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RESUMO
PINHEIRO, P. C. A interação de uma sala de aula de química de nível médio com o
hipermídia etnográfico sobre o sabão de cinzas vista através de uma abordagem
socio(trans)cultural de pesquisa. 2007. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
Os conhecimentos culturais ao redor do sabão de cinzas foram escolhidos como tema de
um instrumento hipermídia visando inseri-los em uma sala de aula de Química de nível médio. A
inspiração na etnografia foi a via considerada nessa direção, partindo da hipótese de trabalho para
a etnociência proposta por D’Olne Campos (2000) com ênfase em um guia êmico e de acordo
com a “teia de relações” presente no discurso das produtoras do sabão de cinzas (FOUCAULT,
1986). O instrumento criado reuniu textos, fotografias, vídeos, vozes e perguntas/atividades para
a interpretação dos alunos. A investigação em sala de aula buscou perceber a natureza da
instrução baseada na inserção de um modo de conhecer distinto nas aulas e seus diálogos com
outros conhecimentos. A base teórica da pesquisa procurou integrar a abordagem sociocultural da
ação mediada (WERTSCH, 1997) com algumas perspectivas dos estudos (trans) culturais no
ensino de ciências, como a noção de travessias de fronteiras culturais (AIKENHEAD, 1996), o
modelo genérico para a compreensão holística do aluno de ciências (COSTA, 1995) e a teoria das
visões de mundo aplicada na pesquisa no ensino de ciências (COBERN, 1991, 2000a). Os alunos
interagiram com o Hipermídia inicialmente em grupos durante quatro aulas, respondendo ao
mesmo com receptividade, curiosidade, interesse, exibindo diferentes trânsitos pela narrativa
etnográfica e integrando os seus recursos. Os movimentos interpretativos dos alunos se basearam
nos diálogos com os colegas de grupo, em pesquisas usando a internet e livros e mediante
entrevistas envolvendo a comunidade, havendo evidências de respostas mais produtivas aos
processos de significação por pares simétricos. Os alunos manifestaram duas tendências
principais de respostas para as perguntas propostas no Hipermídia: o conhecimento químico e os
modos de explicar das produtoras do sabão. Essas tendências foram associadas às visões de
mundo de ciência escolar dos alunos, levando-os a se inclinarem na direção da ciência que
explica (tendência dos alunos do tipo “Cientista em Potencial”) ou em direções consideradas
como sendo mais fáceis de compreender (caso dos “Outros Alunos Espertos”). Alunos com
pressuposições emocionais, religiosas e utilitárias mostraram trânsitos mais engajados na direção
da ciência popular e menor interesse pelas explicações da ciência escolar. Existiram barreiras na
direção dos dois conhecimentos envolvidos destacando-se as de linguagem, mas essas foram
sendo vencidas pela maioria dos alunos com o desenvolvimento das aulas, através do trabalho
colaborativo e do suporte oferecido. A professora desenvolveu 14 aulas a partir da exploração do
Hipermídia pelos alunos e foi necessário oferecer um suporte teórico e material para o trabalho
da mesma: um texto sobre o construtivismo contextual e o hipermídia das ‘Visões de Mundo’,
um segundo instrumento criado para promover a interanimação com as vozes dos alunos. Tal
suporte implicou em uma mudança do paradigma normal das aulas de Química, sugerindo uma
direção contrária à assimilação dos conteúdos pelos alunos e apontando para a compreensão
como práxis vinculada à explicitação dos contextos culturais de significação dos conhecimentos
envolvidos. Isso conduziu a uma comparação entre conhecimentos, sugerindo que a tarefa da
demarcação é difícil e delicada. A comparação entre linguagens e algumas crenças específicas
das produtoras do sabão de cinzas, no entanto, pareceram facilitar essa tarefa.
Palavras-chave: ciência Popular, sabão de cinzas, hipermídia, etnografia, ensino de química.

ABSTRACT
PINHEIRO, P. C. The interaction of a secondary level chemistry classroom with the
ethnographic hypermedia of the ash soap seen through a socio(cross)cultural approach.
2007. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2007.
The cultural knowledge around the ash soap was chosen as the theme of a hypermedia
instrument aiming to insert it into a Chemistry classroom in the secondary level of education. The
ethnographic inspiration was considered in this way according to the work hypothesis to
ethnoscience proposed by D’Olne Campos (2000) with an emics guide emphasis and by
considering the “web of relations” of the ash soap makers’ discourse (FOUCAULT, 1986). The
instrument designed joined texts, photographs, videos, voices and questions/activities to the
students’ interpretation. The enquiry tried to perceive the nature of an instruction based on the
insertion of a different way of knowing into the classes and its dialogues with other knowledge.
The theoretical support attempted to integrate the sociocultural approach to mediated action
(WERTSCH, 1997) with some perspectives from the (cross) cultural studies in science
education, as the cultural border crossings approach (AIKENHEAD, 1996), the generic model
for holistically understanding the science student (COSTA, 1995) and the world view theory
applied to the science education research (COBERN, 1991, 2000a). In the beginning, the students
interacted with the hypermedia into groups using four classes, answering to it with receptivity,
curiosity, showing interest and different border crossings into the ethnographic narrative. Their
interpretative movements were based on the dialogues with pairs, in the research using internet
and books and by doing interviews with the community. There was evidence that more
symmetric pairs respond in a more productive way on their meaning making processes. The
students showed two main trends to answer the questions proposed in the hypermedia: the
chemistry knowledge and the knowledge of the ash soap makers. These trends were associated to
their school science world view, inclining them into the direction of the science that explains
(trend of the “Potencial Scientist” students) or towards another direction seen as easier to
understand (as was the case of the “Other Smart Kids” students). Students with emotional,
religious and utilitarian presuppositions showed more engaged border crossings to popular
science direction and lesser interest for the school chemistry explanations. There were barriers in
the direction of both knowledge, highlighting the language ones, but these were figured out by
the majority of the students as the teacher developed the classes, through the collaborative work
and by the support offered. The teacher developed 14 classes since the students’ finished the
hypermedia exploratory work, using different strategies to teach. It was necessary to offer
theoretical and material support for her work: a text about the contextual constructivism and the
‘World View’ hypermedia, a second instrument designed to promote the interanimation with the
students’ voices. This support led to a change in the usual paradigm of the Chemistry classes,
pointing to a contrary movement concerned to the students’ assimilation of the contents and
towards the comprehension as praxis bridged to the knowledge contexts of meaning explanation.
This guided to a comparative work between the knowledge involved, stating that the demarcation
task is difficult and delicate. However, this task seemed to be easier to accomplish by comparing
languages and through some specific beliefs of the ash soap makers.
Key-words: popular Science, ash soap, hypermedia, ethnography, chemistry education.
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6.3.12.2 - A disputa entre os modos de conhecer e explicar.
6.3.12.3 - Definindo uma “rota” para responder à pergunta “Por que a mistura da
dicuada com a gordura produz sabão?”.
6.3.12.4 - Na direção da Ciência que explica.
6.3.12.5 - Lidando com as informações encontradas na internet e os conhecimentos de
Química sobre o sabão de cinzas.
6.3.12.6 - Sobre a abordagem comunicativa e os padrões de interação discursiva.
6.4 - Episódios relativos aos “alunos-do-grupo-B-(inter)agindo-com-o-HipermídiaEtnográfico-sobre-o-sabão-de-cinzas”.
6.4.1 - Episódio no 8: “Deve que TODO mundo antigamente usava, né?”
6.4.2 - Episódio no 9: “Põe essa outra foto aí”.
6.4.3 - Discussão dos Episódios 8 e 9
6.4.3.1 - Resumindo os episódios
6.4.3.2 - Um uso “universal” para o sabão de cinzas no passado?
6.4.3.3 - Integrando as linguagens da narrativa etnográfica.
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6.4.3.4 - Comparando as respostas dos alunos dos grupos A e B para as vozes do
Hipermídia.
6.4.3.5 - As fotografias do barrilero como recursos de descrição e “evento” da narrativa.
6.4.3.6 - Refletindo sobre o uso de narrativas no ensino de ciências e a interação dos
alunos com a narrativa etnográfica sobre o sabão de cinzas.
6.4.3.7 - Sobre a abordagem comunicativa e os padrões de interação discursiva.
6.4.4 - Episódio no10: “Alá, não sei qual imagem que eu vejo aí não...”.
6.4.5 - Episódio no 11: “Por que na água quente, água quente em cinza. Alá ó”.
6.4.6 - Discussão dos Episódios 10 e 11
6.4.6.1 - Resumindo os episódios.
6.4.6.2 - A interação dos alunos com o Hipermídia Etnográfico vista como um “sistema
polissensorial”.
6.4.6.3 - “Relações dialógicas” na interação com o (e no) vídeo Preparando o barrilero.
6.4.6.4 - O vídeo Preparando o barrilero e seus elementos de descrição e narrativa.
6.4.6.5 - O vídeo Pingando a dicuada e seus elementos de descrição e de narrativa.
6.4.6.6 - Socialização das informações e questionamentos na interação com o vídeo
Pingando a dicuada.
6.4.6.7 - Aspectos da abordagem comunicativa na interação com os vídeos do
Hipermídia e o padrão de interação discursiva na interação dos alunos com o vídeo
Pingando a dicuada.
6.4.7 - Episódio no 12: “Aqui é a resposta da Vó do Eglisson (...). E a que tá no livro
(...)”.
6.4.8 - Episódio no 13(a): “A dicuada junto com o sebo produz sabão porque ela corta a
gordura do sebo. Assim ficou bem mais fácil, não ficô?”.
6.4.9 - Episódio no 13(b): “Que quê eu vô procurá? Sal de cinzas?”
6.4.10 - Discussão dos Episódios 12, 13(a) e 13(b).
6.4.10.1 - Resumindo os episódios
6.4.10.2 - Aprendendo a funcionar em “dois mundos”.
6.4.10.3 - Comparando trajetórias ao redor da explicação da interação entre a dicuada e
a gordura.
6.4.10.4 - Tanto A como B buscaram compreender, só que através de diferentes
orientações e compromissos.
6.4.10.5 - Sobre a abordagem comunicativa e os padrões de discurso.
6.5 - Episódios da “Professora-(inter)agindo-com-os-alunos-na-interpretação-doconteúdo-do-Hipermídia-Etnográfico-sobre-o-sabão-de-cinzas”
6.5.1 - Conhecendo a Química escolar e a Professora de Química através dos alunos
6.5.2 - Características gerais de a “Professora-(inter)agindo-com-os-alunos-nainterpretação-do-conteúdo-do-Hipermídia-Etnográfico-sobre-o-sabão-de-cinzas”.
6.5.3 - O hipermídia das ‘Visões de Mundo’.
6.5.4 - Orientações para a leitura dos episódios de ensino da Professora.
6.5.5 - Episódio no 14: “... Ao invés do professor estar falando, ir lá no computador...”.
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?”.
6.5.7- Episódio no 16: “Hoje nós vamos fazê um experimento de obtenção da lixívia de
cinzas, não é?”
6.5.8 - Discussão dos Episódios 14, 15 e 16.
6.5.8.1 - Resumindo os episódios.
6.5.8.2 - Visões da inserção do Hipermídia Etnográfico nas aulas.
6.5.8.3 - Sobre o papel da Professora nas aulas/interações com o Hipermídia
Etnográfico.
6.5.8.4 - Identificando vozes que vêm “de dentro”.
6.5.8.5 - A experimentação como recurso além das fronteiras do Hipermídia e na
direção dele mesmo.
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6.5.9 - Episódio no17: Iniciando as interações com o hipermídia das ‘Visões de Mundo’.
6.5.10 - Episódio no 18(a): “O carbonato de potássio é um composto iônico ou
molecular?”
6.5.11 - Episódio no 18(b): “Então é tentativa e erro...”.
6.5.12 - Episódio no 18(c): “Qual que é a diferença gente, de uma fala pra outra aí?”.
6.5.13 - Discussão dos Episódios 17 e 18.
6.5.13.1 - Resumindo os episódios.
6.5.13.2 - Distinguindo uma descrição de uma explicação e a difícil tarefa de construir
respostas para as perguntas do Hipermídia.
6.5.13.3 - Sobre a natureza da resposta do Pensador para a pergunta “Como podemos
explicar o processo de obtenção da dicuada?”.
6.5.13.4 - A difícil tarefa de explicar, compreender e expressar o processo de obtenção
da dicuada através do conhecimento químico.
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’?
6.5.13.6 - As explicações individuais dos alunos para “o quê” ocorre durante a obtenção
da dicuada.
6.5.13.7 - A difícil tarefa de demarcar fronteiras entre conhecimentos
6.5.13.8 - A transição entre linguagens como elemento de demarcação e compreensão
dialógica.
6.5.14 - Episódio no 19(a): “A dicuada junto com o sebo produz sabão porque ela corta
a gordura do sebo”.
6.5.15 - Episódio no 19(b): “O que quê, que quê impediu vocês de procurá uma outra
resposta ou complementar essa?”
6.5.16 - Discussão dos Episódios 19 (a) e 19 (b)
6.5.16.1 - Resumindo os episódios.
6.5.16.2 - Percebendo as diferentes respostas dos alunos e os movimentos da
Professora.
6.5.16.3 - As respostas dos alunos vista de acordo com a metáfora do “kit de
ferramentas”.
6.5.16.4 - Relações entre crença, conhecimento e “compromissos” na ciência escolar.
6.5.16.5- Desmantelando a postura da Professora: o “xeque mate” de Leonardo.
6.5.16.6 - A Professora Eliane e o construtivismo contextual.
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.
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?”.
6.5.16.9 - As diferentes transições dos alunos pela resposta do Pensador.
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.
6.5.16.11- As visões finais dos alunos sobre os diferentes modos de explicar a interação
entre a dicuada e a gordura.
6.5.16.12 - Visões finais curiosas de outros alunos da classe.
6.5.16.13 - Visões de Mundo.
6.5.16.14 - A teoria da aprendizagem colateral: um modo não-Ocidental de ver a
instrução.
6.5. 17 - Episódio no 20: “Você acha que um olho gordo influencia realmente o preparo
do sabão de cinzas?”.
6.5.18 - Discussão do Episódio 20.
6.5.18.1 - Resumindo o episódio.
6.5.18.2 - Dominando a resposta do Pensador .
6.5.18.3 - A crença em “olho gordo” demarcando fronteiras.
6.5.18.4 - Tomando consciência das diferentes zonas de um Perfil Conceitual.
6.5.18.5 - Como os alunos explicariam o fenômeno do olho gordo na formação do
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sabão de cinzas para as produtoras?
6.5.18.6- A Química escolar não seria também um “saber cultural”?
6.5.18.7 - Existe um significado preciso para o “saber popular”?
6.5.19 - Conhecendo mais a Professora Eliane.
6.5.19.1 - O momento de “agonia” da Professora Eliane nas aulas envolvendo o
Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas.
6.5.19.2 - A visão de Eliane sobre a diversidade cultural dos alunos a partir desse
estudo.
6.5.19.3 - Avaliando as aulas.
6.6 - Conhecendo melhor os alunos do grupo A.
6.6.1 - Relembrando as respostas dos alunos do grupo A ao Hipermídia Etnográfico
sobre o sabão de cinzas.
6.6.2 - Conhecendo Maria.
6.6.3 - Conhecendo Pablo.
6.6.4 - Conhecendo Jaqueline.
6.6.5 - Conhecendo Wesley.
6.6.6 - Conhecendo Gláucia.
6.6.7 - Discussão.
6.7 - Conhecendo melhor os alunos do grupo B.
6.7.1 - Relembrando as respostas dos alunos do grupo B ao Hipermídia Etnográfico
sobre o sabão de cinzas
6.7.2 - Conhecendo Messias.
6.7.3 - Conhecendo Rosemeire.
6.7.4 - Conhecendo Eglisson.
6.7.5 - Conhecendo Laís.
6.7.6 - Conhecendo Leonardo.
6.7.7 - Discussão.
6.8 - As respostas dos alunos ao Hipermídia e as suas visões de mundo.
6.8.1 - Características da entrevista dos alunos envolvendo as suas visões de mundo
sobre ciência partindo de um foco no tema “Natureza”.
6.8.2 - Resultados das entrevistas com os alunos Messias, Rosemeire e Wesley.
6.8.2.1 - Resultados da entrevista com Messias.
6.8.2.2 - Resultados da entrevista com Rosemeire.
6.8.2.3 - Resultados da entrevista com Wesley.
6.8.3.4 - Discussão.
6.8.3.4.1 - A religião e a ciência escolar são compatíveis?
7 - Conclusões.
8 - Referências bibliográficas.
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