não considerou nenhum
modo de conhecer como sendo “errado”, e, para Eglisson, “todas essas informações” foram
importantes. A opção de maior validade para Eglisson foi associada à letra H, o que mantém
coerência com a sua idéia de haver uma “divisão das moléculas” associada à idéia de
rearranjo. Podemos dizer que Eglisson aprendeu um pouco de Química nas aulas, mas ainda
havia confusão em sua mente.
Se fossemos colocar as respostas dos dez alunos em uma escala em termos de
compreensão química da interação entre a dicuada e a gordura, teríamos Wesley num extremo
e Messias no outro. Leonardo, Jaqueline e Rosemeire viriam na seqüência após Wesley, sendo
importante salientar que as respostas desses três alunos foram as mais originais em termos de
uma compreensão pessoal do fenômeno, com destaque para a natureza ‘híbrida’ das respostas
de Jaqueline. Depois viriam Pablo, Gláucia, Maria, Eglisson e Laís, nessa mesma ordem. Para
os últimos alunos dessa escala, a compreensão química da formação do sabão ainda não
estava clara, ou pelos menos ainda havia dúvidas a respeito.
Problemas relativos à linguagem científica ou da Química foram levantados somente
por Rosemeire e Maria nessa questão. Para essas duas alunas, essa linguagem é mais difícil de
compreender. Todos os alunos praticamente consideraram as explicações das produtoras do
sabão de cinzas como tendo alcance e validade, com exceção de Pablo e de Gláucia. Os dois
únicos alunos que perceberam que a opção B (Forma-se uma mistura homogênea) não tinha
nenhum alcance e validade foram Wesley e Jaqueline, e esse é um indicativo do nível de
compreensão do fenômeno por esses alunos, bem como do nível de compreensão das aulas de
Eliane. Mas somos obrigados a concordar com Rosemeire ao dizer que todas as opções têm
alcance e validade (incluindo a opção B) no contexto dos alunos estarem aprendendo
Química. Mas isso é parte de minhas reflexões com base nas respostas dos alunos e em
minhas leituras no âmbito do construtivismo contextual, pois Rosemeire não justificou a
inclusão dessa opção em sua resposta nesses termos. O aluno que parece ter tido um esforço
maior para explicar a interação entre a dicuada e a gordura do ponto de vista químico foi

667

Eglisson, mas a aprendizagem desse aluno revela que ele realmente tem dificuldades quanto a
compreender e se expressar segundo esse modo de explicar e conhecer.
6.5.16.12 - Visões finais curiosas de outros alunos da classe
Outros alunos da sala expressaram visões particularmente interessantes como resposta
à questão 4 proposta na avaliação. O aluno Felipe, por exemplo, disse em resposta ao item c
(“Você considera alguma dessas explicações como tendo maior alcance e validade?
Justifique”):
Não, como já disse anteriormente, as afirmações tem capacidade para abrir um
“leque” de opções, acessível a diferentes pessoas com diferentes níveis culturais.
Em sua resposta, Felipe mostrou perceber que as afirmações tem capacidade para
abrir um “leque” de opções, cujo acesso depende essencialmente do “nível cultural” das
pessoas. Na resposta desse aluno, é possível perceber o seu reconhecimento da capacidade
potencial dos diferentes modos de explicar atingirem pessoas com diferentes níveis culturais.
Semelhante à resposta dada por Felipe, o aluno Fábio mencionou no item b (“Você considera
alguma dessas explicações sem nenhum alcance e validade? Justifique”) que:
Acho que não, porque com todas essas explicações tivemos um alcance maior sobre o
assunto.
Tanto Felipe como Fábio perceberam uma vantagem na instrução baseada em
diferentes modos de explicar e conhecer. Para Felipe, as aulas ofereceram um “leque” de
opções, e para Fábio, houve um maior alcance sobre o assunto. Esses dois alunos chamam
atenção para uma diferença marcante da instrução realizada e as aulas convencionais de
Química. Nessas últimas, somos levados a pensar que o “leque” de opções se reduz a uma
única opção, cujo alcance é menor e o acesso é mais restrito, como vemos percebendo nesse
estudo a partir das diferentes orientações, interesses e atitudes dos alunos em relação ao
conhecimento químico. Marilene, uma aluna que integrou o grupo Álcalis, e que foi a maior
influência no grupo na direção da elaboração das “respostas químicas” para as perguntas do
Hipermídia, deu uma resposta semelhante às respostas de Felipe e de Fábio para o item c
(“Você considera alguma dessas explicações como tendo maior alcance e validade?
Justifique”):
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Sim, as explicações químicas tem uma visão mais detalista e direta, entretanto todas
as explicações são válidas, deve-se levar em conta o meio e o tipo de linguagem.
A diferença maior da resposta de Marilene está no fato dessa aluna ter percebido
aspectos diferenciadores particulares das explicações químicas, vistas por ela como tendo
“uma visão mais detalista e direta”. Mas todas as explicações foram consideradas válidas por
Marilene, levando em conta “o meio e o tipo de linguagem”. Marilene reconheceu os
diferentes modos de explicar como sendo válidos de acordo com o contexto ou o meio em que
foram gerados e que são utilizados, havendo uma relação entre “o meio” e “o tipo de
linguagem”.
Para um outro aluno, a letra F (“Ocorre uma reação de saponificação”) foi considerada
como não tendo nenhum alcance e validade e a sua justificativa foi a seguinte: “[...] nem
mesmo sei o significado químico da mesma”. Vemos aqui um caso no qual nem mesmo a
tradução de linguagem da expressão “reação de saponificação” (esse termo foi mencionado na
resposta do grupo Framafafe) para “reação de formação de sabão” foi possível para esse
aluno. O aluno Igor respondeu no item c (“Você considera alguma dessas explicações como
tendo maior alcance e validade? Justifique”) que:
Sim. A explicação A (“A dicuada corta a gordura”). Porque a dicuada elimina uma
parte da gordura, e a outra permanece. Por isso o sabão é gorduroso (oleoso).
Em relação ao item b (“Você considera alguma dessas explicações sem nenhum
alcance e validade? Justifique”), esse mesmo aluno respondeu do seguinte modo:
Sim, a explicação C (A dicuada tira a gordura). Por que se a dicuada tirar toda
gordura, nem é preciso usá-la.
Vemos nas respostas do aluno Igor que a sua concepção pessoal prevaleceu sobre
todos os outros modos de explicar a interação entre a dicuada e a gordura e foi indiferente às
aulas de Eliane e as interações com o hipermídia. Na visão desse aluno, a gordura é eliminada
em parte sob a ação da dicuada. A parte não eliminada permanece no meio e isso explica
porque o sabão é gorduroso (oleoso). Vemos aqui uma visão associada à percepção sensorial
de Igor sobre os sabões como sendo materiais “oleosos”, o que justifica a presença de gordura
nos mesmos. É interessante observar que ao mesmo tempo em que um modo de explicar das
produtoras do sabão foi considerado por Igor como tendo maior alcance e validade, um outro
modo de explicar vindo das mesmas foi visto como tendo nenhum alcance e validade, e isso
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teve relação com a natureza da concepção pessoal de Igor sobre o fenômeno. “Cortar” para
esse aluno implica em “eliminar uma parte”, e “tirar” significa “eliminar completamente”.
Por outro lado, em relação ao item b (“Você considera alguma dessas explicações sem
nenhum alcance e validade? Justifique”) a aluna Aline respondeu:
A letra “A”, porque cortar, literalmente falando dá imprenção de um objeto cortante
cortando alguma coisa.
Na concepção de Aline não há sentido em dizer que “a dicuada corta a gordura”, por
que “cortar”, para ela, dá a imprensão de um objeto cortante cortando alguma coisa. As
respostas da aluna Tauany para os itens b e c são igualmente interessantes:
Item b: A dicuada elimina a gordura porque ela não elimina e sim corta a gordura.
Item c: A dicuada corta a gordura
ela corta a gordura.

a dicuada faz com que a gordura não passe,

Para Tauany, não faz sentido dizer que “a dicuada elimina a gordura”, porque ela não
elimina e sim corta a gordura. “Cortar” a gordura para Tauany significou que a dicuada age
como uma “reguladora” da quantidade de gordura, fazendo com que ela não passe. Ao
mesmo tempo, essa aluna considerou como “sua” explicação para a interação entre a dicuada
e a gordura as opções A (A dicuada corta a gordura), B (Forma-se uma mistura homogênea),
D (Ocorre uma reação química) e H (Ocorre um rearranjo nas moléculas dos reagentes para
formar os produtos na reação). Como vemos, Tauany também apreciou ver as explicações
químicas associadas a um modo de explicar específico das produtoras do sabão de cinzas
(item A), mas, ao que parece, ela não compreendeu a distinção entre a formação de uma
mistura homogênea e a ocorrência de uma reação química e a inadequação da primeira para
explicar a interação entre a dicuada e a gordura.
A resposta para o item a da aluna Francislane é particularmente interessante porque
nos faz pensar melhor sobre a razão de muitos alunos terem considerado o item B (Forma-se
uma mistura homogênea) como sendo adequado para explicar a formação do sabão:
A dicuada corta, mas não elimina totalmente a gordura, tornando-se uma mistura
homogênea, onde ocorre uma reação química de saponificação devido ao rearranjo
das moléculas dos reagentes para formar o produto.
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Nessa resposta é bastante provável haver uma associação íntima entre a idéia de ser
necessário se formar uma mistura homogênea para que ocorra uma reação química. Essa visão
pode ter sido influenciada pelas imagens exibidas por um dos vídeos do Hipermídia
Etnográfico, as quais podem ser acessadas através de um dos botões de vídeo colocados na
página do texto A mistura que produz sabão. Essas imagens mostram o sebo ser misturado à
dicuada inicialmente em uma panela de ferro ao fogo, e logo depois mostra a formação de
uma mistura “homogênea” desses materiais, de cor amarelada. Depois, as imagens revelam a
formação de um material mais escuro, já próximo ao “ponto” do sabão, o qual também parece
ser “homogêneo”. Através desse vídeo não é difícil supor a formação de uma mistura
homogênea (material amarelado) antes de ocorrer a reação química (material mais escuro). Se
não é essa a influência da visão da aluna Francislane e de outros alunos da turma, então temos
que considerar a possibilidade dessa concepção realmente fazer parte da visão de reação
química dos alunos. Nessa condição, talvez não seja possível para esses alunos que ocorra
uma reação química a partir de uma mistura heterogênea dos reagentes. O curioso aqui é que
nem mesmo o debate estabelecido por Eliane ao redor dessas opções foi suficiente para tornar
clara essa questão para alguns alunos da turma.
Já a aluna Jeniffer, do grupo Artes, emitiu uma resposta para o item a (Qual é a “sua”
explicação para a interação entre a dicuada e a gordura?) que reforça uma outra visão
comum entre alguns alunos:
Eu acho que a dicuada não corta totalmente a gordura e sim tira o excesso dela
para que o sabão não fique muito gorduroso.
Novamente vemos aqui o pressuposto de ordem sensorial de que a “oleosidade” de um
sabão decorre da presença de gordura em sua composição e, associada ao mesmo está a idéia
que a dicuada não corta totalmente a gordura e sim tira o excesso dela para o que sabão não
fique gorduroso.
O aluno Rubinho, do grupo Artes emitiu uma resposta para o item c (“Você considera
alguma dessas explicações como tendo maior alcance e validade? Justifique”) que sugere ter
ocorrido uma ‘mudança conceitual’ nesse aluno:
Antes de saber que a interação entre a dicuada e a gordura era uma reação química
eu acreditava que era a letra A (A dicuada corta a gordura). Mas agora eu vejo que
não tem o maior alcance de validade. Por isso agora eu acho que não.
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Esse aluno substituiu a sua opção anterior pelo modo de explicar de Dona Aparecida
pelo modo químico de explicar a interação entre a dicuada e a gordura. Nesse caso, vemos
uma desconstrução literal de sua concepção anterior seguida por uma reconstrução da
concepção científica no lugar.
A resposta do aluno Rafael para o item a é curiosa porque evidencia uma contradição
em sua concepção de reação química:
Que ao misturar ocorrerá uma reação química, fazendo que a gordura desapareça
(a olho nú), mas na verdade ela estará lá junto com a dicuada.
Para esse aluno, uma reação química não implica em uma transformação ou uma
modificação dos reagentes para formar novas substâncias ou produtos. Uma reação, na visão
de Rafael implica em fazer com que a gordura desapareça (a olho nu), mas na verdade ela
estará lá junto com a dicuada. No item b, Rafael disse que a dicuada não elimina a gordura
apenas se juntam formando uma nova substância, e no item c ele escreveu que “[...] as duas
substâncias se formam fazendo ocorrer uma reação química [...]”. As respostas confusas de
Rafael me conduziram a uma conversa particular com ele após a avaliação. Pelo que pude
perceber, esse aluno havia compreendido bem a explicação química sobre a interação entre a
dicuada e a gordura nos termos de ocorrência de uma reação química. Rafael procurou
explicar isso através da idéia de um rearranjo das moléculas dos reagentes, e ele fez isso
usando mais as mãos do que as palavras. O problema para esse aluno foi expressar a sua
compreensão química usando a linguagem química. Ele havia compreendido bem o fenômeno
do ponto de vista químico, mas não conseguiu explicá-lo através da linguagem social inerente.
Vemos aqui uma transição diferenciada para o conhecimento químico, a qual se deu ao nível
de uma compreensão, mas que ainda não havia possibilitado que Rafael se expressasse usando
a linguagem química adequadamente.
Nem todos os alunos consideraram todos os modos de explicar apresentados na
questão 4 da avaliação como tendo alcance e validade. Para alguns alunos os modos de dizer
das produtoras de sabão não têm nenhum alcance e validade, mas houve também aqueles que
mencionaram que essas explicações eram aquelas com maior alcance e validade. Entre essas
duas opções se situaram alguns alunos que optaram por um modo “não químico” de explicar e
descartaram um outro modo “não químico” de explicar. Em relação aos “modos químicos” de
explicar, todos os alunos consideraram um ou mais dentre eles como as “suas” explicações
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para o fenômeno, mas nem sempre esses modos foram considerados como tendo maior
alcance e validade.
Pelo que foi possível perceber, as respostas dos alunos para a questão 4 da avaliação
mostraram grande diversidade de idéias e opções. Para muitos alunos parece ter havido certa
confusão e incoerência entre as suas opções, enquanto para outros houve um avanço
expressivo em termos de compreensão. Podemos dizer que as explicações químicas passaram
a ocupar um papel central nas visões de todos os alunos sobre a formação do sabão de cinzas?
Por certo que não. Alguns alunos continuaram preservando os seus modos pessoais de ver e
explicar o fenômeno, outros alunos consideraram as explicações das produtoras de sabão
como tendo maior alcance e validade e outros se mostraram confusos ao terem de lidar com
um “leque” de opções, e preferiram se posicionar de acordo com o contexto de realização de
uma “prova de química”. Todavia, podemos dizer que os modos de explicar da Química
começaram a ocupar um maior espaço nas concepções dos alunos, muito embora de modo
diferenciado e ainda não muito bem compreendido por grande parte dos mesmos.
6.5.16.13 - Visões de Mundo
O construtivismo contextual proposto por Cobern é uma forma de construtivismo
social-relativista e a sua ênfase reside em analisar o papel da cultura no desenvolvimento e na
validação das crenças individuais, procurando inserir a ciência no contexto sócio-cultural e
considerando-a como um modo de conhecer o mundo e não o único. De acordo com Cobern, é
importante que os educadores em ciências compreendam as crenças culturais dos alunos e
como essas crenças são sustentadas pelos meios onde eles vivem. Nesses termos, o sucesso da
educação em ciências só é possível se a ciência encontrar um nicho no meio cognitivo e
sociocultural dos alunos, e, como vimos, esse não parece ter sido o resultado final do processo
de escolarização básica de boa parte dos alunos envolvidos nesta pesquisa, devido a estarem
cursando a 3a série do ensino médio, caso contrário teríamos observado um amplo interesse e
orientação dos alunos na direção do conhecimento químico explicativo para fundamentar as
respostas para as perguntas propostas no Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas.
O conceito de ‘visão de mundo’, tomado da antropologia cultural por Cobern, é central
na proposta do construtivismo contextual. Falar em visão de mundo não é algo pouco comum
em trabalhos acadêmicos da área da educação. O que falta, segundo Cobern, é uma definição
mais clara do termo, algo que é melhor compreendido entre os pesquisadores não-Ocidentais
em comparação com os pesquisadores Ocidentais (COBERN, 1991, p. 33). Entre as
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definições normalmente atribuídas a visão de mundo Cobern mencionou as seguintes (Idem,
1991, p. 33):
a visão do mundo de uma pessoa
nosso entendimento de homem e de natureza
nosso tipo de pensamento
como entendemos causa e efeito
O que parece justificar a indefinição do conceito de visão de mundo e o seu uso por
muitos é que a expressão ‘visão de mundo’ parece ser um tanto quanto óbvia em suas próprias
palavras. O termo ‘visão’, por exemplo, remete a ‘modo de ver, conhecer, interpretar’, e
‘mundo’ remete a todo e qualquer ambiente possível na esfera do ‘Planeta Terra’. ‘Visão de
mundo’ seria, portanto, ‘o modo de ver, conhecer, interpretar o mundo’. Mas o termo ‘mundo’
pode variar de pessoa para pessoa, considerando que os seres humanos crescem e se
desenvolvem em partes distintas do planeta e muitas pessoas crescem e se desenvolvem
percorrendo várias partes do mundo em suas vidas. O termo ‘mundo’ pode, portanto, ter
significados que variam de pessoa para pessoa, em se tratando dos mais diversos ambientes de
interação possíveis. Podemos considerar que existem ‘mundos’ menores dentre de um
‘mundo’ maior, como os ‘mundos’ da família, dos amigos, da escola, da ciência e da religião
num cenário Ocidental, por exemplo. Cada um desses ‘mundos’ particulares, no entanto, tem
os seus próprios valores, crenças, expectativas e ações convencionais. O conceito de ‘visão de
mundo’, teria, em conseqüência, uma relação com o que uma pessoa conhece sobre o mundo
(os diferentes ambientes onde vive e os mundos com os quais interage) e que lhe permite
adquirir uma visão cultural correspondente.
Na literatura em antropologia e filosofia, Jones mencionou existirem treze sinônimos
diferentes para visão de mundo e comentou que:
Os críticos suspeitam que um conceito tão distintamente nomeado seja
em si mesmo um tanto quanto vago, e essa suspeita explica
indubitavelmente porque alguns estudantes da cultura preferem ignorar
a noção de visão de mundo de um modo geral (JONES, 1972, apud
COBERN, 1991, p. 33).
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A expressão ‘visão de mundo’ já foi considerada também como sinônimo de religião e
ideologia66, incluindo a ideologia Secular. (Idem, 1991, p. 33). Em relação à religião e à
filosofia:
[...] são quase sempre vistas como dando suporte às visões de mundo. Como
exemplo, as pessoas falam sobre uma visão de mundo Cristã ou Islâmica, uma
visão de mundo construtivista ou realista. De fato, a religião pode ser uma
ferramenta poderosa usada por indivíduos reflexivos para articular
informações religiosas em uma visão de mundo. Além disso, a religião é uma
força formativa particularmente poderosa na mente de uma criança em
crescimento, influenciando em muito os contornos do desenvolvimento de sua
visão de mundo. Todavia, muitos fatores ambientais influenciam as crianças e
os adultos. Embora a religião influencie uma visão de mundo, ela também é,
por si mesma, influenciada pela visão de mundo (COBERN, 2000a, p. 7, 8).

Para ilustrar as influências do ambiente na formação de uma visão de mundo, Cobern
sugere considerar, por exemplo, as diferenças que existem entre os Cristãos Africanos e os
Cristãos Ocidentais, ou entre os Muçulmanos Árabes e os Muçulmanos não-Árabes
(COBERN, 2000a), ou mesmo entre os cientistas Ocidentais e os cientistas não-Ocidentais
(COBERN, 1989). O conceito de visão de mundo adotado por Cobern se baseia no quadro de
referência teórico do antropólogo Michael Kearney e não é um conceito de fácil
entendimento. Kearney se refere a uma visão de mundo como um:
Macropensamento culturalmente organizado: aquelas considerações
dinamicamente inter-relacionadas de um grupo de pessoas que determinam
grande parte de seus comportamentos e tomada de decisões, assim como
organizam grande parte do corpus de suas criações simbólicas... e a
etnofilosofia em geral (KEARNEY, 1984, apud COBERN, 1991, p.19).

Segundo Kearney, uma visão de mundo se associa a um “macropensamento”, o que
pode significar tanto uma modalidade de pensamento no nível “macro”, ou seja, de maior
relevo em comparação com outras modalidades de pensamento, como que um pensamento
que é compartilhado por mais de um indivíduo ou por um grupo cultural. Esse
“macropensamento” é organizado através da cultura e ao mesmo tempo organiza o
pensamento cultural do grupo (etnofilosofia) e as suas criações simbólicas. O aspecto
particularmente interessante desse conceito é a menção à influência determinante de uma
____________________________________________________________________
66. Isso remete à noção de “conjunto ideológico” associado aos signos de que nos fala Bakhtin.
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visão de mundo nas ações, comportamentos e decisões das pessoas, e é de se supor que isso
ocorra através de inter-relações dinâmicas entre as considerações que fazem parte do
“macropensamento culturalmente organizado”.
Para Cobern, uma visão de mundo compreende uma organização fundamental da
mente, que é implícita e culturalmente dependente (Idem, 1991, p. 19). Vemos aqui, portanto,
que em uma visão de mundo há uma inter-relação entre mente (pensamento), organização e
cultura que ocorre de modo implícito, ou seja: inconsciente. O que é mais curioso nesse
conceito é a contradição aparente que existe entre a existência de um modo de pensar num
nível “macro” (no sentido de ser relevante e/ou compartilhado por outros), que embora seja
organizado e fundamental é também inconsciente.
Visão de mundo é o mar no qual as pessoas nadam. Devido à sua proximidade
íntima e devido a uma pessoa perceber tudo através dela, a visão de mundo é
virtualmente invisível. Um(a) Americano(a) não tem consciência da sua visão
de mundo. Um cientista ou educador não tem consciência da cultura da
ciência. Além disso, as observações de eventos em uma cultura cuja visão de
mundo é diferente (prestar exames, participar da Eucaristia ou de ritos de
iniciação dos Fulani, por exemplo) são vistos e julgados através das lentes da
visão de mundo de uma pessoa. A consciência das visões de mundo do outro
faz com que uma pessoa se distancie da sua própria cultura e se aproxime da
cultura do outro (COBERN, 1991, p. 31).

Os constituintes básicos de uma visão de mundo são as suas pressuposições. O
conceito de uma pressuposição (Cobern prefere usar esse termo ao invés do termo
‘suposição’, conforme adotado por Kearney) é crucial para entendermos o conceito de visão
de mundo67. Uma pressuposição, segundo Cobern, tem relação com uma crença, mas é mais
do que uma crença. O conceito de crença é pertinente, por exemplo, no contexto de uma visão
de mundo Cristã ou Islâmica ou Secular. Porém, segundo Ketner (1972, apud COBERN,
1991, p. 40), a natureza de uma visão de mundo está associada a um ‘sistema de crenças
fundamentais’, e é nesses termos que Cobern conceitua uma pressuposição. A diferença entre
uma crença e uma pressuposição, encontra-se, portanto, na associação de um “crença” com a
palavra fundamental68, ou seja, uma pressuposição é uma crença fundamental.
_________________________________________________________________
67. De acordo com o Novo Dicionário AURÉLIO a palavra ‘pressuposição’ se refere a: “Ato ou efeito de
pressupor; conjetura antecipada”. Já a palavra ‘pressupor’ tem o seguinte significado: “Supor antecipadamente,
conjeturar, presumir, fazer supor, dar a entender, subentender”. A palavra ‘suposição’, nesse mesmo dicionário,
tem relação com ‘supor’, que significa “estabelecer ou alegar por hipótese, presumir, imaginar, trazer à idéia”. A
palavra ‘pressuposição’, de acordo com os significados dados acima, é associada a uma suposição ou hipótese
antecipada.
68. Que serve de fundamento; básico; essencial; necessário (Novo Dicionário Aurélio).
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É preciso lembrar que Cobern definiu, em outra instância, que o conceito de crença, na
visão de mundo Sagrada, encontra-se associado a um ato de fé, mas toda crença está
vinculada a uma ‘razão’ e tem um grau de compromisso com um determinado conhecimento
(crença = conhecimento-mais-compromisso) (COBERN, 1993). Nesse sentido, uma
‘pressuposição’ pode ser vista também como um ‘compromisso associado aos conhecimentos
fundamentais’ de uma pessoa. Uma crença comum, para Cobern, é algo consciente, enquanto
uma pressuposição é frequentemente inconsciente. Uma pessoa, portanto, não tem uma
consciência plena das suas pressuposições ou de suas crenças fundamentais ou ainda de seus
compromissos assumidos com os contextos de significação (conhecimentos) fundamentais.
Cobern mencionou também que as pressuposições são ‘crenças superordenadas’. O
exemplo dado por ele ajuda a compreender melhor esse aspecto. Vamos considerar as
seguintes afirmações: “A espécie humana é qualitativamente superior às outras espécies
animais” e “Os alunos não se prontificam ao trabalho sem que haja um empurrãozinho”. A
primeira afirmação é um exemplo de uma ‘crença superordenada’, porque a sua influência na
vida de uma pessoa é mais expressiva. Mas a afirmação de que “os alunos não se prontificam
ao trabalho sem que haja um empurrãozinho” influencia basicamente a vida de uma sala de
aula. A primeira afirmação tem maior amplitude e generalidade, ao passo que a segunda é
subordinada por natureza à sua especificidade. Um outro diferenciador entre os conceitos de
uma pressuposição e de uma crença comum, segundo Cobern, se refere à considerar que o
conceito de pressuposição faz mais sentido ao vê-lo como uma ‘crença precedente’
(COBERN, 1991, p. 41).
As pressuposições são também ‘razões’ que justificam o pensamento e a ação:
Ser racional significa pensar e agir com razão, ou em outras palavras, ter uma
explicação ou justificativa para o pensamento e a ação. Tais explicações e
justificativas se baseiam fundamentalmente nas pressuposições sobre o mundo
de uma pessoa. Em outras palavras, uma visão de mundo inclina uma pessoa a
um modo particular de pensamento (COBERN, 1991, p. 19).

Se inclinar para um modo de particular de pensamento significa que a visão de mundo
de uma pessoa age também como um “filtro”, separando aquelas razões, explicações e
justificativas que são mais coerentes ou consistentes com as crenças racionais fundamentais
dessa pessoa. Jegede, Aikenhead e Cobern associaram essa “capacidade filtrante” de uma
visão de mundo à seleção que os alunos fazem dos conceitos ensinados nas aulas de ciências:
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A visão de mundo de um indivíduo, agindo como um filtro, parece influenciar
a seleção do que considerar nas aulas de ciências (One’s worldview, acting as
a filter, seems to influence the selection of what to attend to in science classes)
(JEGEDE, AIKENHEAD e COBERN, 1996, p. 131).

É possível então que esse efeito orientador ou “filtrante” de uma visão de mundo
explique os diferentes percursos dos alunos dos grupos A e B para responder à pergunta “Por
que a mistura da dicuada com a gordura produz sabão?” (grupo A na direção do
conhecimento químico explicativo – episódios 6 e 7, e grupo B na direção do modo de
explicar de Dona Aparecida e na compreensão dialógica estabelecida entre Leonardo e
Rosemeire – episódio 13(a)), incluindo as suas diferentes respostas ao site contendo
informações químicas encontradas na internet (episódios 7 e 13(b)). Explica também as
diferentes respostas dos alunos dos outros grupos da classe em relação à mesma pergunta. Ao
que parece, os alunos estavam sendo orientados pelas suas pressuposições fundamentais, as
suas visões de mundo, em suas respostas para o fenômeno da formação do sabão de cinzas.
Mas isso não poderia estar relacionado às diferentes capacidades desses alunos em
transitar/compreender as informações químicas ou científicas? Se os alunos Rosemeire e
Leonardo tivessem visões de mundo mais “afinadas” e “compatíveis” com a visão de mundo
da ciência eles teriam “penetrado” mais nas informações químicas do site encontrado na
internet, tal como o fez o aluno Wesley do grupo A? Ou será que mesmo não existindo
“afinidade” e “compatibilidade” os alunos conseguiriam “penetrar” naquelas informações?
Sendo assim, por que não o fizeram? Qual é a relação entre uma visão de mundo e a
capacidade de atravessar fronteiras ou vencer barreiras culturais?
Ao analisarmos a natureza das interações dos alunos dos grupos A e B com a resposta
dada pelo Pensador (hipermídia das ‘Visões de Mundo’) para a pergunta “Por que a mistura
da dicuada produz sabão?” (ver a discussão anterior: As diferentes transições dos alunos
pela resposta do Pensador) vemos que a transição do grupo A por essa resposta, liderada pelo
aluno Wesley, levou a um aprimoramento da “resposta química” dada inicialmente para a
pergunta, tornando-a mais consistente e incluindo as fórmulas químicas das substâncias
envolvidas na reação química de formação do sabão. No caso dos alunos do grupo B,
liderados por Rosemeire e Leonardo, vemos que foi difícil para eles transitarem pela resposta
do Pensador, mas isso não significou que esses dois alunos, em particular, conseguissem fazêlo e compreender a essência do que foi comunicado. Ao que parece, a maior compatibilidade
entre as visões de mundo de Wesley e a resposta do Pensador favoreceu a transição desse
aluno pela mesma, ao passo que no caso de Rosemeire e Leonardo, a incompatibilidade entre

678

as suas visões de mundo e a “resposta química” do Pensador revelou uma barreira para a
travessia cultural, ou seja, colocou em evidência uma transição mais difícil pela resposta do
Pensador. As diferentes visões de mundo dos alunos conduziram não somente a diferentes
travessias de fronteiras, mas influenciaram também a própria natureza da resposta dos alunos:
Wesley incorporou detalhes e fórmulas na resposta do grupo, enquanto Rosemeire procurou
extrair somente a essência da resposta do Pensador. De acordo com a resposta escrita dessa
aluna, bastou dizer: “ocorre uma reação química entre os ácidos graxos contidos na gordura e
a potassa que está presente na dicuada”.
Pelo que vemos uma maior compatibilidade entre duas visões de mundo parece
conduzir a travessias de fronteira mais suaves, enquanto que uma maior incompatibilidade
resulta na existência de barreiras entre mundos. Rosemeire e Leonardo conseguiram vencer
essas barreiras, mas isso não quer dizer que eles alteraram as suas visões de mundo. Todavia,
se Leonardo e Rosemeire conseguiram transitar pela resposta do Pensador e extrair a sua
essência, mesmo tendo visões de mundo mais incompatíveis em relação a essa resposta, o que
dizer de Laís, Eglisson e Messias (seus colegas de grupo)? Os enunciados desses alunos nos
diálogos do grupo B (SEG B5, linhas 19-73, ver a discussão As diferentes transições dos
alunos pela resposta do Pensador) revelam que, para esses alunos, as barreiras para o trânsito
pela resposta do Pensador foram muito maiores, e, se estamos inferindo corretamente, isso
significa que as visões de mundo desses alunos são bem mais incompatíveis em relação às
explicações da ciência. Cobern diz que é comum os alunos apresentarem variações em suas
visões de mundo:
Em princípio, grupos de pessoas e mesmo indivíduos podem ser identificados
por variações em suas visões de mundo que resultam de uma variação nas
pressuposições das categorias universais de suas visões de mundo. Em outras
palavras, onde os alunos são normalmente considerados culturalmente
uniformes, a maior parte das pressuposições no interior das sete categorias
universais será compartilhada pela maioria dos alunos. No entanto, as
variações existem porque algumas pressuposições são compartilhadas somente
por alguns (COBERN, 1990).

O modelo teórico de Kearney é também chamado de Modelo Lógico-Estrutural porque
admite a existência de sete categorias universais numa visão de mundo: o Eu, o Outro, a
Relação, a Classificação, a Causalidade, o Espaço e Tempo (ver a Figura 19). El-Hani e Bizzo
resumiram esse modelo de modo bastante sucinto:
O esqueleto de uma visão de mundo é, de acordo com o modelo, a oposição e
integração do Eu e do Outro (KEARNEY, 1984, p. 106). As demais categorias
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universais são derivadas deste esqueleto. A categoria Relação corresponde à
maneira como é entendida a relação entre o Eu e o Outro, bem como as
relações entre elementos dentro do Eu e do Outro. A dimensão da
classificação se relaciona às principais discriminações dentro do Outro. Notese que, enquanto a Classificação é relativamente estática, a Relação é um
aspecto mais dinâmico da visão de mundo. Deste aspecto dinâmico da
Relação, decorre a categoria universal da Causalidade. A Causalidade, por sua
vez, depende não apenas da Relação, mas também do Espaço e do Tempo

(EL-HANI e BIZZO, 1999, p. 13, 14).

Figura 19 – As categorias Universais do Modelo Lógico-Estruturalista de Kearney69.
Uma visão de mundo também não está livre de erros:
... consiste de suposições e imagens básicas que fornecem um modo de
pensamento sobre o mundo mais ou menos coerente, embora não
necessariamente acurado (KEARNEY, apud COBERN, 1991, 19).

Na noção extraída de Berger (1979, apud COBERN, 1993), uma visão de mundo é a
fundação que dá suporte a uma estrutura de plausibilidade de idéias, atividades e valores de
qualquer grupo cultural, a qual serve como parâmetro de avaliação da plausibilidade
_________________________________________________________________________
69. Em um estudo muito interessante envolvendo uma comparação entre as visões de mundo dos alunos
indígenas Kickapoo (o grupo nativo Americano mais conservador do ponto de vista cultural) e a visão de mundo
da ciência escolar, Nancy Allen (1995) percebeu que o modelo de Kearney não é adequado no contexto da
cultura Kickapoo, porque a categoria “Eu” não foi encontrada por ela como sendo separada da categoria
“Outro”. O termo “universal”, para esta pesquisadora, pode ser problemático na medida em que implica em uma
“consistência através das culturas”, sendo mais adequado considerar o modelo de Kearney como “categorias
transculturais comuns” a muitas culturas. Allen encontrou entre os Kickapoo outras categorias relativas às suas
visões de mundo e não considerou-as como sendo categorias universais, mas categorias específicas dos
Kickapoo.
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de qualquer asserção70. Vemos aqui que o efeito orientador de uma visão de mundo (agir
como um “filtro”) está associado à existência de uma estrutura de plausibilidade de idéias que
é usada como parâmetro para avaliação de qualquer asserção. Nesses termos, as “respostas
não químicas” para a pergunta relativa à interação entre a dicuada e a gordura podem ter sido
mais consistentes e compatíveis com as idéias e valores dos alunos ou as suas estruturas de
plausibilidade. De modo semelhante, as estruturas de plausibilidade dos alunos que emitiram
“respostas químicas” consideraram o conhecimento químico explicativo como o mais
adequado no contexto de explicar o fenômeno.
No início do processo de escolarização, admite-se que as crianças encontram-se em
processo de desenvolvimento de suas próprias visões de mundo e estruturas de plausibilidade,
e a escola não é a única e nem a principal influência desse processo. Os alunos em fase de
escolarização mais avançada, por outro lado, vêm para a sala de aula com visões de mundo
mais desenvolvidas. Como resultado, esses alunos chegam à sala de aula com idéias validadas
culturalmente (visões de mundo). Como a escola não é o principal agente formativo dessas
visões, Cobern diz que as visões dos alunos são chamadas pejorativamente de “concepções
equivocadas” ou “alternativas”.
Nos termos descritos acima, as idéias particulares manifestadas por alguns alunos
sobre a interação entre a dicuada e a gordura, como o fato da gordura atribuir consistência ao
sabão, ou agir no sentido de “dar liga” ao mesmo, ou ser ainda o constituinte do sabão que
atribui “oleosidade” ao mesmo (razão pela qual a dicuada agiria como uma reguladora da
quantidade da gordura retirando o seu excesso) se referem a idéias que podem estar
associadas às suas visões de mundo. Conforme já mencionei anteriormente, o que parece estar
por trás dessas idéias particulares é que os alunos estavam operando segundo as suas
percepções sensoriais: a consistência do sabão não poderia derivar da dicuada pois a mesma é
líquida (o fato da gordura ser sólida é um indício de “consistência”, o que justificaria explicar
o seu papel na constituição do sabão); por outro lado, os sabões foram vistos como materiais
“oleosos”, e isso só poderia ser justificado ao admitir que a gordura não poderia ser
completamente “eliminada” na interação com a dicuada, porque ela é o constituinte que
________________________________________________________________
70. O significado de plausível no Dicionário Aurélio se refere a algo razoável, aceitável, admissível, que merece
aplauso. Nos termos de El-Hani e Bizzo (1999), o termo sugere uma consistência entre concepções e a existência
de conexões com a rede de elementos que constitui a ecologia conceitual de um indivíduo. Para um
conhecimento ser plausível, ou para que haja uma “estrutura de plausibilidade”, portanto, é necessário haver
certa compatibilidade entre concepções; uma concepção não razoável, não aceitável ou inadmissível, se refere
portanto a uma concepção incompatível com aquelas que fazem parte da estrutura de plausibilidade de idéias,
atividades e valores de um indivíduo ou grupo cultural.
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atribui “oleosidade” ao sabão.
Segundo Kearney, uma visão de mundo compreende um ‘modelo dialético e
deevolução’ formado por quadros de referência perceptuais e cognitivos em relação com
comportamentos e com o ambiente físico, social e simbólico. Nesse contexto, as idéias
particulares dos alunos mencionadas acima podem estar se referindo a esse quadro de
referência perceptual: o que os alunos vêem e percebem usando os seus órgãos dos sentidos e
o pensamento associado. O quadro de referência perceptual tem dois componentes: o senso de
exploração (para onde o aluno dirige a sua atenção: as propriedades do sabão em nossa
análise) e o senso de percepção (o que o aluno vê: a consistência e a “oleosidade” de um
sabão). No caso dos alunos que se orientaram para o conhecimento químico na elaboração de
suas respostas, predominaram os ‘quadros de referência cognitivos’ de suas visões de mundo,
o que, segundo o modelo de Kearney, está relacionado à aprendizagem. No caso dos alunos
que se basearam nos conhecimentos das produtoras de sabão para comporem as suas
respostas, tanto o quadro de referência perceptual como o quadro de referência cognitiva
operaram, só que nesse caso a aprendizagem está mais associada à aprendizagem dos
conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas.
É oportuno observarmos aqui que as idéias particulares de alguns alunos continuaram
presentes em suas mentes no final das atividades, conforme foi possível constatar nas
respostas de alguns alunos para a questão 4 da avaliação, como foi o caso da resposta da aluna
Jeniffer que escreveu: Eu acho que a dicuada não corta totalmente a gordura e sim tira o
excesso dela para que o sabão não fique muito gorduroso. É preciso enfatizar que essa
resposta foi dada após a Professora Eliane ter debatido as respostas de todos os grupos para a
pergunta, após ter explicado o fenômeno da interação entre a dicuada do ponto de vista
químico e após a interação dos alunos com a resposta do Pensador no hipermídia das ‘Visões
de Mundo’. Além disso, vários modos científicos de explicar a interação entre a dicuada e a
gordura foram apresentados na questão 4 da avaliação.
Segundo Cobern (1991, p. 94), devido a uma concepção ou crença ter um apelo
intuitivo para um aluno, ele evita o entendimento científico, ou então o aluno pode ter uma
visão de mundo que em princípio é capaz de assimilar a concepção científica, mas que não
decorre de explicações científicas da realidade, e, por isso, o aluno não retém as concepções
ensinadas (caso da aluna Jeniffer). Para haver uma aprendizagem significativa, Cobern diz
que os conceitos científicos devem ser associados à visão de mundo dos alunos, ou essa visão
deve ao menos incorporar um pouco da visão de mundo da ciência. A falha em estabelecer tal
associação é que resulta em uma rejeição ou em uma não-retenção do conceito científico.
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Cobern admite que o modelo da mudança conceitual só é possível se o novo conhecimento
apresentar uma relação de compatibilidade com as visões de mundo dos alunos, e esse pode
ter sido o caso específico do aluno Rubinho, que escreveu a seguinte resposta ao item c da
questão 4 da avaliação (“Você considera alguma dessas explicações como tendo maior
alcance e validade? Justifique”):
Antes de saber que a interação entre a dicuada e a gordura era uma reação
química eu acreditava que era a letra A (A dicuada corta a gordura). Mas
agora eu vejo que não tem o maior alcance de validade. Por isso agora eu
acho que não.
Devido a um significado ser construído sempre em referência às visões de mundo dos
alunos, o conhecimento pode ser construído de modo diferente daquele esperado pelo
professor (as “respostas não químicas” dadas pelos alunos para a pergunta “Por que a mistura
da dicuada com a gordura produz sabão?” são exemplos). O aluno tenderá a significar o
novo conhecimento à luz da sua visão de mundo e, para prestar os exames, ele tenderá a
memorizar o conteúdo ensinado ao invés de significá-lo, havendo pouca ou nenhuma
aprendizagem. Em nosso caso particular é preciso reconhecer que alguns alunos foram
bastante sinceros ao exporem as suas idéias pessoais particulares para a interação entre a
dicuada e a gordura na avaliação, mesmo que essas não correspondessem à visão química do
fenômeno. Todavia, isso não ocorreu com todos os alunos: Messias e Laís, por exemplo,
optaram pelos modos químicos de explicar a interação entre a dicuada e a gordura. Mas isso
muito provavelmente se deu porque eles sabiam que esses eram os modos mais valorizados no
contexto de realização de uma “prova de Química”.
Segundo Cobern, a teoria das visões de mundo está associada aos contextos de
significado, algo que para ele está associado à teoria sociocultural de Vygotsky. Essa teoria
também tem semelhança com a teoria sociocultural da ação mediada de James Wertsch, cuja
pressuposição básica nos diz que o funcionamento mental e a ação humana só podem ser
explicados com base em seus contextos de desenvolvimento históricos, culturais e
institucionais.
Segundo Snively e Corsiglia (2001, p. 25), a teoria das visões de mundo explica
porque alguns alunos falham em compreender o que lhes é ensinado: o problema é que os
conceitos não são nem críveis e nem relevantes para eles. Aikenhead parece concordar com
isso:
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O poder da idéia de uma visão de mundo é confrontar os professores de
ciências que dizem que ninguém aprende Química enquanto eles não
trabalharem duro para isso. O conceito de visão de mundo clareia alguns
aspectos fundamentais dos humanos que não mudam após a idade de, talvez,
cinco anos. As pessoas com uma forte visão de mundo estética não se sentirão
confortáveis em um meio científico e não participarão do mesmo a menos que
algum evento da vida altere isso. E a escola não constitui em um evento da
vida que provoque uma alteração nessa direção (AIKENHEAD, 2004,
comunicação pessoal por e-mail)

O que Aikenhead mencionou acima levanta um aspecto que destaca a importância de
se ter consciência da existência de diferentes visões de mundo entre os alunos. Para ensinar
Química, o professor sabe que tem que “trabalhar duro”, e nós vimos como a Professora
Eliane se empenhou desse modo. Mas mesmo com tanto empenho, didática, uso de recursos
variados e atraentes, e com toda a atenção dos alunos, ainda houve aqueles que mantiveram as
suas concepções originais ou que se mostraram confusos ao explicarem a interação entre a
dicuada e a gordura na avaliação. O que Aikenhead pode estar sinalizando em sua fala é que
não adianta “trabalhar duro”, porque é praticamente impossível ‘alcançar’ a todos os alunos.
Mas será que uma visão de mundo se torna tão inalterável assim após os cinco anos de idade
de um indivíduo? Segundo Cobern,
A força motriz por trás do desenvolvimento de uma visão de mundo é a
necessidade de se relacionar com o mundo exterior. [...] Começando na
infância, cada pessoa interage com o seu ambiente físico e social, e através de
um miríade de interações, as pressuposições de uma visão de mundo são
construídas. O processo ocorre durante um longo período de tempo, sendo o
processo formativo que ocorre na infância da maior importância. Através dos
anos de escolarização, a educação formal contribui para o desenvolvimento de
uma visão de mundo; e, por sua vez, uma visão de mundo fornece a fundação
sobre a qual os quadros de referência cognitivos são construídos durante o
processo de aprendizagem. As experiências comuns de maturação indicam que
em algum ponto da maturidade (fase adulta, por exemplo) a maleabilidade de
uma visão de mundo começa a decrescer. Ela se torna resistente face à
mudança e atribui uma estabilidade cognitiva ao adulto. Como observado
acima, as visões de mundo também têm uma função adaptativa que conduz,
mesmo um adulto, a se ajustar a novos ambientes. Portanto, enquanto as
pressuposições de uma visão de mundo são fortemente retidas, elas não são
imutáveis. A força com que uma visão de mundo é retida parece ser
inversamente proporcional ao grau de heterogeneidade em uma cultura.
Quanto maior for a heterogeneidade, menos fortemente uma visão de mundo é
apta a ser retida. Esse processo de desenvolvimento de uma visão de mundo e
mudança é o que Kearney chama de “construcionismo dialético” (COBERN,
1991, p. 21).

Conforme mencionei anteriormente, Cobern defende a idéia de que para ocorrer uma
aprendizagem significativa dos conceitos científicos, esses conceitos devem encontrar pontos
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de intersecção com as visões de mundo dos alunos, ou essas visões devem ao menos
incorporar um pouco da visão de mundo da ciência para que os conceitos façam sentido. Se
isso não ocorrer, o conceito será rejeitado. Nessa ótica, de nada adianta ensinar Química se as
visões de mundo dos alunos não se tornarem compatíveis com a visão de mundo dessa
ciência. Mas, se para Aikenhead “a escola não constitui um evento” que provoque a alteração
das visões de mundo dos alunos, porque razão Cobern menciona o fato que “a educação
formal contribuiu para o desenvolvimento de uma visão de mundo”.
Todavia, um ensino voltado para influenciar as visões de mundo dos alunos é
considerado complicado por Cobern, porque o conceito de visão de mundo é um conceito
inclusivo que se refere às pressuposições básicas (crenças fundamentais) que afetam a vida
como um todo e não apenas a sala de aula de ciências. Por outro lado, para ocorrer a
aprendizagem significativa de um conteúdo científico é necessário que as visões de mundo
dos alunos se compatibilizem com a visão de mundo da ciência, e isso significa, na maior
parte dos casos, que deve haver uma alteração das visões de mundo dos alunos71. Mas,
Se é difícil alterar concepções, as estruturas superficiais, seguramente é ainda
mais difícil alterar as fundações sobre as quais as concepções são construídas,
as estruturas profundas (COBERN, 1993).

A situação é diferente quando a visão de mundo de um aluno é compatível com o
conhecimento a ser aprendido, embora não precise ser isomórfica com as pressuposições da
ciência escolar. Todavia, o fato de uma visão de mundo ser compatível com a visão de mundo
da ciência não implica, necessariamente, em uma garantia de aprendizagem. Um exemplo
disso pode ser observado na resposta dada pelo aluno Pablo que adotou todas as opções
exclusivamente “científicas” apresentadas na questão 4 da avaliação final como a “sua” visão
da interação entre a dicuada e a gordura, incluindo a formação de uma mistura homogênea
para explicar a interação entre a dicuada e a gordura, e, como sabemos, a visão de mundo de
Pablo é bastante orientada e compatível com a visão de mundo da ciência.
Se aprender ciências ou Química implica em haver uma alteração das visões de mundo
dos alunos ou uma maior orientação e interesse pessoal na direção de uma visão de mundo
____________________________________________________________________
71. É preciso exemplificar algumas eventuais incompatibilidades entre uma visão de mundo científica e as visões
de mundo dos alunos de ciências. A objetividade, a materialidade, o reducionismo, o mecanicismo e a abstração
são algumas das pressuposições do conhecimento científico. Os alunos podem, no entanto, ter crenças subjetivas
ou emocionais, holísticas ou integradoras, sociais ou humanistas, religiosas, místicas e em relação à abstração,
ela pode ser mais do tipo visual do que simbólica.
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científica, então é de se supor que as aulas de ciências tenham de ser mais dialógicas do que
podemos pressupor. Além de dialogar sobre as idéias e os modos de conhecer inerentes aos
alunos, o ensino talvez tenha que assumir um caráter mais epistemológico. Nesse cenário, os
professores teriam que orientar as suas aulas na direção de destacar as pressuposições ou
crenças fundamentais associadas à visão de mundo da ciência e identificar as crenças
fundamentais dos alunos, estabelecendo uma comparação e uma conscientização das
diferenças e semelhanças. A Professora Eliane descreveu movimentos nessa direção durante
as suas aulas, e isso foi feito mais objetivamente ao redor dos dois modos de conhecer em
jogo. Como resultado disso, algumas alunas, tais como Maria e Marilene, por exemplo,
perceberam algumas vantagens no modo científico de explicar e conhecer:
Marilene: [...] as explicações químicas tem uma visão mais detalista e direta, entretanto
todas as explicações são válidas [...].
Maria: [...] a linguagem química é de difícil compreensão mas é onde aprofundamos, e
observamos tantas coisas, que estavam escondidas, por exemplo você sabe que socando as
cinzas sai um líquido vermelho, mas o que tem nas cinzas?, porque a cor sai diferente? Há
várias substâncias e explicações que só um estudo mais profundo pode nos fornecer.
6.5.16.14 - A teoria da aprendizagem colateral: um modo não-Ocidental de ver a instrução
Talvez seja oportuno apresentar nessa discussão a teoria da aprendizagem colateral de
Jegede (1995) devido às suas relações com a instrução desenvolvida em sala de aula e o
construtivismo contextual proposto por Cobern. No escopo dessa teoria, a cultura dos alunos é
considerada como parte do processo de aprendizagem em ciências, mesmo que esteja ausente
ou não seja considerada explicitamente. O referencial de análise dessa teoria é particularmente
interessante porque se refere a um cenário não-Ocidental no qual se dá a interação entre a
visão de mundo tradicional dos alunos Africanos (ciência nativa) e a “visão de mundo
Ocidental mecanicística” (visão de mundo da ciência Ocidental).
A teoria da aprendizagem colateral procura explicar como os alunos não-Ocidentais
(Africanos, no caso) lidam com os conteúdos das aulas de ciências cujo ambiente de ensino
não é receptivo aos seus conhecimentos nativos. Segundo essa teoria, os alunos podem
colocar os diferentes conhecimentos em “compartimentos separados” na memória, sem que
haja interação entre eles (aprendizagem colateral paralela), podem aprender visões distintas
simultaneamente sobre um mesmo fenômeno (aprendizagem colateral simultânea), podem
construir conhecimento com base nos desafios colocados pela oposição de uma visão de
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mundo a outra (aprendizagem colateral dependente) e podem construir conhecimento com
base em uma convergência ou reforço entre visões de mundo distintas (aprendizagem
colateral segura).
Essa teoria se apóia no paradigma “Conceitual Eco-cultural” defendido pelo seu
propositor, cujas bases se apóiam no construtivismo que, tal como proposto por Cobern, deve
levar em consideração a influência do ambiente sociocultural do aluno em sua aprendizagem.
Isso, para Jegede, não significa lidar somente com o conhecimento prévio dos alunos, mas
também com os conhecimentos nativos existentes na sociedade Africana. A proposta de
Jegede se refere, na verdade, a uma proposta de ensino e aprendizagem que incorpore a
cultura Africana no currículo de ciências. Embora seja uma teoria de “aprendizagem”, ela
pode servir também para planejar estratégias de ensino envolvendo diferentes modos de
conhecer.
Conforme mencionei acima, há quatro tipos de aprendizagem colateral segundo
Jegede, formando uma espécie de continuum através do qual os alunos progridem na medida
em que se dá a aprendizagem significativa:
- A aprendizagem colateral paralela admite ser possível coexistirem diferentes modos de ver
o mundo na memória de longo-tempo dos alunos, sem haver desequilíbrio, confusão ou
surpresa na instrução, exceto talvez para acomodar as diferentes visões apresentadas na sala
de aula. Um exemplo disso pode ser observado na reação de Maria (do grupo A) quando se
mostrou surpresa com a palavra “produz” presente na pergunta “Por que a mistura da
dicuada com a gordura produz sabão?”. Essa aluna mostrou um modo de pensar e
compreender muito semelhante ao das mulheres que fazem o sabão de cinzas, e tanto a
palavra “produz” como a idéia de reação química que foi inserida por Wesley no grupo,
podem ter significado que Maria teve que ir acomodando gradualmente a visão química do
fenômeno em sua memória, sendo possível que isso tenha ocorrido de modo “paralelo” à sua
aprendizagem dos conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas.
- Na aprendizagem colateral simultânea as idéias de duas visões de mundo distintas são
apresentadas simultaneamente aos alunos. Um exemplo disso são os quadros de comparação
de linguagem presentes em algumas das respostas do Pensador no hipermídia das ‘Visões de
Mundo’, nos quais pelo menos dois modos de falar e explicar o fenômeno relativo à natureza
da interação entre a dicuada e a gordura são apresentados simultaneamente aos alunos na
instrução.
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- Na aprendizagem colateral dependente uma visão de mundo é apresentada para desafiar
uma outra de modo a conduzir à construção de um novo conhecimento ou à rejeição de uma
das visões. Esse processo é visto como semelhante ao modelo da mudança conceitual
proposto por Posner et al. (1982, apud JEGEDE, 1995, p. 120), mas não implica
necessariamente em substituir um esquema pré-existente. Um exemplo desse tipo de
aprendizagem pode ser percebido na atividade envolvendo a polêmica do uso da soda do
Hipermídia Etnográfico, no qual Dona Aparecida e Dona Rosa são desfavoráveis ao uso dessa
substância no preparo do sabão de cinzas, enquanto Dona Anésia é favorável. Todos os
grupos de alunos se mostraram desfavoráveis ao uso da soda em suas respostas dadas para a
pergunta “Você é a favor ou contra o uso da soda no preparo do sabão de cinzas?”. Através
das aulas, a Professora Eliane (ver a SERIE P9) fez com que a maior parte dos alunos
percebesse que uma pequena quantidade de soda poderia ser usada no processo, desde que em
quantidade inferior ou pelo menos igual à requerida pela estequiometria da reação, com a
vantagem de acelerar o mesmo. Após as aulas de Eliane, somente dois grupos de alunos não
alteraram as suas respostas anteriores, ou seja, continuaram sendo desfavoráveis ao uso da
soda. Todos os outros grupos, no entanto, alteraram as suas respostas para a pergunta
justificando-as com base nos conhecimentos de estequiometria de reação aprendidos nas
aulas. Nesse caso uma nova percepção sobre o uso da soda no preparo do sabão de cinzas foi
construída pelos alunos e a Professora (ver a SERIE P9, especialmente as linhas 12-19, nas
quais o aluno Paulo percebeu que a soda poderia ser usada no preparo do sabão em
quantidade igual à requerida pela estequiometria da reação química envolvida, e ele percebeu
isso antes da Professora explicar o assunto).
- A aprendizagem colateral segura prevê a criação de um novo conceito a partir de visões de
mundo aparentemente conflitantes. O aluno avalia as visões de mundo e procura fazê-las
convergir, uma reforçando a outra. Um exemplo de “ensino” dessa natureza são as aulas em
que a Professora Eliane procurou justificar alguns aspectos práticos envolvidos na obtenção
da dicuada à luz dos seus conhecimentos de Química (o uso de água quente pelas produtoras
do sabão, por exemplo, foi reforçado pelo fato da dissolução do carbonato de potássio
presente nas cinzas ser endotérmica). Creio que um outro exemplo de aprendizagem dessa
natureza pode ser observado nas respostas de alguns alunos para a questão 4, itens “b” e “c”
da avaliação final, com respeito à visão dos alunos sobre os diferentes modos de explicar a
interação entre a dicuada e a gordura (modos de explicar das produtoras do sabão de cinzas,
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modos de explicar “químicos” e explicações de alguns alunos). A aluna Marilene, por
exemplo, escreveu no item “b” que:
Sim, as explicações químicas tem uma visão mais detalista e direta, entretanto
todas as explicações são válidas, deve-se levar em conta o meio e o tipo de
linguagem.
Essa aluna percebeu que as explicações químicas são mais “detalistas e diretas”, mas
todas as explicações foram consideradas válidas por ela, levando em conta “o meio e o tipo de
linguagem”. Marilene reconheceu os diferentes tipos de conhecimento como sendo válidos de
acordo com o contexto em que são utilizados, havendo uma relação entre “o meio e o tipo de
linguagem”. Na aprendizagem colateral segura dessa aluna, um novo conceito de natureza
epistemológica foi alcançado, no qual as diferenças entre diferentes modos de explicar e
linguagens foram justificados de acordo com o meio em que foram gerados e que são
utilizados.
Semelhante à aluna Marilene, o aluno Felipe escreveu como resposta ao item “c”:
Não, como já disse anteriormente, as afirmações tem capacidade para abrir um
“leque” de opções, acessível a diferentes pessoas com diferentes níveis culturais.
Felipe percebeu que os diferentes modos de explicar vistos nas aulas representam um
“leque” de opções, cujo acesso e uso depende essencialmente do “nível cultural” das pessoas.
Na aprendizagem desse aluno, é possível perceber uma ampliação de seus conhecimentos, e
isso representa uma grande diferença em comparação com suas aulas normais de Química,
onde somente um modo de explicar/conhecer é apresentado; nessa situação, somos levados a
concluir que não há um “leque” de opções e o conhecimento é restrito aos alunos de um certo
“nível cultural”.
Na resposta da aluna Maria para o item “b”, é possível perceber o reflexo das aulas da
Professora Eliane em sua aprendizagem, nas quais muitas vezes se procurou ensinar a
Química presente no preparo do sabão de cinzas e reconhecer ao mesmo que a prática pode
ocorrer com sucesso e de modo independente dessa ciência:
Não, todas alcançam seu objetivo, com ou sem conhecimento científico.
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O que Maria quis dizer em sua resposta é que as produtoras do sabão de cinzas não
necessitam de ter conhecimento científico para produzirem o mesmo. Em sua aprendizagem
colateral segura, Maria percebeu que o conhecimento científico nunca teve alcance e validade
no preparo do sabão de cinzas, mas, ao se referir à linguagem química no item c da quarta
questão da avaliação, Maria disse que “é onde aprofundamos e observamos tantas coisas que
estavam escondidas”, percebendo também que o conhecimento químico tem um alcance
diferenciado, justificando a sua validade na aprendizagem escolar. Marilene, Felipe e Maria
aprenderam nas aulas que existem modos diferentes de conhecer e explicar, e que cada um
deles tem o seu alcance e validade de acordo com o “meio”, a “linguagem” e o “nível
cultural” das pessoas envolvidas.
Jegede menciona que os diferentes tipos de aprendizagem colateral não são
necessariamente distintos um do outro e não são vistos como compartimentalizados, mas
como um continuum, no qual os alunos podem ser guiados a progredir da aprendizagem
paralela através da simultânea e independente para a aprendizagem colateral segura. Creio
que a instrução desenvolvida nesse estudo pode ser vista através desse continuum proposto
por Jegede. A aprendizagem do preparo do sabão de cinzas e dos conhecimentos das
produtoras desse sabão começou a partir de uma aprendizagem colateral paralela, no qual os
alunos interagiram com os conhecimentos dessas Senhoras, e esses não faziam parte de suas
realidades cotidianas. Depois os alunos começam a interpretar os conhecimentos dessas
mulheres descrevendo movimentos interpretativos segundo eles mesmos e na direção de
outras visões, e aqui vemos a transição para uma aprendizagem simultânea e dependente. Ao
final, a Professora Eliane explorou os conhecimentos de Química inerentes e os alunos
interagiram com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’, analisando os diferentes meios,
linguagens, modos de explicar e contextos de uso e aplicação dos conhecimentos envolvidos.
As visões finais dos alunos Marilene, Felipe e Maria parecem exemplificar uma
aprendizagem colateral segura quanto à natureza desses conhecimentos e os seus contextos,
cada qual tendo os seus níveis particulares de alcance e validade.
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6.5.17 - Episódio no 20: “Você acha que um olho gordo influencia realmente o preparo do
sabão de cinzas?”
Conforme já comentei na introdução dos episódios de análise, a seleção dos diálogos e
movimentos observados nas atividades desenvolvidas durante esse estudo foi uma tarefa
difícil. Além dos episódios descritos até aqui, houve várias experiências interessantes, ricas e
férteis para discussão, seja nas interações dos alunos com o Hipermídia Etnográfico e com o
hipermídia das ‘Visões de Mundo’, seja nas aulas da Professora Eliane. Todavia, creio que já
foi possível oferecer ao leitor uma idéia de como se deu a interação dos alunos e da Professora
com o Hipermídia Etnográfico e o seu conteúdo. Existe, entretanto, um aspecto que não
poderia ser deixado de lado na presente análise devido à sua relação com um aspecto
específico que integra os conhecimentos ao redor do preparo do sabão de cinzas. Esse aspecto
diz respeito ao modo particular das produtoras do sabão de cinzas explicarem o fato de um
sabão “desandar”, ou seja, não ser produzido com sucesso. Nesse último episódio selecionado
para discussão e análise, vamos acompanhar de perto os movimentos dos alunos e da
Professora Eliane ao redor da crença em “olho gordo” como um fator que faz o sabão
“desandar” em certas ocasiões. Junto a essa crença existe uma outra de natureza similar,
referente à influência das fases da lua no preparo do sabão de cinzas. Essas duas crenças das
produtoras do sabão foram comunicadas no Hipermídia Etnográfico (ver o texto Influências
da lua e de um “olho gordo”) e serviram de base para a proposição de duas perguntas nesse
instrumento para interpretação dos alunos: “Você acha que um olho gordo influencia
realmente o preparo do sabão de cinzas?” e “Você acredita que as fases da lua influenciam o
preparo do sabão?”.
As duas perguntas mencionadas acima foram bastante discutidas pelos alunos em seus
grupos de trabalho, revelando uma abordagem comunicativa bastante interativa (participação
de todos os alunos) e dialógica (geração de várias idéias), havendo um número elevado de
falas simultâneas, conforme mostraram os alunos dos grupos A e B. Os diálogos desses
alunos revelaram dúvidas e incertezas quanto à influência da lua e um posicionamento mais
firme e negativo, embora também dúbio, quanto à crença na influência de um “olho gordo”.
Ao desenvolver a presente análise à luz da natureza das duas perguntas formuladas,
poderíamos supor que as reações diferenciadas dos alunos em relação às duas crenças
mencionadas tivessem relação com a presença da palavra “realmente” na pergunta relativa ao
“olho gordo”. Nesse sentido, a inserção dessa palavra na pergunta poderia ser um fator
direcionador para uma negação mais firme dos alunos para essa crença. Mas isso talvez não
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tenha influenciado as diferentes posições dos alunos. Essas duas crenças, embora tenham uma
natureza semelhante, elas parecem compreender, na realidade, crenças distintas no contexto
de vida-mundo dos alunos, sendo a questão da influência da lua mais dúbia devido ao
reconhecimento de sua relação com certos fenômenos naturais, como as marés, por exemplo,
e com fatos da vida cotidiana, como o hábito que muitas pessoas têm de cortar os cabelos na
lua certa. Embora a palavra “realmente” presente na pergunta relativa ao “olho gordo” possa
ter sugerido aos alunos se tratar de uma crença mais sem sentido do que a outra, é possível
que os alunos tenham visto a mesma sem essa influência.
Para conhecer de perto os diálogos dos alunos ao redor dessas perguntas, conforme
propostas no Hipermídia Etnográfico, convido o leitor à leitura das Seqüências de Enunciados
do Grupo A e do Grupo B: SEG A3, linhas 1-84; SEG B3, linhas 303-347 e SEG B6, linhas
64-270. A leitura dessa última seqüência é particularmente recomendável para o leitor
interessado em verificar como essas questões foram polêmicas entre os alunos e como
conduziram à relações com aspectos particulares de seus contexto de vida-mundo. Houve
casos nos quais até mesmo algumas concepções curiosas dos alunos vieram à tona, como foi o
caso da aluna Laís, do grupo B, que revelou uma dúvida sobre a presença física da lua e do sol
no céu em dias nublados ou chuvosos (ver SEG B6, linhas 238-270).
Nos últimos diálogos de análise mostrados a seguir vamos considerar como ponto de
partida a aula da Professora Eliane ao redor da crença sobre o efeito prejudicial de um “olho
gordo” na produção do sabão. A aula ocorreu no laboratório de informática da escola e usou
como recurso o hipermídia das ‘Visões de Mundo’:
1.
2.
3.

P: Nas perguntas aí, procura lá. “Você acha que um olho gordo influencia realmente o
preparo do sabão de cinzas?”.
Aluna: Aí, aí.
P: Dá um clique. / Todo... Todos os grupos, eles acharam que não. Que não influencia.
Que é apenas uma crendice. Mas o grupo Águias, eles acharam o contrário, eles acharam
que sim, que um olho gordo poderia influenciar o sabão de cinza, né? A produção dele.
[Se aproxima do grupo] Cês poderiam falá um pouquinho sobre isso. [Alunos conversam ao
fundo] / Vô lê a resposta de vocês. “Sim, pois uma vez eu estava preparando um sabão, aí
um vizinho meu estava falando...”, é... “que eu tinha a mão boa para fazer o sabão e ele
não tinha, aí o meu sabão desandou”. Essa foi a fala do Senhor José.
(Trecho extraído da SERIE P10)

A aula de Química do dia começou com a pergunta referente à influência do “olho
gordo” no preparo do sabão de cinzas. A Professora Eliane iniciou a aula pedindo aos alunos
que localizassem a pergunta correspondente no menu do hipermídia das ‘Visões de Mundo’.
Assim que o menu de respostas para a pergunta apareceu na tela dos computadores, Eliane
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mencionou que todos os grupos “acharam que não”, ou seja, acharam que um “olho gordo”
não exerce influência no preparo do sabão de cinzas. Todavia, a resposta do grupo Águias foi
afirmativa, e Eliane então focalizou a atenção na resposta desse grupo.
Com exceção do grupo Os Incríveis, todos os grupos associaram a crença em “olho
gordo” a uma “superstição”. Esse primeiro, no tanto, associou essa crença a uma “crendice
popular”, a uma “lenda”. O grupo Álcalis mencionou também se tratar de uma “explicação
ilógica pelo descontrole dos ingredientes”. Esse grupo foi o único que justificou a crença em
“olho gordo” a uma explicação específica, cujo conteúdo remete ao que esses alunos
aprenderam na interação com o Hipermídia Etnográfico. Um “descontrole dos ingredientes”
se refere, nesse caso, a um desrespeito das proporções relativas necessárias entre as
quantidades de dicuada e de gordura, conforme foi comunicado no texto O “ponto” do sabão,
e que foi enfatizado na atividade envolvendo os modos de explicar a interação entre a dicuada
e a gordura. Além disso, o grupo Álcalis mencionou que a explicação associado ao “olho
gordo” é “ilógica”.
A resposta do grupo Águias se baseou em uma entrevista feita ao Senhor José, pai de
uma das alunas do grupo. Esse Senhor declarou que um vizinho se aproximou dele enquanto
ele estava preparando um sabão em certa ocasião, o qual lhe disse que ele “tinha a mão boa
para fazer o sabão” e que ele (o vizinho) não tinha. Ao que parece, o sabão do Senhor José
não foi produzido com sucesso naquela ocasião, “aí o meu sabão desandou”, disse ele, o que
foi associado a algo que estava “oculto” em sua interação e conversas com o seu vizinho: um
“olho gordo”. A Professora então perguntou aos alunos do grupo se eles “poderiam falá um
pouquinho sobre isso” e a aluna Michele, do grupo Águias, respondeu:
Michele: Ah, isso aí foi... eu pedi uma explicação pro meu pai. Aí ele falô assim que lá
na...
5. P: Pssiiuu.
[Alunos ficam quietos].
6. Michele: ... Quando a mãe dele fabricava esse tipo de sabão, ele falô assim que ele tava lá
aprendeno a fazê, que tava começano a fazê tamém pra... pra uso deles próprios lá. Aí ele
falô assim que uma vez, certo dia, ele tava fazeno um sabão lá. Aí chegô um tal dum
vizinho dele, é... A gente ficô com a resposta desse jeito. Falô assim que ele tava fazeno o
sabão lá, de repente o... o home lá chegô e falô assim que ele tinha a mão boa, que o otro
não conseguia fazê de jeito nenhum, o sabão dele sempre dava errado lá de um jeito que
ele explicô, só que eu não entendi direito não, aí ele falô assim que... tava fazêno sabão...
7. P: Que influencia sim. Que um olho gordo influencia. Aí vocês concordaram com isso?
Também.
8. Michele: Aham.
4.

(Trecho extraído da SERIE P10)
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Em sua resposta Michele pareceu estar tensa, mas acrescentou alguns dados da
entrevista feita com seu pai. Segundo ela, o fato ocorreu na fase de aprendizagem do seu pai
sobre o preparo do sabão de cinzas: “... quando a mãe dele fabricava esse tipo de sabão, ele
falô assim que ele tava lá aprendeno a fazê, que tava começano a fazê tamém [...]”, disse ela,
e que um dia “chegô um tal dum vizinho”, que mencionou que “o sabão dele sempre dava
errado” de acordo com o seu modo de preparo, o qual Michele disse não ter compreendido
bem como era. De acordo com a resposta formulada por Michele como a resposta do grupo
Águias, a qual deve ter sido corroborada pelos seus colegas de grupo, e de seu relato para
Eliane, conforme mostrado acima, essa última logo compreendeu a razão por detrás da
resposta distinta dada pelo grupo72.
Eliane percebeu que se tratava de uma informação realmente vinda do pai dessa aluna,
e que essa foi a fonte da resposta do grupo: “A gente ficô com a resposta desse jeito”,
conforme mencionou Michele. Eliane então remeteu a pergunta à classe:
9. P: Cês acham que influencia?
10. Rubinho: Eu acho que o olho gordo foi na mão do cara, não foi no sabão não.
11. P: É, e os demais grupos, é, eles falam que não, né? Que é uma crendice. Então,

resposta do Pensador. Vamo lá. / Resposta do Pensador.

procura a

// [Alunos acessam a página contendo a resposta do Pensador no hipermídia].
12. P: “De acordo com o conhecimento químico, a formação de um sabão é uma reação
química. Diversos fatores podem afetar as reações químicas”. Falem aí alguns fatores que
pode afetá a reação química.
/
13. Aluno: (...).
14. P: Cês conhecem algum fator que pode influenciá numa reação química?
15. Alunos: (...).
16. Wesley: Concentração dos reagentes.
17. P: Concentração dos reagentes, as quantidades. Que mais?
18. Wesley: Catalisador.
19. P: Catalisador.
20. Wesley: Aumento de temperatura.
21. P: Temperatura. / Superfície de contato.
22. Alunos: (...).
23. P: É, mas e um olho gordo?
24. Alunos: Não. Não. Não.

Ele é um fator que afeta uma reação química?
(Trecho extraído da SERIE P10)

___________________________________________________________________________________
72. Para mostrar ao leitor como a crença em “olho gordo” é uma crença “universalmente” compartilhada, ver a
resposta dada pela avó do aluno Eglisson do grupo B conforme a leitura pausada da aluna Rosemeire durante as
discussões do grupo sobre a questão na SEG B3, linha 314: “Isto é uma frase correta / porque / ele realmente /
atrapalha / esse tipo de olho gordo / devido ele ser / um produto diferente, natural e raro”. Em sua resposta,
Dona Maria José confirmou o fato do “olho gordo” “realmente” influenciar o preparo do sabão de cinzas, “Isto é
uma frase correta”, disse ela, e depois associou o fato a atributos inerentes ao sabão de cinzas: ser “diferente”,
“natural” e “raro”.
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O aluno Rubinho respondeu que achava que o “olho gordo foi na mão do cara, não foi
no sabão não”. É interessante perceber certa ambigüidade na resposta desse aluno. O “olho
gordo”, segundo a resposta de seu grupo foi: “é pura superstição”, “porque o preparo é o
mesmo”. Em sua resposta à pergunta de Eliane, Rubinho revelou que acreditava que um “olho
gordo” pudesse afetar a “mão do cara”, mas não o sabão. Eliane não se deteve muito no que
Rubinho disse, pois sua intenção na aula era explorar outras perguntas e respostas no dia e deu
prosseguimento pedindo aos alunos que acessassem a resposta do Pensador no hipermídia das
‘Visões de Mundo’.
O primeiro elemento que compõe essa resposta é o desenho de um “olho” cuja
“pupila” dilata periodicamente. Esse olho aparece no centro do menu de respostas do
hipermídia, e corresponde precisamente a um botão de interatividade, o qual responde ao
clique do mouse dando acesso às páginas que compõem a resposta do Pensador. A primeira
página dessa resposta logo apareceu na tela dos computadores dos grupos e Eliane leu para os
alunos somente um trecho da frase inicial da mesma, que associa a formação de um sabão a
uma reação química e menciona existirem diversos fatores que podem afetar as reações
químicas. Eliane leu essa informação e usou-a para explorar junto aos alunos perguntando:
“Cês conhecem algum fator que pode influenciá numa reação química?” (Linha 14).
Quem respondeu à solicitação de Eliane foi o aluno Wesley do grupo The best team
(grupo A), o qual mencionou a “concentração dos reagentes”, a presença de um “catalisador”
e o “aumento de temperatura”. Cada um desses fatores foi avaliado positivamente pela
Professora, revelando três seqüências de tríades do tipo I-R-A (linhas 14-21). No final Eliane
mencionou ainda o fator “superfície de contato”. Depois, ela perguntou se um “olho gordo”
era um fator que afetava uma reação química e vários alunos responderam que “Não. Não.
Não” (Linha 24). Colocando os argumentos nesses termos, foi fácil excluir o “olho gordo”
como um fator que afeta a formação do sabão. Dificilmente um “olho gordo” poderia afetar o
preparo do sabão de cinzas, porque a sua formação compreende uma reação química.
Vemos aqui um trecho particularmente interessante da aula de Eliane, pois através da
crença das produtoras de sabão foi possível estabelecer uma “ponte”, via a informação do
hipermídia, com conteúdos da química escolar. Observo, contudo, que foi somente um aluno
da sala que respondeu assertivamente nessa direção, mencionado os fatores que afetam “a
velocidade” de uma reação. Mas mesmo que os alunos e a Professora tivessem mencionado
fatores de outra natureza (como foi feito em outra aula; ver, por exemplo, a SERIE P 8, linha
9), como a freqüência de colisões moleculares e a ocorrência de colisões com energia superior
à da energia de ativação da reação, os alunos teriam reconhecido que um “olho gordo” não faz
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parte dos conhecimentos químicos sobre as reações. Vemos aqui uma situação na qual há uma
demarcação clara entre uma crença que integra o conhecimento das produtoras de sabão e que
não integra o conhecimento químico, e a Professora Eliane percebeu isso:
25. P:

É, essa resposta de vocês aí. Cês tão olhano o conhecimento da ciência ou das
produtoras de sabão?
26. Aluna: Da ciência.
27. P: Da ciência?
28. Wesley: O nosso não. O olho gordo?
29. P: Que um olho gordo não afeta a reação. Então por que quê vocês acham assim, elas
lançam mão dessa crendice pra falá, né? Ah, o sabão desandô. Então elas usam isso como
explicação, será por quê?
(Trecho extraído da SERIE P10)

Eliane quis saber se a resposta dada pelos alunos do grupo Águias tinha relação com o
“conhecimento da ciência ou das produtoras de sabão?”. Os alunos do grupo não
responderam, pois a resposta era óbvia, mas uma aluna da sala disse: “Da Ciência”. Parece
que houve uma pequena confusão aqui e certamente essa aluna não estava se referindo à
resposta do grupo Águias. Eliane então perguntou: “Da Ciência?” e Wesley disse: “O nosso
não. O olho gordo?”. Parece que Wesley também se confundiu em sua fala, ou não entendeu
bem o que Eliane havia perguntado. Ele disse: “O nosso não”, ou seja, “a nossa resposta não”,
mas a resposta do grupo de Wesley certamente foi elaborada sob a ótica do conhecimento
científico, conforme pode ser observado na resposta do grupo The best team no hipermídia:
“Não, é apenas uma superstição”.
No final do diálogo acima (Linha 29) Eliane voltou a se referir à resposta dada pelos
alunos do grupo Águias: “Então por que quê vocês acham assim, elas lançam mão dessa
crendice pra falá, né?”, e remeteu uma pergunta adicional para a classe: “Então elas usam isso
como uma explicação, será por quê?”. Os alunos responderam dizendo que se tratava de uma
“desculpa” (resposta do aluno Felipe, SERIE P10, linha 30), que se tratava de uma falta de
atenção (resposta do aluno Pablo, SERIE P10, linha 31) e depois muitos alunos começaram a
falar ao mesmo tempo, revelando a penetração do tema na turma. Eliane então perguntou aos
alunos se as produtoras de sabão realmente acreditavam em “olho gordo” e o diálogo
prosseguiu:
34. P:

Mas será que elas assim, elas sabem? Elas sabem que... de verdade, que aquilo desandô
e não deu certo por que alguma coisa está errada ou ela acredita mesmo que é olho gordo?
35. Alunos: Acredita.
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36. P:

Ela acredita nisso? [Alguns alunos confirmam com a cabeça]. Então tá, agorinha mesmo
nós vamo voltá a falá sobre isso aí. Continua. / [Alunos acessam a página seguinte no
hipermídia das ‘Visões de Mundo’]. Olha o quinto parágrafo. “Esse caráter mágico...”. É...
essa... essa magia, né, essa coisa BONITA de se vê que é os materiais se transformando em
outros, totalmente diferente. Isso é bonito pras mulheres que produzem sabão. Bonito pra
nós que somos estudantes de Química. Bonito para o químico. Mas só que as visões são
diferentes, porque os conhecimentos são diferentes. É, o químico, por exemplo. Ele tem a
visão da Ciência. A Ciência, ela tem... ela é criteriosa, o pesquisador busca, é, fontes
bibliográficas, estuda, vai a fundo no assunto, cria teorias, é, e práticas pra... pra EXPLICÁ
o processo, né? Como que a coisa acontece. Explica a transformação macroscópica e
microscópica. É um conhecimento diferente. Agora, o conhecimento das produtoras de
sabão, como que ele acontece?
(Trecho extraído da SERIE P10)

Para os alunos, as produtoras do sabão de cinzas realmente acreditam na influência de
um “olho gordo” no preparo do sabão. Mas Eliane preferiu deixar esse aspecto da discussão
de lado e partiu para a análise de um outro trecho da resposta do Pensador. É interessante
observar que Eliane só disse “Continua” para os alunos e eles obedeceram acessando a página
seguinte da resposta do Pensador. Isso evidencia o quanto os alunos já haviam se acostumado
à linguagem de navegação do hipermídia, compreendendo o significado da palavra
“Continua” e respondendo imediatamente à Professora. É preciso observar também que ao
dizer “Continua” para os alunos, Eliane “pulou” o trecho da resposta do Pensador que cita
uma observação importante para compreender a crença em “olho gordo”, com base nas
reflexões de Geertz (1999) sobre a feitiçaria entre os Azande (tribo Africana). A questão
colocada por esse antropólogo em sua análise sobre a feitiçaria entre os Azande aponta para o
fato de que “a feitiçaria não celebra uma ordem visível e sim confirma uma outra ordem, esta
extremamente visível”. A ordem visível a que Geertz se refere, no caso das produtoras do
sabão, é que a crença em “olho gordo” funciona como uma espécie de desculpa, ou “testa de
ferro” usada para justificar o fato do sabão “desandar”, e isso também se associa à ausência de
um outro conhecimento explicativo sobre o fenômeno73.
Nessa situação, a “lógica oculta” das produtoras de sabão (e não “ilógica” conforme
mencionou o grupo Álcalis) foi apelar para a associação do processo a algo “mágico”. Isso
nos permite supor que as produtoras do sabão de cinzas vêem o próprio preparo desse sabão
como sendo “mágico”, afinal de contas, é a partir de materiais rudes e grosseiros, como a
gordura animal e as cinzas de madeira, que é possível obter um material útil para
_______________________________________________________________
73. Ver a nota de roda-pé de mesmo número na página seguinte.
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promover higiene e limpeza, cujas propriedades são bem diferentes daquelas de seus
ingredientes originais. Sendo assim, justamente por se configurar como algo mágico, essa
“magia” é também susceptível à ação de “outras magias”, tais como um “olho gordo” e a
influência de fases específicas da lua, por exemplo. Por essa razão,
Ocultar o caldeirão, colocar ramos de arruda amarrados ao mesmo ou por
detrás da orelha, correspondem, portanto, a magias contrárias à ação de um
“olho gordo”.
(Trecho da resposta do Pensador – hipermídia das ‘Visões de Mundo’, que
não foi explorado pela Professora Eliane e pelos alunos do grupo B).

O trecho mencionado acima compreende uma parte da resposta do Pensador que não
foi explorado por Eliane em sua aula (assim como também não foi explorado pelos alunos do
grupo B durante a fase final de revisão de suas respostas usando o hipermídia das ‘Visões de
Mundo’ na SEG B6). Mas, mesmo tendo “pulado” uma parte da resposta do Pensador, a
Professora Eliane se dirigiu diretamente ao “caráter mágico do preparo do sabão de cinzas” na
seqüência de sua aula (Linha 36 acima), e associou essa magia a uma “coisa BONITA de se
vê que é os materiais se transformando em outros, totalmente diferente”. Em sua fala, Eliane
atribuiu um “valor estético” às transformações dos materiais. Um valor que é compartilhado
pelas mulheres que produzem sabão, “pra nós que somos estudantes de Química” e “para o
químico”, “mas só que as visões são diferentes, porque os conhecimentos são diferentes”,
disse ela.
A formação do sabão foi considerada como algo “BONITO” no âmbito dos diferentes
grupos sociais envolvidos (produtoras do sabão, alunos e profissionais da Química) por
________________________________________________________________________
73. Nesse contexto, não acreditar em “olho gordo”, conforme demonstrou a maior parte dos alunos, significa que
eles tinham consciência ou crença na existência de uma explicação mais sensata para o fato do sabão “desandar”,
a qual descartava a crença em “olho gordo”. Recordo aqui que muitos alunos recorreram aos modos de explicar
das produtoras do sabão de cinzas para explicar a interação entre a dicuada e a gordura em uma outra pergunta
proposta no Hipermídia. Podemos dizer que esses modos de explicar foram mais sensatos para eles? Para muitos
a resposta pode ser sim. Sendo assim, por que rejeitar a crença em “olho gordo”, já que ela integra o
conhecimento usado pelos alunos para comporem as suas respostas? Ao que parece, “beber” na fonte de
conhecimentos das produtoras de sabão deve realmente ter sido algo mais inteligível e plausível para alguns
alunos, comparado a “beber” na fonte do conhecimento químico. Por outro lado, a crença em “olho gordo” não
foi considerada como sendo aceitável pela maior parte dos alunos. Como explicar então a aceitação de parte do
conhecimento das produtoras de sabão e a rejeição de outra parte? Ao que parece, há dois aspectos que
justificam essas atitudes dos alunos. Um deles tem relação com a perspectiva construtivista, segundo a qual os
alunos são vistos como seres sábios que constroem conhecimentos pessoalmente significativos. O outro tem
relação com a consciência dos alunos sobre a existência de um conhecimento explicativo disponível que refuta
totalmente uma crença dessa natureza. Os alunos sabem que existem modos acurados de explicar os fenômenos
(o uso do conhecimento científico, por exemplo); o problema, no entanto, é acessá-los, e isso deve mesmo estar
associado a uma questão de inteligibilidade, plausibilidade e aplicabilidade de uma concepção científica em
situações concretas da vida real.
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Eliane, mas havia outros aspectos que não eram igualmente compartilhados, ou seja, havia
diferenças: Eliane começou falando do conhecimento de um químico, que “tem a visão da
Ciência”; a ciência “é criteriosa”, “o pesquisador busca fontes bibliográficas, estuda, vai a
fundo no assunto, cria teorias, é, e práticas pra EXPLICÁ o processo, né? Como que a coisa
acontece. Explica a transformação macroscópica e microscópica. É um conhecimento
diferente” (SERIE P 10, linha 36). Depois disso, Eliane perguntou: “Agora, o conhecimento
das produtoras de sabão, como que ele acontece?”, e os alunos responderam:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Aluno: Na prática.
P: Na prática. / Elas tentam fazê... Não deu certo...
Alunos: Tenta de novo.
P: Tenta de novo. Então é tentativa e erro. E isso, na opinião de vocês, é, daria base pra
elas está explicando porque que o sabão desanda?
Alunos: Não. Não. Não.
P: Então falta um conhecimento assim... melhor, ou um conhecimento mais específico
SOBRE essa reação pra elas poderem está explicando o fato do sabão desandá.
Aluno: Mais específico.
(Trecho extraído da SERIE P 10)

Um aluno respondeu “como” o conhecimento das produtoras de sabão “acontece”
associando-o à “prática”. E Eliane confirmou: “Na prática”. Depois ela disse: “Elas tentam
fazê... Não deu certo...”, e um aluno completou dizendo: “Tenta de novo”. Eliane confirmou
novamente: “Tenta de novo”, e afirmou depois: “Então é tentativa e erro” (novamente vemos
uma seqüência de tríades do tipo I-R-A nos diálogos entre Eliane e os alunos). É interessante
observar aqui que a associação entre o conhecimento das produtoras de sabão a um
conhecimento prático ocorreu do mesmo modo que numa ocasião anterior, na qual Eliane
estava discutindo com os alunos as explicações químicas para algumas ações empregadas na
obtenção da dicuada. Nessa ocasião, Eliane perguntou aos alunos como as mulheres que
fazem o sabão “ficaram sabendo que teria que fazê isso pra podê melhorá o processo?”, se
referindo às ações assertivas das produtoras de sabão vistas sob a ótica do conhecimento
químico. Um aluno respondeu dizendo: “Na prática” e recebeu a confirmação de Eliane logo
em seguida: “Na prática”. Após ter situado o conhecimento das produtoras de sabão no
âmbito de conhecimento prático, Eliane então falou: “Vai tentando e errando. Faz! Não dá
certo. Ah vamos tenta isso, vamos tentá aquilo. Então é tentativa e erro” (Episódio 18(b),
SERIE P5, linhas 10-12). Mas associar o conhecimento das produtoras de sabão a um
conhecimento prático baseado em um processo de “tentativa e erro” não foi algo que Eliane
depreciou naquela ocasião, pois logo em seguida ela comentou que esse processo conduz ao
sucesso.
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Ao que parece, a classe estava atingindo um consenso sobre associar o conhecimento
das produtoras do sabão de cinzas a um “conhecimento prático” vinculado ao método de
“tentativa e erro”. Todavia, no diálogo mostrado acima o contexto era outro: a questão da
crença em “olho gordo”, e nesse contexto, Eliane perguntou se esse conhecimento “prático”
baseado em um processo de “tentativa e erro” era suficiente para explicar a causa de um sabão
“desandar”. Os alunos responderam: “Não. Não. Não.” E, nesse momento, Eliane então disse
que faltava às produtoras um “conhecimento assim... melhor”, ou “um conhecimento mais
específico SOBRE a reação para elas poderem está explicando o fato do sabão desandá”
(Linha 42). Um aluno ecoou uma particularidade dessa fala da Professora Eliane dizendo:
“Mais específico”. Para Eliane, o conhecimento químico permitia explicar o fato de um sabão
“desandar”, e esse era um conhecimento que as produtoras de sabão não possuíam.
O diálogo prosseguiu:
44.
45.
46.
47.
48.

49.

/

P: Mais específico. Mas elas têm culpa disso?
Alunos: Não.
P: Existe uma culpa nisso?
Alunos: Não.
P: Não. A única diferença é que elas não freqüentaram, né? Uma escola. Não estudô / a
Química na escola pra... pra tá comparando isso. E vocês? Assim, enquanto estudantes de
Química. Que lado? Pra que lado que vocês vão? [As mãos simulam um lado e outro].
Felipe: Da Ciência.

P: E por que quê vão pro lado da Ciência?
Felipe: (...).
52. P: Hein?
53. Felipe: A gente não tem nenhuma prática. (...).
54. P: Cês acreditam / na fala das mulheres. / Não? A fala delas não tá certa não?
55. Aluna: Lógico que tá.
56. Aluno: Tá.
57. Felipe: Ela fala que é (...). Não, não sei como que eu vô explicá não.
58. P: Elas falam, por exemplo, há um olho gordo. Um olho gordo é que fêz o sabão não dá
certo. Por que quê ela usa essa explicação?
/ [Muitos alunos falando ao mesmo tempo].
59. Aluno: É a cultura delas.
60. Rose: Às vezes elas não sabem.
61. P: Ela não tem cultura?
// [Muitos alunos falando ao mesmo tempo].
62. P: O saber delas não é um saber cultural?
63. Rose: É.
64. P: Então ela possui cultura.
65. Alunos: Possui.
66. Rose: Não, (...) da Química. Ela não sabe qual que é o motivo dela dá errado. Por isso
que a explicação delas é o “olho gordo”.
67. P: Ela não tem aquela explicação, aquela linguagem que a Química usa.
50.
51.

700

68.
69.
70.
71.

Rose: É.
P: Falta isso. É Felipe? / Falta aquele conhecimento químico, aquela linguagem própria
pra ela tá explicando. / Mas quer dizer, gente, que uma coisa é certa e outra é errada?
Alunos: Não.
P: Não, né? São maneiras diferentes de está falando do mesmo processo. [Continua...]

(Trecho extraído da SERIE P 10)

No prosseguimento do diálogo ao redor da natureza do conhecimento das produtoras
do sabão de cinzas, a Professora Eliane ecoou a voz de um aluno que fez eco à voz dela
mesma, se referindo à ausência de um conhecimento “mais específico” no âmbito do
conhecimento das produtoras. Obviamente que Eliane estava se referindo à ausência de
conhecimento químico. Depois ela perguntou: “Mas elas têm culpa disso?” (Linha 44) e os
alunos responderam que “Não”. Ela voltou a perguntar: “Existe culpa nisso?” (Linha 46), e os
alunos responderam novamente: “Não”. Nessas falas observo que tanto a Professora como os
alunos demonstraram compreender que as produtoras de sabão não tinham “culpa” por não
saberem Química, e tal como já havia sido mencionado em um outra aula (ver episódio 18(b),
SERIE P 5, linha14), Eliane associou a ausência de conhecimento químico entre as produtoras
ao fato delas não terem freqüentado uma escola, de não terem estudado Química “pra tá
comparando isso” (Linha 48 acima). O baixo nível de escolarização das produtoras de sabão
explicou, portanto, porque elas não sabiam Química.
Esse discurso é particularmente interessante, porque através dele Eliane fez um
movimento no sentido de atribuir importância à formação escolar, vista como o lócus através
do qual se tem acesso a um conhecimento diferenciado que permite explicar “melhor” os fatos
e, em particular, um “conhecimento específico SOBRE essa reação”. Nesse contexto, o
conhecimento da ciência encontrou a sua razão de ser no contexto da crença em um “olho
gordo” e foi destacado para que os alunos percebessem isso. Eliane então perguntou: “E
vocês? Assim, enquanto estudantes de Química. Que lado? Pra que lado que vocês vão?”
(Linha 49). Em sua pergunta, Eliane solicitou um posicionamento dos alunos sobre as suas
opções “enquanto estudantes de Química”. É interessante a inserção dessa pergunta no
contexto da discussão que estava ocorrendo porque ela denuncia o que Eliane não percebeu
nas respostas de grande parte dos grupos da turma para as perguntas do Hipermídia, ou seja,
“enquanto alunos de Química” muitos alunos não foram para o lado do conhecimento
químico. Aquela, portanto, era uma boa ocasião para sensibilizar os alunos nessa direção.
O aluno Felipe respondeu à pergunta de Eliane dizendo: “Da Ciência” (Linha 49). No
caso desse aluno em particular, recorrer à informações químicas para responder às perguntas
propostas no Hipermídia foi algo comum (grupo Framafafe). Eliane então continuou com
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suas perguntas: “E por que quê vão pro lado da Ciência?” (Linha 50). Era preciso justificar a
opção, e o aluno Felipe respondeu dizendo: “A gente não tem nenhuma prática” (Linha 53).
Essa justificativa de Felipe é curiosa, porque ele não optou pelo “lado da ciência” devido ao
seu poder explicativo, mas porque eles (os alunos) não tinham nenhum conhecimento prático.
Nesses termos, é de se supor que se algum dos alunos tivesse um conhecimento prático
semelhante ao das produtoras de sabão, então a melhor opção seria ir para o lado desse
conhecimento. Mas muitos alunos foram para o lado desse conhecimento, e, por certo que
esses alunos não tinham nenhum conhecimento prático nos termos a que Felipe
provavelmente se referiu.
O diálogo prosseguiu sem aprofundar a visão do aluno Felipe, com Eliane
direcionando a conversa para a crença dos alunos frente à “fala das mulheres”: “A fala delas
não tá certa não?”, perguntou Eliane. Uma aluna respondeu: “Lógico que tá”, e outro aluno
disse: “Tá”. Depois disso, Eliane perguntou falou sobre a crença em “olho gordo” e
perguntou: “Por que quê ela usa essa explicação?” (Linha 58). Se não havia “erro” associado
ao conhecimento das produtoras de sabão, então por que a grande maioria dos alunos associou
a crença em “olho gordo” a uma “superstição”? Associar essa crença a uma superstição
significa também dizer que compreende um equívoco ou erro? De acordo com um dos alunos
da turma isso foi atribuído a um aspecto particular das mulheres que fazem o sabão de cinzas:
“É a cultura delas” (Linha 59), disse esse aluno. Eliane então perguntou: “Elas não têm
cultura?”, oferecendo outro contraponto no diálogo. Nesse momento muitas falas simultâneas
foram ouvidas na sala de aula e Eliane perguntou novamente: “O saber delas não é um saber
cultural?” (Linha 62). A aluna Rosemeire então respondeu em alto e bom som: “É”, e Eliane
afirmou em seguida: “Então ela possui cultura”, e os alunos corroboraram: “Possui” (Linha
65).
Parecendo ficar claro para todos que o conhecimento das produtoras do sabão de
cinzas é um “saber cultural” e que elas possuem cultura, Rosemeire tratou de deixar claro que
a cultura delas não se referia à cultura da Química (Linha 66), e Eliane concordou com essa
aluna, dizendo que “Ela não tem aquela explicação, aquela linguagem que a Química usa”.
Mas isso não significava que “uma coisa é certa e a outra é errada”, como disse Eliane se
referindo aos diferentes tipos de linguagens e conhecimentos em jogo (Linha 69), tratando-os
como “maneiras diferentes de está falando do mesmo processo” (Linha 71).
Na continuidade do diálogo, as discussões ao redor da questão do “olho gordo”
prosseguiram. Eliane pediu: “É, continua aí”, e os alunos acessaram a página seguinte da
resposta do Pensador. A atenção foi dirigida para o primeiro parágrafo (terceira página) dessa
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resposta, a qual faz referência ao fato das produtoras de sabão não terem tido a oportunidade
de aprender Química na escola, de terem criado o seu próprio conhecimento a respeito desse
sabão e comentou sobre a concordância que existe entre esse conhecimento e o conhecimento
químico. Eliane perguntou se os alunos concordavam com isso e as discussões prosseguiram
examinando a semelhança entre o conhecimento das produtoras de sabão e o conhecimento
químico no tocante à natureza “prática” de ambos (SERIE P 10, linhas 71-79), as suas
diferenças em termos de qual conhecimento possibilita identificar a composição dos
ingredientes envolvidos no preparo do sabão e quem sabe “qual que é a planta melhor pra tê
uma dicuada mais forte”, que as cinzas têm que ser socadas e que é melhor usar a água quente
para obter a dicuada (SERIE P 10, linhas 80-90). A partir daí Eliane revelou a principal
diferença entre os dois conhecimentos sob o seu ponto de vista:
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

P: ... Quente. É... uma água quente. Esses procedimentos a Química também usa, não
usa? O procedimento científico. A diferença, eu acho que principal aí, é que a Química,
é, ela sabe, qual, através de análise qualitativa e quantitativa, ela sabe: quais são as
substâncias que participam e quanto delas que é preciso pra reação dá certo. A maior
dificuldade delas eu acho que tá nesse ponto, né? De colocá um tanto de dicuada e um
tanto de gordura pra dá certinho. Não é uma reação, é... fácil de fazer, ela requer muito o
quê? / No caso da... das produtoras, essa reação requer muita o quê?
Alunos: (...).
P: Muita habilidade, muita...
Aluno: Prática.
P: ... Muita prática. E elas fazem esse sabão assim sempre?
Alunos: Não. Não.
P: Às vezes faz uma vez por ano, né? E além disso elas... o químico, quando ele...
Quando ele está estudando uma reação ele fica alí, observando, anotando, controlando as
variáveis. Elas, além de fazê o sabão elas têm OUTROS afazeres domésticos.
(Trecho extraído da SERIE P 10)

Do ponto de vista da Professora Eliane a principal diferença entre o conhecimento das
produtoras de sabão e o conhecimento químico: “[...] é que a Química, é, ela sabe, qual,
através de análise qualitativa e quantitativa, ela sabe: quais são as substâncias que participam
e quanto delas que é preciso pra reação dá certo” (Linha 91). Através dessa fala observo que a
percepção dessa diferença por Eliane pode ter decorrido de uma conclusão pessoal sua de
acordo com a resposta do Pensador para a pergunta “Que sal é esse que se forma com a
evaporação da dicuada?”, na qual é mencionada a realização de análises químicas para
identificar a composição da dicuada. Esse aspecto, para ela, parece ter sido o principal
diferenciador entre os conhecimentos. Conhecer a composição química dos ingredientes, a
natureza da reação química envolvida e a sua estequiometria foram os aspectos do
conhecimento químico considerados cruciais por Eliane, pois a dificuldade maior das
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produtoras de sabão, segundo ela, mantinha relação com o ajuste “certinho” das quantidades
relativas entre a dicuada e a gordura. Além disso, Eliane reconheceu que a formação do sabão
“Não é uma reação fácil de fazer” e perguntou aos alunos o que isso demandava das
produtoras de sabão. Vários alunos falaram ao mesmo tempo após essa pergunta, não sendo
possível distinguir uma voz específica, mas, ao que parece, um dos alunos mencionou ser
necessário ter “muita habilidade”, e “muita prática” conforme o diálogo estabelecido entre
Eliane e um dos alunos (Linhas 92-95). A conversa prosseguiu em torno do número de vezes
em que o sabão de cinzas é preparado pelas produtoras por ano e se o mesmo não “estraga”
com o tempo (SERIE P 10, linhas 98-106). Eliane então fez um relato de sua busca por um
sabão de cinzas perto de sua casa e o diálogo prosseguiu:
P: Ó, eu fui buscá um sabão lá perto de uma... perto da minha casa, onde uma mulher faz,
ele tava debaixo de uma casinha lá, dentro de um saquinho, uma sacolinha, / acho que
não deve tê muita... muita CIÊNCIA pra guardá não, pra... esse prazo de validade aí.
108. Fernanda: Deve ser por isso que o pessoal não aprende. Tipo assim (...) todo mundo faz,
faz poucas vezes, poucas pessoas.
109. P: Então, talvez aí, é que aconteça... o fato de fazê poucas vezes o sabão / dá errado. Né?
Algumas vezes dá errado. Porque essa prática, essa habilidade, não é fácil, porque... O
químico vai lá e pesa as quantidades, né? tudo direitinho. Então a proporção de acordo dá
tudo certo. Agora no caso delas não.
// [Silêncio na classe; a Professora consulta suas anotações]
110. P: É, a Química gente, quando ela vai falá, por exemplo, dessas reações, ela tem uma
linguagem, não tem? Vocês mesmo falaram aí, concentração de reagentes, coisa que elas
não usam. Esta é uma linguagem cheia de nomes técnicos / e essa linguagem é a única
que existe?
111. Alunos: Não.
112. P: Ela é a linguagem correta?
113. Fernanda: Não.
114. Aluno 3: Depende.
115. P: De quê?
116. Aluno 3: Cê não vai falá (...) com a mulher lá (...), cê não vai falá essa linguagem formal
que ela não vai entendê nada.
117. Aluno4: Não vai entendê não.
118. P: Então não é a única linguagem.
119. Aluno3: Uai não.
120. P: Quando elas falam, por exemplo, de como fazê o sabão de cinzas, elas estão falando
de uma OUTRA coisa que não seja a reação de saponificação?
121. Alunos: Não. Não.
122. P: É a mesma coisa?
123. Alunos: É [Um aluno diz: Não sei].
124. P: Mas de uma linguagem...
125. Alunos: Diferente.
126. P: ... Diferente, né? O jeito de falá que é diferente. Não existe uma única linguagem. A
linguagem do QUÍMICO não é a única que existe. Existem outras.
127. Fernanda: Mas essa linguagem tá errada.
107.
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P: Eu não acredito que seja errada, entendeu? [Fernanda ri]. É uma linguagem da
CIÊNCIA QUÍMICA, então tem aquela linguagem própria. Não é... não é uma
linguagem errada. Nem uma e nem outra! / Durante todo esse trabalho gente. Vocês tão
me falando aí que a mesma fala da Química é a mesma fala das produtoras de sabão...
Em algum ponto durante esse trabalho aí, vocês viram alguma coisa aonde que a fala das
produtoras contradiz / a ciência? Que discorda? / Nada, nada.
129. Pablo: Só esse negócio de olho gordo aí.
130. P: Do olho gordo. Então aí, é... a Ciência, ela aceita olho gordo?
131. Alunos: Não.
132. P: Não, né? E realmente, que quê vocês acham?
133. Felipe: (...).
134. P: Como Felipe?
135. Felipe: (...) esse olho gordo aí, é uma coisa diferente do normal.
136. P: É, o olho gordo, eu acho que elas... Elas usam dessa crendice pra explicá o insucesso
da reação. Né? Mas existe? Um olho gordo, ele é capaz de influenciá lá, afetá a reação?
137. Alunos: Não.
138. P: Não é, né? Então nesse...
139. Aluno 5: (...).
// [Risos na sala; a Professora ri].
140. P: É, mas o sa ...
/ [Alunos falando ao mesmo tempo].
141. P: É. Oi?
/ [Alunos falando].
142. P: É... ô gente, dá a opinião de vocês mais alto aí. Tá. Pra pôde (...) falano, tá muito
longe. [Se aproxima de Felipe]. Cê falô o quê Felipe? Os químicos então...
143. Felipe: Ia dá tudo errado. (...). Aí cada laboratório tentano fazê alguma coisa, um quereno
que o otro dá errado assim, mas (...).
144. P: É, o Felipe tá colocano uma coisa aqui gente, que... ficaria assim... não teria muito
controle. Porque imagina. Ele tá falano dois laboratórios. Estudando, pesquisando
alguma substância, alguma transformação, e o outro torceno pra dá errado. Vai dá errado,
vai dá errado, né? Bota lá o maior, maior olhão gordo lá. Aí não ia dá, né? Nada iria
funcioná. Então o olho gordo não influencia. Não é um FATOR que pode afetá uma
reação. / Alguém tem alguma outra opinião que queira comentá?
128.

(Trecho extraído da SERIE P 10)

No diálogo final mostrado acima há três aspectos que gostaria de destacar para
encerrar a apresentação do presente episódio. Um desses aspectos é que Eliane e os alunos
procuraram justificar o fato do sabão “desandar” com base na crença que esse sabão é
preparado poucas vezes durante um ano (Linhas 108-110) e, de modo contrário, “o químico
vai lá e pesa as quantidades, né? Tudo direitinho. Então a proporção de acordo dá tudo certo.
Agora no caso delas não” (Linha 109). Vemos aqui um movimento de justificação do fato do
sabão “desandar” atribuída ao longo intervalo de tempo em que o sabão é feito pelas
produtoras e uma demarcação clara sobre um aspecto que diferencia a “prática” dos químicos
daquela das produtoras de sabão: o uso de uma balança para “pesar as quantidades”
associadas ao conhecimento teórico sobre “a proporção de acordo” para “dá tudo certo”.
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O segundo aspecto de relevo é que houve nova discussão sobre haver algum erro em
uma ou outra linguagem, com menção ao fato da linguagem da Química ser “cheia de nomes
técnicos”, mas que não se configura como a “única (linguagem) que existe” (Linha 110).
Após Eliane ter perguntado aos alunos se a linguagem química “é a linguagem correta?”
(Linha 112), um aluno respondeu dizendo que “Depende” (Linha 114), e Eliane então quis
saber: “De quê?”. A resposta dada por esse aluno mostra uma percepção particularmente
interessante e apropriada: “Cê não vai falá com a mulher lá, cê não vai falá essa linguagem
formal que ela não vai entendê nada”. Logo em seguida, um outro aluno confirmou a fala do
colega: “Não vai entendê não” (Linhas 116 e 117). De acordo com o discurso desses alunos,
não há uma linguagem mais certa ou mais errada que outra, mas uma adequação de uso de
uma ou outra linguagem de acordo com um determinado contexto e público. Nesses termos,
falar com as produtoras do sabão usando uma linguagem química certamente não conduziria a
uma comunicação efetiva.
O terceiro aspecto diz respeito a uma outra demarcação clara entre os conhecimentos
envolvidos e que foi associada por um aluno à crença em “olho gordo”. Isso se tornou visível
após a pergunta feita por Eliane na linha 128: “Em algum ponto durante esse trabalho aí,
vocês viram alguma coisa aonde que a fala das produtoras contradiz / a ciência? Que
discorda? / Nada, nada”, e o aluno Pablo respondeu: “Só esse negócio de olho gordo aí”.
Como de fato, todos os conhecimentos ao redor do sabão de cinzas são passíveis de
justificação e reforço pela ciência, mas a crença em “olho gordo” é uma exceção.
A ciência, para Eliane e os alunos, não aceita o “olho gordo” como uma explicação
plausível (Linhas 129-132). O trecho a seguir do diálogo é particularmente interessante
porque a partir dessa demarcação específica entre os conhecimentos, ocorreu um novo
falatório geral dos alunos (Linha 139 à linha 142), refletindo o envolvimento dos mesmos
sobre o que estava sendo discutido. Depois disso, o aluno Felipe apresentou uma idéia
bastante original baseada na suposição que a crença em “olho gordo” corresponda a uma
verdade. Nessa condição, Felipe concluiu que haveria sérios problemas entre “dois
laboratórios” competidores, onde um torceria para o fracasso do outro (Linhas 142 a 144). Se
um “olho gordo” realmente constituísse uma realidade, então, por certo que cada um desses
laboratórios teria sérios problemas.
A fala final da Professora Eliane no diálogo acima se baseou na idéia apresentada pelo
aluno Felipe e incluiu o seu desfecho sobre a questão relativa à crença em “olho gordo”:
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“Porque imagina. Ele tá falano dois laboratórios. Estudando,
pesquisando alguma substância, alguma transformação, e o outro
torceno pra dá errado. Vai dá errado, vai dá errado, né? Bota lá o maior,
maior olhão gordo lá. Aí não ia dá, né? Nada iria funcioná. Então o olho
gordo não influencia. Não é um FATOR que pode afetá uma reação”
(SERIE P 10, linha 147).
A conclusão para a discussão havia sido dada, mas os alunos continuaram expressando
idéias sobre a crença em “olho gordo”. Mas a Professora Eliane não quis prolongar mais as
discussões e partiu para a análise das respostas para a pergunta “Você acredita que as fases
da lua influenciam o preparo do sabão de cinzas?” (SERIE P 10, linha 159 em diante) e
depois ela explorou as respostas para a pergunta “Qual é a sua opinião: o sabão de cinzas
sobreviverá?”.
6.5.18 - Discussão do Episódio 20
6.5.18.1 - Resumindo o episódio
A crença em “olho gordo” foi a questão explorada pela Professora Eliane e os alunos
no episódio 20. A turma utilizou o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ como referencial de
suporte às atividades. Eliane observou que somente um dos grupos havia respondido
afirmativamente à pergunta formulada no Hipermídia Etnográfico e conversou com uma das
alunas desse grupo a respeito. Essa aluna relatou uma entrevista realizada com o seu pai,
revelando a fonte da informação usada para compor a resposta do grupo. Após esse relato, a
Professora Eliane remeteu a questão da crença em “olho gordo” para a classe mas não quis
prolongar as discussões naquele momento, preferindo partir para a análise da resposta do
Pensador.
Eliane explorou trechos da resposta do Pensador para discutir a crença em “olho
gordo”. Ela leu trechos dessa resposta e promoveu discussões variadas com os alunos sobre os
fatores que afetam uma reação química, sobre semelhanças e diferenças entre os
conhecimentos das mulheres que fazem o sabão de cinzas e os conhecimentos de Química. A
visão de um químico foi associada à “visão da Ciência”, com as suas características
específicas: “é criteriosa”, “o pesquisador busca fontes bibliográficas”, “estuda”, “vai a
fundo”, “cria teorias e práticas pra EXPLICÁ a transformação macroscópica e
microscópica”.
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O conhecimento das produtoras do sabão, por sua vez, foi associado a um
conhecimento prático, que se desenvolve através de um processo de “tentativa e erro”, mas
que é ausente de um “conhecimento mais específico SOBRE essa reação”, razão que torna a
crença em “olho gordo” como algo explicável. A ausência desse conhecimento na produção
do sabão de cinzas foi justificada com base no grau de escolaridade das produtoras de sabão.
Nesse momento, Eliane procurou conscientizar os alunos sobre a relevância de compreender o
processo de formação de um sabão do ponto de vista dos conhecimentos de Química.
Estabelecido o cenário, Eliane quis saber dos alunos “Pra que lado” eles estavam se
direcionando. Um dos alunos respondeu: “Da Ciência”, e Eliane então contrapôs vários
aspectos positivos do conhecimento das produtoras do sabão (a fala “certa”, a “cultura delas”,
a habilidade prática) e mencionou as “maneiras diferentes de está falando do mesmo
processo”. Todavia, Eliane também contrapôs a esse conhecimento o modo como um químico
lidaria com a maior dificuldade apontada por ela para o fato de um sabão “desandar”: o
controle experimental das quantidades dos reagentes requeridas pela reação química de
formação do sabão. No final dessa discussão, Eliane colocou a atenção na linguagem química,
e em seus diálogos com os alunos um deles mencionou que essa linguagem não seria uma
“linguagem correta” para uma comunicação com as produtoras do sabão. Eles não discutiram
muito essa questão na aula, e o discurso seguiu a direção de discutir e justificar uma diferença
marcante entre os dois conhecimentos envolvidos: a crença que um “olho gordo” pode
prejudicar a formação do sabão de cinzas.

6.5.18.2 - Dominando a resposta do Pensador
Em sua exploração da resposta do Pensador para a pergunta “Você acredita que um
olho gordo influencia realmente o preparo do sabão de cinzas?”, a Professora Eliane debateu
somente a resposta de um dos grupos de alunos, já que havia somente um grupo na turma que
respondeu afirmativamente à pergunta proposta. Depois ela discutiu somente algumas partes
da resposta dada pelo Pensador para essa pergunta. Um exemplo disso, foi ela ter “pulado” o
trecho dessa resposta que faz menção à interpretação de um antropólogo que serviu de base
para a construção da resposta do Pensador. Vemos aqui que a Professora selecionou uma
resposta dos grupos de alunos e “partes” da resposta do Pensador para discussão com a classe.
Eliane não leu a resposta do Pensador em sua íntegra. Ela usou trechos dessa resposta para
conduzir a aula.
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A interação dos alunos do grupo B com essa página específica da resposta do Pensador
(SEG B6, linhas 444-502) mostra que esses alunos também não exploraram a resposta do
Pensador em sua íntegra, se detendo mais na primeira página. Ao lerem o trecho referente à
menção ao estudo de Clifford Geertz sobre a feitiçaria entre os Azande, os alunos logo
chegaram a uma conclusão:
448.

449.
450.
451.
452.
453.
454.

Leo: Não aqui, olha. Aqui ele tá falando, ó. “De acordo com Geertz”, sei lá o nome do
cara [Falando rápido e enrolado], “que outra ordem estaria por trás da crença no olho
gordo? A voz da feitiçaria / se eleva quando as expectativas comuns FALHAM”
[Eglisson ri]. Quando um negócio não dá certo, saca? Não, é o que qué dizê.
Rose: É, então.
Leo: Tipo...
Rose: É.
Leo: A pessoa já joga com uma culpa.
Rose: É, uma culpa. A culpa tem que sê sempre de alguém, né?
Eglisson: É. É, isso. Pode sê isso.
(Trecho extraído da SEG B6)
Esses alunos tiveram bastante dificuldade em re-elaborar a resposta para essa pergunta,

mesmo após as discussões realizadas na aula. Há vários trechos do diálogo dos alunos do
grupo B ao redor da questão do “olho gordo” e da influência da lua que são particularmente
engraçados (ver entre as linhas 444 e 502 da SEG B6). As falas de Leonardo mostradas
abaixo são exemplos disso:
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.

Leo: Errar também é humano (...). Não. Por quê? Por que de acordo com o filósofo (...)
George W. Bush...
Rose: Ele não é filósofo não, ele é...
Leo: Grego.
Rose: Antropólogo.
Leo: antropó... óólogo... [Ri].
Rose: Americano.
Leo: O Benedito Rui Barbosa. É... Lembra o Benedito Rui Barbosa falano?
Rose: Não, a gente podia pensá a resposta e depois cê conta.
(Trecho extraído da SEG B6)

O nome do cientista citado na resposta do Pensador foi algo que surtiu uma reação
bastante particular em Leonardo, o qual ao lê-lo teve a seguinte reação: “ [...] De acordo com
Geertz” [Falando rápido e enrolado], sei lá o nome do cara [...]” (SEG B6, linha 448). Mais à
frente no diálogo, Leonardo se lembrou da citação de Geertz e disse ao grupo no momento em
que Rosemeire estava procurando escrever a resposta para a questão do “olho gordo”: “Por
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que de acordo com o filósofo (...) George W Bush...” (Linha 480) e Rosemeire respondeu:
“Ele não é filósofo não, ele é...”, e Leonardo completou: “Grego” (Linha 482). A conversa
prosseguiu e Leonardo continuou exibindo a sua reação singular à citação de Geertz na
resposta do Pensador.
Vemos aqui que Eliane talvez tenha tido boas razões para “pular” esse trecho da
resposta do Pensador em sua aula, pois tanto os alunos como ela talvez não estivessem muito
familiarizados com um texto de natureza mais acadêmica, que fazia uma citação de um
autor/pesquisador seguida de uma discussão/reflexão sobre a mesma. Além disso, temos que
considerar que o texto se referia a uma outra área do conhecimento que nenhum dos
envolvidos tinha muita familiaridade, especialmente considerando o cenário normal das aulas
de Química. Mas, temos que perceber que os alunos do grupo B logo captaram a essência da
resposta do Pensador em suas primeiras linhas, assim como eles também já haviam
participado de uma discussão em sala de aula sobre a mesma.
Embora a resposta do Pensador não tenha sido lida em sua íntegra juntos aos alunos na
aula, é importante observar que Eliane baseou grande parte de seu discurso nessa resposta,
fazendo menção aos fatores que afetam a ocorrência de uma reação química, ao “caráter
mágico” de “vê que é os materiais se transformando”, à dificuldade de controle experimental
das proporções relativas entre os ingredientes usados na preparação do sabão, à experiência
requerida para obter sucesso nesse empreendimento e ao nível de escolaridade das produtoras
do sabão. O discurso da Professora mostra que ela leu a resposta do Pensador, compreendeua, concordou com a mesma e selecionou os seus aspectos considerados como sendo os
principais para discussão junto aos alunos, seja lendo-os no hipermídia e depois discutindo,
ou discutindo esses aspectos diretamente.
6.5.18.3 - A crença em “olho gordo” demarcando fronteiras
Em sua análise da crença em “olho gordo” utilizando o hipermídia das ‘Visões de
Mundo’, vimos a Professora Eliane descrever novamente alguns movimentos no sentido de
demarcar os “diferentes” conhecimentos envolvidos na instrução. Movimentos de natureza
semelhante ocorreram nos episódios 18(b), 18(c) e é oportuno reunirmos aqui as falas desses
três episódios para rediscutirmos a questão da demarcação entre fronteiras.
No episódio 18(b) (SERIE P 5, linhas 8-14), intitulado “Então é tentativa e erro...”, os
diálogos mostraram que ficou evidente a ausência do conhecimento químico no conhecimento
das produtoras do sabão de cinzas. O conhecimento dessas Senhoras foi associado a uma
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natureza essencialmente “prática”, adquirido através de um processo de “tentativa e erro”, e
que conduz ao “sucesso”. Outras características atribuídas a esse conhecimento é que ele é
transmitido ao longo de gerações, mas sem “rigor científico”. As mulheres que produzem o
sabão de cinzas têm pouca escolaridade, o que justificou a ausência de conhecimento químico
em suas falas.
No episódio 18(c) – “Qual que é a diferença gente, de uma fala pra outra aí?”
(SERIE P 5, linhas 18-22), a Professora Eliane comparou a linguagem da Química escolar
com a linguagem das produtoras de sabão, se referindo às mesmas como “visões diferentes” e
“válidas”. Ao mencionar que uma das produtoras do sabão de cinzas disse “que fica um sal
branquinho” (questão do “sal” da dicuada), Eliane disse que na visão da Química tem “toda
um explicação”, “todo um saber sistematizado, elaborado, organizado”. Depois, ela retornou a
atenção ao conhecimento das produtoras do sabão e classificou o mesmo como “um saber
popular” que se baseia em: “Tentô, fêz, observô, deu aquilo alí. Tem maiores explicações.
Não!”. Todavia, mesmo não sendo um saber sem “maiores explicações”, o conhecimento das
produtoras do sabão de cinzas foi visto como tendo uma natureza independente do
conhecimento químico. Ainda nessa aula, a Professora Eliane transitou entre as linguagens
dos quadros do hipermídia das “Visões de Mundo”, e chegou a uma outra conclusão: não
havia também a necessidade das produtoras do sabão de cinzas falarem usando a linguagem
química.
O traço marcante do episódio 18(b) é que a Professora não descreveu ou definiu
explicitamente o conhecimento químico em suas falas; ela descreveu somente as
características do conhecimento das produtoras de sabão e mencionou a baixa escolaridade
das mesmas. Mas, o conhecimento químico havia sido usado por ela para explicar as ações
assertivas das produtoras na obtenção da dicuada. Já no episódio 18(c), os quadros de
comparação entre linguagens conduziram o discurso de Eliane a uma comparação mais
objetiva, na qual os dois conhecimentos foram considerados “válidos”, embora “diferentes”.
Nesse episódio, algumas características do conhecimento químico foram explicitadas por
Eliane: tem “toda uma explicação”, “todo um saber sistematizado, elaborado, organizado”. O
conhecimento das produtoras de sabão, por sua vez, foi classificado como um “saber
popular”, e, em comparação com o saber químico, não tem “maiores explicações”. A
comparação mais marcante entre os dois conhecimentos feita pela Professora se referiu a
considerar o conhecimento químico como sendo mais explicativo. Todavia, embora as
explicações químicas justificassem as ações das produtoras ao redor da obtenção da dicuada,
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Eliane concluiu que não havia a necessidade das produtoras de sabão saberem Química e falar
usando a linguagem dessa ciência.
No episódio 20, o conhecimento químico foi o primeiro recurso focalizado por Eliane
para colocar em “xeque” a crença em “olho gordo”. Além de recorrer aos conhecimentos
sobre os fatores que afetam uma reação química, ela enunciou alguns descritores do
conhecimento científico nesse contexto: “é criterioso”, baseia-se em “fontes bibliográficas”,
“vai a fundo”, “cria teorias e práticas”, “é diferente” e serve “pra EXPLICÁ” “como que a
coisa acontece” (Episódio 20, linha 36, SERIE P 10). Esse último descritor foi associado a
dois níveis: o nível “macroscópico” e o nível “microscópico”. Vemos aqui que a Professora
Eliane enxergou uma situação ou contexto que pedia relevar a importância do conhecimento
químico no âmbito dos conhecimentos acerca do sabão de cinzas, pois se trata de um
“conhecimento que dá base”, é “melhor” e “mais específico” e associa a formação do sabão à
ocorrência de uma reação química.
No contexto da exploração da crença em “olho gordo” nas aulas, o conhecimento
químico foi considerado como sendo mais apropriado para tornar injustificável uma crença
sem fundamento, e o fato do sabão “desandar” foi associado a uma tarefa difícil: controlar as
proporções entre os ingredientes, e isso certamente seria um fator responsável pelo fato do
sabão “desandar”. Mas Eliane procurou justificar a crença das produtoras de sabão, dizendo
que elas não “têm culpa” por não saberem explicar o fato do sabão “desandar” do ponto de
vista químico, pois elas “não freqüentaram uma escola” e, portanto, não aprenderam Química.
Mas, não ter freqüentado uma escola e não ter aprendido Química, não significou para Eliane
e os alunos que as produtoras do sabão de cinzas não possuíam “cultura”. Nesse episódio,
vimos também que Eliane não considerou a linguagem das produtoras como sendo “errada”,
mas como parte da cultura particular das mesmas. Dessa vez, ela associou essa linguagem a
um “saber cultural”, que embora não munido com o conhecimento e a linguagem química,
tinha a sua validade, porque muitas ações das produtoras foram justificadas/reforçadas pelo
conhecimento químico explicativo. Mas a crença em “olho gordo” foi considerada nos
diálogos com os alunos como um aspecto da cultura das produtoras de sabão que contradiz o
conhecimento científico, compreendendo, portanto, um demarcador de fronteira entre esses
dois conhecimentos.
Embora a natureza prática seja um denominador em comum aos dois conhecimentos
em jogo, conforme mencionado pela Professora, o conhecimento químico foi associado
àquele conhecimento que permite identificar a composição dos ingredientes envolvidos no
preparo do sabão. Mas, por outro lado, as produtoras de sabão têm um conhecimento que
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permite identificar as melhores fontes de madeira para obter uma “dicuada mais forte”, sabem
que é importante socar bem as cinzas no barrilero e que é melhor usar água quente para obter
uma dicuada “mais forte”. A maior dificuldade das produtoras de sabão, na ótica da
Professora Eliane, residiu no controle das quantidades relativas entre a dicuada e a gordura, o
que para ela e os alunos envolvia “muita habilidade prática”. O químico, em comparação, ao
conduzir uma reação química, “ele fica ali observando, anotando, controlando as variáveis” e
ele “pesa as quantidades” também, enquanto as mulheres que fazem o sabão não fazem nada
disso e “têm outros afazeres domésticos”.
A linguagem química, segundo Eliane, é “cheia de nomes técnicos” e compreende
uma linguagem “formal”; porém, essa linguagem é ininteligível pelas produtoras de sabão,
conforme mencionaram alguns alunos, o que significa que essa não é a única linguagem que
existe: “Existem outras”, conforme enfatizou a Professora. Vemos no discurso da Professora
que ela procurou comparar os dois conhecimentos sem desmerecer nem um nem outro,
procurando compreendê-los e marcar suas semelhanças e diferenças. A diferença essencial, no
entanto, foi atribuída à crença em “olho gordo”. Nessa situação, o conhecimento químico
ganhou importância e relevo.
O Quadro 11 reúne comparativamente as falas de Eliane e dos alunos sobre o
conhecimento das produtoras do sabão de cinzas de acordo com os diálogos observados nos
episódios 18(b), 18(c) e 20.
Quadro 11 – Descritores do conhecimento das produtoras do sabão de cinzas segundo os
diálogos estabelecidos nos Episódios 18(b), 18(c) e 20.
Episódios 18(b) e 18(c)

Episódio 20

É um “saber popular”.

É um “saber cultural”.

É um conhecimento essencialmente prático que
envolve “tentativa e erro”.

É um conhecimento que envolve “muita
habilidade prática”.

É transmitido ao longo de gerações.

Não se trata de um conhecimento aprendido na
escola.

Conduz ao “sucesso”.

Não depende do conhecimento químico.

Não tem “rigor científico”.

O sabão é feito entre outros afazeres domésticos.

Não tem maiores explicações.

A crença em “olho gordo” é uma limitação desse
conhecimento.
Continua
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Episódios 18(b) e 18(c)

Episódio 20

A linguagem não incorpora a linguagem química
(não há necessidade disso).

A linguagem não é “errada”, faz parte da cultura
das produtoras.

As produtoras de sabão tem baixa escolaridade, e
isso explica não saberem Química.

As produtoras de sabão “não tem culpa” em
acreditar em “olho gordo”, pois não estudaram
Química na escola.

No quadro acima, vemos que a compreensão da natureza do conhecimento das
produtoras do sabão de cinzas evoluiu, sofreu complementos e manteve coerência de um
episódio ao outro. De um “saber popular”, esse conhecimento passou a ser chamado também
de “saber cultural”. Além de se basear em um processo que envolve “tentativa e erro”, esse
conhecimento envolve “muita habilidade prática”. Sua transmissão ocorre entre gerações e
fora da escola. Sem depender do conhecimento químico, de seu “rigor científico”, de sua
linguagem, e sem oferecer “maiores explicações”, os conhecimentos das produtoras do sabão
conduzem ao “sucesso”. Todos os aspectos dos conhecimentos das produtoras do sabão de
cinzas são passíveis de reforço através do conhecimento químico explicativo, mas a crença
em “olho gordo” não. No entanto, as produtoras do sabão de cinzas “não têm culpa” por
acreditarem em “olho gordo”, porque elas não estudaram Química na escola.
O quadro seguinte reúne comparativamente as falas de Eliane e dos alunos sobre a
natureza do conhecimento químico de acordo com os diálogos observados nos episódios
18(b), 18(c) e 20.
Quadro 12 - Descritores do conhecimento químico de acordo com os diálogos estabelecidos
nos episódios 18(b), 18(c) e 20.
Episódios 18(b) e 18(c)

Episódio 20

“Tem toda uma explicação”.

Cria teorias e práticas. Tem poder explicativo nos
níveis macro e microscópico.

É “sistematizado, elaborado, organizado”.

É “criterioso”, baseia-se em “fontes
bibliográficas”, “vai a fundo”, “dá base”, “é
melhor” e “mais específico”.
Continua
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Episódios 18(b) e 18(c)

Episódio 20

---------

Permite identificar os constituintes dos
ingredientes usados no preparo do sabão.

---------

Tem uma linguagem “cheia de nomes técnicos”;
é uma linguagem “formal”.

---------

Tem natureza “prática”, mas o químico “observa,
anota e controla as variáveis” e “pesa as
quantidades” (referência ao maior grau de controle
da reação química de formação do sabão).

Como vemos, as falas sobre o conhecimento químico foram mais abundantes no
episódio 20, ou seja, ao redor das discussões sobre a crença em um “olho gordo”. Isso nos
leva a perceber certa astúcia por parte da Professora Eliane em sua percepção de um contexto
no qual o conhecimento químico se tornaria mais útil e abriria mais espaço entre os alunos,
oferecendo uma explicação mais razoável para o fato de um sabão “desandar”. Analisando os
Quadros 11 e 12, vemos que todas as falas sobre os conhecimentos envolvidos contêm um
fundo de verdade. Essas falas, no entanto, assumiram um caráter mais descritivo do que
explicativo. No Quadro 11, por exemplo, poderíamos perguntar o que significa um “saber
popular” e um “saber cultural”?

E ainda: tais atributos não se aplicam também ao

conhecimento químico? Um profissional da Química não possui e aplica nenhum tipo de
saber “popular” ou “cultural” em suas práticas? O conhecimento das produtoras de sabão não
tem “rigor científico”, disse Eliane em seu discurso. Uma pergunta a ser feita aqui é: o que
significa exatamente ter “rigor científico”? Foi dito também que o sabão de cinzas é feito
através de outros afazeres domésticos e a pergunta correlata em relação ao trabalho de um
profissional da Química ou pesquisador seria: durante o controle de uma reação não pode
ocorrer a execução de nenhum “afazer doméstico”? Toda reação química requer uma
vigilância e dedicação exclusiva?
No Quadro 12 um atributo do conhecimento químico mencionado é que ele “tem toda
uma explicação”. Nesse contexto, podemos dizer que o conhecimento das produtoras do
sabão de cinzas NÃO TEM “toda uma explicação”? Foi dito também que o conhecimento
científico é “sistematizado, elaborado, organizado” e que se baseia em “fontes bibliográficas”.
E quanto ao conhecimento das produtoras do sabão de cinzas? Não podemos dizer que ele
seja “sistematizado, elaborado e organizado”? E mais: não haveria nenhum tipo de “fonte
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bibliográfica” no conhecimento das produtoras? A linguagem do conhecimento químico é
“cheia de nomes técnicos”. Mas, e a linguagem das produtoras do sabão: não há “nomes
técnicos” presentes? De um modo geral parece que as categorias descritoras mencionadas em
sala de aula são pertinentes aos dois conhecimentos envolvidos e as diferenças entre uma ou
outra categoria analisada no contexto de cada conhecimento é uma questão de grau e de
especificidade.
Tal como Gieryn (1983) e Laudan (apud COBERN e LOVING, 2001, p. 57), Smith e
Scharmann (1999) também enfatizaram que não há um acordo entre os filósofos, os filósofos
da ciência, os cientistas e os educadores de ciências sobre a natureza da ciência. Todavia,
esses autores mencionaram também que há um acordo quase universal sobre o compromisso
que os educadores em ciências têm de promover a compreensão do aluno sobre a natureza da
ciência. A questão colocada por eles é: “Se os especialistas discordam sobre a natureza da
ciência, como podemos decidir o que ensinar aos alunos?” (SMITH e SCHARMANN, 1999,
p. 493). Cobern e Loving (2001), por sua vez, mencionaram que alguns educadores em
ciências examinaram uma ampla faixa de visões sobre a ciência (menção feita ao artigo de
DRIVER, LEACH, MILLAR e SCOTT, 1996, apud COBERN e LOVING, 2001, p. 57) e
chegaram a áreas críticas de consenso sobre o padrão de explicação (standard account) da
ciência. Na direção de definir a “ciência” em um “mundo multicultural”, Cobern e Loving
(2001) descreveram e explicaram uma série de atributos ou categorias da ciência.
Smith e Scharmann (1999) também mencionaram que a literatura na área aponta para
um consenso sobre a questão da demarcação na educação em ciências associado a um
conjunto de descritores que podem ser usados para julgar alguns conhecimentos como sendo
mais ou menos científicos do que outros. Todavia, esses autores propõem uma visão
diferenciada de demarcação que pode oferecer um caminho interessante para facilitar essa
tarefa. Na proposta de Smith e Scharmann, ao invés de usar esses descritores para ensinar um
conjunto de regras para demarcar a ciência da não-ciência, os professores de ciências devem
procurar julgar os méritos relativos das categorias de um e outro conhecimento.
Mas por que é importante os alunos compreenderem a natureza da ciência? Smith e
Scharmann argumentam que essa compreensão é crucial. Baseados nos documentos oficiais
da Associação Americana para o Desenvolvimento da Ciência, os autores mencionam que há
aspectos fundamentais da vida de todo indivíduo associados ao conhecimento científico, tais
como o conhecimento sobre o ambiente e o respeito inteligente ao mesmo, a tomada de
decisões quando ao uso de tecnologias adequadas, e que isso força adquirir hábitos científicos
de pensamento. Conhecer o trabalho dos cientistas implica também numa melhor relação dos
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alunos com as explicações científicas ensinadas em sala de aula, uma menor rejeição dessas
explicações e o desenvolvimento de uma capacidade crítica mais acurada sobre o trabalho
científico, além de promover a compreensão de hábitos da mente humana para o pensamento
e a vida. O compromisso dos autores é com a compreensão e não com a aceitação ou rejeição
de uma visão de ciência, ou acreditar numa coisa e descartar outra, ou o aluno adotar a
posição filosófica do professor ou rejeitar as “crenças não-científicas”. Segundo eles, os
alunos devem ser levados a questionar a natureza da ciência (SMITH e SCHARMANN, 1999,
p. 495) e acrescento: a sua aplicabilidade.
Para esses autores, ensinar sobre a natureza da ciência é um assunto complexo e
difícil. No cerne desse dilema eles defendem a idéia dos educadores desistirem de atingir um
consenso sobre a natureza exata das fronteiras entre a ciência e a não-ciência (Idem, 1999, p.
498). Eles sugerem deixar de lado a consideração filosófica que existe uma dicotomia
absoluta entre ambas e propõem estabelecer uma “visão contínua” ao invés de descontínua.
Mas o que isso significa?
[...] há muito os cientistas tem argumentado que uma distinção básica entre
ciência e não ciência é que a ciência não depende de autoridade, que a
validade de uma conclusão repousa inteiramente sobre a qualidade do
experimento (a adequação do seu planejamento, por exemplo). Outros autores
rebatem dizendo que o trabalho de cientistas mais conhecidos são
considerados com mais seriedade do que aqueles dos pesquisadores menos
conhecidos (como exemplo, considere a atenção atribuída às afirmações de
Linus Pauling quanto ao fato de que megadoses de vitamina C previnem a
gripe comum). Como conseqüência, o respeito pela autoridade não pode ser
considerado como um candidato à uma linha de demarcação entre a ciência e a
não ciência. Assumindo uma visão mais contínua de ciência, contudo, poucos
ou ninguém, argumentariam que os campos cujas conclusões dependem
fortemente de uma autoridade tornam os mesmos menos científicos do que os
campos que não dependem. Assim, embora dizer que o criacionismo não seja
ciência tenha provocado um intenso e caloroso debate em muitos círculos,
parece menos questionável dizer que o criacionismo é menos científico do que
a teoria da evolução porque os criacionistas medem a aceitabilidade de suas
crenças (ao menos em grande parte) mediante coerência com a Bíblia. Os
evolucionistas apreciam bastante (ou menos reverenciam) o trabalho de
Darwin, mas eles não medem a adequação das explicações correntes com
referência aos seus escritos inalteráveis. Por isso, embora a ciência seja
algumas vezes culpada por não ser cega frente à autoridade, a diferença
relativa entre aqueles que aderem à evolução e ao criacionismo se situa no
grau de dependência em relação à autoridade (SMITH e SCHARMANN,
1999, p. 498).

O conflito que existe entre o ensino da teoria da evolução nas aulas e a crença na
criação do mundo por Deus (criacionismo) é um exemplo bastante comum encontrado na
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literatura para discutir a questão da demarcação. O que os autores propõem é que uma
categoria que possa ser usada para demarcar uma diferença entre ciência e não ciência, seja
usada para analisar em que medida essa categoria torna um conhecimento mais ou menos
científico. Na ciência, por exemplo, a questão da dependência em relação a uma autoridade é
considerada inadmissível segundo os autores, pois uma conclusão científica está associada à
qualidade do experimento conduzido e não ao cientista que desenvolveu tal experimento. Esse
aspecto, no entanto, é crítico, porque os cientistas mais renomados e conhecidos têm uma
credibilidade maior na arena pública e mesmo científica do que os cientistas menos
conhecidos. Uma ‘visão contínua’ desse aspecto, levaria o professor de ciências a questionar
junto aos seus alunos qual é o grau de dependência que a teoria da evolução tem em relação a
uma autoridade e, analisar do mesmo modo, qual é o grau de dependência que o criacionismo
(a “não ciência” ou “ciência” em oposição ao evolucionismo) tem em relação a uma
autoridade. No caso da teoria da evolução, ela decorreu dos estudos iniciais de Darwin, mas
outros estudos foram realizados posteriormente, confirmando, acrescentando dados e
ampliando a teoria. No caso do criacionismo há uma dependência maior em relação à
autoridade da Bíblia, porque os criacionistas medem, em grande parte, a aceitabilidade de
suas crenças mediante uma coerência com os ensinamentos bíblicos. Smith e Scharmann
argumentam que o criacionismo é mais dependente em relação a uma autoridade, e, por isso, é
menos científico ao invés de “não-científico” (Idem, 1999, p. 498).
A objetividade também tem sido considerada como uma característica fundamental da
ciência, mas os sociólogos que estudam o empreendimento científico têm demonstrado com
clareza que os cientistas não agem sempre com objetividade, pois existe normalmente um
compromisso pessoal com uma dada teoria ou com uma postura sobre uma questão. Tal
interesse certamente conduz à seleção de questões de pesquisa e de outros componentes de
uma pesquisa. A objetividade, portanto, não é um bom candidato à se constituir como um
critério absoluto que permita distinguir a ciência da não-ciência (Idem, 1999, p. 498, 499).
Um terceiro critério usado por muitos para distinguir a ciência da não ciência é a
falsificação/testabilidade. Uma das razões que os autores consideram como não adequada para
tornar esse critério absoluto é que a ciência se baseia em um conjunto de suposições que, ao
menos na superfície, aparentam ser não falsificáveis ou testáveis. No contexto da análise
qualitativa contínua proposta pelos autores, eles suspeitam que poucos ou nenhum filósofo (e
nenhum cientista ou professor de ciências) refutariam a proposição que qualquer afirmação
que seja potencialmente falsificável (por exemplo, “o HIV causa AIDS”) torne a questão mais
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científica do que uma afirmação que não possa ser falsificada (por exemplo: “Deus existe”)
(Idem, 1999, p. 499).
No contexto da proposta feita por Smith e Scharmann (1999), que me pareceu
oportuna para refletirmos sobre os critérios usados pela Professora e pelos alunos para
descrever os conhecimentos das produtoras do sabão e os conhecimentos de química, a idéia é
não demarcar fronteiras, mas estabelecer um continuum no qual um atributo seja visto nos
dois contextos, procurando perceber em que medida esse atributo é mais ou menos científico.
Vamos fazer um exercício nessa direção fazendo uma breve análise dos descritores associados
aos conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas e ao conhecimento químico pela
Professora Eliane, tecendo alguns comentários sobre as questões que poderiam ser discutidas
em uma sala de aula segundo a proposta de Smith e Scharmann.
Quadro 13 – Comentários sobre alguns descritores associados aos conhecimentos das
produtoras de sabão como sendo mais ou menos científicos.
Descritor

Comentários

Tanto o conhecimento das produtoras como o
É um conhecimento essencialmente prático que conhecimento químico são práticos e baseados
envolve “tentativa e erro”
em métodos de “tentativa e erro”, porém um
conhecimento é mais científico quando se apóia
em referenciais teóricos. As produtoras de sabão,
no entanto, também tem os seus “referenciais
teóricos”. Nesse contexto, caberia analisar que
referenciais teóricos tornam um conhecimento
mais científico do que o outro.
Não se trata de um conhecimento aprendido na Quando um conhecimento é aprendido na escola,
escola
ele é mais científico; caberia discutir por que a
escola, e as aulas de ciências, em particular, têm
por referência exclusiva o conhecimento
científico.

Não tem “rigor científico”

Demandaria explicitar o significado da palavra
“rigor” e verificar se não há rigor no
conhecimento das produtoras de sabão; depois
seria preciso dizer o significado do adjetivo
“científico” associado à palavra rigor. O que
significa “rigor científico”?

Continua
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Descritor

Comentários
Quanto mais explicações oferecer um
conhecimento, mais científico é o mesmo. A
ciência no entanto é limitada: não é capaz de
explicar todas as coisas, mas tem potencial para
isso. Também caberia discutir aqui se existem
situações nas quais as “maiores explicações” não
sejam necessárias.

Não tem maiores explicações

É um conhecimento
habilidade prática”

que

envolve

É transmitido ao longo de gerações

Tanto o conhecimento químico como o
conhecimento das produtoras de sabão envolve
“muita muita habilidade prática: tal critério não pode ser
usado para dizer, portanto, que o conhecimento
das produtoras de sabão é menos científico; aqui
seria necessário analisar as diferentes habilidades
práticas (Eliane fez movimentos nessa direção) e
que
habilidades
práticas
tornam
um
conhecimento mais científico do que o outro.
Os dois conhecimentos são transmitidos ao longo
de gerações e é provável que os conhecimentos
sobre o sabão de cinzas sejam mais antigos do
que o surgimento da ciência; os modos de
transmissão é que diferem. Tal descritor não é
útil para estabelecer qual conhecimento é mais ou
menos científico, cabendo discutir aqui que
formas de transmissão são mais científicas do
que outras.

Todos os seis descritores mencionados acima certamente conduziriam a discussões
calorosas entre os alunos, e em muitas delas ainda existiriam lacunas entre dizer o que pode
ser considerado como mais ou menos científico. O Quadro 14 mostra a análise de alguns
descritores associados ao conhecimento químico na direção de considerá-los como sendo mais
ou menos científicos. No caso desses descritores, parece ser mais fácil definir que
características são mais científicas, mas mesmo aqui seria preciso significar melhor os
atributos considerados mais científicos. Uma discussão dessa natureza em sala de aula talvez
seja bastante e polêmica também.
Dentre os descritores associados pela Professora Eliane aos conhecimentos das
produtoras de sabão há dois deles que são particularmente expressivos: a linguagem dessas
Senhoras não incorporam a linguagem química e a crença em “olho gordo” é uma limitação
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do conhecimento das mesmas. Nos termos de Smith e Scharmann, cabe perguntar como a
linguagem poderia ser usada para estabelecer um continuum entre uma linguagem menos
científica e uma linguagem mais científica? A linguagem das produtoras do sabão de cinzas é
menos científica e por quê?
Quadro 14 – Comentários sobre alguns descritores associados ao conhecimento químico
como sendo mais ou menos científicos.
Descritor

Comentários

“Tem toda uma explicação” nos níveis macro e
microscópico.

Quanto mais houver conciliação entre os níveis
macroscópico e microscópico de explicação de
um fenômeno, mais científico é o conhecimento.

Tem uma linguagem “cheia de nomes técnicos”

O conhecimento das produtoras de sabão também
é cheia de nomes técnicos; caberia aqui definir
que tipos de “nomes técnicos” tornam um
conhecimento mais científico do que o outro.

Baseia-se em “fontes bibliográficas”

Quanto mais pesquisa bibliográfica houver,
maior é a probabilidade de um conhecimento se
tornar mais científico; é preciso contudo analisar
a natureza das “fontes bibliográficas” e o grau de
confiabilidade das mesmas.

É “sistematizado, elaborado, organizado”

Todos os dois conhecimentos carregam esses
atributos; os modos de elaboração, organização, e
sistematização é que diferem; caberia definir que
modos são mais científicos.

É “criterioso”

Quanto mais critérios houver, mais científico é o
modo de conhecer. Caberia aqui definir que tipos
de critérios os cientistas normalmente adotam em
suas pesquisas.

“É melhor” e “mais específico”

Dizer que o conhecimento químico é melhor
exigiria discutir em que contexto ele “é melhor”
(o conhecimento científico não se aplica a todas
as esferas da experiência humana); em que
medida ser “mais específico” significa ser mais
científico?
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A crença em “olho gordo”, por sua vez, também é um diferenciador marcante entre os
conhecimentos das produtoras do sabão e os conhecimentos de Química, e não parece haver
um continuum entre essa crença e o conhecimento científico. Poderíamos considerar essa
crença como sendo menos (ou “não”) científica porque ela não está de acordo com o
conhecimento químico acerca das reações químicas. Smith e Scharmann (1999, p. 501)
mencionaram duas características que tornam um conhecimento menos científico que podem
ser associados à crença em olho gordo: a ciência não assume a posição de que existem seres
sobrenaturais e menos ainda sobre as ações de tais seres e não advoga o fideísmo74. O
fideísmo é a confiança na fé ao invés da razão, onde fé significa a ausência de uma evidência
suporte.
Na definição do padrão de explicações da ciência proposta por Cobern e Loving
(2001, p. 58), a ciência compreende, entre outros atributos, um sistema explicativo material
naturalístico dos fenômenos naturais (Smith e Scharmann também fazem menção a esse
atributo da ciência), o que significa que as explicações científicas não se referem ao mundo
espiritual, emocional, econômico, estético e aos aspectos sociais da experiência humana. Para
Snively e Corsiglia (2001), no entanto, esse padrão de explicação da ciência impõe um
problema ao conhecimento tradicional indígena sobre ecologia, cujo conhecimento está
diretamente relacionado aos fenômenos naturais. Para eles, muitos cientistas recusam em
reconhecer o conhecimento tradicional indígena sobre ecologia como sendo ciência devido à
sua base espiritual e as superstições nele presentes. Mas, Snively e Corsiglia argumentam que
as explicações espirituais frequentemente incorporam estratégias de desenvolvimento
sustentável e de conservação da natureza, sendo um componente fundamental para a
sobrevivência desse modo de conhecer.
Cobern e Loving (2001) mencionaram também que as explicações científicas são
empiricamente testáveis, mas não fora do âmbito dos fenômenos naturais, e nessa situação,
não caberia à ciência testar a crença em “olho gordo” para verificar se a mesma afeta a
formação do sabão de cinzas. A esse respeito, Smith e Scharmann assumem uma posição
quanto aos limites de ação da ciência:
Só porque um campo de estudo é julgado como sendo mais científico do que
outro não significa que seja melhor. A ciência é um modo de conhecer; ela não
é o único modo de conhecer ou mesmo o melhor modo de conhecer em alguns
___________________________________________________________________________

74. Segundo o Novo Dicionário Aurélio o fideísmo compreende um “Erro teológico de algumas correntes
católicas do séc. XIX, que consiste em não reconhecer no homem outra fonte válida de conhecimento fora da fé,
mesmo para as mais simples verdades naturais”.
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casos. Sim, a ciência é reconhecida por muitos com o melhor modo de
responder a certos tipos de questões sobre o mundo natural, mas isso não
significa que ela seja o melhor modo de conhecer outros tipos de questões (por
exemplo: Existe Deus? Isso é bonito? Como posso encontrar sentido na
vida?). Devemos admitir que os cientistas têm sido frequentemente culpados
de assumir essa posição imperialista (Duschl, 1988) e que nós estamos
eticamente direcionados a evitar a tentação (SMITH e SCHARMANN, 1999,
p. 499).

A idéia de ciência como um modo de conhecer (SCIENCE-AAWOK: Science as A Way
of Knowing) é bastante firme na proposta de Smith e Scharmann:
Nesse artigo temos reconhecido que a ciência compreende um modo de
conhecer. Embora seja um modo importante, a ciência nem é o único e nem
sempre é o melhor modo de conhecer. É importante reconhecer e ajudar
nossos alunos a perceberem que algumas questões são mais bem respondidas
pelos métodos da ciência, e alguns pelos métodos da teologia, estética e assim
por diante. Os métodos da ciência são, de fato, inadequados para resolver
algumas questões. [...] Ao participar como um indivíduo na sociedade, é
apropriado que os membros da comunidade científica critiquem os indivíduos
ou grupos que tentam aplicar métodos não científicos para questões científicas
(por exemplo, aqueles que adotam a autoridade de uma tradução literal da
bíblia como precedente sobre as evidências empíricas sobre a idade da Terra
ou a origem das espécies). Em nosso papel como educadores de ciências,
entretanto, devemos ser cuidadosos para não cairmos na armadilha de
promover a pré-eminência da ciência em todos os assuntos. Para repetir um
velho clichê, a ciência nos diz como o céu é; a religião nos ensina como ir para
o céu (Idem, 1999, p. 504).

De acordo com as citações acima, não podemos deixar de recordar o fato de a
Professora Eliane ter isentado as produtoras do sabão de saberem Química e usarem a
linguagem dessa ciência no contexto de suas ações assertivas para a obtenção da dicuada.
Entretanto, no âmbito da crença em “olho gordo”, Eliane foi mais incisiva sobre a importância
do conhecimento químico explicativo, levando os alunos à “perceberem que algumas questões
são mais bem respondidas pelos métodos da ciência”. Mas em nenhum momento Eliane
promoveu “a pré-eminência da ciência em todos os assuntos” na instrução, procurando
justificar e compreender as razões por trás dos conhecimentos das produtoras de sabão,
inclusive a crença em “olho gordo”. Smith e Scharmann defendem também não estimular nos
alunos a rejeição de idéias não científicas. É nesse contexto que consideram que os alunos
verão a ciência como a “única verdade” existente (Idem, 1999, p. 504, 505), o que pode ser
problemático, segundo eles.
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Para ilustrar os múltiplos modos de conhecer em um cenário menos
controverso, considere uma pintura de Picasso. Utilizando a estética como
uma forma de conhecer, alguém pode tomar decisões sobre a qualidade do
trabalho analisando se essa pintura é mais artisticamente expressiva do que
outras. Alternativamente, usando a ciência como um modo de conhecer,
alguém pode delinear e definir operacionalmente critérios empíricos para
julgar a pintura (por exemplo, simetria, perspectiva, cor, tipos de pincelada,
etc.). É um desses modos de conhecer superior ao outro, ou, como estamos
sugerindo, podem esses dois métodos serem usados em conjunto para fornecer
uma compreensão mais ampla do trabalho? Esse é essencialmente o mesmo
argumento dado pelo Papa João Paulo II quando reconheceu que os indivíduos
não necessitam escolher um modo de conhecer como uma representação
exclusiva de suas visões de mundo. Ao invés disso, as visões de mundo
individuais são formadas por modos múltiplos e maneiras simultâneas de
conhecer o mundo, que informam e enriquecem um ao outro (Idem, 1999, p.
505).

A Professora Eliane também procurou justificar o fato de um sabão “desandar”
segundo o conhecimento químico, e conforme mencionei acima, ela também procurou
justificar a crença em “olho gordo”. Do mesmo modo, ela procurou deixar claro para os
alunos que os dois conhecimentos têm validade, ou seja, ela não rejeitou as idéias nãocientíficas (ou menos científicas) das produtoras do sabão de cinzas. Mas em sua definição
dos conhecimentos, a Professora Eliane mais descreveu as categorias pertinentes aos mesmos
do que as explicou ou aprofundou. As justificativas apresentadas ao modo de ser de cada
conhecimento fizeram referência ao conhecimento químico ser usado “pra EXPLICÁ” e ao
desvinculo do conhecimento das produtoras com os conhecimentos de Química ensinados na
escola. Eliane manteve coerência em suas falas, mas provavelmente teria dificuldade em
aprofundar os atributos de cada conhecimento, ou mesmo, de basear a sua análise nos termos
propostos por Smith e Scharmann.
De posse dessas considerações, minha reflexão é que a tarefa de “demarcação” vista
na forma de indicação dos atributos de cada conhecimento como sendo mais ou menos
científicos ainda sugere ser difícil e complexa em sala de aula, tal como procurei mostrar em
meus comentários nos Quadros 13 e 14. Essa tarefa sugere a necessidade de preparar melhor
os professores e professoras para compreensão da natureza da ciência.
Considerando que uma pessoa não pode ensinar o que ela não sabe, a
implicação é clara para os formadores dos professores de ciências no sentido
de que devemos redobrar nossos esforços para ajudar os futuros professores a
compreender a natureza da ciência (Idem, 1999, p. 507).

Duas questões de relevo são apresentadas por Smith e Scharmann (1999, p. 507): 1ª)
Como podemos preparar os professores adequadamente para lidar com a natureza da ciência
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de modo efetivo em sala de aula? 2ª) Como fazer os professores perceberem a importância de
ensinar sobre a natureza da ciência?
A Professora Eliane certamente percebeu como a instrução que estava sendo
desenvolvida conduziu a uma percepção das diferenças entre os conhecimentos, sendo
bastante provável que ela tenha desenvolvido a sua compreensão da Química como um “modo
de conhecer” em sala de aula, e não somente como “conhecimento”. Mas, se os professores
devem ser conduzidos a perceber a importância do ensino sobre a natureza da ciência, ao
inserirmos a ciência popular (ou a etnociência) em sala de aula temos que admitir que também
é necessário que os professores aprendam a compreender e lidar com a natureza da mesma, e
isso é algo que talvez seja mais difícil do que lidar com a natureza da ciência, tendo em vista a
diversidade e as peculiaridades inerentes aos conhecimentos dessa natureza, bem como a
carência de informações a esse respeito.
Tendo em vista a presente análise dos fatos observados durante a instrução realizada
em sala de aula, sou levado a refletir sobre a necessidade de incorporar a aprendizagem sobre
a natureza da ciência e da ciência popular em estudos futuros, o que pode, talvez, ser
incorporado à composição de um instrumento hipermídia específico para o trabalho do
professor. Para encerrar a presente discussão, cabe comentar que a identificação de
semelhanças e diferenças entre os dois modos de conhecer (conhecimento químico e das
produtoras do sabão de cinzas) foi algo que esteve presente em minhas conversas e sugestões
para o trabalho da Professora Eliane junto aos alunos.
6.5.18.4 - Tomando consciência das diferentes zonas de um Perfil Conceitual
Vamos analisar agora um diálogo que ocorreu após a conversa entre a Professora
Eliane e os alunos ao redor da crença em “olho gordo” e o fato do sabão “desandar”. Depois
de mencionar a dificuldade de controle experimental das quantidades relativas dos
ingredientes usados no preparo do sabão, a Professora Eliane disse: “(...) porque... O químico
vai lá e pesa as quantidades, né? Tudo direitinho. Então a proporção de acordo dá tudo certo.
Agora no caso delas não” (Episódio 20, SERIE P 10, linha 109). Nessa fala, Eliane
mencionou que o trabalho de um químico era diferente do modo como as produtoras do sabão
de cinzas estavam acostumadas a lidar com a proporção dos ingredientes/reagentes da reação
de saponificação.
Assim que encerrou essa fala os alunos ficaram em silêncio, Eliane fez uma pausa,
consultou suas anotações e prosseguiu a conversa focalizando a linguagem química. Após
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dizer que essa linguagem é “cheia de nomes técnicos”, ela perguntou aos alunos se “essa
linguagem é a única que existe?”, e os alunos responderam que “Não”. Depois ela perguntou:
“Ela é a linguagem correta?”, e um aluno respondeu dizendo: “Depende”. Vejamos o diálogo:
145.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

P: É, a Química gente, quando ela vai falá, por exemplo, dessas reações, ela tem uma
linguagem, não tem? Vocês mesmo falaram aí, concentração de reagentes, coisa que elas
não usam. Esta é uma linguagem cheia de nomes técnicos / e essa linguagem é a única
que existe?
Alunos: Não.
P: Ela é a linguagem correta?
Fernanda: Não.
Aluno 3: Depende.
P: De quê?
Aluno 3: Cê não vai falá (...) com a mulher lá (...), cê não vai falá essa linguagem formal
que ela não vai entendê nada.
Aluno4: Não vai entendê não.
P: Então não é a única linguagem.
Aluno3: Uai não.
(Trecho extraído da SERIE P 10)

A resposta do aluno à questão colocada pela Professora sugeriu uma “dependência” ou
“condição” para considerar a linguagem química como sendo uma “linguagem correta”.
Eliane então quis saber “De que?” dependia considerar a linguagem química como uma
linguagem correta, já que em seu discurso ela vinha considerando as duas linguagens ou
conhecimentos envolvidos como sendo “corretos”: “(...) quer dizer, gente, que uma coisa é
certa e outra é errada?” (Episódio 20, SERIE P10, linha 69), “Não, né? São maneiras
diferentes de está falando do mesmo processo” (Idem, linha 71).
O aluno respondeu dizendo: “Cê não vai falá (...) com a mulher lá (...), cê não vai falá
essa linguagem formal que ela não vai entendê nada”. Na percepção desse aluno, a linguagem
química não poderia ser considerada uma “linguagem correta” numa situação de comunicação
com uma produtora do sabão de cinzas, pois “ela não vai entendê nada”, disse ele. Um outro
aluno confirmou essa percepção logo em seguida dizendo: “Não vai entendê não” (Linha
117). Esses dois alunos reconheceram que a linguagem química não tinha alcance e validade
numa condição específica e Eliane respondeu concluindo: “Então não é a única linguagem”
(Linha 118).
O diálogo prosseguiu depois com a Professora reforçando o fato de que as duas
linguagens eram diferentes, que nenhuma delas era “errada” e que só houve acordos entre as
duas linguagens até então, o que equivale a dizer que a linguagem química, até aquele
momento, só vinha oferecendo reforço aos conhecimentos das produtoras do sabão de cinzas,
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razão pela qual ela até foi considerada desnecessária no âmbito da linguagem e dos
conhecimentos das produtoras de sabão. Aproveitando o embalo do cenário estabelecido,
Eliane então perguntou aos alunos: “(...) aonde que a fala das produtoras contradiz a ciência?
Que discorda.” (Episódio 20, SERIE P10, linha 128), e o aluno Pablo apontou a crença em
“olho gordo” como a contradição maior existente entre os conhecimentos das produtoras de
sabão e os conhecimentos da ciência.
Em seu discurso, Eliane vinha considerando todas as duas formas de conhecimento e
linguagens como sendo válidos, não havia “erro” em nenhuma das duas. Todavia, a
linguagem química, “cheia de nomes técnicos” e já bem conhecida dos alunos, foi percebida
como não tendo alcance e validade no contexto da cultura das produtoras do sabão, conforme
sugeriram os dois alunos mencionados acima, e, ao mesmo tempo, a crença em “olho gordo”
não tinha nenhum alcance e validade no âmbito dos conhecimentos da ciência. No âmbito do
construtivismo contextual (COBERN, 1993), essas duas situações compreendem momentos
importantes para analisar os diferentes níveis de alcance e validade dos diferentes domínios de
discurso envolvidos na instrução e as razões culturais que operam por detrás dos mesmos. A
questão da conscientização do uso de uma forma de conhecimento ou linguagem em
contextos específicos é algo enfatizado na abordagem construtivista baseada no
desenvolvimento de ‘Perfis Conceituais’ (MORTIMER, 1995).
O modelo do construtivismo contextual e o modelo de desenvolvimento de “Perfis
Conceituais” compreendem abordagens construtivistas com referenciais bastante semelhantes.
Na primeira abordagem, há uma ênfase maior na compreensão das razões culturais para a
existência de uma determinada crença ou conhecimento no aluno, não cabendo, portanto,
denominar as concepções dos alunos de ‘concepções alternativas’, porque essas são vistas em
relação à cultura dos alunos e não em relação às concepções científicas. O modelo de
desenvolvimento de um ‘Perfil Conceitual’, por sua vez, prevê uma coexistência entre as
concepções construídas pelos alunos em suas vidas cotidianas com as concepções científicas
ensinadas nas aulas, compreendendo diferentes zonas de um ‘Perfil Conceitual’. Para essa
abordagem, no entanto, é preciso dar atenção para as contradições ou obstáculos que podem
existir entre essas diferentes zonas.
Na proposta de Mortimer, o processo de ensino e aprendizagem é visto na forma de
uma evolução ou ‘mudança’ no ‘Perfil Conceitual’ do aluno A idéia de existência de um
‘Perfil’ sugere que um conceito possa ser visto segundo diferentes pontos de vista, cada qual
tendo o seu contexto ou domínio próprio de significação e de utilização (tal como no caso dos
modos de explicar a interação entre a dicuada e a gordura pelas produtoras do sabão de cinzas
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e os modos químicos de explicar o mesmo fenômeno). Nessa abordagem, no entanto, os
conceitos científicos ensinados na escola não precisam substituir um conceito pré-existente no
aluno (ou um conceito das produtoras do sabão de cinzas), mas podem ser incorporados à sua
estrutura cognitiva de modo a constituir um ‘perfil’ mais amplo acerca do assunto. Mortimer
enfatiza que mesmo no domínio dos conhecimentos da ciência, existem diferenças
epistemológicas e ontológicas no âmbito de um mesmo conteúdo e exemplifica isso com
clareza através das diferentes idéias científicas sobre o atomismo e através das diferentes
zonas do perfil conceitual necessárias à compreensão dos estados físicos da matéria. No caso
da aprendizagem dos conceitos sobre esses conteúdos, Mortimer considera necessário
preparar os alunos para um “empreendimento constantemente variável” porque há diferentes
domínios científicos além daqueles não-científicos que podem ser encontrados entre os
alunos.
O modelo de ‘Perfil Conceitual’ difere de outras formas de aprendizagem
construtivista por considerar que o processo de construção de significados nem sempre ocorre
através de um processo de acomodação entre os novos conhecimentos e as concepções prévias
dos alunos, podendo ocorrer independente dessas últimas (Idem, p. 268). O mundo social e a
sua estrutura multiforme, as experiências subjetivas dos indivíduos, as diferentes realidades e
a existência de contextos sociais específicos são aspectos que podem contribuir para a
formação de diferentes concepções em um indivíduo. A existência de diferentes modos de ver
e representar o mundo (e a convivência entre eles) deve, portanto, ser levada em consideração.
Semelhante à visão de “ciência no nível cultural e social” de Ogawa (1995), Mortimer
compartilha a idéia de existência de um “intelecto coletivo”, ou de “concepções” comuns que
são retidas num nível “supra-individual” e que são importantes para que haja a comunicação
entre os indivíduos. Diferente da perspectiva de Ogawa, no entanto, que propõe uma
comunicação entre as ‘muitas ciências’ existentes e a “ciência no nível individual”, Mortimer
direciona as suas idéias de ‘Perfil Conceitual’ para tratar mais especificamente das relações
entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico nos alunos, chamando a atenção
para uma realidade poderosa na qual os alunos constroem seus significados sobre o mundo.
As ‘muitas ciências’ a que Ogawa se refere também inclui a “ciência no nível individual”, ou
o conhecimento cotidiano como enfocado por Mortimer, mas coloca uma ênfase maior sobre
a existência de ‘muitas ciências’ (que podem ou não fazer parte da vida cotidiana de um
aluno, tais como o conhecimento indígena sobre as plantas venenosas ou o conhecimento das
mulheres que fazem o sabão de cinzas, por exemplo).
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Quando você desvia sua atenção dessa realidade da vida cotidiana para uma
província finita de significados, como o conhecimento químico, por exemplo,
ocorre uma alteração radical na maneira como você conceitua a realidade.
Contudo, mesmo quando essa mudança radical tem lugar, a realidade da vida
cotidiana ainda se faz sentida. A linguagem comum disponível para a
objetivação dos diferentes tipos de experiência é baseada na vida cotidiana e
mesmo que você se direcione para linguagens mais sofisticadas disponíveis
nos universos simbólicos – tais como a linguagem matemática – às vezes, é
preciso que você “traduza as experiências não cotidianas de volta à realidade
suprema da vida cotidiana” (Berger e Luckmann, 1967). É preciso também
que você interprete a coexistência desses diferentes tipos de realidades
(MORTIMER, 1995, p. 269).

O trecho citado acima mostra com clareza a polaridade focada por Mortimer em sua
proposta de desenvolvimento de perfis conceituais: o conhecimento adquirido na vida
cotidiana pelos alunos e o conhecimento químico ensinado na escola, enfatizando a
necessidade de haver “uma alteração radical” na maneira de conceituar a realidade ao migrar
do pólo do pensamento cotidiano para o pólo do pensamento científico. Mas Mortimer
também é sensível à “diferentes tipos de realidades”, o que possibilita incluirmos em sua
proposta as ‘muitas ciências’ propostas por Ogawa.
Na instrução proposta no presente estudo, contudo, não há como considerar somente a
relação entre o conhecimento cotidiano do aluno e o conhecimento químico ensinado na
escola, embora essa relação não possa ser desconsiderada. Aqui, existem também relações
entre o conhecimento cotidiano do aluno e o conhecimento das produtoras de sabão e entre
esse último e o conhecimento químico. No lugar da convivência entre dois pólos ou
referenciais de construção de significados na instrução, aqui existem três pólos, cujas relações
entre si são distintas. Não poderíamos dizer, por exemplo, que o tipo de “alteração radical”
requerido entre o modo de pensar cotidiano dos alunos e o modo de pensar científico seja a
mesma requerida entre o modo de pensar dos alunos e o modo de pensar das produtoras do
sabão de cinzas. A relação entre o modo de pensar dessas últimas e o modo de pensar
científico também não é a mesma daquela que existe em relação aos modos de pensar dos
alunos. Nesse contexto, a noção de ‘Perfil Epistemológico’ e de ‘Perfil Conceitual’ é
expandida para admitir a possibilidade de (co)existência de, pelo menos, (três) diferentes tipos
de perfis conceituais/epistemológicos nas aulas.
O pensamento cotidiano, segundo Mortimer, pode apresentar barreiras para a
aprendizagem de conceitos científicos. As raízes culturais de um indivíduo e a sua relação
com as diferentes zonas específicas de um Perfil Epistemológico (realista, empiricista,
abstrato/matemático ou teórico, por exemplo) exercem uma influência significativa na relação
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do aluno com um conceito científico, pois esse também pode abarcar diferentes zonas de
significação.
O Perfil Epistemológico, em cada conceito, difere de indivíduo para indivíduo.
Ele é fortemente influenciado pelas diferentes experiências que cada pessoa
tem, por suas raízes culturalmente distintas (MORTIMER, 1995, p. 271).

O ‘Perfil Conceitual’ pode apresentar semelhanças com o ‘Perfil Epistemológico’,
“tais como as hierarquias entre as diferentes zonas, através das quais cada zona sucessiva é
caracterizada por possuir categorias com maior poder explicativo do que as suas
antecedentes” (Idem, 1995, p. 273). O ‘Perfil Conceitual’, no entanto, ao mesmo tempo em
que depende do contexto de vida-mundo de um indivíduo, ou de sua cultura, ele independe
desse contexto, podendo ser compartilhado ou observado em mais de um indivíduo em
diferentes partes do mundo, ou mesmo em uma mesma sala de aula: nesse estudo vimos
diferentes alunos de diferentes grupos apresentaram idéias ou perfis conceituais semelhantes
sobre o papel da gordura na produção do sabão de cinzas enquanto outros alunos associaram
de modo semelhante a interação entre a dicuada e a gordura a uma reação química.
Mortimer define um ‘Perfil Conceitual’ como um “sistema superindividual de formas
de pensamento”, que pode pertencer a mais de um indivíduo cujas culturas se assemelham. As
implicações para o ensino e a aprendizagem de ciências assumem, portanto, a seguinte
conotação:
[...] o processo de aprendizagem pode ser pensado como a construção de um
corpo de noções baseadas em novos fatos e experimentos apresentados aos
alunos no processo de ensino. O novo conceito não depende necessariamente
dos conceitos prévios e pode ser aplicado em um novo e diferente domínio.
Somente quanto o conceito alternativo se constitui um obstáculo
epistemológico ou ontológico para o desenvolvimento de um conceito em um
nível mais complexo é que é necessário lidar com essa contradição, algo que
pode acontecer a qualquer tempo durante o processo de ensino e não somente
no início. Resolver essa contradição significa encontrar um modo de explicar,
o qual é possível no nível mais complexo do conceito que está sendo ensinado,
mas isso não significa ter que abandonar o modo antigo de explicar, que
continua a fazer parte do perfil individual (MORTIMER, 1995, p. 273, 274).

Como é possível perceber, a noção de ‘Perfil Conceitual’ tem implicações relevantes
para a instrução desenvolvida nesse estudo. Vamos tomar como exemplo os diferentes modos
de explicar a interação entre a dicuada e a gordura observados, cada qual configurando zonas
determinadas de um perfil conceitual associado à formação do sabão de cinzas que inclui os
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modos de explicar das produtoras de sabão, as idéias dos alunos e a visão química de uma
reação, cada qual tendo “Perfis Epistemológicos’ distintos.
De acordo com a proposta construtivista de Mortimer, o desenvolvimento da instrução
envolve muitas vezes a identificação de eventuais obstáculos, barreiras ou contradições entre
um e outro modo de conhecer, onde é “necessário lidar” mais ativamente. Vamos considerar,
por exemplo, a explicação de Dona Aparecida para a interação entre a dicuada e a gordura: “A
dicuada é que corta a gordura”, diz ela. Podemos dizer que esse modo de explicar apresenta
contradições com o modo de ver dos alunos? Ou que ele representa um obstáculo para a
aprendizagem do conceito de reação química envolvido?
É possível que as idéias de alguns alunos sobre a interação entre a dicuada e a gordura
possam ter sido influenciadas pelos modos de explicar o fenômeno segundo as produtoras do
sabão, tal como aqueles alunos que mencionaram que a dicuada elimina somente o excesso da
gordura, preservando uma quantidade da mesma no meio para atribuir “oleosidade” ao sabão.
Mas nessa visão, conforme já discuti anteriormente, está presente um modo particular de
pensar dos alunos que está associado ao campo de suas percepções sensoriais, o que muito
provavelmente corresponde a um modo de pensar cotidiano. É possível que o conhecimento
das produtoras do sabão de cinzas tenha influenciado as idéias dos alunos (ou tenha
apresentado uma relação de maior compatibilidade e menor contradição com as mesmas,
alimentando-as até), mas é provável também que essas idéias tenham brotado com mais força
dos significados construídos pelos alunos no cotidiano.
A crença em “olho gordo”, por sua vez, consistiu em algo que a maioria dos alunos
não compartilhou com as produtoras do sabão de cinzas. Enquanto muitos alunos aderiram a
modos de explicar específicos das produtoras, tal como aqueles relativos à interação entre a
dicuada e a gordura, por exemplo, a crença em “olho gordo” não foi bem aceita, embora um
dos grupos de alunos tenha respondido afirmativamente à mesma. Esse desacordo
predominante entre o modo de pensar dos alunos e a crença das mulheres parece refletir, na
realidade, “sistemas superindividuais de pensamento” distintos, mas que também se
entrecruzaram em outras instâncias (caso da apropriação das explicações das produtoras a
respeito da interação entre a dicuada e a gordura pelos alunos). É certo, contudo, que em
relação à crença na ação de um “olho gordo”, esses sistemas de pensamento se descruzaram e
o comentário do aluno Felipe é particularmente ilustrativo a esse respeito: “(...) esse olho
gordo aí, é uma coisa diferente do normal” (Episódio 20, SERIE P10, linha 135), ou seja, para
esse aluno a crença em “olho gordo” não é alguma coisa comum em seu cotidiano.
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Podemos supor, portanto, que a crença em “olho gordo” não tenha representado uma
barreira ou obstáculo para os alunos compreenderem a visão química da formação do sabão
de cinzas, mas representou uma contradição entre o modo de pensar dos alunos e o modo de
pensar das produtoras de sabão que pode ter aberto uma “porta” na direção de reforçar a
concepção de uma reação química e o respeito à sua estequiometria como uma condição que
se não for obedecida faz o sabão “desandar”, pois tal como disse Mortimer: “Uma pessoa
pode adquirir a capacidade de criticar seu significado à luz de modos de pensamento mais
sofisticados” (Idem, 1995, p. 276). Em nosso caso, os alunos estavam aprendendo a lidar com
a crença em “olho gordo” à luz do conhecimento químico explicativo.
No escopo do modelo da mudança de perfis conceituais, um momento importante do
processo de aprendizagem se refere àquele no qual o aluno adquire consciência do seu próprio
perfil conceitual ou epistemológico, o que nos remete a uma das perguntas feitas pela
Professora Eliane aos alunos no episódio 20: “Que lado? Pra que lado que vocês vão?”. Eliane
estava discutindo com a classe sobre a crença em “olho gordo” e procurou justificar tal crença
com base no fato das produtoras do sabão de cinzas não terem freqüentado uma escola, de não
terem estudado Química. Em seu discurso, Eliane buscou conscientizar os alunos sobre a
importância de saber Química para explicar o fato de um sabão “desandar”. No contexto do
que Mortimer mencionou, a Professora estava procurando fazer com que os alunos se
tornassem conscientes da relevância da zona do perfil conceitual associada à visão química da
formação do sabão, a qual reforça inclusive o próprio conhecimento das produtoras sobre “o
ponto” do sabão.
Mortimer diz ainda que para adquirir consciência de um conceito, esse deve ser usado
em novas situações que demandem o seu uso e
Nessas situações há uma forte tendência de um aluno usar as concepções
prévias que pertencem ao nível não-científico do perfil conceitual. Isso
acontece porque as concepções prévias são mais familiares para ele, e
geralmente é mais fácil de relacionar alguma coisa nova a uma estrutura
conceitual familiar do que uma nova, que apenas acabou de ser construída.
Para adquirir estabilidade, o novo conceito tem de ser submetido a uma
variedade de perturbações e situações problema. Nesse processo, os alunos
devem adquirir consciência não somente em relação ao novo conceito
científico, mas também das relações entre os diferentes níveis de seus perfis
conceituais, e quando é mais conveniente usar um ou outro entre esses níveis
(MORTIMER, 1995, p. 275).

Como vemos, encontramos aqui uma explicação para o fato de alguns alunos terem
retornado às suas concepções prévias para responder à questão 4 da avaliação, ao invés de
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adotar as concepções científicas discutidas e ensinadas em aula (ver o item As respostas finais
dos grupos de alunos para a pergunta “Por que a mistura da dicuada com a gordura produz
sabão?”, após a interação com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’ e as aulas da
Professora, presente na discussão do episódio 19). Todavia, nos termos expressos acima, um
aluno não só deve adquirir consciência de seu perfil conceitual (e epistemológico) como
também deve saber quando e onde cada setor ou zona são usados. Esses aspectos do modelo
construtivista proposto por Mortimer e a visão do aluno que respondeu à Professora dizendo
que a linguagem química é inadequada para a comunicação com as produtoras do sabão de
cinzas inspiraram a proposição de uma questão na avaliação final para sondar se os alunos
haviam adquirido essa mesma consciência, e identificar que zonas de seus perfis conceituais e
epistemológicos foram acessadas para expressar as suas visões sobre a crença em “olho
gordo” em um contexto específico, conforme exposto a seguir.
6.5.18.5 - Como os alunos explicariam a influência de um “olho gordo” na formação do
sabão de cinzas para as produtoras?
Com base nas falas da Professora Eliane no Episódio 20, a crença em “olho gordo” foi
associada a uma dificuldade principal percebida por ela: o controle experimental da proporção
requerida entre os ingredientes (ou reagentes) envolvidos na produção do sabão de cinzas.
Essa questão também foi amplamente comunicada no Hipermídia Etnográfico através das
vozes das mulheres:
Rosa: Por que se fartá... se passá tamém não vale nada.
Alex: Se passa do ponto também...
Aparecida: É, a dicuada tamém não póde deixá passá.
Anésia: Se passá não cresce, se faltá tamém não cresce [...].
.
.
.
Rosa: Eu acho engraçado porque precisa da... precisa da gordura pra fazê o
sabão e se ficá gordura tamém não vale nada.
Aparecida: Não vale nada.
Rosa: Não espuma.
Aparecida: Não.
Rosa: E se passá a dicuada tamém.[...].
(Trechos do diálogo que compõem a atividade do Hipermídia Etnográfico sobre o
sabão de cinzas acessada através de um clique do mouse sobre o botão do “Pensador”
girando na página do texto O “ponto” do sabão).
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A questão do efeito de uma proporção desregulada dos ingredientes também foi
comunicada no Hipermídia Etnográfico, com destaque para a continuidade da fala de Dona
Rosa no diálogo mostrado acima e a fala final de Dona Aparecida:
Rosa: [...] Uma veiz a cumade Zé me deu um pra vê o que ocê arruma com
isso aí. Ele passô a dicuada, não sei o que eu vô fazê com esse sabão. Eu até
vô joga fora. Ai levei lá pra casa, depois oiei, oiei bem nele, passei na ropa e
ele não espumava. Preto! Falei. Aaa, peraí! Eu tinha uma manteiga lá, aí
espuize nele. Aaa, daí ficou bom, eu aproveitei...
Aparecida: É que aí enfraquece a dicuada, né?

Essas

informações

se

configuram

como

uma

zona

específica

do

perfil

conceitual/epistemológico acerca da interação entre a dicuada e a gordura que vou chamar de
a “zona do conhecimento das produtoras do sabão”. Do ponto de vista químico, essa interação
é vista na forma de uma reação química, cuja estequiometria deve ser respeitada. Essa ótica
pertence à “zona do conhecimento químico explicativo”.
Frente a associação entre a crença em “olho gordo” e o fato de um sabão “desandar”,
as duas zonas do ‘Perfil Conceitual’ mencionadas acima exerceram forte influência no
raciocínio da Professora Eliane, a qual mencionou que “a principal dificuldade delas” estava
associada

ao

difícil

controle

experimental

da

proporção

requerida

entre

os

ingredientes/reagentes (estequiometria da reação). Tal dificuldade pareceu ser uma boa
justificativa para o fato do sabão “desandar” e uma explicação razoável para tornar sem
sentido a crença em “olho gordo”.
Além das duas zonas mencionadas ocorreram outras discussões ao redor da associação
entre a crença em “olho gordo” e sabão “desandar”, tal como a associação com fatores de
natureza psicológica (ver como exemplo as falas da aluna Fernanda entre as linhas 147-158 da
SERIE P10). Nesse contexto, surgiu uma outra zona do perfil conceitual/epistemológico para
explicar a crença e o insucesso na produção do sabão: a “zona dos fatores psicológicos”75.
Frente a essas diferentes zonas do perfil conceitual deflagradas em sala de aula, é
oportuno analisar quais foram as respostas dadas pelos alunos para uma questão específica da
avaliação final:
______________________________________________________________
75. Carl Sagan, em seu interessante livro intitulado O mundo assombrado pelos demônios, publicado pela Companhia
das Letras em 1996, associou o “mau olhado” a um produto típico da pseudociência e da superstição (p. 219). Ao
analisar diversos casos envolvendo a cura pela fé (p. 227-234), Sagan relatou alguns estudos científicos que confirmam
o poder que a alto-convicção e crenças mentais específicas (zona dos fatores psicológicos) têm sobre a cura e o
prolongamento da vida, citando um trecho da obra Christian Science de Mark Twain: “O poder que a imaginação
humana tem sobre o corpo, de curá-lo ou fazê-lo adoecer, é uma força que nenhum de nós deixou de receber ao nascer.
O primeiro homem a possuía, o último a possuirá” (TWAIN, 1903, apud SAGAN, 1996, p. 233).
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1) Se você encontrasse com qualquer uma das produtoras do sabão de cinzas, como você
explicaria a ela a sua visão de mundo sobre a crença de que um “olho gordo” faz o sabão
“desandar”? Descreva a sua resposta como se estivesse falando direto para ela.

Essa questão se refere a uma situação problema específica: explicar para uma
produtora de sabão como a crença em “olho gordo” associada ao fato do sabão “desandar”
estava sendo vista pelos alunos. Nessa situação, a expectativa é que eles recorressem a uma ou
outra zona de seus perfis conceituais sobre o assunto que fosse considerada como a mais
adequada para explicar o fenômeno para uma produtora do sabão de cinzas. Nesse contexto,
observo que a linguagem química não é uma forma adequada de comunicação, conforme
reconheceu um aluno da turma (SERIE P10, linha 116, episódio 20).
Vamos analisar centralmente as respostas dos alunos dos grupos A e B para a pergunta
proposta na avaliação e associar à elas algumas respostas observadas entre os demais alunos
da turma, procurando identificar que zonas dos perfil conceitual foram adotadas pelos alunos
e alunas em suas respostas:
Resposta do aluno Pablo:
Diria a ela que isso não existe eu daria exemplos como: os elementos presentes na reação do
sabão não podem ser retirados com um olho, também daria um exemplo que teria a seguinte
argumentação: imagina dois laboratórios pesquisando alguma coisa, nunca daria certo se
existisse olho gordo pois cada laboratório iria atrapalhar o outro com olho gordo.
Resposta da aluna Jaqueline:
O olho gordo é apenas uma crença. O sabão desanda quando os ingredientes não estão em
uma quantidade certa. Se passar a quantidade de dicuada ou de gordura o sabão não servirá
pra nada. Uma pessoa não pode apenas com os olhos atrapalhar a obtenção do sabão e a
reação química.
Resposta do aluno Wesley:
Embora você acredite nessa superstição, ela não é válida, pois a única coisa que pode
influenciar na produção do sabão é quantidade da dicuada que pode estar em excesso ou em
escassez (falta) ou outros fatores que se agora eu te mencionar você não entenderá por isso,
sempre que o sabão não der certo, fique certa que algum fator prejudicou seu sabão.
Na resposta de Pablo, ele “diria a ela que isso não existe”. Pablo usou exemplos e uma
linguagem que dificilmente seriam compreendidos por uma produtora de sabão, como a sua
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menção aos “elementos presentes na reação do sabão” e aos “dois laboratórios pesquisando
alguma coisa” para justificar “que isso não existe”. Pablo não falou diretamente a uma
produtora de sabão, ele disse: “Diria a ela [...]”, negou a crença em “olho gordo” de modo
autoritário e apresentou argumentos externos à cultura das produtoras do sabão. A aluna
Marilene deu uma resposta semelhante à de Pablo em termos da linguagem utilizada por ela e
da autoridade conferida à sua explicação: “A produção do sabão é uma reação química,
vários fatores podem afetar essa produção, que podem ser a concentração dos ingredientes, a
temperatura, entre outros, mas não um olho gordo”. Como vemos, Marilene recorreu
exclusivamente à “zona do conhecimento químico explicativo” para invalidar a crença em
“olho gordo”, enquanto Pablo se orientou para essa zona mas não apresentou argumentos
explicativos e com objetividade, tal como Marilene.
Jaqueline associou o “olho gordo” a uma “crença”. O fato do sabão “desandar” foi
atribuído a “quando os ingredientes não estão em uma quantidade certa”, não podendo “passar
a quantidade de dicuada ou de gordura”. Nessa resposta, Jaqueline fez um movimento na
direção da “zona do conhecimento das produtoras”: “Se passar a quantidade de dicuada ou
de gordura o sabão não servirá pra nada”, “o sabão desanda”, mas no final mencionou as
palavras “reação química”, o que certamente não seria compreendido por uma produtora do
sabão. A resposta dessa aluna também teve certo caráter autoritário, considerando que ela
disse no final de sua resposta que “Uma pessoa não pode apenas com os olhos atrapalhar a
obtenção do sabão”. Todavia, Jaqueline apresentou argumentos que poderiam convencer uma
produtora de sabão que “olho gordo” não existe, recorrendo a duas zonas do perfil conceitual
acerca da crença como causa do fenômeno: a “zona do conhecimento das produtoras do
sabão” e a “zona do conhecimento químico”.
O início da resposta de Wesley também assumiu um caráter autoritário: “Embora você
acredite nessa superstição, ela não é válida”, disse ele se referindo à crença em “olho gordo”.
Tal como Jaqueline, Wesley procurou explicar o fato do sabão “desandar” dizendo que o
problema estava na “quantidade da dicuada”, mas ele também disse que havia um outro
modo de explicar, mas que esse modo ele não poderia mencionar porque a sua interlocutora
não o entenderia. Wesley demonstrou estar consciente da “zona do conhecimento químico” do
perfil conceitual/epistemológico, mas não considerou a mesma adequada para o entendimento
de uma produtora do sabão. Esse aluno compreendeu as barreiras de comunicação impostas
pelo conhecimento e pela linguagem química e denunciou haver uma dificuldade de
simplificação dos mesmos para um nível de alcance mais acessível.
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No caso dos alunos Marilene, Jaqueline e Wesley, as respostas foram orientadas na
direção das zonas do perfil conceitual/epistemológico associadas às idéias de reação química
e os problemas decorrentes de não obedecer a estequiometria da reação. Essa zona é mais
clara na resposta da aluna Marilene, e mais atenuada nas respostas de Jaqueline e de Wesley,
tendo em vista a linguagem adotada pela primeira. Entre esses três alunos, portanto, Jaqueline
e Wesley usaram uma linguagem mais próxima das produtoras de sabão, indicando maior
consciência da linguagem adequada para comunicação. A resposta de Pablo, por sua vez,
dificilmente seria compreendida por Dona Aparecida, por exemplo, e os seus argumentos
foram mais autoritários do que argumentativos. Wesley e Jaqueline, no entanto, fizeram um
esforço para se comunicarem adequadamente e mencionaram a dificuldade de acesso à zona
do conhecimento químico explicativo (Wesley) e empregaram palavras próprias da química
escolar em suas respostas (Jaqueline).
Vejamos as respostas dadas por outros alunos:
Resposta da aluna Maria:
Dona Aparecida, o que acontece na verdade, é algum produto que a senhora colocou a mais,
ou a menos, ou não socou bem as cinzas, ou a água não estava com a temperatura adequada,
mas ninguém pode influenciar apenas olhando e desejando mal, mas se a senhora acolher
essa informação pode sim dar alguma coisa errada.
Resposta de Rosemeire:
Eu não acredito que um “olho gordo” possa realmente levar uma coisa a não dá certo. O que
provavelmente acontece, na minha opinião, é que por um motivo que talvez você desconheça
o sabão dê errado, e você não tendo uma explicação para esse erro, acaba por jogar sua
frustração em cima de um mito, explicando à sua maneira o motivo do erro.
Resposta de Laís:
Olho gordo é uma crença, não interfere na produção do sabão. Nem sempre o que fazemos
pode dar certo, e quando o resultado não dá o que esperamos, aí a maioria das pessoas
dizem que é olho gordo.
Maria procurou explicar o fato de um sabão “desandar” usando uma linguagem
próxima à das produtoras de sabão, associando-o a algum erro cometido nas quantidades de
“algum produto” colocado (“a mais, ou a menos”) ou algum problema na etapa de obtenção
da dicuada. Mas Maria também mencionou a palavra “temperatura”, e não sabemos se uma
produtora do sabão de cinzas saberia o significado preciso dessa palavra. No final, Maria
assumiu, contudo, que a crença em “olho gordo” poderia se configurar como um fato real se a
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sua interlocutora realmente acreditasse nisso. Essa aluna recorreu a duas zonas do perfil
conceitual/epistemológico para explicar a crença em “olho gordo” e o fato do sabão
“desandar”: a “zona do conhecimento das produtoras do sabão” e a “zona dos fatores
psicológicos”.
Sete alunos da turma deram respostas semelhantes à de Maria, associando o fenômeno
do sabão “desandar” a algum problema empírico vinculado a um fator de natureza
psicológica, desatenção ou “estado de espírito”. “Isso tudo é psicológico, se você colocar na
cabeça que o sabão vai dar errado...”; “ficar com isso na cabeça...”; “a pessoa que estava perto
tirou sua atenção e você acabou errando” e “não estar animada”, foram alguns enunciados
mencionados nas respostas desses alunos.
No caso de Maria e dos sete alunos que mencionei, eles associaram duas zonas de um
perfil conceitual/epistemológico em suas respostas: a zona do conhecimento das produtoras
do sabão e a zona das influências psicológicas. A maior parte desses alunos mencionou o
problema das quantidades (“a mais, ou a menos”), como escreveu Maria, por exemplo.
Porém, todos eles alunos utilizaram uma linguagem mais acessível e mencionaram com pouca
freqüência termos próprios da linguagem da ciência escolar em suas respostas. A
comunicação desses alunos com as produtoras do sabão de cinzas não seria problemática,
portanto, e os argumentos apresentados provavelmente seriam relevados pelas produtoras do
sabão.
Em sua resposta, Rosemeire diria a uma produtora do sabão de cinzas que ela não
acredita em “olho gordo”, que há um outro motivo desconhecido para que “o sabão dê
errado”, e que o problema é que a produtora do sabão, “não tendo uma explicação” para o
seu erro, “acaba por jogar sua frustração em cima de um mito”. Nessa resposta, essa aluna
associou o “olho gordo” a uma “frustração”, a um “mito” criado pelas produtoras do sabão
decorrente da falta de conhecimento sobre o “motivo” verdadeiro. Se Rosemeire fosse de fato
dizer o que escreveu em sua resposta para uma produtora do sabão, é provável que essa
ficasse um tanto quanto constrangida. Além disso, será que uma produtora do sabão de cinzas
compreenderia o significado da palavra “mito”?
Quatro alunos da turma responderam de modo semelhante à Rosemeire, atribuindo o
“olho gordo” a uma “desculpa” por parte das produtoras de sabão. Dentre esses, um aluno
também mencionou se tratar de um “mito”, de algo “mais fabuloso”. Ao que parece, esses
cinco alunos recorreram a uma zona do perfil conceitual/epistemológico de natureza mais
filosófica sobre a crença em “olho gordo”. Em termos de comunicação com as produtoras do
sabão de cinzas aqui provavelmente também haveria problemas de comunicação, semelhante
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ao caso dos alunos que responderam na direção da zona do conhecimento químico
explicativo. Os argumentos desses cinco alunos (incluindo Rosemeire) provavelmente iriam
ferir o orgulho das produtoras do sabão de cinzas, sendo pouco provável que estas fossem
convencidas por eles.
Na resposta de Laís, o “olho gordo” é “uma crença” que “não interfere na produção
do sabão”. O “olho gordo” foi associado também a uma crença da “maioria das pessoas”
para explicar fatos da vida cotidiana que não dão certo. Essa associação feita por Laís remete
à resposta dada pela aluna Gláucia:
Resposta de Gláucia:
Eu não sei bem como explicar, eu acho e acredito que isso não influi em nada no sabão, mas
tem momentos que eu acredito que o olho gordo existe e que pode atrapalhar o andamento
das coisas. Então eu fico neutra, porque não tenho certeza se existe ou não.
A resposta de Gláucia foi como ela mesma disse: “neutra”. Tal como Pablo e Laís,
Gláucia não se dirigiu diretamente a uma produtora do sabão em sua resposta, mas colocou a
crença em dúvida. Ela disse achar e acreditar “que isso não influi em nada no sabão”, mas
“tem momentos que [...] o olho gordo existe e que pode atrapalhar o andamento das coisas”.
Para Gláucia um “olho gordo” não influi no fato do sabão “desandar”, mas na vida real essa
crença faz sentido para ela. Na opinião de Laís, Gláucia seria uma entre “a maioria das
pessoas” que acreditam em “olho gordo”. Podemos dizer que essas duas alunas recorreram a
uma zona do perfil conceitual/epistemológico diferenciada: a “zona das crenças cotidianas”.
Gláucia e Laís não apresentaram nenhum argumento convincente sobre o fato do sabão
“desandar”. Suas respostas seguiram o curso de negar a crença em “olho gordo”, mas
admitindo a existência dessa crença em suas vidas cotidianas, como disse Gláucia: “tem
momentos que eu acredito que o olho gordo existe”.
Vejamos agora as respostas dos alunos Eglisson e Messias:
Resposta de Eglisson:
Eu diria que isso não existe, porque isso é superstição, crença dos povos antigos, e também
era uma forma deles colocarem a culpa em alguém, de que o sabão não está dando certo. Isto
também é um fator psicológico da pessoa no momento em que ela está fazendo o sabão.
Resposta de Messias:
Oi dona “Maria”! O que você falou a respeito do olho gordo no sabão, eu não acreditei que
isso faz ele “desandar” não. talvez você fala isso por crença antiga que você veio
aprendendo com sua família. pode-se dizer que isso é uma lenda.
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Para Eglisson, “olho gordo” tem relação com vários aspectos: “superstição”, “crença
dos povos antigos”, “forma deles colocarem a culpa em alguém” e “também é um “fator
psicológico”. Esse aluno parece ter recorrido a duas zonas do perfil conceitual/epistemológico
para justificar a sua descrença em “olho gordo”: a “zona dos fatores psicológicos” e a “zona
de reflexões filosóficas”. Já Messias falou diretamente à “dona Maria”, sugerindo que a sua
crença em “olho gordo” estivesse associada a uma “crença antiga” aprendida “com sua
família”, a “uma lenda”. Observo que ao dizer isso, Messias se moveu na direção da zona
dos conhecimentos das produtoras do sabão não associada à interação entre a dicuada e a
gordura, mas à crença em “olho gordo”. Messias disse não acreditar que “isso” faz o sabão
“desandar”. Um outro aluno da turma deu uma resposta semelhante à de Messias, porém de
um modo mais categórico: “Isso é uma crendice popular muito antiga. Que antigamente
muitas pessoas acreditavam nessas coisas de olho gordo dá um mal resultado no sabão, isso
não existe!”.
As respostas dos três últimos alunos mencionados acima também compreenderam
modos de negação da crença em um “olho gordo”, cujos argumentos, ao que parece, se
situaram no âmbito das zonas de “reflexão filosófica”, dos “fatores psicológicos”, “dos
conhecimentos das produtoras do sabão” e de suas “crenças cotidianas”, porém numa direção
contrária à de Laís e Gláucia em relação a essa última.
A resposta do aluno Leonardo representou um caso singular dentre os demais alunos:
Resposta do aluno Leonardo:
Minha senhora, você não acha que essa história de “olho gordo” talvez seja uma
superstição, ou talvez uma crença antiga? Quem sabe o sabão da senhora desandou pelo fato
de algum ingrediente usado, não foi corretamente medido, de acordo com as proporções
utilizadas para o preparo?
A diferença da resposta de Leonardo é que ela foi formulada através de perguntas.
Esse aluno sugeriu que o “olho gordo”, “talvez” fosse uma “superstição”, ou “talvez” fosse
uma “crença antiga” (zona do conhecimento das produtoras). Depois ele mencionou que o
problema (“Quem sabe...”) poderia ser o “fato de algum ingrediente usado” não ter sido
“corretamente medido, de acordo com as proporções” (zona do conhecimento das produtoras
do sabão iluminada pelo conhecimento químico). Leonardo não foi nem um pouco autoritário
em sua resposta e apresentou argumentos para discussão, usando uma linguagem próxima à
das produtoras do sabão. O aspecto mais interessante da resposta formulada por Leonardo, no
entanto, é que ela sugere uma continuidade, ou seja, ela aponta para a realização de um
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diálogo, uma discussão sobre o assunto com as produtoras de sabão. Vemos aqui um caso no
qual um aluno da turma agiu com bastante sensibilidade cultural e consciência no contexto da
situação sugerida na questão da avaliação.
Dentre as respostas dos dez alunos descritas anteriormente, somente Jaqueline,
Wesley, Maria e Leonardo associaram o fato do sabão “desandar” a um problema envolvendo
as quantidades dos ingredientes (zona do conhecimento das produtoras do sabão que foi
iluminada pela zona do conhecimento químico). Junto a esses, somaram-se mais vinte alunos
da turma na mesma direção (sete dos quais operaram conforme Maria, ou seja, recorrendo às
zonas do “fator psicológico” e do “conhecimento das produtoras”; os outros treze associaram
o fato do sabão “desandar” exclusivamente a um descuido na proporção entre os ingredientes
na produção do sabão, ou seja, não houve recorrência a “zona de fatores psicológicos”).
Dentre estes alunos, somente dois mencionaram palavras próprias da química escolar em suas
respostas, tais como “reagentes” e “reação química”, mas não de modo exclusivo, ou seja,
eles associaram essa linguagem a uma linguagem mais acessível às produtoras (tal como fez
Jaqueline, recorrendo tanto à zona do conhecimento das produtoras como à zona do
conhecimento químico, em sua resposta). Os demais alunos usaram uma linguagem mais
simples, falando em “quantidades dos ingredientes”, “talvez foi alguma coisa que você tenha
colocado a mais...”, “se você colocar tudo na medida certa...” e etc., tendendo na direção da
zona do conhecimento das produtoras do sabão.
Como vimos mais da metade dos alunos da turma expressaram as suas respostas
recorrendo a essa zona, o que certamente possibilitaria uma comunicação efetiva entre
eles/elas e as produtoras do sabão de cinzas. Na melhor das hipóteses, essa comunicação se
tornaria efetivamente possível se abrisse espaço para um diálogo com as produtoras, tal como
sugeriu o aluno Leonardo. Podemos dizer que na situação colocada para os alunos na questão
da avaliação houve recorrência a pelo menos cinco zonas do perfil conceitual/epistemológico
associadas à crença em “olho gordo” como o fator responsável pelo fato de um sabão
“desandar”: a zona do conhecimento químico explicativo, a zona do conhecimento das
produtoras de sabão, a zona dos “fatores psicológicos”, a zona de natureza mais filosófica e a
zona das crenças comuns da vida cotidiana, e grande parte das respostas recorreram a mais de
uma dessas zonas.
Aproximadamente 39% dos alunos operaram segundo a zona do conhecimento das
produtoras do sabão de cinzas e cerca de 22% operaram na zona dos fatores psicológicos. As
zonas menos indicadas seriam aquelas relativas ao uso do conhecimento e da linguagem
química e das reflexões filosóficas (ao redor de 25% dos alunos), porque não seriam
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compreendidas pelas produtoras de sabão ou porque implicariam em um confronto entre
crenças desiguais.
Uma observação importante dessa análise é que nem todos os alunos recorreram à
zona do conhecimento das produtoras do sabão de cinzas para reunir argumentos contrários à
crença em “olho gordo”, e essa foi uma zona que foi amplamente abordada no Hipermídia
Etnográfico e que depois foi iluminada pela zona do conhecimento químico nas aulas. Boa
parte dos alunos, no entanto, preferiram recorrer às zonas de natureza mais filosófica ou dos
fatores psicológicos, julgando-as mais adequadas no contexto de justificar as suas descrenças
relativas ao “olho gordo”. Para esses alunos, a zona do conhecimento das produtoras sobre a
interação entre a dicuada e a gordura e a zona do conhecimento químico não foram
consideradas para compor argumentos que justificassem o fato do sabão “desandar”. Como
vemos, esses alunos estavam mais preocupados em demonstrar as suas descrenças pessoais
em relação ao “olho gordo”.
Os resultados dessa análise sugerem que a criação de situações específicas para que os
alunos escolham os conhecimentos e as linguagens mais adequadas é um aspecto bastante
relevante no contexto de uma proposta de ensino baseada em diferentes modos de conhecer, e
a identificação de seus contextos específicos de utilização. Embora uma situação específica
tenha sido proposta na avaliação final, considero ser importante criar mais situações dessa
natureza em sala de aula envolvendo debates entre os alunos, nas quais mais de uma situação
de comunicação pode ser estabelecida. Trata-se de um exercício importante para perceber as
diferentes zonas de um perfil conceitual que abrange o conhecimento das produtoras, as
visões pessoais dos alunos e o conhecimento químico explicativo e que põe em evidência os
seus contextos de alcance, validade e de comunicação.

