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Educar é levar o aluno a ser autor, a dizer a própria palavra, a interagir com
a língua, a penetrar numa escrita viva e real. O professor precisa também
ser autor: penetrar na corrente da língua, recuperar a sua palavra, sua
autonomia, sem fazer dela uma tribuna para o poder, mas um meio de
exercer uma autoridade que se conquista no conhecimento partilhado.
Nesse sentido o professor pode ser visto como um orquestrador de
diferentes vozes.
Maria Teresa de Assunção Freitas

RESUMO

Esta pesquisa buscou investigar inicialmente os efeitos do sítio Ciência na
Comunidade em um grupo de quatro professores do Ensino Médio, um ambiente criado para
oferecer formação na perspectiva da integração de saberes culturais locais na educação em
ciências junto de uma investigação mais ampla. Baseia-se na interação com narrativas
híbridas, textos sobre a natureza dos saberes, atividades e questionários online. Entre
quatro professores convidados, somente uma concluiu sua interação com o sítio no tempo
previsto. Por essa razão, o objetivo passou a ser a identificação dos efeitos do sítio nesta
professora, vistos como diálogos na perspectiva de Mikhail Bakhtin. Em seu
desenvolvimento, a pesquisa se expandiu para perceber também como esta professora
conduziria uma sequência didática proposta para a sala de aula (interação com narrativa
não híbrida, interpretação dos alunos, interação com narrativa híbrida e discussão) e quais
as visões dos alunos sobre as aulas. Inicialmente foi realizada uma entrevista
semiestruturada com a professora, seguindo-se a observação de quatro aulas em uma
turma da Educação de Jovens e Adultos, com posterior aplicação de questionário e
realização de uma segunda entrevista com a professora, a qual viu as narrativas híbridas
com potencial para mostrar aos alunos que a ciência está presente em seus cotidianos. Sua
interação com o sítio promoveu reflexões diversas, incluindo questões sobre o ensino, e
houve evidência de avanço em sua compreensão epistemológica dos saberes. Alguns
obstáculos foram identificados, como a dificuldade de “encaixe” das narrativas no programa
curricular e houve iniciativa para investigar outros saberes locais com os alunos. As ações
da professora sugeriram que ela atribuiu certa autonomia às narrativas, considerando que
as aulas basicamente envolveram a leitura das mesmas. Todavia, alguns deles
demonstraram visões equivocadas sobre fenômenos simples presentes no dia a dia, o que
sugeriu a necessidade de ter havido uma intervenção por parte da professora. Os alunos
mostraram interesse e se engajaram na construção de suas interpretações e utilizaram
fontes variadas de conhecimento. A linguagem da comunidade foi mais fácil de entender e
ajudou na compreensão da linguagem da ciência. Segundo os alunos, os dois saberes se
complementaram e ganharam sentido por meio da narrativa híbrida e as relações de
alteridade com um “outro” mais próximo (a comunidade) ajudaram em suas relações com os
saberes da ciência, uma “outra” mais distante. Na medida da incorporação das vozes dos
alunos nas aulas, o conceito de hibridização de Bakhtin nos pareceu ser ampliado na
direção de estabelecer a heteroglossia dialogizada.
Palavras chaves: saberes da comunidade e da ciência, narrativas híbridas, ensino de
Química.

ABSTRACT

This research aimed to investigate initially the effects of the Science in the
Community site in a group of four high school teachers, an environment that was designed to
offer education based in the local cultural knowledge integration in science education and is
part of a broader investigation. It is based in the interaction with hybrid narratives, texts about
the nature of knowledge, activities and online questionnaires. Among the four professors
invited, only one completed its interaction with the site in time. For this reason, the goal
became to identify the effects of this site on this teacher, seen as dialogues in Mikhail
Bakhtin‟s perspective. In its development, the research expanded to see how this teacher
would lead a didactic sequence proposed for the classroom (interaction with non-hybrid
narrative, interpretation of students, interaction with hybrid narrative and discussion) and
what are the students‟ views on the classes. First, it was done a semi-structured interview
with the teacher, followed by the observation of four classes involving Youth and Adult
Education, with subsequent application of a questionnaire and development of a second
interview with the teacher, who saw the hybrid narratives with the potential to show the
students the presence of science in their daily lives. Her interaction with the site promoted
several reflections on education and there was evidence of progress in her epistemological
understanding of the knowledges. Some obstacles were identified, such as the difficulty of
"fitting" the narratives in the curriculum and there was also the initiative to investigate other
local knowledge with students. The teacher's actions suggested that she attributed certain
autonomy to the narratives, considering that the lessons essentially involved their readings
by the students. However, some of them demonstrated mistaken views about ordinary
phenomena of daily life, which suggested the need of an intervention by the teacher.
Students showed interest and engagement by the narratives and interpreted the community‟s
knowledge using various funds of knowledge. The community‟s language was easier to
understand and helped to comprehend the language of science. According to the students,
the two knowledge complemented and gained meaning through the hybrid narrative and their
otherness relationships with an "other" closest (the community) helped in their relations with
the knowledge of science, an "other" more distant. As the students´ voices were incorporated
in the instruction, the Bakhtin‟s concept of hybridization appeared to be expanded in the
direction of establishing the dialogized heteroglossia.

Key words: community‟s and science knowledges, hybrid narratives, Chemistry education.
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INTRODUÇÃO
Eu e o vinho de laranja...
Meu envolvimento com o vinho de laranja se deu em 2002 num projeto de
extensão chamado “Investigação do Processo de Produção do Vinho de Laranja em
São Tiago e Resende Costa – Minas Gerais, e sua Transcrição para a Escola”, na
época em que eu cursava Licenciatura em Química na Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ).
O conhecimento acerca da produção do vinho de laranja por uma família
residente no município de São Tiago, Minas Gerais, Brasil, veio à tona pelo interesse
de um dos membros da família, o Ronaldo, em compreender melhor os fenômenos
envolvidos na produção da bebida. Na época, ele era estudante do curso de
Licenciatura em Física na UFSJ então me convidou para participar deste projeto e
apresentou-me para o professor orientador, Paulo César Pinheiro.
No início dos trabalhos eu estava mais interessada pela parte pedagógica do
projeto, sempre me perguntava o que Seu Zé e Dona Ná, produtores do vinho de
laranja e pais do Ronaldo, poderiam ensinar e se seria possível propor uma nova
forma de educar e aprender química na escola por meio de seus saberes. Já o
Ronaldo gostava de ir para o laboratório e participar dos trabalhos relacionados à
reprodução experimental do vinho e da determinação de seus valores de densidade
e teor alcoólico.
Entretanto, a parte mais relevante das investigações ocorreu no quintal da
casa de Seu Zé e Dona Ná, onde o vinho era produzido, que envolveu
documentação escrita e áudio visual do processo. Depois, fizemos pesquisas na
literatura, escrevemos um texto, realizamos uma entrevista com o casal.
Aprimoramos o texto, interagimos com uma microbiologista especialista em
leveduras. Planejamos as atividades e desenvolvemos as aulas em uma terceira
série do Ensino Médio (EM) na Escola Estadual Afonso Pena Júnior, na cidade de
São Tiago – MG. As aulas foram compartilhadas com o professor de Química,
Francismar Elder dos Passos (Francis), e com os alunos iniciamos os trabalhos
explorando um vídeo e um texto sobre a preparação do vinho de laranja.
Assim, discutimos a preparação deste vinho de acordo com os saberes e
práticas de Seu Zé e Dona Ná e discutimos com os alunos o conhecimento deles
junto de suas interpretações científicas.
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Seu Zé e Dona Ná demonstraram muita sabedoria, mesmo com pouca
escolaridade formal. Foi muito gratificante conviver um pouco com eles e poder
compartilhar dos seus ensinamentos. Eles me ajudaram na construção do
conhecimento dos alunos de uma forma dialógica onde estabelecemos diálogos
entre seus saberes e os saberes científicos, quando nos interrogávamos como fazêlos saberes escolares. Percebi a importância que o outro faz na vida de qualquer ser
humano, a importância de ouvir e dialogar para promover um crescimento pessoal e
intelectual, o que me faz concordar com Freitas (2013, p.191), escrevendo sobre as
ideias de Bakhtin: “(...) um eu que se constitui a partir do outro, mas na interação e
não na fusão com o outro”. O eu se constitui a partir do outro, na presença do outro,
interagindo com o outro e este é o papel essencial da alteridade, pois são nas
relações que os indivíduos se constituem.
Este trabalho de extensão foi desenvolvido entre os meses de abril e
novembro de 2002. Muitas questões ficaram pendentes devido ao pouco tempo que
tivemos para desenvolvê-lo, mas sempre houve vontade de retomar e aprofundar de
alguma forma. Foi quando em 2007, num retorno meu à UFSJ para fazer o curso de
Ciências Biológicas, encontrei novamente com meu antigo orientador e em meio a
várias conversas decidimos escrever um artigo para a revista Química Nova na
Escola relatando nossas experiências em sala de aula com o projeto do vinho de
laranja (RESENDE; CASTRO; PINHEIRO, 2010). O artigo foi aceito em março de
2010 com o título “O Saber Popular nas Aulas de Química: Relato de Experiência
Envolvendo a Produção do Vinho de Laranja e sua Interpretação no Ensino Médio” e
sua publicação saiu em agosto de 2010, na revista de volume 32, número 3, numa
sessão da revista denominada “Relatos de Sala de Aula”.
A realização deste trabalho mostrou que podemos estudar química de uma
forma diferente, agradável e mais relacionada com a nossa realidade. Segundo
Freitas (2007) o professor tem que deixar seus alunos serem também autores,
dizerem o que pensam, questionarem e aprenderem a construir o conhecimento de
forma compartilhada, de forma dialógica. O professor tem que deixar de ser a figura
autoritária, dono do conhecimento, pois este deve aprender a lidar com a pluralidade
de vozes e tornar as suas aulas mais dialógicas e não monológicas. E foi desta
maneira que desenvolvemos o projeto, procurando envolver ao máximo a
participação dos alunos.
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Pouco tempo após a publicação do artigo recebi um e-mail de uma estudante,
Débora Regina Caetano Velho, do curso de Licenciatura em Química com
Atribuições Tecnológicas do Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV), da
cidade de Votuporanga, no estado de São Paulo. Ela assinava a revista Química
Nova na Escola por indicação de uma professora há algum tempo, e disse que tinha
gostado muito do meu artigo, do tema abordado, e que queria fazer seu trabalho de
conclusão de curso (TCC) baseado nele. Segundo ela “achei muito interessante a
forma prática dele por mostrar a química no cotidiano, sem béquer, máquinas
[aparelhos] de decantação entre outras coisas, mostrar que a química está presente
no dia a dia”. Todos os alunos do último período desta licenciatura tinham que
apresentar seus TCCs em uma feira de química ligada à prática escolar e deveria ser
inédito dentro da faculdade.
Fiquei sabendo por uma professora que lecionava Química na mesma escola
em que eu trabalhava, em Resende Costa - MG, que o tema “vinho de laranja” tinha
ganhado um prêmio na I Mostra de Ciências, categoria Didática, que aconteceu na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no ano de 2011. Ela visitou o
estande e ouviu as meninas comentarem sobre o artigo publicado na revista
Química Nova na Escola. Esta Mostra aconteceu em outubro de 2011 em
comemoração do Ano Internacional da Química, organizada pelo Departamento de
Química do Instituto de Ciências Exatas e Faculdade de Educação da UFMG. Esta
foi a I Mostra de Ciências da UFMG, com o tema: “Química: Uma Ciência Central”.
Quando fiquei sabendo que as meninas que participaram da Mostra, Mariana,
Isabella, Marisa e Márcia eram da cidade de São Tiago, entrei em contato com o
Ronaldo, atualmente professor de Física da Escola Estadual Afonso Pena Júnior, e
parabenizei-o pela conquista. Com o meu ingresso no Mestrado e retorno ao estudo
acerca do vinho de laranja, tive a oportunidade de conhecer essas meninas e no dia
17 de janeiro de 2015, nos encontramos para uma entrevista.
Elas me disseram que o Ronaldo teve a ideia de apresentar o vinho de laranja
na Mostra de Ciências. Desta forma, puderam contar com ajuda do professor de
Química, Francis, para coordenar os trabalhos, já que o projeto era voltado para a
área de Química. Um aspecto que se destacou no relato das meninas foi a relação
amigável do professor Francis com seus alunos. Elas disseram que se trata de um
excelente professor, que está sempre disposto a desenvolver atividades extraclasse
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e que os alunos são “apaixonados” por ele. Isto pode ser percebido na fala de
Mariana:
“Mas Química é muito difícil, né? Mas o Francis era tipo dez, todo mundo
era doido com o professor, porque o Francis era muito amigão assim...”.

Vejo aqui como uma boa relação professor-aluno é relevante para os alunos.
Concordo com Freitas (2007) quando ela diz que a relação professor-aluno, aos
olhos de Bakhtin, deve ser uma relação dialógica entre dois sujeitos e que a
construção do conhecimento deve ser compartilhada para promover o crescimento
pessoal e intelectual dos alunos. Percebo na fala da Mariana a importância de um
professor ser comprometido e dedicado, ser o outro que ajuda na constituição dos
seres e na construção do conhecimento de uma forma dialógica, pois a
aprendizagem não se dá somente do professor para o aluno.
Em meio à entrevista, no entanto, as meninas deixaram claro que quem
gostava e ainda gosta de procurar atividades diferenciadas para os alunos
desenvolverem era/é mesmo o Ronaldo. Percebi que ele representa um perfil
diferenciado de professor e acredita que o conhecimento pode chegar aos alunos de
várias formas, mostrando assim o quanto as ciências exatas podem ser mais
interessantes do que difíceis. Uma das meninas disse:
“O Ronaldo que fuça mais esses negócios sabe? Fica procurando coisa pra
gente „fazê‟. E aí o Ronaldo é... ofereceu eu, a Márcia e a Marisa pra „fazê‟
o projeto do vinho lá... resgatar mesmo da época da faculdade de vocês”.
(Isabella)

Nesta I Mostra de Ciência da UFMG onze trabalhos se destacaram entre os
diversos trabalhos apresentados pelas instituições da Educação Básica, estes foram
reunidos e organizados por Quadros e Mortimer (2012) em um livro intitulado “A
Pesquisa na Educação Básica: Relatos da I Mostra de Ciências da UFMG”. Cada
equipe vencedora, composta por três alunos, recebeu três bolsas de Iniciação
Científica Júnior do Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq, durante o ano de 2012.
O artigo escrito por elas para compor o livro acima citado foi intitulado “Estudo
Interdisciplinar Envolvendo a Produção do Vinho de Laranja” e transcrevo aqui o seu
resumo:
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Incentivadas por professores da Escola Estadual Afonso Pena Júnior,
decidimos conhecer a prática do preparo do vinho de laranja de uma família
de São Tiago, com o objetivo de conhecer o processo de produção e o
conhecimento químico envolvido. Produzimos, então, o vinho de laranja,
usando técnicas simples usadas pela família, sem que tivessem um contato
direto com o conhecimento científico, seguindo apenas a receita que
passava de geração em geração. A partir daí, pudemos fazer uma análise
ancorada pelo conhecimento científico que trazíamos e outros que
buscamos conhecer, estabelecendo relações com outros campos do saber.
A realização deste trabalho instigou nossa curiosidade, facilitou o
entendimento de conceitos envolvidos e, principalmente, valorizou os
saberes populares que, apesar de não estarem ancorados na ciência, têm
muito de científicos (SAMPAIO et al., 2012, p. 8).

A presença do outro e a mistura de vozes na realização das atividades
escolares mais uma vez se torna importante no processo de ensino-aprendizagem.
As meninas que participaram desta Mostra me contaram que foi a partir da
publicação do artigo “O Saber Popular nas Aulas de Química: Relato de Experiência
Envolvendo a Produção do Vinho de Laranja e sua Interpretação no Ensino Médio”
(RESENDE; CASTRO; PINHEIRO, 2010), na revista Química Nova na Escola, que o
trabalho com o vinho de laranja passou a ser visto com maior importância na escola
e isto pode ser constatado na introdução do texto escrito por elas:
O interesse neste tema nasceu da leitura de um artigo publicado na revista
Química Nova na Escola, intitulado “O saber popular nas aulas de Química:
relato de experiência envolvendo a produção do vinho de laranja e sua
interpretação no Ensino Médio” (SAMPAIO et al., p. 9).

Consta no texto, nas páginas 15 e 16, citações do artigo da revista
mencionado anteriormente, no entanto observei um equívoco, elas disseram que o
Francis, professor de Química, também era autor do artigo, quando na verdade ele
esteve envolvido somente na execução das atividades em sala de aula, o que muito
temos a agradecer.
Acredito que o trabalho desenvolvido pelas meninas veio afirmar que é
possível estudar química de uma maneira mais interessante. Segundo Resende;
Castro e Pinheiro (2010), ao analisarem o processo de produção do vinho de laranja
elas aprenderam a buscar e aplicar o conhecimento científico de um modo mais
autônomo, desenvolvendo atitudes mais positivas em relação à ciência por meio da
investigação das culturas locais, ou seja, o estabelecimento de um contexto cultural
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local permitiu valorizar o saber popular e aplicar saberes científicos em sua
interpretação.
Além do resumo, da introdução e das considerações finais, o artigo escrito por
elas foi dividido em três sessões. Na primeira, “Conhecendo os produtores do vinho”,
elas apresentaram Seu Zé e Dona Ná e falaram um pouco sobre a receita do vinho
que vem passando de geração em geração. Na segunda “A produção do vinho de
laranja a partir da cultura local”, elas descreveram sucintamente cada etapa do
processo de produção do vinho exatamente como Seu Zé e Dona Ná fazem,
inclusive ilustraram com fotos cada uma dessas etapas. Na terceira “A produção do
vinho de laranja e o conhecimento científico” elas procuraram explicar as reações
químicas e todo o processo de transformação da mistura de calda de açúcar e suco
de laranja em vinho. Abordaram também a excelência da laranja como fonte de
matéria-prima, a utilização do açúcar mascavo e do cristalizado, alguns fatores que
podem interferir nos processos fermentativos e a preparação do mosto. Elas fizeram
uma observação interessante quando falaram sobre os tipos de açúcares utilizados
na receita de Seu Zé e Dona Ná, mas não apontaram o referencial que as
embasaram para tal afirmação:
Caso Seu Zé e Dona Ná colocassem apenas o açúcar mascavo, este
poderia interferir em maior grau no sabor do vinho produzido. Então,
acreditamos que a mistura de açúcar refinado seja a combinação
necessária para que as leveduras se desenvolvam mais rapidamente e o
sabor da laranja seja mantido (SAMPAIO et al., 2012, p. 13).

Ainda nesta terceira etapa, para explicar todo o processo fermentativo elas
separaram os assuntos em quatro etapas, sendo: A) A Fermentação; B) Ação do
Saccharomyces cerevisiae; C) Oxidação; e D) Conservação. Na etapa A, as
meninas falaram sobre a fermentação alcoólica mencionando as diversas
substâncias que são geradas e degradadas durante o processo; na etapa B
explicaram porque o fungo Saccharomyces cerevisiae é amplamente utilizado nos
processos fermentativos; na etapa C falaram sobre a oxidação do vinho em vinagre
e explicaram o porquê do uso das mangueirinhas nos garrafões; e, na etapa D
falaram sobre a melhor forma de armazenar e conservar o vinho. No final elas
enfatizaram a importância de agregar os saberes populares nas aulas como uma
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forma de aprender o conhecimento científico além de resgatar a cultura local e
valorizar os saberes transmitidos de geração em geração.
Além de terem ganhado a bolsa de Iniciação Científica Júnior, outro prêmio foi
bastante interessante, o primeiro lugar na Mostra com o projeto do vinho de laranja
levou as meninas e o nome da escola até à Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia: Criatividade e Inovação (FEBRACE 2012), que aconteceu na
Universidade de São Paulo (USP). A FEBRACE é um movimento nacional de
estímulo ao jovem cientista realizado todo o ano na USP. Assume um papel social
importante incentivando a criatividade e a reflexão em estudantes da educação
básica, através do desenvolvimento de projetos com fundamento científico, nas
diferentes áreas das ciências e engenharia, objetivando também aproximar as
escolas públicas e privadas das Universidades, criando oportunidades de interação
espontânea entre os estudantes e professores das escolas com a comunidade
universitária (FEBRACE, 2015).
As meninas acharam a concorrência de alto nível, pois as equipes
concorrentes eram dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia (IFETs) e de
Colégios Militares. E ficaram impressionadas com o nível dos projetos apresentados,
observando a dedicação dos alunos e professores além dos recursos financeiros
envolvidos. Percebi que elas se sentiram inferiores por serem de uma Escola
Pública do interior de Minas Gerais.
“É muito difícil entrar. E a seleção lá, pelo o que a gente viu, é... é difícil...
tem que mandar o projeto sabe... é muito difícil mesmo, é bem selecionado.
Só tinha gente que... CEFET, Colégio Militar... Muito Colégio Militar, só
colégio... só assim. A gente aprendeu muito sabe...foi foi um choque tipo...
realmente foi uma oportunidade e tanto a gente ter conseguido ganhar e ir
lá... porque outro mundo, outro... nossa muito diferente...”. (Isabella)

Um breve comentário sobre o projeto do vinho de laranja foi feito na Revista
Veja, edição 2269, de 16 de Maio de 2012, na sessão “Educação”. O título dado à
matéria foi “Quem Quer Consegue”, onde a autora, Helena Borges, escreveu sobre
o ensino público brasileiro e, segundo um levantamento conduzido pela ONG Todos
pela Educação, a escola da cidade de São Tiago, Escola Estadual Afonso Pena
Júnior, recebeu elogios por atingir 49% dos alunos com conhecimento adequado ou
até superior ao esperado para a série que cursavam. Lembrando que a média dos
municípios brasileiros foi de 23% e a média dos países da OCDE – Organização
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para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – foi de 57% (Fontes: dados da
Prova Brasil do MEC relativos ao resultado do 9º ano do Ensino Fundamental em
Língua Portuguesa e Pisa 2009).
Para a autora a excelência do resultado da escola de São Tiago está
relacionada ao empenho dos professores em preparar os alunos para as avaliações
externas e também em ensinar e incentivar os alunos a participarem dos
campeonatos nacionais e das feiras de ciência.
Na escola estadual Afonso Pena Júnior, que atende 1100 alunos, os
professores chegam a dar aulas extras (sem ganhar nada a mais por isso)
em prol da média dos exames oficiais. [...] Um grupo de estudantes do
colégio venceu um campeonato nacional de robótica e, não cabendo em si,
está prestes a embarcar para o México para defender o Brasil no circuito
mundial. Na aula de química, eles desenvolveram um projeto de extração
de álcool da laranja por meio de fermentação, experiência que interessou à
Universidade de São Paulo (USP) (BORGES, 2012, p.103).

Acredito que o trabalho com o vinho de laranja não foi o motivo que levou a
autora a escrever esta matéria, mas penso que ela concorda que trabalhos dessa
natureza podem estimular o interesse dos alunos pelos estudos e com isso elevar o
nível de conhecimento. Inclusive ela colocou uma fala da diretora que denota o
interesse da escola em trabalhar com atividade extraclasse: “O objetivo aqui é ir
além dos muros da escola” (Ibid., p. 103). Infelizmente a autora se equivocou
quando disse que o trabalho com o vinho de laranja envolveu a “extração de álcool
da laranja por meio de fermentação”. Como já mencionado anteriormente, as
meninas participaram da FEBRACE, na USP, porque ganharam o primeiro lugar na
categoria de didática na I Mostra de Ciência da UFMG e o projeto não envolveu a
extração de álcool da laranja, mas a produção de um vinho mediante fermentação
espontânea de uma calda de açúcar misturada ao suco da laranja.
Continuando a conversa com as meninas, perguntei sobre a importância da
inserção dos saberes populares nas aulas de Química. Todas concordaram que é
muito interessante e que facilita o estudo dos conteúdos de Química principalmente
para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que encontram dificuldade em
aprender essa ciência.
“Ah é muito bacana porque te instiga mais a... a ver. Porque, por exemplo,
se „cê‟ fala... se o professor chega lá e fala tudo certinho, ah... tudo são
palavras... palavras do meio químico mesmo assim... que não... que a gente
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não se identifica, que a gente não sabe muito bem... aí a gente trata a
química como um descaso [...] que não vai interferir nada na minha vida,
tem que decorar pra prova, pro ENEM [...]”. (Mariana)

Encerrei a entrevista com as meninas perguntando o que mais tinha chamado
a atenção delas durante a elaboração do projeto e elas me disseram que o mais
importante foi o envolvimento e a participação dos professores e dos alunos.
“Eu acho que realmente foi a dedicação de todo mundo sabe... não só
nossa, mas de todos os professores da escola sabe... os alunos que
ajudaram a gente a fazer o vinho [...] desde a turma até o professor de arte,
de ciências, de biologia, de química, física... todo mundo. E o
reconhecimento [...] o reconhecimento que a gente teve na escola, a gente
chegou tinha cartazinho pra gente sabe... o o reconhecimento dos
professores que não cobraram, mas confiaram na gente”. (Marisa)
“Porque na Escola tem toda uma... todo mundo se comove muito, todo
mundo se disponibiliza muito pra fazer os projetos... é com a robótica, foi
com o vinho. Eu acho que valeu muito a experiência, mas o que eu achei
muito bacana assim... porque eu já gostava... é... foi da aproximação nossa
com os professores [...] depositaram muita confiança na gente e sem
cobrança”. (Mariana)

Acredito que o papel da escola não pode ser somente relacionado à
transmissão de conhecimento. O trabalho com o vinho de laranja, apresentado pelas
meninas da Escola Estadual Afonso Pena Júnior mostrou que o envolvimento faz
diferença, e, segundo Geraldi (2013, p. 15), a educação é uma prática social e
alteritária em sua própria natureza, “não há educação fora da relação entre o eu e o
outro”. Baseada nas teorias de Bakhtin, Freitas (2007, p. 147) afirma que “a
construção do conhecimento passa a ser uma construção partilhada, coletiva, onde
o outro é sempre necessário”.
Com a intenção de fazer um trabalho diferente daquele realizado na Escola
Estadual Afonso Pena Júnior, pensei em avançar na forma de levar os saberes de
Seu Zé e Dona Ná para a sala de aula, acreditando, com isso, na possibilidade de
realizar uma nova pesquisa. Tive a oportunidade de fazer isso em sintonia com o
projeto de pesquisa pós-doutoral de meu orientador, relacionado à interação de
professores com o sítio “Ciência na Comunidade”. Este sítio é um ambiente criado
na Web para propiciar formação docente para a integração de saberes culturais
locais na educação em ciências e, ao mesmo tempo, investigar seus efeitos entre os
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participantes. Baseia-se na interação dos professores com narrativas híbridas e
textos sobre a natureza dos saberes envolvidos. Nesta dissertação, enfatizarei a
narrativa híbrida “Seu Zé e Dona Ná e o vinho de laranja”, embasada no conceito de
hibridização de Bakhtin, que traz a mistura de duas vozes sociais: a de Seu Zé e
Dona Ná e a da ciência.
Minha pergunta inicial de pesquisa foi: que efeitos o sítio Ciência na
Comunidade têm sobre um grupo de quatro professores do Ensino Médio das áreas
de Biologia e Química? Algumas perguntas específicas foram formuladas para
investigar efeitos particulares: Eles veem as narrativas híbridas disponibilizadas no
sítio como forma de ensinar ciências? Têm interesse em utilizá-las em suas aulas?
Veem a aproximação entre as linguagens da comunidade e da ciência como
facilitadora da aprendizagem?
A primeira parte da pesquisa voltou-se para a interação dos professores com
o sítio Ciência na Comunidade. No entanto, apenas uma professora interagiu com o
sítio no tempo previsto. Por isso, foi preciso repensar a pergunta e os caminhos
metodológicos. Após a interação desta professora com o sítio foi feita uma entrevista
e apresentada uma proposta de trabalho em sala de aula. Assim, a segunda parte
da pesquisa voltou-se para a observação das ações em sala de aula utilizando a
narrativa híbrida sobre o vinho de laranja. Desta forma, minhas perguntas passaram
a ser: Que efeitos o sítio Ciência na Comunidade teve sobre a professora Vera?
Como a professora desenvolverá as aulas de química utilizando duas narrativas, não
híbrida e híbrida, disponibilizadas no sítio Ciência na Comunidade? Quais as visões
dos alunos do ensino baseado nas narrativas híbrida e não híbrida envolvendo os
saberes de Seu Zé e Dona Ná sobre o vinho de laranja?
Esta dissertação foi organizada da seguinte forma: no capítulo 1 apresento as
bases teóricas da minha pesquisa; no capítulo 2 apresento as ideias de Chassot
sobre os saberes populares no ensino de Química e Ciências; no capítulo 3 explico
o que é uma narrativa e as características da narrativa híbrida “Seu Zé, Dona Ná e o
vinho de laranja”; no capítulo 4 descrevo a metodologia da pesquisa; no capítulo 5
apresento os resultados e as discussões das entrevistas e das ações em sala de
aula; e finalmente apresento as conclusões e as respostas para as minhas
perguntas de pesquisa.
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1 – ESTABELECENDO AS BASES TEÓRICAS DA PESQUISA
1.1 – Hibridização e aspectos relevantes da filosofia da linguagem de Mikhail
Bakhtin

A busca pela compreensão do conceito de hibridização me aproximou da
filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin e despertou meu interesse em querer
saber mais sobre este autor. Na disciplina “A Linguagem em Bakhtin e seu Círculo:
implicações para a educação” tive a oportunidade de ampliar minhas leituras, bem
como conhecer as interpretações de alguns de seus estudiosos. Tanto as leituras
como as discussões realizadas nessas aulas ampliaram minha visão e me fizeram
perceber que a interlocução com este autor ia um pouco além de minha
compreensão de seu significado para hibridização. Suas concepções de linguagem,
diálogo, alteridade, discurso, vozes sociais, heteroglossia e hibridização, tornaramse assim, ferramentas teóricas para minha pesquisa.
Mikhail Mikhailovich Bakhtin foi um filósofo e pensador russo (1895-1975) que
ficou bastante conhecido por seus estudos sobre a linguagem. Segundo Khalil
(2001) Bakhtin tem repercussão nas mais variadas áreas, como a linguística, a
literatura, a filosofia, a pedagogia, a psicologia e a antropologia. Ele foi professor em
Nevel, cidade situada no extremo leste da Rússia, entre os anos de 1918 e 1920,
“onde constituiu um círculo de amigos que vai manter-se e ampliar-se e, mais tarde,
será conhecido como o Círculo de Bakhtin”. Deste círculo participaram pessoas de
formação, interesses e atuação profissional diversificada, entre eles “o filósofo
Matvei Issaévitch Kagan, que se formara na Alemanha, Valentin Nikolaévitch
Voloshinov e Pável Nikolaévitch Medvedev” (FIORIN, 2006, p. 10).
De acordo com Freitas (1994, p. 124), a obra de Bakhtin, desde 1920 a 1975,
é caracterizada por uma unidade dentro da pluralidade. Ele abordou vários temas
“referentes a diversas disciplinas, mas existe entre eles uma linha articulada que
lhes garante a unidade de pensamento: a centralidade da linguagem”. Na concepção
de linguagem aos olhos de Bakhtin, evidencia-se “uma das categorias básicas de
seu pensamento – o dialogismo [...]” (Ibid., p.131). Ele “via a linguagem numa
perspectiva de totalidade, integrada à vida humana” (Ibid., p. 134) e essencialmente
constituída pela interação verbal:
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A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada,
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social
da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua
(BAKHTIN, 1992, p. 123, grifo do autor).

Além de concretizar as interações verbais, a enunciação é vista como
“produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados” (Ibid., p. 112).
Não é possível pensar o homem fora das relações sociais, das relações que o ligam
ao outro, ou seja, “o homem existe em realidade nas formas do eu e do outro”
(BAKHTIN, 2011, p. 349, grifo do autor). Assim, os enunciados se manifestam nas
relações e as falas dos indivíduos têm natureza social. Desta forma, o dialogismo é
o fundamento de toda linguagem e a alteridade o que define o ser humano.
Todavia, é preciso estar atento ao significado de diálogo em Bakhtin, pois
mesmo sendo um princípio geral da linguagem, não pode ser visto apenas como “o
desenrolar da conversação na interação face a face” (FARACO, 2009, p. 60). O
Círculo de Bakhtin se ocupa com o complexo de forças que atuam nesta interação e
“condiciona a forma e as significações do que é dito ali” (Ibid., p. 60). O diálogo face
a face “só interessa como um dos muitos eventos em que se manifestam as relações
dialógicas – que são mais amplas, mais variadas e mais complexas [...]” (Ibid., p.
62).
A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo:
interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem
participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a
alma, o espírito, todo o corpo, os atos. (BAKHTIN, 2011, p.348).

Essas relações dialógicas são também relações de sentido que se
estabelecem entre enunciados ou no interior destes, mas cada enunciado pode
conter um universo de relações dialógicas, embora sempre irá constituir uma
unidade da comunicação discursiva (FARACO, 2009, p. 66). Ao analisarmos a forma
e as significações, delineia-se o que Bakhtin chamou de discurso. Segundo ele, este
se constrói por meio dos enunciados e cada enunciado é repleto de outros
enunciados que comparecem no processo de comunicação. De acordo com Barros
(1997, p. 33), o estudioso russo insiste que o discurso não é individual porque “se
constrói entre pelo menos dois interlocutores” e “se constrói como um „diálogo entre
discursos‟, ou seja, porque mantém relações com outros discursos”. Ele considera o
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dialogismo “o princípio constitutivo da linguagem e a condição do sentido do
discurso”.
Para Bakhtin cada linguagem representa um discurso peculiar de determinado
grupo social em um dado tempo. Para designar esses múltiplos discursos sociais,
Bakhtin usa a expressão vozes sociais, que são como “complexos semióticosaxiológicos com os quais determinado grupo humano diz o mundo” e caracteriza o
que “tecnicamente se tem designado de heteroglossia (ou plurilinguismo)”
(FARACO, 2009, p. 56-57, grifo do autor). Os dialetos sociais, os jargões
profissionais, o discurso da ciência e de pessoas comuns de uma comunidade são
exemplos de linguagens ou vozes sociais.
As linguagens sociais, no entanto, estão repletas do que Bakhtin chamou de
gêneros de discurso: “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de
utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os
quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 262, grifo do autor).
Enquanto as linguagens sociais pertencem a grupos particulares de indivíduos
falantes, os gêneros do discurso compreendem características de comunicação ou
tipos de enunciação expressos em situações que envolvem temas e contatos
específicos entre as palavras e a realidade concreta (WERTSCH; SMOLKA, 1994,
apud PINHEIRO, 2015).
Bakhtin propôs uma classificação dos gêneros do discurso, chamando-os de
primários e secundários. Os gêneros primários são os mais simples, tais como os
gêneros da vida cotidiana ou uma conversa familiar, por exemplo, que “constituem e
se desenvolvem em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea e estão
em relação direta com seu contexto mais imediato” (FARACO, 2009, p. 132). Por
outro lado, os gêneros secundários são mais elaborados, como, por exemplo, as
atividades científicas. Esses últimos “surgem nas condições de um convívio cultural
mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado” (BAKHTIN, 2011,
p. 263), mas não existem independentes dos gêneros primários e podem incorporar
aqueles que se formaram na comunicação mais imediata e reelaborá-los.
O fato de os gêneros secundários serem mais complexos não impede “que
uma forma do mundo cotidiano possa entrar para a esfera da ciência, da arte, da
filosofia, por exemplo. Em contatos como esses, ambas as esferas se modificam e
se complementam” (MACHADO, 2005, p. 155). Bakhtin não vê esses dois tipos de
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gêneros como realidades independentes e sim interdependentes. Faraco (2009, p.
133) chama a atenção para o fato de que, “em muitas de nossas atividades, há uma
passagem constante do plano secundário para o primário e deste para aquele”.
A riqueza e a diversidade dos gêneros dos discursos são infinitas porque
são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e
porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório de gênero do
discurso, que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se
complexifica um determinado campo (BAKHTIN, 2011, p.262).

Baseado no pensamento Bakhtiniano, Faraco (2009) afirmou que a linguagem
verbal é “um conjunto de práticas socioculturais [...] que concretizam-se em
diferentes gêneros do discurso [...] e diferentes vozes sociais” (p. 120). Em sua
visão, o que importa para Bakhtin é o encontro sociocultural das vozes sociais e a
dinâmica que se estabelece, pois “elas vão se apoiar mutuamente, se interiluminar,
se contrapor parcial ou totalmente, se diluir em outras, se parodiar, se arremedar,
polemizar velada ou explicitamente e assim por diante” (Ibid., p. 58). Desta forma, o
diálogo é um encontro de vozes ou
de manifestações discursivas sempre relacionadas a um tipo de atividade
humana e sempre axiologicamente orientadas, que se entrecruzam, se
complementam, discordam umas das outras, se questionam, duelam entre
si e assim por diante (FARACO, 2001, p. 124).

Em sua análise do discurso no romance, Bakhtin conceitou um tipo específico
de encontro de vozes: a hibridização.

É uma mistura de duas linguagens sociais dentro dos limites de um único
enunciado, um encontro dentro da arena de um enunciado, entre duas
consciências linguísticas diferentes separadas uma da outra por uma época,
por diferenciação social ou por algum outro fator (BAKHTIN, 1981, p. 358).

Também se referiu à hibridização como: uma “união que associa sistemas de
linguagem consistentes”, uma “orquestração por meio da heteroglossia”, um “jogo
com linguagens sociais artisticamente profundo” e uma “interseção fundamental de
linguagens em uma consciência singular determinada” que “exige enorme esforço”.
Associado ao conceito de hibridização está o que Bakhtin (1981, p. 271-274)
chamou de heteroglossia ao se referir ao ambiente autêntico onde nossos
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enunciados vivem e se desenvolvem. Desde que nascemos, estamos rodeados por
uma multiplicidade de vozes sociais, onde cada voz é uma unidade fundamental de
composição que é sempre mais ou menos dialogizada com outra (Ibid., p. 366-368).
O conceito de hibridização mencionado acima se refere à hibridização
intencional ou deliberada (conforme sua análise do romance), mas Bakhtin também
citou outra forma: a hibridização “orgânica”, que difere por ser involuntária,
inconsciente e presente na vida e na evolução histórica de todas as linguagens.
Todas as linguagens mudam historicamente por meio deste último tipo de
hibridização, da mistura de várias linguagens (BAKHTIN, 1981, p. 358; 1998, p. 156157). No caso da hibridização intencional, no entanto, Bakhtin nomeou uma das
linguagens como sendo a representada e a outra que faz a representação ou a
representante (BAKHTIN, 1998, p. 157) e disse que esta última age como uma
“imagem” da primeira: é “a sua iluminação por outra consciência linguística”, “a luz
projetada sobre ela por outra consciência linguística”. Se não houver representante,
então há apenas uma “amostra” da linguagem de alguém (BAKHTIN, 1981, p. 360;
1998, p. 157). Outro aspecto mencionado é que a linguagem que faz a
representação estrutura sua própria imagem ou “é reificada ao ponto em que se
torna em si mesma a imagem de uma linguagem” (BAKHTIN, 1981, pág. 361). Nesta
direção, Bakhtin diferenciou as duas linguagens que fazem parte do enunciado
híbrido revelando suas diferentes posições, onde uma delas age como o “espelho
iluminador” da outra. Na visão de Faraco (2009, p. 58), entretanto, no encontro de
duas vozes existe a possibilidade de haver apoio mútuo ou “interiluminação”.
Como vimos, o local da construção híbrida para Bakhtin é o enunciado, ou
mais propriamente, dois enunciados misturados por um único falante dentro dos
limites de uma única frase, para configurar uma semântica híbrida intencionalmente
elaborada. Bakhtin enfatizou o caráter internamente dialógico dos híbridos
intencionais no romance, mas não só devido à sua expressão semântica, como
também por sua estrutura sintática. Ele afirmou que as linguagens “nunca podem
existir completamente” desta maneira, mas sentidas na “construção sintática da
dupla voz híbrida” (Ibid., 1981, p. 361) ou na fusão de dois enunciados em um:
Denominamos construção híbrida o enunciado que, segundo índices
gramaticais (sintáticos) e composicionais, pertence a um único falante, mas
onde, na realidade, estão confundidos dois enunciados, dois modos de
falar, dois estilos, duas “linguagens”, duas perspectivas semânticas e
axiológicas. Repetimos que entre esses enunciados, estilos, linguagens,
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perspectivas, não há nenhuma fronteira formal, composicional e sintática: a
divisão das vozes e das linguagens ocorre nos limites de um único conjunto
sintático, frequentemente nos limites de uma proposição simples,
frequentemente também um mesmo discurso pertence simultaneamente às
duas línguas, às duas perspectivas que se cruzam numa construção híbrida
e, por conseguinte, tem dois sentidos divergentes, dois tons (BAKHTIN,
1998, pág. 110).
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2 – OS SABERES POPULARES NO ENSINO DE QUÍMICA E DE CIÊNCIAS

Os escritos de Attico Chassot sobre os saberes populares no ensino de
Química e Ciências são um marco da educação em ciências no Brasil. Por essa
razão, realizei uma leitura de seus principais textos (CHASSOT, 1990; 2001; 2008a;
2008b; 2014) e procurei organizar suas ideias conceituais, metodológicas e
educacionais. Realizei também uma análise dos artigos publicados na revista
Química Nova na Escola1 para perceber que ideias deste autor foram consideradas
por outros.
Ao longo da construção deste texto, procurei inserir também a visão de outros
autores, na medida de minha busca de compreender a temática dos saberes
populares na educação em ciências. Attico Inácio Chassot é professor desde 13 de
março de 1961. Ele é licenciado em Química, mestre e doutor em Educação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e fez pós-doutoramento na
Universidade Complutense de Madri. Escreveu vários livros e artigos, conforme
citados acima, e mantem um blog desde 2006, que pode ser acessado em:
mestrechassot.blogspot.com.

2.1 – Aspectos metodológicos
“Procurando Resgatar a Química nos Saberes Populares” (CHASSOT, 1990)
é a primeira publicação em livro sobre este tema feita no Brasil. Traz uma proposta
vinculada, desde o início, ao estabelecimento de “novos critérios de validade para
pesquisa em ciências humanas” (Ibid., p. 103), concretamente proposta nos moldes
da pesquisa-ação. Assim, ele apresenta os pressupostos básicos desta modalidade
de pesquisa, citando um trecho do livro Metodologia da pesquisa-ação de Michel
Thiollent (1985). Tais pressupostos tratam da interação entre pesquisador e
comunidade para a identificação conjunta de problemas, a tomada de consciência e
o desenvolvimento de ações concretas segundo uma ordem de prioridades. Sob
esta perspectiva, ele apresenta a sua proposta:

1

Escolhi esta revista porque é nela que existe um maior número de trabalhos envolvendo saberes
populares referenciados nas ideias de Chassot.
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A proposta que se defende implica na necessidade de resgatar a Química
que está inserida na realidade física e social vivenciada pelos alunos (ou em
outras realidades) e analisar com eles, de forma dialógica, os diferentes
significados atribuídos e as diferentes formas de construção do
conhecimento (CHASSOT, 1990, p. 104).

Na ocasião da escrita desse texto, Chassot mencionou que sua experiência
ainda é incipiente, mas mencionou ter realizado experiências em um curso de
licenciatura em Química e em cursos de especialização. Uma premissa dada
relaciona-se à forma do professor trabalhar os saberes populares em sala de aula:
“um pressuposto importante é trabalhar criticamente a ciência do cientista, a ciência
da escola e a ciência popular” (Ibid., p. 104, grifo do autor), embora não tenha
esclarecido o que significa “trabalhar criticamente” e qual o significado dado para a
palavra “ciência” nos contextos referidos. Neste e em textos posteriores (CHASSOT,
1990, 2001), o autor aponta um caminho metodológico mais amplo para as ações
em sala de aula: levantar as fontes dos saberes, analisá-los criticamente, observálos com respeito, realizar entrevistas e documentação audiovisual, buscar
explicações por meio do saber institucionalizado e realizar uma análise comparativa
entre os saberes. Dada a sua visão da dificuldade que pode existir na busca das
explicações científicas para os saberes populares, mencionou a necessidade de
haver um constante ir e vir e de discutir como devem ocorrer as interações com a
comunidade, considerando a necessidade de haver proteção e ausência de
preconceitos de ambas as partes e atenção para os conflitos existentes. Embora
reconheça o estímulo que isto possa oferecer, o mais importante para ele não é
buscar uma alternativa para ensinar os conteúdos escolares, mas buscar soluções
para os problemas identificados.
A metodologia indicada e sua sequência de ações me pareceu ter sido
experimentada pelo autor com alunos de cursos de licenciatura, tendo um viés de
formação para a pesquisa. Seria este tipo de formação adequado ou suficiente para
levar o saber popular para a escola? Em que medida instrui o futuro professor sobre
como lidar com esses saberes em sala de aula, adaptar esta prática ao sistema de
ensino vigente?
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2.2 – O que são os saberes populares?
Em seus textos, Chassot insiste em haver um “resgate” dos saberes
populares e que é preciso ampliar o assunto. Por que não se pode deixar esses
saberes se perderem ou por que precisam ser resgatados? Embora não traga um
conceito preciso para os saberes populares, traz algumas conceituações que se
somam ao longo de seus escritos, como, por exemplo: “Os saberes populares são
os muitos conhecimentos produzidos solidariamente e, às vezes, com muita empiria”
(CHASSOT, 2001, p. 205); “o saber popular é aquele que detém, socialmente, o
menor prestígio, isto é, o que resiste a menos códigos” (Ibid., p. 207); cita também o
conceito dado por Alice Lopes que diz que:

os saberes populares são os saberes associados às práticas cotidianas das
classes destituídas de capital cultural e econômico, enquanto o senso
comum abrange saberes que se difundem por todo tecido social (Ibid., p.
206).

Em outro texto, Chassot (2008a) explica que desde fevereiro de 2008 passou
a denominar os saberes populares de saberes primevos (saberes dos primeiros
tempos, inicial ou primeiro), após uma viagem a Paris onde visitou o Museu das
Artes Primeiras: “aprendi o quanto a opção por um adjetivo como primeiro ou
primevo não desqualifica tanto um saber, como quando dizemos saber popular”
(Ibid., p. 198, grifo do autor). No entanto, diz preferir chamar os saberes primevos de
Ciência primeva. Observo que Chassot tendeu a conceituar os saberes populares
em seus escritos através de exemplos, citando várias fontes desses saberes nas
práticas de tinturaria, produção de derivados do leite, fabricação de bebidas,
medicina caseira, ferraria, artesania em couro, fundição e metalurgia, funilaria e
outros, destacando-se o capítulo intitulado “Procurando um ensino de ciências fora
da sala de aula” (CHASSOT, 2001, p. 217-230).
Em minha busca de outros conceitos para o saber popular, identifiquei em
Pinheiro e Giordan (2010) um mais amplo e diversificado ao dizerem:

De modo geral, talvez seja possível delimitarmos um conjunto de saberes
populares como sendo constituído por crenças e opiniões desinformadas
sobre o porquê das coisas, assim como outro formado por saberes mais
elaborados, como os que têm sido transmitidos e validados ao longo de
gerações, e ainda um grupo que contém formas híbridas de conhecimento,
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que absorveram ou vêm absorvendo conhecimentos científicos, em
particular (Ibid., p. 358).

Nesta mesma publicação, os autores mencionam haver mais de um discurso
acadêmico para o significado de “popular”: aquele que o associa aos indivíduos
subordinados socialmente a um grupo dominante (“dominados”, “oprimidos”,
“explorados”) e em relação de desvantagem econômica; aquele que menciona haver
uma cognição específica própria e que não está necessariamente vinculada à
subordinação econômica e social; o discurso de alguns antropólogos, para os quais
a categoria popular é considerada pouco precisa em termos sociológicos e
carregada de julgamentos e preconceitos. Dentre estes, destaco a visão de Canclini
(2003 apud PINHEIRO; GIORDAN, 2010, p. 359) sobre a elaboração de um discurso
científico sobre o popular ser um problema recente ou novidade no pensamento
moderno e por oferecer uma abordagem que desafia as visões acadêmicas mais
tradicionais acerca da cultura popular, preferindo vê-la, na atualidade e em sua
pluralidade como “culturas híbridas”.
Face aos problemas identificados com os “rótulos acadêmicos” a respeito de
saber, saberes, cultura ou culturas populares e suas distintas conceituações,
adotarei aqui um outro rótulo. Chamarei os saberes de acordo com as suas fontes.
Os saberes sobre o vinho de laranja, por exemplo, chamarei de os saberes de Seu
Zé e Dona Ná sobre este vinho. Em outras situações mencionarei se tratarem de
saberes da comunidade local ou saberes culturais locais, lembrando que essa
denominação está sendo usada para me referir a saberes que não tiveram origem
em uma escola ou Universidade, embora possam apresentar relações, influências e
traços dessas instituições.

2.3 – O estudo dos saberes populares como uma função política da escola
Para Chassot (2001, p. 208-209) a escola corteja os saberes da academia e
transmite um “saber que ela não produziu (e, às vezes, nem o entende)” e “não sabe
explicar os saberes que são próprios da comunidade onde está inserida” e, por isso,
os rejeita. Ele critica os conteúdos ensinados na Escola, dizendo que há privilégio de
determinados conteúdos “que foram assim definidos como importantes para a
manutenção de um grupo dominante” (Ibid., p. 209). Salienta também que as
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professoras e professores não sabem por que os conteúdos ensinados na escola
foram se constituindo e passaram a ser considerados como os necessários para a
“formação científica” e, por isso, afirma que “o saber escolar é também, e acima de
tudo, um saber político” (Ibid., p. 209).
Para Chassot (Ibid., p. 210) tanto a escola como a universidade “defrontam-se
com questionamentos quando se diz que não são produtoras do conhecimento, e
sim reprodutoras ou até, apenas, transmissoras do saber”. Diz que trabalhar com o
resgate dos saberes populares formalmente não produz saber, mas que “se
considerarmos que no processo há um redescobrir que também é descobrir,
estaremos nesta proposta produzindo conhecimento”.
Para o autor, a escola, ao cortejar o saber institucionalizado, vira as costas e
despreza o saber popular, então justifica a desvalorização dos saberes populares
pela escola em função desta estar entre a academia, produtora da ciência, e a
comunidade, detentora do saber popular. Ele ainda coloca como responsabilidade
da Escola a “conscientização do respeito que os mesmos [os saberes populares]
merecem e de como estão inseridos nos distintos contextos sociais” (Ibid., p. 211).
Afirma que há saberes que devem ser considerados, valorizados, respeitados, pois
representam uma herança cultural:

O pescador solitário, que encontramos em silenciosas meditações, sabendo
onde e quando deve jogar a tarrafa, também tem saberes importantes. A
lavadeira, que sabe escolher a água para os lavados, tem os segredos para
remover manchas mais renitentes ou conhece as melhores horas de sol
para o coaro. A parteira, que os anos tornaram doutora, conhece a
influência da lua nos nascimentos e também o chá que acalmará as cólicas
do recém-nascido. A benzedeira não apenas faz rezas mágicas que
afastam o mau-olhado, ela conhece chás para curar o cobreiro, que o
dermatologista diagnostica como herpes-zoster. O explorador de águas, que
indica o local propício para se abrir um poço ante o vergar de sua forquilha
de pessegueiro, tem conhecimentos de hidrologia que não podem ser
simplesmente rejeitados (Ibid., p. 221).

Para Chassot (2008a) as disciplinas de instrumentação nos cursos de
Licenciatura em Química ou em outros cursos de formação de professores são
espaços privilegiados para estimular os licenciandos a realizarem o resgate dos
saberes populares e fazer deles saberes escolares. O que ainda não ficou claro para
mim é se a proposta de Chassot chegaria aos alunos dos ensinos Fundamental e
Médio que são alunos com perfis totalmente diferentes dos alunos universitários. Os
33

professores conseguiriam desenvolver ou adaptar esta prática diante da realidade
escolar e suas outras exigências?

2.4 – Os saberes populares na revista Química Nova na Escola
Conforme mencionei anteriormente, fiz um levantamento dos artigos
publicados na Revista Química Nova na Escola no período de Julho a Agosto de
2015 com a intenção de perceber como os autores se apropriaram das ideias de
Chassot. Encontrei sete artigos publicados entre 2000 e 2013 e os resultados
encontram-se dispostos na Tabela 1, que contém informações sobre o saber popular
envolvido, as propostas didáticas e recomendações dos autores para a formação de
professores. Os artigos encontrados em ordem cronológica foram:
1 – O Papel do Professor na Produção de Medicamentos Fitoterápicos
(SILVA; AGUIAR; MEDEIROS, 2000);
2 – Fazendo Educação em Ciências em um Curso de Pedagogia com
Inclusão de Saberes Populares no Currículo (CHASSOT, 2008b);
3 – Saberes Populares e Ensino de Ciências: Possibilidades para um
Trabalho Interdisciplinar (GONDIM; MOL, 2008);
4 – O Saber Popular nas Aulas de Química: Relato de Experiência
Envolvendo a Produção do Vinho de Laranja e sua Interpretação no Ensino Médio
(RESENDE; CASTRO; PINHEIRO, 2010);
5 – Saberes Populares Fazendo-se Saberes Escolares: Um Estudo
Envolvendo a Produção Artesanal do Pão (VENQUIARUTO et al, 2011);
6 – Amido: Entre a Ciência e a Cultura (LEAL; MOITA NETO, 2013);
7 – Saberes Regionais Amazônicos: do Garimpo de Ouro no Rio Madeira
(RO)

às

Possibilidades

de

Inter-relação

em

Aulas

de

Química/Ciências

(FRANCISCO JUNIOR; YAMASHITA; MARTINES, 2013).
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Tabela 1: Saberes Populares na Revista Química Nova na Escola

Numeração
do artigo e
saber popular
envolvido

Proposta
didática

1 – Medicina popular e
medicamentos fitoterápicos

2 – Formação de
pedagogos

3 – Tecelagem no tear
de quatro pedais

4 – Vinho de laranja

5 – Pão artesanal

6 – Obtenção da
goma (amido) e
fabricação de cola
(grude)

7 – Garimpo de
ouro no Rio
Madeira

- Professor enquanto um
educador na comunidade;

- Diálogo entre
gerações;

- Abordagem de conteúdos
didáticos nos ensinos
fundamental e médio (difusão,
diluição, fatores cinéticos de
reação, pressão de vapor
pressão osmótica, estudo
morfofisiológicos dos
vegetais).

- Transformação dos
saberes populares em
saberes escolares à luz
dos saberes
acadêmicos;

- Elaboração de um
material paradidático
que inter-relaciona os
saberes populares
inerentes;

- Inserção e
problematização do saber
popular em sala de aula
usando texto e vídeo;

- Transformação
dos saberes
populares em
saberes escolares
à luz dos saberes
acadêmicos;

- Estimular a
experimentação
investigativa e
analisar
alternativas de
evitar a
biodegradabilidade
do material
sintetizado,
aumentando assim
o senso crítico do
aluno.

- Elaboração de
um material
didático
audiovisual (em
fase final de
edição até a
publicação do
artigo).

- Modificar a forma
de ensinar, ou seja,
fazer com que o
saber escolar seja
ensinado a partir do
saber popular.

- Modificar a
forma de
ensinar, ou seja,
fazer com que o
saber escolar
seja ensinado a
partir do saber
popular.

- Elementos técnicos, culturais,
sociológicos e políticos ao
trabalho do professor;
Recomendaç
ão para
formação de
professores

- Melhoria da prática cotidiana
da comunidade partindo dos
conhecimentos formais.

- Busca de um problema
de pesquisa para fazer
da sala de aula um
lócus de pesquisa.

- Ensinar os professores
a fazer pesquisa;
- Modificar a forma de
ensinar, ou seja, fazer
com que o saber escolar
seja ensinado a partir do
saber popular.

- Tema a ser
trabalhado no Ensino
Médio por meio de
uma abordagem
temática.

- Orientação a professores, principalmente
os de Química, na
realização de práticas
pedagógicas que
busquem a interrelação entre os
saberes populares e
os saberes formais
ensinados na escola.

- Preparação do vinho de
laranja na escola e
observação do processo;
- Mistura de linguagens
para estudar vários
conteúdos de Química
e/ou Biologia como:
métodos de separação de
mistura, solubilidade, tipos
de fermentação, microorganismos
fermentadores, reações
químicas.

- Modificar a forma de
ensinar, ou seja, fazer
com que o saber escolar
seja ensinado a partir do
saber popular e que os
conteúdos não sejam
“transmitidos”, mas
investigados pelos alunos.

-Experimentos
envolvendo
cinética química e
densidade.

- Fazer com que o
saber escolar seja
ensinado a partir
do saber popular;
- Indicação do
artigo de Chassot
para leitura
complementar.

(Fonte do autor)
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Dos sete artigos encontrados, apenas o de número 1 e o de número 4 foram
publicados na seção “Relatos de sala de aula”. Esta seção socializa experiências
vivenciadas em aulas de Química ou a elas relacionadas. No entanto, apenas o
quarto descreve uma experiência real de sala de aula, a qual foi citada pelos três
artigos publicados posteriormente. O artigo 1, na verdade, descreve a produção de
medicamentos fitoterápicos e sugere que o tema seja discutido e adaptado à prática
pedagógica do professor.
Ambos os artigos citam Chassot em suas referências:
Em 1:
Uma outra questão levantada com relação à troca de conhecimento,
compartilhada por Chassot (1990), versa sobre o que a pesquisa realizada
pode oferecer para a melhoria do conhecimento embutido nas práticas de
vida da comunidade pesquisada. Há uma necessidade social de se
reverterem os benefícios aos sujeitos que ofereceram a sua contribuição.
Ter consciência desse retorno é um marco da ação transformadora. No
entanto, essa transformação não deve ser entendida como uma mudança
no fazer da comunidade mas como um oferecimento de certas explicações
para alguns porquês desse fazer (SILVA; AGUIAR; MEDEIROS, 2000, p.
20).

Em 4:
A proposta de inserir tais saberes em sala de aula tem sido preconizada e
amplamente disseminada por Chassot (1990; 1994; 2001; 2007; 2008b)
(RESENDE; CASTRO; PINHEIRO, 2010, p. 151).
Chassot (2007), por exemplo, relatou a possibilidade de uma melhor
compreensão da história e do papel da ciência e da tecnologia na vida
moderna pelos jovens (Ibid., p. 151).

A seção “Espaço aberto”, que visa, de modo geral, abordar questões sobre
Educação que sejam de interesse dos professores de Química, apresenta o artigo
de número 7. Nele encontramos as seguintes ideias de Chassot:
[...] contextualizar o conhecimento científico a partir de uma realidade mais
próxima daqueles diretamente envolvidos com tais saberes. A pretensão é
que o saber escolar, em vez de abordado assepticamente e sem conexão
ao contexto local dos estudantes, seja ensinado a partir do saber popular
(Chassot, 2008a) (FRANCISCO JUNIOR; YAMASHITA; MARTINES, 2013,
p. 228).
Para Chassot (2008a, p. 205): A escola, não obstante, precisa aprender a
valorizar os mais velhos e os não letrados como fontes de conhecimentos
que podem ser levados à sala de aula (Ibid., p. 228).
No Brasil, a concatenação entre saberes populares e ensino de química
está recentemente ganhando espaço no seio das pesquisas. Chassot
(2008b) sinaliza uma experiência com estudantes de pedagogia que
pesquisaram com pessoas de mais de 75 anos de idade os conhecimentos
presentes em suas vidas há 50 ou 60 anos. O autor destaca a dimensão
social dessa atividade, que promove um encontro de gerações, assim como
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a possibilidade de se fazer oposição ao cientificismo e ao presenteísmo
(Ibid., p. 229).
Ao mesmo tempo, deve-se ter clareza que na proposta há a intenção da
transformação dos saberes regionais em escolares. Para tanto, o saber
científico é necessário, mas “intervém nas discussões não para ratificar ou
validar o saber popular nem para certificar e dar crédito ao saber escolar,
mas para que, usado nas mediações que se propõe, facilitar a leitura do
mundo natural” (Chassot, 2008a, p. 202) (Ibid., p. 229).

Este trabalho também faz um resgate de um saber popular local e a proposta
didática do mesmo foi a elaboração de um material audiovisual, mas na época da
publicação do artigo o material ainda não tinha sido editado. Este material, segundo
os autores, poderia ser utilizado e aproveitado para a discussão de diversos
conteúdos escolares e seriam “acrescidos experimentos, propostas pedagógicas e
indicações de leituras, com o objetivo de inter-relacionar os saberes popular e
científico” (Ibid., p. 229).
Portanto, o artigo 7, não trata de uma ação em sala de aula, mas da descrição
do processo de garimpo de ouro, sugerindo a sua inserção:
Foram utilizadas videogravações de todas as etapas do processo de
garimpagem, entrevistas semiestruturadas, assim como registros de campo,
visando apreender os procedimentos empregados e demais aspectos
relacionados. A partir do material coletado e do conhecimento acerca do
processo de extração de ouro, foi produzido um material audiovisual, que se
encontra atualmente em fase final de edição, ao qual foram acrescidos
experimentos, propostas pedagógicas e indicações de leituras, com o
objetivo de inter-relacionar os saberes popular e científico. Neste trabalho,
que representa um breve contexto histórico-social da exploração aurífera no
Rio Madeira, as etapas que constituem o processo de garimpo, bem como
propostas de atividades na tentativa de que alguns conhecimentos
científicos escolares possam ser ensinados com base nos saberes
relacionados ao garimpo (Ibid., p. 229 -230).

Os artigos 3, 5 e 6 foram publicados na seção “Química e sociedade”. Nesta,
focalizam diferentes inter-relações entre Ciência e sociedade, procurando analisar o
potencial e as limitações da primeira na tentativa de compreender e solucionar
problemas sociais. Os referidos artigos fazem menção ao resgate e valorização dos
saberes populares para o reconhecimento da nossa história, assim como a sua
inserção na escola para aproximar os alunos de suas realidades. Apresentam
propostas de como os saberes populares enfocados poderiam ser levados para a
sala de aula por meio de um material paradidático, experimentos e atividades
investigativas.
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Em 3 podemos verificar a seguinte passagem que remete às ideias de
Chassot:
Ao propormos a inter-relação entre os saberes populares e os saberes formais na escola, compreendemos que várias dessas manifestações da cultura popular estão sendo esquecidas ou são, muitas vezes, consideradas
obsoletas e antiquadas. Entretanto, mesmo aquelas expressões populares
que não são praticadas na mesma intensidade de outrora, podem proporcionar a abordagem de diferentes conhecimentos escolares, possibilitando o resgate de conhecimentos populares e favorecendo o reconhecimento de nossa história, como bem argumenta Chassot (2000) (GONDIM;
MOL, 2008, p. 9).

Em 5 os autores recomendam a leitura do artigo 2, escrito pelo próprio
Chassot, em “Para saber mais” e na página 135, fazem a seguinte referência:
Uma das alternativas que vem se desencadeando no processo educacional
é a valorização dos saberes populares. Há propostas (Chassot, 2003;
Gondim e Mol, 2008; Resende et al., 2010) que discutem que é função da
escola valorizar também o saber popular, o saber local, próprio da comunidade onde a escola está inserida (VENQUIARUTO et al, 2011, p. 135).

O artigo de número 6 não faz nenhuma referência às ideias propostas por
Chassot em relação aos saberes populares e o artigo 2, escrito por Chassot em
2008, não aborda um saber popular específico, mas:
relata uma pesquisa envolvendo ações de alunas e alunos do curso de
Pedagogia como pesquisadores de saberes populares que são trazidos à
sala de aula para, iluminados por saberes acadêmicos, fazê-los saberes
escolares. A proposta centra-se no desencadeamento de diálogo entre
gerações – com exigências de superação de óbices como o presenteísmo e
o cientificismo – na busca de salvar saberes sob risco de extinção pelo
esquecimento ou pela biopirataria. Além dos produtos – novos saberes
escolares –, apontam-se como subprodutos modificações entre os
pesquisados e os pesquisadores (CHASSOT, 2008b, p. 9).

Eis alguns apontamentos do artigo de Chassot que consideramos
importantes:
Essas alunas se fazem pesquisadoras ao se envolverem com a busca de
saberes populares, que correm o risco de extinção, e os trazem para a sala
de aula. Na universidade, esses saberes são trabalhados à luz dos saberes
acadêmicos para então deles se fazerem saberes escolares. A proposta
quer ser uma alternativa para que esses estudantes, que já são
professoras, façam de sua sala de aula um lócus de pesquisa, com a
promoção de ações, para que as transformações, determinadas pela
Ciência, que ocorrem cotidianamente no Planeta, sejam para melhor (Ibid.,
p. 9, grifo do autor).
Assim, quer-se fazer que esse saber escolar, em vez de ser ensinado de
uma maneira asséptica, matematizada e descontextualizada, seja ensinado
a partir do saber popular [...] (Ibid., p. 9-10, grifo do autor).
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Nestes se manifesta a gratificação em ver a Academia valorizar aquilo que
eles conhecem, geralmente sem valor como conhecimento para muitos
(Ibid., p. 10).
A escola precisa aprender a valorizar os mais velhos e os não-letrados
como fontes de conhecimentos que podem ser levados à sala de aula.
Quando se propõe aos estudantes a busca de saberes populares, isso
ocorre em duas dimensões: uma, a convicção que há uma necessidade
urgente de se preservar saberes populares, até porque muitos estão em
risco de extinção; a outra, de como as ações de alunas de Pedagogia
envolvem uma dimensão social no fazer Educação (Ibid., p. 10).
Valorizar as gerações que vivem a maturidade e detêm saberes que estão
sob risco de extinção é sempre significativo e isso ocorre com atividades
que buscam ligações com o passado próximo e remoto, procurando a
compreensão de como se enraíza e é enraizada a construção do
conhecimento e como isso se torna uma alternativa mais sólida para a
preparação do futuro (Ibid., p. 11-12).

Esta publicação de Chassot em Química Nova na Escola é citada nos artigos
4, 5 e 7. No entanto, todos os sete artigos encontrados mencionam, de certa forma,
a inserção dos saberes populares em sala de aula como uma prática para promover
a valorização dos mesmos, assim como foi sugerido por Chassot. Cabe ressaltar
que a proposta metodológica de Chassot, mencionada anteriormente, não foi
utilizada em nenhum dos trabalhos mostrados nos artigos.
Os autores dos artigos se apropriam de algumas ideias de Chassot,
enquadradas em cada proposta de trabalho, por exemplo, melhorias na prática de
vida da comunidade, melhor compreensão da história e do papel da ciência,
contextualização do conhecimento científico a partir de uma realidade mais próxima
dos alunos, valorização dos mais velhos e do encontro de gerações, orientação aos
professores na realização de práticas pedagógicas que busquem a inter-relação
entre os saberes populares e os saberes formais ensinados na escola e atribuição à
escola quanto a valorização dos saberes locais.
Percebe-se que há possibilidades de fazer dos saberes da comunidade
saberes escolares, mas, ao mesmo tempo, os artigos mostram apenas ideias de
como isso poderia ser feito. Não há ações concretas em sala de aula que mostre
para o professor um caminho para uma mudança no ensino de ciências. Conforme
já dito, apenas o artigo sobre a produção do vinho de laranja descreve uma ação em
sala de aula com a inserção de um saber da comunidade e somente o de Chassot
(2008b) descreve ações na formação de professores.
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3 – A NARRATIVA HÍBRIDA E SUAS VOZES

O que significa “narrar”? Qual é o significado de uma narrativa? Para
responder a essa pergunta vamos nos apoiar num artigo publicado na revista
Science Education, de autoria de Norris, Guilbert, Smith, Hakimelahi e Phillips
(2005), tratando da inserção de narrativas no ensino de ciências. Esses autores
fizeram uma ampla revisão da literatura sobre o tema “narrativa”, mencionando a
posse de um acervo de cerca de 200 estudos sobre o assunto. Nessa revisão, eles
buscaram identificar os aspectos que são característicos de uma narrativa,
identificando os seguintes elementos constitutivos: eventos, narrador, sede pela
narrativa (traduzido da expressão em inglês “Narrative Appetite”), o tempo
(passado), a estrutura, o agenciamento, a proposta e o leitor. Os significados desses
oito elementos são apresentados esquematicamente na Tabela 2, que foi traduzida
do artigo original por Pinheiro (2007).
Na perspectiva teórica, um princípio em particular tem sido repetidamente
anunciado nas discussões da literatura sobre narrativa, e podem servir para
emoldurar nossa discussão: “Nós podemos conceber o discurso narrativo no
mínimo e de um modo geral como atos verbais que consistem em alguém
dizendo a alguém que algo aconteceu” (Hernstein Smith, 1981, grifo do
autor). Nesse princípio encontramos referências a um narrador (alguém
dizendo), um leitor (alguém que está recebendo a mensagem na forma
escrita), eventos (algo que aconteceu) e o tempo passado. Vamos considerar
cada um desses elementos da narrativa e descrever também aspectos
importantes enfatizados por outros teóricos: sede pela narrativa, estrutura,
agenciamento e proposta (NORRIS et al., 2005, p. 538, apud PINHEIRO,
2007).

Norris et al. (Ibid., p. 553) reconhecem que muitas narrativas podem não
corresponder a “narrativas puras” indicando a possibilidade de uma mistura de
estilos de comunicação: “[...] uma narrativa pode ter elementos de uma descrição,
um argumento pode conter uma narrativa, e assim por diante”.
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Tabela 2 – Elementos de uma narrativa e seus significados segundo Norris et al. (2005)
ELEMENTOS

Eventos

Narrador

Sede pela narrativa

Tempo passado

Estrutura

Agenciamento

Proposta

Leitor

SIGNIFICADOS
- ocorrências particulares envolvendo atores particulares em um espaço e tempo
particulares;
- são relacionados cronologicamente;
- envolvem um assunto unificado e são interconectados (eventos individuais são
vistos na perspectiva de associação com outros eventos, de conexões particulares
entre eventos);
- os primeiros eventos contribuem para a ocorrência dos posteriores (um evento
leva ao outro, um evento começa onde o outro termina);
- conduz a mudanças de estado (a mudança é um elemento básico da narrativa, um
evento se transforma no outro, mas deve haver também algum tipo de unidade
entre os eventos).
- agente que relata a narrativa (pode estar evidente ou oculto);
- determina o rumo e a proposta da história a ser contada;
- seleciona eventos e a sequência na qual serão relatados;
- descreve uma sequência de eventos como um todo;
- o relato depende de suas interpretações pessoais.
- desejo criado nos leitores para saber o que irá acontecer;
- potencial da narrativa em cativar o leitor;
- baseia-se em um leque de possibilidades (suspense, reversos, imprevisibilidade,
etc.) que sustentam o interesse pela narrativa.

- narrativas dizem respeito a algo que aconteceu no passado.
- as narrativas tipicamente tem princípio, meio e fim, ou colocam uma expectativa
no início, que é desenvolvida no meio e satisfeita no final;
- os eventos são estruturados no tempo (há uma “dupla estruturação do tempo”:
existe o tempo próprio da trama de eventos e o “tempo no discurso”);
- os eventos são conectados uns aos outros.
- refere-se a um grupo de personagens que experimentam os eventos nas
narrativas;
- os atores são os responsáveis pelas ações;
- o humano é central nas narrativas (consenso da maioria dos estudiosos, mas há
controvérsia).
- ajudar a compreender melhor o mundo natural e o lugar dos seres humanos no
mesmo;
- ajudar a imaginar e sentir a experiência de outros;
- comunicar conhecimento, sentimentos, valores e crenças (sentido mais amplo).
- é o indivíduo a quem a narrativa se destina, na visão dos autores é o seu
“receptáculo”;
- agente que interpreta;
- produz significados;
- emprega diferentes processos e atividades de significação;
- precisa ser engajado;
- a forma como ele/a vê a história influencia na leitura da mesma, assim como as
suas experiências prévias com narrativas.
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Antes de elaborarmos a narrativa híbrida, uma primeira narrativa foi escrita
buscando descrever somente os saberes relativos ao preparo do vinho de laranja
(RESENDE et al., 2010, p. 152). Na primeira experiência escolar com esses
saberes, eles foram introduzidos aos alunos desconectados de suas interpretações
científicas. Estas foram ocorrendo na medida do desenvolvimento das aulas.
Primeiro os alunos assistiram a um vídeo, depois leram a narrativa, discutiram
questões e o saber científico foi sendo colocado pela pesquisadora. É importante
lembrar que esses recursos chegaram aos alunos somente após nosso
acompanhamento do preparo do vinho e participação no processo, seguindo-se a
realização de pesquisa bibliográfica e em laboratório e de uma entrevista final com
Seu Zé e Dona Ná.

Para fundamentar essas ações, no entanto, adotamos a

perspectiva etnográfica, que não só influenciou nossos trabalhos de campo como
também a nossa escrita. Assim, os atores (o humano nas narrativas –
agenciamento) passaram a ser vistos também como autores, já que suas falas foram
incorporadas ao texto. Foram eles que nos contaram o que sabiam a respeito do
processo. Após esta primeira experiência, conforme já mencionei em outra parte, o
trabalho foi retomado na perspectiva de elaboração de uma narrativa híbrida, que
intitulamos: “Seu Zé, Dona Ná e o vinho de laranja”, disposta no apêndice E desta
dissertação e disponível em www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade. Porém, desta
vez, o público de destino passou a ser os professores de ciências. Meu orientador e
eu constituímos, assim, os narradores dos eventos (procedimentos) relativos ao
preparo do vinho, que foram cronologicamente ordenados e interconectados
instaurando pausas e expectativas (sede pela narrativa) segundo uma estrutura
temporal coerente com a realidade observada e, ao mesmo tempo, no/do discurso.
Na perspectiva da narrativa híbrida, entre outros aspectos, o propósito foi levar dois
saberes simultaneamente aos professores para então explorar suas naturezas,
conforme a proposta de formação docente do sítio Ciência na Comunidade.
Esta narrativa híbrida mistura duas vozes sociais, a de Seu Zé e Dona Ná e a
da ciência. E o encontro dialógico dessas vozes se soma e mostra as
particularidades de cada um. Não há uma única voz nesse discurso e, portanto, não
há voz autoritária, mas um diálogo entre vozes que se complementam. Na
perspectiva de seu idealizador, esta hibridização oferece uma “contribuição
significativa para desenvolver uma prática formativa para professores de ciências [...]
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onde se cruzam saberes e práticas da comunidade com os conhecimentos
científicos que os traduzem” (PINHEIRO, 2015).
A mistura de vozes na narrativa, no entanto, não me pareceu ser uma tarefa
fácil. Bakhtin observou isto no romance ao dizer que envolve uma “orquestração” e
que isto constitui uma tarefa difícil. Conforme mencionei antes, também entra em
jogo o aspecto da sintaxe, das formas de construção dos enunciados. Na narrativa
“Seu Zé, Dona Ná e o vinho de laranja” me pareceu ocorrer uma variação nesta
sintaxe, ora começando com a linguagem da comunidade e depois apresentando a
da ciência, invertendo esta ordem ou alternando entre uma e outra dando a
impressão de que não existe separação entre as vozes. Esse último aspecto só é
visível quando atentamos para o uso de aspas, para se referir à linguagem oral da
comunidade, e às vírgulas ou pontos que demarcam as diferentes vozes. Neste
jogo, outra característica é a iteratividade, ou seja, a repetição da construção híbrida
em diferentes enunciados ao longo do texto. Vejamos alguns exemplos:
- Misturam tomando o cuidado para não deixar entrar em ebulição, “com bastante
atenção pra não deixá fervê”, disse Dona Ná, “o fogo fáiz o açúca derretê”, dissolve
o açúcar. Seu Zé acrescentou dizendo que assim “derrete mais açúca”, aumenta a
quantidade do soluto na solução.
- Para extrair o caldo das laranjas, as frutas são descascadas com facas até ficarem
“bem machucadas”, sem o pericarpo.
- Ele disse que “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho”, “solta um gáis de dentro
do garrafão que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café”. Na fermentação
produz-se o gás dióxido de carbono e “quando o tempo tá frio ferve mais divagá”,
com abaixamento da temperatura a atividade fermentativa diminui produzindo menor
quantidade de gás.
- Os produtos finais da fermentação alcoólica, o dióxido de carbono (CO 2) e o etanol
(C2H5OH), não tem utilidade para as leveduras (LIMA et al, 2005). Por serem
moléculas pequenas e interagirem adequadamente com a camada de lipídeos da
membrana celular desses organismos, atravessam-na por difusão simples e são
liberados para o meio externo (YUAN et al, 2000; ZASTROW; STAMBUK, 2000), tal
como disse Seu Zé: “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho”, “solta um gáis de
dentro do garrafão que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café”.
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- A extremidade livre das mangueirinhas é colocada em um recipiente com água
onde borbulha o gás produzido na fermentação, o dióxido de carbono: “tem que
colocá pra fermentá, se não colocá não fermenta” (Dona Ná), “tem que colocá dentro
do copo com água pra não entrá ar, o ar só tem que saí”, “o ar é coisa muito
importante, não pode entrá, se entrá enfraquece o vinho” (Seu Zé). É preciso
garantir condição anaeróbia para não comprometer a fermentação.
Além de serem recursos com potencial para a reflexão dos professores de
ciências, em função de não estarem acostumados a um ensino baseado no uso de
narrativas e menos ainda na utilização de textos híbridos, as narrativas disponíveis
no sítio Ciência na Comunidade podem ser lidas pelos alunos. Acredito que por
trazerem as vozes da comunidade e da ciência juntas, têm o potencial de dialogar
também com as suas vozes. Por essa razão, fiquei curiosa para saber o que os
estudantes diriam frente a uma das narrativas híbridas, especialmente àquela
relativa ao vinho de laranja, já que sugere uma intervenção diferente daquela
vivenciada na primeira experiência com os saberes de Seu Zé e Dona Ná em sala
de aula.
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4 – METODOLOGIA DA PESQUISA

Conforme mencionei na introdução, houve uma alteração da minha pergunta
inicial de pesquisa devido a não participação de três dos quatro professores
convidados. Todavia, não deixei de considerar a primeira pergunta para o caso
particular da professora que colaborou com a investigação, porém, a segunda e a
terceira perguntas expandiram o percurso metodológico. Assim, as perguntas
definidas foram:
- Que efeitos o sítio Ciência na Comunidade têm sobre a professora Vera?
- Como a professora irá desenvolver as aulas de química com o uso de duas
narrativas, não híbrida e híbrida, disponibilizadas no sítio Ciência na Comunidade?
- Quais as visões dos alunos ao ensino baseado nas narrativas híbrida e não
híbrida envolvendo os saberes de Seu Zé e Dona Ná sobre o vinho de laranja?
Deste modo, ocorreram as seguintes etapas na pesquisa:
1ª) Interação de uma professora com o sítio Ciência na Comunidade;
2ª) Planejamento e desenvolvimento de uma entrevista com a professora;
3ª) Observação de ações em sala de aula;
4ª) Elaboração e aplicação de um questionário nos alunos;
5ª) Planejamento e desenvolvimento de uma segunda entrevista com a professora;
6ª) Análise dos resultados.
O sítio Ciência na Comunidade é parte de um projeto de pesquisa pósdoutoral de meu orientador, cujo título é “Ciência na Comunidade: investigação de
prática formativa envolvendo narrativas híbridas em ambiente na Web e princípios
para a formação docente”. O projeto é financiado pela CAPES e foi inicialmente
desenvolvido no Mallinson Institute for Science Education na Western Michigan
University – EUA.
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Figura 1: Página inicial do sítio Ciência na Comunidade
Fonte: http://www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade/

O projeto propôs investigar os efeitos de prática formativa baseada na
interação de professores de ciências com narrativas híbridas reunindo saberes
populares e científicos, e desvendar princípios para a formação docente na
perspectiva da integração de saberes culturais locais na educação em ciências. O
ambiente Ciência na Comunidade foi criado também para disponibilizar materiais
didáticos, atividades para formação de professores e promover interações com
pesquisas e experiências nacionais e internacionais.
O sítio está disponível em duas versões, Inglês e Português e apresenta a
logomarca mostrada abaixo, que, segundo o autor,
“foi inspirada em artefato artístico em cobre produzido pelas populações
indígenas que integraram o grupo Hopewell que se desenvolveu
no nordeste e centro-oeste dos Estados Unidos de 200 A.C. a 500 D.C. A
imagem reflete a ideia da integração entre indivíduos e comunidades”.

Figura 2: Logomarca do sítio “Ciência na Comunidade”
Fonte: http://www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade/
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Há várias abas no sítio que exploram diversos assuntos. A aba
“APRESENTAÇÃO” traz explicações sobre o sítio, seus objetivos e oferece
orientações para interação com o mesmo. Nessas orientações, apesar do autor dizer
que “não existe uma sequência rígida para explorar o ambiente”, ele sugere alguns
passos para facilitar a navegação pelo sítio. Primeiramente, antes de iniciar a
exploração, o autor solicita que o leitor/internauta/professor faça seu cadastro em
uma aba específica: “CADASTRE-SE” e envie seus dados diretamente ou por email. Depois a sugestão é a leitura do conjunto de textos em “NARRATIVAS
HÍBRIDAS”, onde estão disponíveis duas narrativas: “As mulheres de Minas Gerais e
o sabão de cinzas” e “Seu Zé, Dona Ná e o vinho de laranja”.
Após essas leituras, o autor sugere que o usuário desenvolva as 11
atividades propostas na aba “ATIVIDADES”. As nove primeiras se relacionam às
narrativas híbridas e as de números 10 e 11 à natureza dos saberes. A sugestão
seguinte é a leitura dos cinco textos em “NATUREZA DOS SABERES”: “Os saberes
e seus contextos”, “Os saberes e suas linguagens”, “Os saberes e suas práticas”,
“Os saberes e suas teorias” e “Os saberes e suas representações”. Por fim, o autor
pede a opinião do leitor/internauta/professor em “SUA OPINIÃO”, onde há um
questionário com 47 itens, sendo 11 questões abertas e 36 de múltipla escolha. As
questões de 1 a 41 estão relacionadas ao conjunto de textos que compõem as
narrativas híbridas e as atividades propostas. As questões 42 a 47 referem-se ao
conjunto de recursos disponibilizados pelo ambiente Ciência na Comunidade até o
presente momento.
No sítio também há outras abas para exploração. Em “DESCONSTRUÇÃO
DA LITERATURA” o autor disponibiliza textos que analisam publicações
relacionadas à interface ciência, ensino de ciência e comunidade utilizando a
atividade da desconstrução. Em “FUNDAMENTOS TEÓRICOS” o autor expõe os
referenciais teóricos utilizados para embasar os textos e questionários disponíveis
no sítio. Em “SOBRE O AUTOR”, há informações sobre o professor Paulo, autor do
projeto. Há também uma aba “FALE CONOSCO”, contendo o endereço eletrônico
do autor e a aba “AGRADECIMENTOS”.
Em Julho de 2015 pedi para que os quatro professores convidados
interagissem com o sítio Ciência na Comunidade por meio do endereço eletrônico:
http://www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade/, que fizessem seus cadastros, as
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atividades e leituras propostas para, posteriormente, marcarmos uma entrevista. O
convite também foi feito pelo meu orientador por e-mail.
Esses quatro professores foram escolhidos por lecionarem Química e/ou
Biologia em turmas do Ensino Médio em escolas públicas do estado de Minas
Gerais. Todos aceitaram o convite. No entanto, de julho a setembro somente uma
professora atendeu ao meu convite. Neste tempo, voltei a falar com os professores
mais três vezes utilizando e-mail, ligação telefônica, WhatsApp e pessoalmente,
solicitando a colaboração. Essas foram algumas mensagens que enviei. Os nomes
citados são fictícios.
Oi Carlos! Tudo bem? E aí você conseguiu um tempinho para navegar no
site? Assim que puder vamos marcar uma conversa? Será rapidinho. Com a
professora daqui de Resende gastamos meia hora só. Abraços e obrigada!
Oi Laura! Tudo bem? E aí você e o Carlos conseguiram um tempinho para
navegar no site? Assim que puder vamos marcar uma conversa? Será
rapidinho. Com a Vera gastamos meia hora só. Abraço!
Ei Ana! Tudo bem? Assim que você interagir com o site “Ciência na
Comunidade”, fizer o cadastro, as atividades e dar a sua opinião me avisa,
por favor. Daí gostaria de marcar uma conversa com você. Abraços e
obrigada!

Algumas respostas escritas ou orais foram: “Pode deixar, eu vou olhar sim!”,
“Assim que eu tivé um tempo vô entrá no site, depois te aviso.”, “Estou sem tempo,
mas não esqueci não”. “Nossa, Daniela! Em falta com você, estou muito apertada
com as encomendas [bombons], depois do dia 22 [agosto] podemos marcar.” Muitas
vezes nem obtive resposta. O problema dos professores me pareceu ser a falta de
tempo, tanto para organizar as questões pessoais quanto as profissionais. Por essa
razão, é possível que tenham evitado acúmulo de trabalho. Como obtive retorno de
uma professora somente, no tempo que tive para desenvolver a pesquisa, sob
tensão decidi encaminhar os trabalhos com ela somente. Seu nome fictício será
Vera. Esta professora leciona Química e Biologia em duas escolas públicas da
cidade de Resende Costa – MG, é graduada em Química pela UFSJ e tem
especialização em educação empreendedora pela mesma Universidade.
No decorrer da última semana do mês de julho até a segunda semana de
agosto, ela fez o seu cadastro no Ciência na Comunidade, leu as narrativas híbridas,
desenvolveu as atividades, leu os textos sobre a natureza dos saberes e emitiu a
sua opinião através do questionário final. Após esta interação marcamos uma
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entrevista que ocorreu no dia 13 de agosto de 2015. Ela assinou um termo de
autorização para gravação de voz (Apêndice A), que elaborei mediante consulta em
vários documentos na internet. Utilizei o gravador de voz de um telefone celular
modelo Samsung E5. A íntegra da entrevista encontra-se no Apêndice C.
Na disciplina “Tópicos Especiais de Pesquisa em Educação” tive a
oportunidade de aprender sobre como realizar uma entrevista. Assim, reli os textos
de Fraser e Gondim (2004), Boni e Quaresma (2005), Manzini (2012) e Britto Júnior
e Feres Júnior (2011) para realizar uma entrevista semiestruturada com a
professora.
Segundo Fraser e Gondim (2004, p. 140) uma das vantagens da entrevista é
que ela favorece “a relação intersubjetiva do entrevistador com o entrevistado” e
permite “uma melhor compreensão dos significados, dos valores e das opiniões dos
atores sociais a respeito de situações e vivências pessoais”, já que trocas verbais e
não verbais se estabelecem nesta interação.
A entrevista semiestruturada, segundo Boni e Quaresma (2005, p. 75),
permite delimitar o assunto e favorece as respostas espontâneas na interação
entrevistador/entrevistado.

Estas

respostas

“podem

fazer

surgir

questões

inesperadas ao entrevistador que poderão ser de grande utilidade em sua pesquisa”
(Ibid., p. 75). Desta forma, elaborei algumas questões previamente (Apêndice B)
para delimitar o assunto e deixei a conversa fluir de maneira descontraída.
As ações em sala de aula direcionaram-se para a aplicação de duas
narrativas, uma não híbrida (com 12 páginas) e outra híbrida (com 23 páginas),
disponibilizadas no sítio Ciência na Comunidade. A intenção foi observar como a
professora desenvolveria suas aulas usando essas narrativas e como os alunos
responderiam a elas.
A professora se dispôs a compartilhar quatro aulas para explorar essas
narrativas na seguinte sequência: leitura individual da narrativa não híbrida
(Apêndice D), interpretação de 15 questões pelos alunos (final do Apêndice D),
leitura em grupos da narrativa híbrida (Apêndice E) e apresentação de pesquisas
sobre a produção de algum tipo de bebida alcoólica na comunidade. A primeira,
segunda e quarta atividades foram realizadas em sala de aula e a terceira na sala de
multimídia da escola. A narrativa não híbrida foi fotocopiada em preto e branco para
cada aluno e a narrativa híbrida foi disponibilizada na tela do computador para
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grupos de dois ou três alunos. Cada grupo também recebeu uma fotocópia colorida
da primeira narrativa. Não houve nenhuma intervenção minha quanto ao modo de
trabalhar as narrativas. Somente foi sugerida a sequência das leituras acima. Outros
direcionamentos foram dados pela professora. Cada aula teve cinquenta minutos de
duração e envolveram 28 estudantes de uma turma do 2º ano EJA/EM, do turno da
noite, na Escola Estadual Assis Resende em Resende Costa – MG.
No final da quarta aula, quando a professora deu por encerrada as suas
atividades, aproveitei o tempo restante e pedi para os alunos responderem
individualmente a três perguntas. Cada um recebeu uma folha com as questões
impressas e responderam na mesma. As questões, juntamente com as respostas,
podem ser vistas no Apêndice G.
Marcamos a segunda entrevista para o dia 27 de outubro de 2015. Foi
também uma entrevista semiestrutura, com perguntas previamente elaboradas
(Apêndice B). Sua transcrição completa pode ser vista no Apêndice C. Ela autorizou
a gravação em áudio e disse que não precisava assinar uma nova autorização. Esta
gravação foi feita com os mesmos recursos citados na primeira entrevista e o tempo
médio foi de 20 minutos.
Descreverei a seguir os resultados da pesquisa começando pela primeira
entrevista com a professora Vera, seguindo-se as ações em suas aulas e a segunda
entrevista com a mesma professora. Após a descrição de cada um desses tópicos,
farei a análise dos mesmos.
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 – Descrição da primeira entrevista com a professora Vera
A entrevista com a professora Vera ocorreu assim que ela completou sua
interação com o sítio Ciência na Comunidade. Nos encontramos na biblioteca de
uma escola e ficamos diante do computador com a página do sítio aberta na tela.
Vera me falou que demorou para marcar a entrevista porque faltava ler os textos
sobre a “Natureza dos Saberes”.
A descrição feita a seguir destaca algumas falas de acordo com a linguagem
oral. Nestas, usei:
- reticências (...) para indicar o prolongamento de uma palavra e
- barras (/) para indicar pausas na fala.
Ela começou dizendo que estava trabalhando muito, que quase não tinha
tempo para fazer outras coisas a não ser preparar aulas e que foi por este motivo
que demorou concluir sua interação com o sítio. Disse também que estava
lecionando a disciplina de Biologia porque tinha que completar o seu cargo e estava
tendo dificuldades, já que não tinha o costume de lecionar conteúdos desta
disciplina. Vera se graduou em Química.
Pedi para que ela falasse como foi a sua interação com o Ciência na
Comunidade, se gostou ou não da proposta. Ela disse que se atrapalhou um pouco
com o envio das atividades, mas que gostou de interagir com o sítio, particularmente
da descrição da “narrativa híbrida”:
Vera: É... Eu gostei de como foi descrita a narrativa híbrida. É... Trazendo a
linguagem informal, do jeito que eles pensam. É... De como seria feito é...
Cada produto né. No caso do sabão. No caso do vinho. Que é uma
linguagem fácil de ser entendida, é... Deixa eu vê/ Gostei também das
atividades, principalmente as atividades voltadas pro, pros alunos. Que
podem ser aplicadas em sala de aula.

Como ela disse ter gostado das narrativas híbridas, chamei sua atenção para
as novas que serão inseridas futuramente no sítio. Ela achou interessante, mas
disse que não tinha percebido as fotos porque “a pressa é tanta que ontem eu nem
olhei isso. Eu já fui direto no que eu tinha que fazer”.
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Quando perguntei sobre o que ela não gostou no sítio ela não hesitou em
responder que foi o número de questões de algumas atividades:
Vera: Primeiro eu achei muitas questões numa atividade só (se referindo às
questões 10 e 11). Tem uma que tem mais de quarenta. Então aí não sei se
aconteceria isso com todos os professores que fizesse, mas eu comecei
achar repetitivo, ou então não entender o que tava querendo.

Ela fez também uma crítica sobre a quantidade de fotos e figuras e a
conversa prosseguiu:
Vera: É.../ E assim, não é uma crítica, mas eu acho que/ pra chamar mais a
atenção tem que ter mais é... Fotos! Têm algumas, mas eu acho que
poderia ter colocado mais.
Daniela: Nas atividades que cê fala?
Vera: É, no geral.
Daniela: Você achou as atividades interativas ou não?
Vera: Ah... Assim, na verdade/ Interação aí praticamente não tem muita
não, né? Porque eu vou responder e não vou receber um feedback.
Feedback, né, que fala?
Daniela: Mas e nessas aqui que tem (apontando as atividades de 1 a 9 no
computador). Não sei se você chegou a fazer. Separando as palavras.
Vera: Ah! Han han... Eu achei legal! Foi essas que eu falei é... Dá para os
alunos fazerem, entendeu? É essa (apontando para a questão). A que ele
pediu para fazer, que é a 10 e a 11, que, que eu achei que podia ser assim
mais sucinto. Não sei. A dez eu já tinha feito há uns dias atrás, a onze que
eu fiz ontem.

Segundo a professora Vera, ela interagiu com o sítio aos poucos, de acordo
com a sua disponibilidade. Disse que num primeiro momento só abriu, deu uma
olhada e não fez nada e que depois chegou a abrir o sítio umas oito vezes. Fez o
cadastro, as leituras, as atividades, mas deixou claro que não gostava de fazer
leitura no computador, que preferia ler no papel. Que gosta de riscar, escrever e que
se cadastrou duas vezes para garantir o envio de seus dados: “no segundo dia que
eu já cadastrei, depois tive que cadastrar de novo porque eu não sei se eu enviei”.
Quando perguntei se o material do Ciência na Comunidade ofereceu algum
tipo de apoio para as suas aulas, ela disse:
Vera: Na verdade, na verdade eu achei que me fez pensar. Então é aquela
questão. Eu poderia é... Propor pro aluno a gente trabalhar alguma coisa do
do dia a dia, da família dele, do cotidiano dele. Isso me fez pensar em
trabalhar desse jeito. Só que como? Como eu faria isso? Porque,
infelizmente, escola, a gente, é muito difícil trabalhar, porque a gente tem
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que dá conteúdo, tem que dá prova, tem que dá trabalho e o aluno não tem
interesse. Então, mas assim me fez pensar muito isso trabalhar mais coisa
ligada à cultura local.

Ao perguntar se o material lhe deu alguma formação ela respondeu que ficou
pensando sobre a linguagem da comunidade. Depois que leu os textos sobre a
“Natureza dos Saberes” achou mais difícil entender a linguagem das pessoas da
comunidade:
Vera: Então é... Ontem na hora que eu tava lendo os textos „Natureza dos
Saberes‟ eu... Sabe o quê que eu ficava pensando é... Eu vejo pelo lado
mais científico e não o lado do é... Por exemplo, de quem produziu lá o
vinho. Então tem até um, um dos textos que compara. Acho que é... Eu
acho mais fácil na nossa linguagem do que a linguagem deles. Eu teria
dificuldade de entender a linguagem deles.

Perguntei então qual seria a linguagem mais fácil para os alunos e ela me
disse rapidamente: “a outra”, se referindo à da comunidade. Ela sugeriu que
fizéssemos uma entrevista com uma pessoa que não fosse professor, um aluno
talvez, para saber o que ele pensa sobre isso.
Vera disse também que para levar os diversos assuntos propostos no sítio
para a sala de aula seria preciso pensar uma forma mais condensada:
Vera: Porque tem o seguinte. Os textos são todos em cima da narrativa
híbrida. Então se você não ler a narrativa híbrida, cê não vai entende,
porque que esses textos tão aí. Então se a gente fosse colocá isso em sala
de aula ou usando outra narrativa híbrida de alguma coisa feita por aqui/
Teria que ser tudo é... Não é refeito, é... Ah... Eu acho assim/ É muita etapa,
entendeu?

Ao ler a narrativa sobre o sabão de cinzas, Vera comentou que se lembrou da
avó que fazia este sabão e que lhe deu vontade de sentar com ela e conversar
sobre o processo de produção, mas que a falta de tempo não lhe permitia.

Vera: Aqui. A vó Alacoque. Quando eu li sobre o sabão de cinzas, eu
lembrei que a vó fazia. Aí eu falei. Gente, eu vou lá perguntá pra vó como
que é o processo. Hoje em dia ela não faz mais, ela faz aquele sabão de
soda, o...
Daniela: De gordura!
Vera: Ainda continua fazendo, de gordura. Ainda continua fazendo sabão.
Lá em casa também faz. A minha mãe faz. Só eu queria saber como que é
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o processo, pra ver se é parecido. Só que... tamém não tenho tempo não,
né? De ir lá, mas é uma coisa que eu posso fazer.

Em relação ao texto híbrido sobre o vinho de laranja perguntei à Vera que
pensamentos lhe vieram à mente durante sua leitura. Ela disse que é um material
que dá para ser utilizado em sala de aula e que é interessante porque dá para
trabalhar conceitos paralelos à linguagem da comunidade.

Vera: Ahh... É interessante. Dá pra gente trabalhar conceitos dentro da sala
de aula, é... relacionar conceito popular com conceito científico. É.../ Em
questão aí, tem até um dos textos que fala sobre a questão da fermentação.
Que eles usam o termo fermentação e o termo fermentação não é um
termo, não é um termo, é, popular. assim, mas virou popular já.

Retomando a questão de como aplicar o material do Ciência na Comunidade
em sala de aula, Vera disse:

Vera: Usaria mesmo em formato de texto, igual tá aí. Usaria o texto,
entendeu? Sem usar a prática. Apresentaria pros meninos o texto.
Daniela: Trabalharia os conceitos em cima?
Vera: É, umas atividades.
Daniela: Como você faria isto metodologicamente, então você é... Discutiria
os textos?
Vera: É usaria os textos, é... Pediria uma pesquisa pra ver se eles
conhecem alguém que fabrica, por exemplo, algum outro tipo de vinho, né?
Se eles conhecem algum outro tipo de fermentação, né? Ia puxando.

Entretanto, ela se mostrou preocupada com o “encaixe” da narrativa no
programa curricular e logo após dizer que aplicaria a narrativa híbrida disse:

Vera: Só que/ Aonde eu trabalharia isso? Porque hoje em dia é... Cê pode
trabalhar isso em química orgânica, lá no terceiro ano, quando cê tivê
trabalhando com álcool, por exemplo, mais difícil é encaixá. /Cê tá
entendendo o que eu tô querendo falar, né?
Daniela: Eu tô. Só que você acha que...
Vera: Teria que ser um trabalho à parte.
Daniela: Que não poderia ser... que não é um um erro da, da, do sistema
escolar ser estudado tudo assim. Primeiro a gente vê isso, depois a gente
vê isso, depois a gente vê aquilo?
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Vera: Han Han... É um erro!
Daniela: Né? Poderia ser estudado, assim, tudo junto?
Vera: Depende. Isso aqui daria (falando sobre a narrativa híbrida). Porque
você consegue é... trabalhar isso aqui vários contextos. Agora tem coisa
que não, mas como é uma prática cê aproveitaria ela em vários conteúdos.

Aproveitei a chance e perguntei se ela toparia fazer uma experiência com a
narrativa híbrida para eu observar. Ela ficou alguns minutos em silêncio e disse que
era uma ideia interessante, mas mais uma vez mencionou seu problema com o
“tempo”:
Vera: O problema, Daniela, é tempo!
Daniela: Mas, assim, cê fala em tempo em termos de, de aula? Números de
aulas?
Vera: É. Tempo em termos de aula. Aluno que não tem interesse, porque
minhas turmas são podres.

Mesmo assim, insisti em aplicarmos a narrativa em sala de aula. Falei que
seria diferente, que poderia despertar algum interesse nos alunos, que poderia se
desenvolver em quatro aulas e que ela poderia avaliar dentro da avaliação de
trabalhos do bimestre. Depois, mostrei o material impresso que seria utilizado em
sala de aula: os textos “Seu Zé, Dona Ná e o vinho de laranja”, em sua forma híbrida
e não híbrida, conforme proposto na análise do capítulo “Respect and Science
Learning” do Second International Handbook of Science Education (Slaton & Barton,
2012) (ver a aba “Desconstrução da Literatura” no sítio Ciência na Comunidade).
Esta análise sugere considerar as vozes dos alunos na interpretação dos
saberes da comunidade. Assim, propõe o uso inicial da narrativa não híbrida com
questões envolvendo conteúdos escolares e científicos para os alunos responderem
e depois a narrativa híbrida com questões sobre a natureza dos saberes.
Vera: Então na verdade você não quer que eu desenvolva com eles um
trabalho?
Daniela: Tipo fazer o vinho?
Vera: É.
Daniela: Não. A ideia aqui é... A discussão dessas duas narrativas. Eu sei
que é um trabalho diferente de tudo que a gente aprende na faculdade, mas
será que não vale a pena tentar?
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A professora Vera não tinha conhecimento desta proposta de trabalho em
sala de aula e começou a sugerir turmas para trabalharmos desta forma, aceitando
inserir os dois textos em uma turma. Falei que ela poderia trabalhar as narrativas
como quisesse, desde que utilizasse primeiro a não híbrida e depois a híbrida.
Ela falou que a turma do terceiro ano na Escola Municipal em que ela trabalha
é bastante participativa, mas que o tempo era curto por já estar envolvida em um
projeto de ciências. Poderia também comprometer as atividades voltadas para o
Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM, ou seja, os simulados e revisões, e que,
por isso, daria para trabalhar nesta turma somente depois de outubro, após as
provas do ENEM.
Vera: Daria pra trabalhar isso aqui na turma lá no 3º ano no Ribeirão, só que
só depois de outubro. O problema é esse. Sabe por quê? Por causa do
ENEM. Tem simulado. A gente tem que dá é... A gente dá, no 1º, 2º e 3º
ano, independente de qual turma. A gente dá simulados. Então tem que tê
conteúdo pro simulado.
Daniela: E numa turma de EJA?
Vera: Então. O problema, Daniela, o problema é esse, que minhas turmas
tão tão ruins.
Daniela: Você acha que nem assim?
Vera: Minha preocupação é essa.
Daniela: E tentar? Cê não acha que nem tentar valeria a pena?
Vera: Não, eu posso tentar. Eu posso tentar pra vê se vai surtir algum efeito,
mas eu não garanto de... Eu posso até avaliar. Vou ter que fazer isso.

Finalmente ficou decidido que o trabalho seria desenvolvido em uma turma de
segundo ano da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio. Essa era uma
expectativa que eu tinha desde o início da pesquisa, mas logo ela disse: “Só vou
avisando. Não espere grande coisa por que pra sugar as coisas desses meninos é
difícil”. Falou também que as turmas da EJA perderam a sua identidade, pois têm
servido de refúgio para aqueles que querem apenas terminar o EM em menos
tempo, o que, para ela, acumula alunos desinteressados.

Vera: O EJA era um EJA de meninos mais velhos, agora os meninos ficam
assim “se eu fizer 18 anos em março será que eu posso entrar no EJA em
fevereiro?” Eles já estão esperando, entendeu? Então entra aquele tanto de
menino imaturo que não quer estudar.
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Comentei sobre a possibilidade de filmar as aulas e ela consentiu. No entanto,
ficou de verificar se os alunos também concordariam. Quando perguntei sobre a
aproximação entre as linguagens da comunidade e da ciência que ocorre nas
narrativas híbridas e nas atividades propostas e se isto afetaria, de alguma forma, a
aprendizagem dos alunos, ela me disse que esta aproximação permitiria aos alunos
relacionar o quanto a ciência está próxima deles: “Ai eu acho que propicia maior é...
Ele consegue relacionar que a ciência tá ao redor dele o tempo todo”. Mencionou
novamente que a linguagem da comunidade é mais fácil para eles e que eu deveria
perguntar isto para os alunos após o trabalho com as narrativas: “É... Então por isso
que eu acho que às vezes tinha que fazer essas perguntas também pra eles, né?”.
A professora Vera mencionou que fez recentemente um curso promovido pelo
Ministério da Educação – MEC: o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio. Ela explicou que este curso “quer realmente isso, que a gente trabalhe
interdisciplinar, com todas as disciplinas possíveis, com projetos”. Neste curso, ela
disse que foi solicitado aos professores que desligassem “um pouco de conteúdo” e
valorizassem mais o cotidiano dos alunos. Porém, ela me disse que na teoria é
muito legal, mas que “a gente não dá conta, o sistema não dá, porque o sistema
cobra da gente, quer que a gente trabalhe de um jeito, mas cobra de outro”. A Vera
concorda que o ensino deveria ser de outra forma, que seria mais interessante
trabalhar os conteúdos voltados para a vida dos alunos, mas não consegue fazer
isto porque as cobranças voltam-se única e exclusivamente para a aplicação de
conteúdos, provas e notas.
Perguntei se ela já tinha lido algum texto de Chassot, se ela já tinha ouvido
falar alguma coisa sobre ele e ela disse que não. Falei um pouco sobre ele e seu
pressuposto: trabalhar criticamente a ciência do cientista, a ciência da escola e a
ciência popular. Perguntei se ela sabia conceituar cada uma delas e ela respondeu:
Vera: É... A do cientista é a ciência dos termos técnicos. A ciência da
escola, na minha visão, antigamente estava muitas vezes ligada a
conceitos, sem se preocupar com exemplos práticos. Hoje em dia os
professores buscam uma interação maior entre a visão do aluno, do
cotidiano, do seu meio de vida. Os livros didáticos também já têm mudado e
inserido conteúdo mais ligado ao cotidiano. A ciência popular não está
preocupada em "desvendar" o porquê que as coisas são formadas. Se for
feito um sabão a preocupação é seguir a receita para que dê certo no final.
Muito do que é descoberto vem da experimentação e... eu acho que não há
interesse em saber o porquê na visão da sabedoria popular.
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Perguntei se ela concordava que é preciso trabalhar criticamente essas três
ciências. Ela ficou em silêncio e depois respondeu: “Ah... eu acho que tudo tem que
ser dosado, né? Mas eu acho que não pode faltar nenhum dos três”. Em seguida
perguntei se ela se sente preparada para trabalhar desta forma. Ela abriu um sorriso
e respondeu:
Vera: Acho que não (risadas)
Daniela: Por quê? Como fazer isso?
Vera: (Silêncio) Engraçado, assim, é... (Silêncio)
Daniela: Ou você nunca parou pra pensar?
Vera: Não, nunca parei pra pensar não (risadas). Porque a gente, igual a
gente. A gente não aprende essas coisas na faculdade não. Então, você, a
gente, pra professor, ele tenta inovar, ele tenta buscar coisa diferente, mas
no fim ele acaba seguindo uma receita tamém. Ele dá aula é... Naqueles
moldes de... De como tem que ser dado.

Terminei a entrevista perguntando sobre qual seria a maior dificuldade que o
professor enfrenta atualmente e ela me respondeu que é o desinteresse dos alunos
e as dificuldades em trabalhar em um sistema que determina notas e aprovações.

Vera: Nossa!!!! Lidar com aluno que não tem interesse nenhum. Eu acabei
de dá aula às sete e trinta e cinco porque acabei de corrigir exercício e não
ia começar. A aula acaba sete e quarenta. Eu olhei pra sala, todos com
celular na mão. Então assim, a gente não tem, nós não competimos mais.
Eu não é... é... Eu, se o aluno tá usando celular, eu já desisti. Pode usar.
Chamo a atenção, lógico, mando parar, mas assim (gesticula com as mãos
querendo dizer que não adianta fazer nada).
Daniela: Cê acha que durante as explicações, assim, eles estão no celular?
Vera: Não. Alguns não, mas se você, eles, qualquer brechinha, qualquer.
Igual sete e trinta e cinco eu fechei a boca. Falei assim, não vou começar
matéria nova agora, que eu já terminei os exercícios, já tavam todos com
celular na mão. Então, assim, têm coisas mais atrativas do que... Um
professor lá na frente. Igual hoje a aula lá sobre os vírus eles gostaram
porque eu tava falando de Aids. Eu tava falando de, é... da dengue, então
coisas que eles vivenciam. Então eles gostam. Só que nem, nem todo
conteúdo dá para fazer isso.
Daniela: De repente aí ó... O uso da narrativa híbrida (risadas) pode ajudar
nisso...
Vera: “É...” (silêncio e mostrando desânimo).
Daniela: Quem sabe?
Vera: Igual lá tem meia dúzia que quer participar, numa sala de mais de
trinta. O resto tá ali pra ter diploma. Eu acho que tá assim geral, viu? Tem
turmas boas.
Daniela: Cê acha que o pior mesmo é a falta de interesse?
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Vera: Eles querem o diploma. Antigamente o povo queria aprender, agora
não quer não.

Nesse momento encerrei a entrevista com a professora Vera, que durou
aproximadamente trinta minutos.

5.2 – Efeitos como diálogos
Para Bakhtin, o diálogo estabelecido na interação face a face compreende
uma relação complexa de forças que condicionam a forma e a significação do que é
dito, mas este tipo de diálogo é apenas um entre os diversos tipos de interações
dialógicas existentes. Não é necessário que haja uma conversação para constituir
um diálogo. Analisando os dados das entrevistas com a professora ao refletir sobre
a pergunta: “Que efeitos o sítio Ciência na Comunidade teve sobre a professora
Vera?”, percebi que esses efeitos podem ser vistos como diálogos que ela
estabeleceu com o sítio e que foram expressos durante nossas conversas.
Antes de mais nada, é preciso reconhecer que a Vera interagiu com o Ciência
na Comunidade e se dispôs a contribuir com minha pesquisa, mesmo trabalhando
muito e preocupada com a “falta de tempo”. Ela disse ter gostado das narrativas
híbridas, destacando a linguagem “informal” e “fácil de ser entendida”. Em minha
visão, ela as viu como um território onde a ciência não é uma „estranha no ninho‟,
com o potencial de fazer o aluno perceber que ela está “ao redor dele o tempo todo”.
O encontro das vozes das pessoas da comunidade e a voz da ciência,
hibridizados nas duas narrativas dispostas no sítio, mostrou para a professora que o
aluno pode ver que “a ciência tá ao redor dele o tempo todo”. Isto sugere que essa
mistura de linguagens sociais da ciência e da comunidade traz a possibilidade de
“infiltrar” os conhecimentos científicos na vida dos alunos. Ela percebeu que a
mistura das vozes sociais se “complementaram”, se “interiluminaram”, deixando o
texto mais fácil de ser entendido e aproximando a ciência do cotidiano dos alunos.
Ela disse também que gostou das atividades, identificando aquelas “voltadas
pros alunos” ou passíveis de utilização em sala de aula. No entanto, houve também
as atividades que Vera não gostou, as de números 10 e 11, por terem “muitas
questões numa atividade só”. Em relação a essas últimas disse que começou a
“achar repetitivo” ou que não entendeu “o que tava querendo”, que deveriam ser
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menos extensas. A atividade 10 e a atividade 11 continham afirmativas sobre a
ciência escolar (46 itens) e os saberes da ciência e da comunidade (49 itens).
Segundo o meu orientador, essas atividades têm o objetivo de provocar os
professores e fazer com que pensem sobre as afirmações. A professora Vera teve a
opção de ler as afirmativas e responder sobre que itens discordava e quais não tinha
certeza. A segunda opção foi ler os itens e marcar diretamente sua opinião sobre
cada um conforme as alternativas: concordo totalmente, concordo, não sei dizer,
discordo e discordo totalmente.
Minha impressão é que ela se sentiu incomodada não só com o número de
itens, mas também com o conteúdo das afirmativas. Na atividade 10, por exemplo, o
item 6 dizia “As culturas dos alunos normalmente não são exploradas em minhas
aulas”, o item 10 dizia “Em geral os currículos de ciência são pouco ou nada
sensíveis às culturas locais” e o item 14: “Ao conferir exclusividade ao conhecimento
e à linguagem da ciência nas aulas, o professor compromete o seu próprio ensino
criando uma resposta subversiva da maioria dos alunos”. A meu ver, esses e outros
itens incomodaram a professora e não deixaram de exercer efeitos sobre a mesma.
Um desses efeitos foi que o Ciência na Comunidade fez a professora Vera
pensar (e “muito”) em “propor pro aluno trabalhar alguma coisa do dia a dia, da
família dele, do cotidiano dele”, “trabalhar mais coisa ligada à cultura local”, e
observou que não saberia como fazer isto já que tinha que trabalhar os conteúdos
escolares, as provas, os trabalhos e, ao mesmo tempo, lidar com o desinteresse dos
alunos. Na minha visão ela quis dizer que gostaria muito de trabalhar desse jeito,
mas que não se via em condições de obter sucesso. Me pareceu evidente que o
sítio desencadeou reflexões sobre a sua maneira de ensinar. Ela vislumbrou
possibilidades de trabalhar os saberes da comunidade em sala de aula, só não se
sentia preparada ainda. Em geral, os professores são formados para ensinar os
saberes científicos e ao chegarem nas escolas há uma série de necessidades,
tarefas e dificuldades.
Vera também refletiu sobre a linguagem da comunidade em sua interação
com as narrativas que, para ela, foi mais difícil de ser entendida. Ela disse que vê
“pelo lado mais científico”, revelando, assim, compreender melhor a “nossa
linguagem”. No entanto, ela percebeu que para os alunos essa relação poderia ser
inversa e sugeriu a realização de uma entrevista com eles. Acredito que a linguagem
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da comunidade é mais difícil para ela porque está acostumada com a linguagem
científica. O ensino nas escolas privilegia esta última e exige sua aquisição. Não há
espaço para outras linguagens. A voz privilegiada é a científica e sua imposição
ocorre de forma autoritária.
A narrativa sobre o sabão de cinzas instigou a professora Vera a conversar
com a sua avó e na do vinho de laranja percebeu um material que dá para ser
utilizado em sala de aula, para trabalhar conceitos paralelamente: “relacionar
conceito popular com conceito científico”. Observo o uso pela professora do adjetivo
“popular” pela primeira vez neste trecho da entrevista, como um contra ponto a
“científico”. Se por um lado trabalhar “alguma coisa do dia a dia”, das famílias dos
alunos, ou “ligada à cultura local” é difícil para a professora, por outro lado o material
do Ciência na Comunidade poderia ser usado em sala de aula, “em formato de texto,
igual tá aí”, mas sem “usar a prática”, ou seja, sem haver experimentação. O contato
com as narrativas fez com que a Vera se interessasse pelos saberes locais, mas
além do texto, ela usaria “umas atividades” e “pediria uma pesquisa” “sobre algum
outro tipo de vinho” para os alunos e “ia puxando”.
O que a Vera, e a maioria dos professores, não abrem mão é de trabalhar os
conceitos, os conteúdos dos livros didáticos propostos para uma determinada série.
Acredito que isto é o que lhes traz a sensação de dever cumprido. A esse respeito,
me recordei das palavras de Chassot (2001, p. 209) ao criticar o privilégio conferido
a alguns conteúdos ensinados nas escolas e sua utilização para a manutenção de
um grupo dominante, e à sua observação quanto aos professores e professoras não
saberem por que esses conteúdos foram se constituindo e passaram a ser
considerados como necessários para a “formação científica”. Neste cenário, como
encaixar os saberes da comunidade?
Para a professora Vera, o problema da utilização das narrativas híbridas em
sala de aula é “aonde” trabalhá-las ou “encaixá-las” no ensino. Segundo ela, “teria
que ser um trabalho à parte”. Ao mesmo tempo, disse que poderia trabalhá-las em
“vários contextos”, “em vários conteúdos”, particularmente devido à sua natureza
“prática”. Observo aqui uma confusão da professora, pois enquanto não sabe onde
inserir ou “encaixar” as narrativas disse também que poderia trabalhá-las em várias
situações.
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A meu ver a dificuldade dela é deslocar o conteúdo curricular da ciência de
sua posição hierárquica para a inserção dos saberes da comunidade em suas aulas.
Ela não tem que “encaixar” esses saberes no programa, mas usá-los como recursos
de acesso aos saberes científicos. O problema é que ela está acostumada a ensinar
conteúdos e cada um correspondendo a uma série. Além disso, conforme já
mencionei, ela não sabe como tudo isso se constituiu ao longo do tempo e se vê
refém diante de um sistema que a obriga a desenvolver este currículo para aprovar
os alunos nos exames oficiais e em sua disciplina. Ela não vê outro caminho. Por
isso, tenta se enquadrar nos “moldes” e “acaba seguindo uma receita tamém”,
“como tudo tem que ser dado”.
Entretanto, a práxis da professora Vera me pareceu estar em desacordo com
o interesse dos alunos. Em sua primeira entrevista, ela enfatizou que o desinteresse
deles pelos estudos é grande, mas que “têm coisas mais atrativas do que um
professor lá na frente”, quando têm “coisas que eles vivenciam, então eles gostam”.
Essas falas me sugeriram que a professora percebeu algo atraente nas narrativas
para os alunos, algo que foi confirmado por ela na segunda entrevista: “eles se
interessaram”, “foi bem proveitoso”, “foi uma coisa mais solta”, “porque foi uma coisa
diferente pra eles trabalhar com um tema diferente”.
A expectativa da Vera em relação ao trabalho com o texto híbrido era a
percepção dos estudantes do quanto a ciência está próxima deles. Todavia, ficou
evidente em nossa conversa que ela não se sentia preparada para “trabalhar
criticamente a ciência do cientista, a ciência da escola e a ciência popular” (Chassot,
1990, p. 104, grifo do autor). O que ela sabia era “dá aula naqueles moldes de como
tem que ser dado”, mas fez uma observação sobre a “ciência popular”. Disse que
esta “não está preocupada em „desvendar‟ o porquê que as coisas são formadas”,
que a preocupação dos produtores do sabão de cinzas, por exemplo, é “seguir a
receita para que dê certo no final”, que as descobertas vêm da experimentação e
que “não há interesse em saber o porquê na visão da sabedoria popular”. Esta fala
mostra um ganho na compreensão da natureza dos saberes em sua interação com o
Ciência na Comunidade.
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5.3 – Ações em sala de aula
Descrevo a seguir as ações desenvolvidas pela professora Vera e seus
alunos nas quatro aulas dedicadas à leitura das narrativas. As aulas ocorreram nos
dias 10 e 22 de setembro de 2015. Conforme mencionado na metodologia, a
professora tinha como material pedagógico duas narrativas sobre a produção do
vinho de laranja: a híbrida e a não híbrida. Essa segunda enfatiza somente os
saberes e a linguagem social de Seu Zé e Dona Ná, enquanto a primeira traz
também a linguagem social da ciência. A sugestão para a professora foi os alunos
interagirem primeiro com a narrativa não híbrida, responderem às questões para sua
interpretação e depois interagirem com a narrativa híbrida. O motivo dessa ordem é
permitir que os alunos expressem suas visões antes que o conhecimento científico
seja apresentado como conclusão interpretativa.
Nas duas primeiras aulas os alunos leram a narrativa não híbrida e
responderam ao questionário. Na terceira leram a narrativa híbrida e na quarta
apresentaram uma pesquisa solicitada pela professora. Como ela lecionava Química
e Biologia para esta turma foi possível desenvolver as duas primeiras aulas sem
intervalo, uma vez que eram sequenciais. Estavam presentes 27 alunos nas duas
primeiras aulas e na terceira e na quarta havia 24 alunos, porém nestas últimas as
aulas não foram sequenciais.
Esta turma da Educação de Jovens e Adultos era composta por 21 homens e
sete mulheres, sendo formados três grupos mistos e quatro exclusivamente por
homens. Consultei o diário escolar desta turma posteriormente com a permissão da
professora Vera e verifiquei que os alunos tinham entre 18 e 43 anos de idade,
sendo que 26 deles tinham entre 18 e 29 anos e dois tinham 38 e 43 anos, um
homem e uma mulher, respectivamente. Ter 18 anos de idade é condição para
matricular-se no Ensino Médio na modalidade EJA.

5.3.1 – A primeira e segunda aulas
Alguns minutos antes de entrarmos na sala da primeira aula, a professora
Vera me disse que era possível encontrar as respostas para algumas questões do
questionário na própria narrativa. Ela anotou os números referentes a cada questão
em sua cópia da narrativa não híbrida. Entramos na sala e a Vera me apresentou
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aos estudantes. Ela disse que eu ia observar as aulas, que eu estudava na UFSJ e
que estava fazendo uma pesquisa, mas não entrou em detalhes.
Dos 27 alunos presentes, identifiquei onze ex-alunos: duas moças e nove
rapazes. Eu cumprimentei a todos e falei que minha pesquisa relacionava-se com a
inserção dos saberes de Seu Zé e Dona Ná nas aulas de química. Disse também
que a participação deles seria de grande importância para mim e que eu contava
com a colaboração de todos.
Inicialmente a professora explicou que o texto que eles receberiam era sobre
a produção do vinho de laranja. Ela distribuiu para os alunos e eles fizeram a leitura
individualmente, sentados em suas carteiras enfileiradas e em silêncio. Alguns
alunos chegaram atrasados e a professora deu orientações individuais. O tempo
médio para finalizar a leitura foi de 25 minutos, mas houve aqueles que terminaram
antes e começaram a conversar.
Assim que todos terminaram a leitura, a professora pediu para os alunos se
organizarem em grupos para discutir e responder às questões do questionário. A
constituição dos grupos ficou por conta dos próprios alunos, mas a Vera pediu para
não formarem grupos grandes, estabelecendo o limite máximo de quatro pessoas.
No total foram formados sete grupos, sendo um com cinco componentes, cinco com
quatro e um com dois alunos. Tive a impressão de que os alunos escolheram seus
pares por afinidade ou já estavam acostumados com determinadas “panelinhas”,
pois a organização entre eles foi rápida.
A sala de aula era ampla (aproximadamente 60 m 2), com chão de tábuas, teto
bem alto e forro de madeira pintado de branco. Tinha cinco janelas em estilo
colonial, sendo três laterais e duas no fundo, uma porta alta na frente da sala ao
lado esquerdo, um quadro verde, um tablado no chão abaixo do quadro, uma mesa
e uma cadeira da professora, uma televisão, um aparelho de DVD e um ventilador
fixado na parede ao lado esquerdo. O prédio da escola é antigo, sua fachada é de
1919 e suas dependências mantiveram a arquitetura da época.
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Figura 3: Sala de aula da turma do 2º ano EJA/EM
Fonte: Daniela Regina Resende
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Figura 4: Escola Estadual Assis Resende na cidade de Resende Costa – MG
Fonte: http://www.jornaldaslajes.com.br/integra/assis-resende-tem-indice-significativo-de-aprovacao-nos-vestibulares/1143/ e
Daniela Regina Resende

Assim, os grupos ficaram espalhados e havia espaço para se movimentar
entre eles. A professora deixou claro que o importante era que cada grupo
respondesse às questões com atenção e da forma que julgasse correta.
Após a formação dos grupos, alguns alunos levaram um tempo para se
concentrarem na tarefa. Diante disso a professora interviu dizendo: “vai valer ponto
gente!”. Os alunos então abaixaram o tom de voz e começaram os trabalhos,
embora alguns continuassem dispersos, mas a professora não precisou mais
chamar atenção. Fiquei sentada no fundo da sala por cerca de quinze minutos
observando os grupos. Havia alguns componentes em três grupos que me
pareceram não estar empenhados. Eles mexiam no celular e conversavam com
colegas do próprio grupo ou do grupo ao lado. Por outro lado, os outros alunos
discutiram as questões concentrados, por vezes esclarecendo dúvidas com os
vizinhos. De vez em quando andei por entre eles ou me sentei em lugares diferentes
da sala para ouvir melhor as discussões.
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Enquanto os alunos discutiam, a professora foi para a sua mesa na frente da
sala, fez a chamada e organizou o diário escolar. Ela permaneceu por cerca de dez
minutos sentada à frente da sala e durante esse tempo os alunos a chamaram para
ir até suas carteiras para tirar dúvidas. Num desses momentos, ocupada com suas
anotações, ela respondeu: “Tem no texto gente. Vocês não leram?”.
Depois que terminou de organizar seu diário, a professora começou a circular
entre os grupos. Na maioria das vezes parou ao lado de um ou outro para escutar o
que estavam discutindo. Noutras, balançou a cabeça concordando ou discordando
do que os alunos falavam. Num dos grupos encontrou alunos conversando sobre
outros assuntos e perguntou se eles estavam adiantados, pois teriam que entregar
as quinze questões respondidas até o final da aula.
Os alunos tiveram dificuldade na interpretação das questões: “Me explica esta
questão?” “O que é para fazer nesta daqui [apontando para a questão]?”. Para
esclarecer a questão quatro, por exemplo, a professora explicou: “O que vocês
acham que tem em um e não tem no outro?”. A certa altura, enquanto a professora
conversava com um grupo particular, outro me chamou para pedir explicações sobre
as questões. Meus ex-alunos foram aqueles que mais me chamaram até as suas
carteiras para esclarecer dúvidas. Para não dar respostas prontas, procurei fazê-los
pensar. Um deles, por exemplo, me perguntou: “O vinho de laranja faz igual a
cachaça?” Respondi com outra pergunta: “Você já viu alguém produzir a cachaça?”.
Ele disse que sim. Então perguntei se lembrava de ver algo diferente no modo de
fazer e sua resposta foi: “na cachaça o que ferve passa pelo vapor e que no vinho
vai até o tacho que fermenta”. Então expliquei que a cachaça é uma bebida
destilada, ou seja, ela passa pelo processo de destilação.
Outro grupo de alunos me chamou para perguntar sobre a questão cinco,
especificamente a letra b. Pedi que procurassem no texto e se ainda tivessem
dúvidas que perguntassem à professora. Ao que parece, eles conseguiram
responder sozinhos, pois não me chamaram mais e também não consultaram a
professora. Dois grupos vizinhos pediram explicações sobre a questão oito. Os
alunos não sabiam diferenciar uma laranja doce de uma azeda. Não sabiam
associar as palavras azedo e ácido e a professora disse: “Nossa gente, vocês
acabaram de fazer uma prova sobre ácido! Que, aliás, as notas foram péssimas!”.
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Ela perguntou qual gosto identificava alguma coisa ácida e eles responderam
“azedo”. A professora então disse: “Então, pensem sobre isto e respondam!”.
Os alunos desses grupos retomaram os trabalhos, mas mostraram-se
ansiosos porque queriam ver a prova e saber as notas: “Você trouxe as provas?”,
“Quanto que eu tirei?”, “Eu peguei média?”, “Eu tirei nota boa?”, “Você vai mostrar a
prova hoje, Vera?”. Diante de tantas perguntas a professora se irritou um pouco e
disse que não iria mostrar as provas, que ficaria para a próxima aula. Os alunos
ficaram indignados e reclamaram, então ela disse que no final da aula, depois que
eles terminassem de responder todas as questões, ela mostraria as provas.
Dentre as questões propostas, a mais polêmica foi a de número 15. Os alunos
sabiam que tinha álcool no vinho de laranja, mas não sabiam em que momento ele
era formado: “Mas que horas forma o vinho?” “Tem álcool, mas deve ser um álcool
mais fraco, né?” Um dos grupos discutiu com a professora e com o grupo vizinho
sobre a relação entre o álcool formado no vinho de laranja e o etanol vendido nos
postos de combustíveis. Para uma componente, o álcool presente no vinho de
laranja era o mesmo álcool vendido nos postos e ambos poderiam ser consumidos.
Para outros alunos se tratava de duas substâncias diferentes: “Etanol do posto de
gasolina não. São diferentes”. A professora explicou que a composição do álcool era
a mesma, ou seja, que se tratava do etanol, mas que o vendido nos postos não era
próprio para consumo devido à sua alta concentração.
Ao final das duas aulas, quando seis dos sete grupos já haviam entregado as
suas respostas, a professora solicitou uma pesquisa para a aula seguinte. Ela pediu
que cada grupo investigasse pessoas que residem em Resende Costa e que
produzem algum tipo de vinho. Pediu para os alunos procurarem saber que
ingredientes utilizam, como é o processo de produção, há quanto tempo produzem,
que fizessem entrevistas de acordo com o que estava descrito na narrativa que eles
tinham lido em sala e que os próprios alunos decidissem qual componente do grupo
ficaria responsável pela apresentação da pesquisa.
Passadas todas as informações, a Vera mostrou as provas, conforme havia
combinado. A maioria dos alunos não gostou das notas, alguns solicitaram a
explicação da professora quanto à correção e outros compararam as respostas com
a dos colegas. Depois ela recolheu todas as provas e disse que ainda não havia
passado as notas para o diário.
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Logo mostrei uma garrafa contendo o vinho de laranja para os alunos verem o
produto final de Seu Zé e Dona Ná. Eles queriam provar o vinho de qualquer
maneira: “Quero ver se tem gosto de laranja mesmo [risadas]”. No entanto, deixei
claro que não poderíamos fazer uma degustação dentro da escola. Então, alguns
pediram para sentir o cheiro e eu abri a garrafa e passei entre os que estavam
curiosos: “Nossa, tem cheiro de álcool mesmo!”. Todos os alunos quiseram sentir o
cheiro do vinho de laranja, exceto quatro deles que faziam parte de um mesmo
grupo. Um deles disse: “Ah, se não for pra provar, não quero cheirar tamém não!”.
Não insisti.
Assim que o sinal indicando o término da aula tocou, os alunos acharam que
era para devolver a cópia da narrativa não híbrida e eu disse que poderiam ficar com
ela e ler depois com mais calma em casa se quisessem. Eu e a Vera juntamos os
nossos materiais e nos despedimos deles. Fiquei com as folhas de respostas dos
alunos para fazer as fotocópias e entregar para a Vera depois (as respostas dos
grupos encontram-se no apêndice F). Saímos juntas da escola e a agradeci pela
oportunidade de acompanhar as aulas daquele dia.

5.3.2. A terceira e a quarta aulas
Nas duas aulas seguintes a professora Vera optou realizar a leitura da
narrativa híbrida nos computadores da sala de multimídia da escola.

A)
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B)
Figura 5: Lados direito (A) e esquerdo (B) da sala de multimídia
Fonte: Daniela Regina Resende

No entanto, antes de tomar essa decisão, ela me pediu para conversar com o
vice-diretor para saber se os computadores estavam funcionando e se seriam
suficientes caso os 28 alunos estivessem presentes. Entrei em contato com ele via
telefone celular e ele confirmou que os 28 computadores estavam em perfeito
funcionamento.
Eu e a Vera combinamos de nos encontrar na escola por volta das 18h15,
antes da aula que iniciaria às 18h50, de modo que teríamos tempo para ligar os
computadores e deixar a narrativa na tela para agilizar o desenvolvimento da
atividade. Cheguei primeiro na escola e notei que uma professora estava usando o
Datashow na sala de multimídia. Enviei uma mensagem via celular para a
professora Vera dizendo que ela não precisava chegar mais cedo na escola, pois
não tínhamos como entrar na sala.
A sala de multimídia é utilizada por toda comunidade escolar e faz parte da
construção moderna da escola. Tem cerca de 40 m 2, três janelas grandes de um
lado e vitrais do outro todos com cortinas, 28 computadores dispostos em duas
bancadas feitas com ardósia, um Datashow no teto, uma mesa e uma cadeira
destinadas ao professor e várias cadeiras. Quando um professor pretende ministrar
aula nesta sala ele deve marcar com antecedência em uma tabela fixada na porta da
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geladeira que fica na sala dos professores. Assim que a Vera chegou ela foi verificar
se a professora da aula anterior havia marcado a aula na tabela. Como não havia
nenhuma marcação, ela disse: “Eu sabia! Eu tinha verificado hoje no turno da
manhã, não tinha nada marcado”. Isto atrapalhou nossos planos, pois não foi
possível organizar a sala antes da chegada dos alunos.
Assim que o sinal da aula tocou, a Vera foi até a sala da turma e disse que
dentro de dez minutos eles poderiam se dirigir para a sala de multimídia portando
somente material para escrever e o texto recebido na aula anterior: a narrativa não
híbrida. Enquanto isso fiquei na sala de multimídia organizando as cadeiras e
ligando os computadores. A Vera voltou e me ajudou a ligá-los e colocar a narrativa
híbrida aberta na tela. Em alguns computadores abrimos a página do Ciência na
Comunidade e baixamos a narrativa disponível em PDF. Em outros, devido à
lentidão do acesso à internet, preferimos transferir, via pen drive, o arquivo com a
narrativa híbrida. Enquanto fazíamos isso, ela disse que estava muito cansada, pois
tinha trabalhado o dia todo cobrindo a ausência de um professor de Matemática da
Escola Municipal em que trabalha.
Apesar de o vice-diretor ter dito que todos os vinte e oito computadores
estavam funcionando, muitos deles demoraram para ligar ou simplesmente não
ligaram. Ao chegarem, os alunos foram se organizando para explorarem a narrativa
híbrida. Cada um pegou uma cadeira e se sentou à frente do computador e ficaram
dispostos em duplas ou em trios. Dez computadores estavam funcionando e oito
grupos foram formados. Apenas um grupo tinha quatro componentes, pois
preferiram manter os componentes que responderam as questões da narrativa não
híbrida. Até que todos se organizassem, se passaram vinte minutos da aula e a
professora disse: “Não é à toa que não gosto de usar esta sala”.
A professora iniciou a aula explicando que o texto que estava na tela era uma
narrativa híbrida relacionada à produção do vinho de laranja que trazia, além dos
conhecimentos de Seu Zé e Dona Ná, os conhecimentos científicos. Ela pediu para
os alunos lerem a narrativa e que procurassem perceber o que tinha de diferente
comparando com a que haviam lido na aula anterior: “Quando vocês encontrarem
alguma coisa diferente eu quero que vocês leiam e tentem entender. Se não
entenderem me chamem que eu explico”.
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Os alunos estavam com a cópia impressa da narrativa não híbrida em mãos e
a cada diferença encontrada eles anotavam e solicitavam a atenção da professora.
Ela anotava em uma folha o nome dos alunos e o que eles observaram de novidade
na nova narrativa. Vários alunos chamaram a professora ao mesmo tempo. Todos
queriam mostrar as novidades encontradas: “Olha, Vera achei isso aqui!”, “Vera,
vem aqui, por favor!”, “Aqui fala mais da história do vinho!”. Diante de tantas
solicitações e se desdobrando para atender a todos, a professora Vera pediu que
tentassem encontrar as respostas científicas para as quinze questões que eles
haviam respondido na aula anterior e que depois ela passava com calma para
verificar o que eles haviam encontrado.
Eu fiquei sentada por uns dez minutos observando a professora, os alunos e
fazendo minhas anotações. Depois, tentei ficar o mais perto possível dos alunos e
da professora com intenção de captar o que eles discutiam a respeito da narrativa
híbrida. De acordo com as anotações da professora, a maioria dos alunos identificou
as novidades relacionadas à história do vinho de uva, as informações adicionais
sobre o teor de álcool nos vinhos e as reações químicas presentes na narrativa
híbrida. Observaram também que havia mais explicações sobre o processo químico
da fermentação alcoólica e sobre a solubilidade do açúcar em água.
Um aluno chamou a professora e disse que não é recomendado deixar a
calda ferver porque “o pouco que esquentar já ajuda a derreter o açúcar, não precisa
ferver”. A professora concordou e pediu para ele continuar a leitura e não fez
nenhuma discussão sobre as informações adicionais identificadas pelos alunos.
Três grupos de alunos comentaram que na narrativa híbrida havia “mais
coisas”, “mais coisa de química”, “mais coisa difícil”. Comentaram ainda que o jeito
de explicar a produção do vinho de laranja na narrativa não híbrida era diferente do
jeito de explicar na narrativa híbrida. Então a professora disse novamente que a
narrativa era híbrida porque trazia os conhecimentos dos produtores do vinho de
laranja e os conhecimentos científicos.
Assim como eu, a Vera percebeu que os estudantes não estavam lendo a
narrativa híbrida por inteiro e disse: “Se vocês passarem rápido não vão entender
nada!”. A maioria dos alunos não lia toda a narrativa, me pareceu que estavam
fazendo a leitura aleatoriamente. Percebi isso porque eles estavam rolando o texto
para cima e para baixo, explorando o que a narrativa trazia no geral. E a cada foto
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ou figura que encontravam, paravam de rolar o texto e liam o que estava logo abaixo
ou acima delas. Pareciam curiosos e muitos também estavam com a narrativa não
híbrida nas mãos, parecendo preocupados em encontrar o que havia de novidade.
Como a Vera estava atendendo a vários alunos ao mesmo tempo, um grupo
formado por quatro meninos me chamou para esclarecer algumas dúvidas. Um
deles me perguntou o que significava as reações químicas no final da narrativa. Pedi
para eles lerem o que estava escrito antes e que depois voltaria para conversar com
eles. Quando eles me chamaram de volta, disseram que as reações “eram a
fermentação”. Então expliquei que para formar o álcool presente no vinho de laranja
aquelas reações precisavam acontecer. Perguntei também o que mais era
necessário para ocorrer a fermentação. Eles ficaram em silêncio e um deles
respondeu: “mais açúca!”. Pedi para eles continuarem a leitura e me chamarem
novamente. Quando voltei, disseram: “as leveduras”. Confirmei a resposta e pedi
para continuarem a leitura e fazerem novas descobertas. Eles me pareceram estar
bastante interessados.
Após esses episódios, a aula fluiu sem que a professora precisasse insistir
com os alunos novamente para que lessem a narrativa. Eles ficaram concentrados
no texto. No entanto, quatro alunos não quiseram participar da aula e ficaram
conversando em um canto da sala. A professora não interviu em nenhum momento.
Disse que não ia se estressar com ninguém e que era para “deixá pra lá”.
Como o tempo não foi suficiente, a Vera foi até a sala dos professores e
conversou com a professora da aula seguinte, a qual lhe cedeu quinze minutos de
sua aula. Assim, os alunos tiveram mais tempo para explorar a narrativa híbrida.
Quando os trabalhos encerraram, a Vera pediu para eles retornarem à sala de aula
e avisou a professora que a aula tinha terminado, agradecendo-a pelo tempo
concedido. Após os alunos saírem, eu e a professora Vera ficamos na sala de
multimídia desligando os computadores e organizando as cadeiras. Quando
terminamos, a Vera foi para a sala dos professores com a intenção de organizar seu
diário e aguardar até o início da aula seguinte, após o intervalo do recreio. Para
realizar minhas anotações e não incomodá-la, fui para a biblioteca da escola e fiquei
por lá até o início da próxima aula.
Na quarta aula, a professora Vera pediu para os alunos apresentarem as
pesquisas sobre as pessoas que residem em Resende Costa e que produzem algum
73

tipo de vinho, conforme a instrução dada na segunda aula. Dos sete grupos, quatro
fizeram a pesquisa e um componente de cada grupo apresentou para toda a turma.
No entanto, um grupo se negou a apresentar oralmente, preferindo entregar a
pesquisa por escrito.
As apresentações foram muito simples. Um componente de cada grupo foi até
à frente da sala, subiu no tablado e fez a leitura do que haviam pesquisado. As
leituras foram extensas, a maioria dos alunos teve dificuldades para ler as
apresentações na frente dos colegas, demonstrando várias pausas ou interrupções,
como que buscando compreender o significado das palavras. No entanto, os colegas
ouviram com atenção. Apenas uma aluna, a mais velha da turma, tentou apresentar
sua pesquisa de maneira diferente. Ela tinha algumas anotações que a auxiliavam
as explicações, e por vezes, lia alguns trechos, o que tornou a apresentação mais
agradável de ver e ouvir. Parece que os alunos ficaram admirados com a forma de a
colega apresentar. Entre uma apresentação e outra os alunos se dispersavam e a
professora teve que chamar atenção para que se concentrassem novamente. A
professora não fez muitos questionamentos e enquanto as pesquisas foram
apresentadas, fiz minhas anotações.
O primeiro grupo investigou sobre a cachaça produzida na Comunidade de
Vitoriano Veloso, mais conhecida como Comunidade do Bichinho, pertencente à
cidade de Prados, MG. Um dos componentes do grupo conhecia o produtor. Eles
falaram sobre todo o processo, desde a moagem da cana até a destilação. O
segundo grupo falou sobre a produção de um vinho de uva caseiro feito pela sogra
de um de seus integrantes, na cidade de Resende Costa. Eles disseram que o
processo de produção é parecido com o do vinho de laranja, mas que o vinho ficava
pronto em apenas 40 dias. O terceiro grupo falou sobre a produção da cachaça por
uma família da cidade de Resende Costa, num povoado chamado Campos Gerais.
Um componente do grupo era sobrinho de um dos produtores. O processo de
produção desta cachaça era parecido com a da primeira apresentação, mas a
professora observou que o tempo de fermentação era diferente.
O quarto grupo foi aquele que não quis apresentar. A Vera não insistiu e
também não perguntou sobre o que haviam pesquisado. No final da aula, quando
eles entregaram a pesquisa escrita, eu perguntei para uma das meninas sobre o que
haviam pesquisado. Ela disse que foi sobre a produção de um licor de jabuticaba
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feito pela mãe de um rapaz do grupo, também residente na cidade de Resende
Costa. Pedi para que ele explicasse em poucas linhas como ela fazia e ele disse:
“Minha mãe coloca pinga e açúca numa garrafa de boca larga, depois coloca as
jabuticabas, deixa por um tempo e coa”. Perguntei se o licor era gostoso e ele
respondeu que sim. Disse que era interessante e que eles deveriam ter apresentado
e compartilhado a experiência com os colegas. A Vera estava ao meu lado e ouviu a
conversa, mas não fez nenhum comentário.
Terminadas as apresentações, a professora perguntou se os alunos gostaram
de estudar o vinho de laranja e eles disseram que sim. Perguntou o que eles
acharam dos textos estudados, no caso, as narrativas, e um deles respondeu
“bacana”. Disse também que aquela era a última aula que eu estaria presente. Uma
aluna me disse: "Vai embora não! Tá tão bom você aqui". Então aproveitei e
perguntei em particular para a Vera se ela gostaria de trabalhar mais algumas
questões do sítio ou até mesmo da narrativa híbrida e ela disse: “não posso ceder
mais aulas porque estou apertada com a matéria”. Embora a aula não tivesse
terminado e havia tempo ela deu a aula por encerrada. Então, aproveitei para
distribuir um questionário com três perguntas abertas para os alunos visando saber
se a linguagem de Seu Zé e Dona ajudou a entender a linguagem da ciência, se o
estudo de um saber da comunidade tornou as aulas mais interessantes e se eles
gostaram desta maneira de estudar Química (Apêndice G).
Minha intenção era pedir para eles responderem em casa, individualmente, e
entregar para a Vera na próxima aula. No entanto, como ela encerrou as atividades
e havia tempo suficiente, pedi permissão para eles responderem naquele momento
e me entregarem. Ela autorizou e os 24 alunos emitiram suas respostas individuais
por escrito antes de tocar o sinal indicando o término da aula. Agradeci a eles e à
professora Vera pela colaboração. Assim que o sinal tocou, juntamos os nossos
materiais, despedimos dos alunos e saímos da sala. Ao sairmos da escola, a Vera
disse que não sabia se o trabalho que ela desenvolveu “serviria para alguma coisa”.
Ela estava preocupada porque achava que a turma da EJA era muito fraca, sem
perspectiva de bons resultados. Eu respondi que em breve entraria em contato com
ela e daria um retorno sobre as aulas.
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5.4 – Descrição da segunda entrevista com a professora Vera
Esta entrevista foi marcada com antecedência e foi a professora Vera quem
decidiu o horário e o dia, conforme a sua disponibilidade. Nos comunicamos por
mensagens via Facebook e nos encontramos na Escola Estadual Assis Resende, no
turno da noite, no intervalo entre uma aula e outra da professora. Minha intenção ao
propor essa entrevista foi saber a opinião da professora quanto ao trabalho com as
narrativas e esclarecer alguns pontos, como por exemplo, como ela desenvolveria o
trabalho se tivesse mais tempo e se ela achou a narrativa híbrida autoexplicativa, já
que não a explorou devidamente.
Ela preferiu ficar na sala dos professores, pois todos eles estavam em aula. A
sala era pequena, cerca de 10 m2, no entanto havia vários móveis, deixando-a
desconfortável. Tinha uma mesa grande com oito cadeiras, três armários com
escaninhos usados pelos professores, uma geladeira, uma mesa pequena com um
computador e uma impressora, outra mesa com uma máquina fotocopiadora, uma
lixeira e um quadro com feltro verde para a disposição dos recados. Esta sala dá
acesso a um banheiro e à outra pequena sala, onde funciona a tesouraria da escola.
Assim como na primeira entrevista, destaquei nesta descrição algumas falas que
foram transcritas de acordo com a linguagem oral. Nestas, usei reticências (...) para
indicar o prolongamento de uma palavra e barras (/) quando indicar uma pausa.
A professora tinha acabado de sair da sala de aula, então ela chegou e
guardou alguns de seus materiais no escaninho, bebeu água e sentou-se à mesa, à
minha frente. Retirei da pasta algumas folhas impressas com as respostas dos
alunos e um quadro com a análise das mesmas para mostrar a ela. Peguei o
bloquinho onde estavam escritas as perguntas, acionei o gravador de voz e
iniciamos a conversa.
Perguntei o que ela tinha achado do trabalho desenvolvido na turma do 2º
ano/EJA com as narrativas não híbrida e híbrida e ela disse:
Vera: Eu achei que os meninos ficaram um pouquinho perdidos, né? Mas
também eles não tinham muito é... conhecimento a respeito do assunto. Se
já viram também não lembravam. Mas eu gostei porque eu percebi que eles
se interessaram em fazer, né? Mesmo sem saber qual que era a intenção
ali, porque eles não sabiam a intenção não. No segundo dia aí eu achei
mais interessante porque eles começaram a ver a diferença, né? Que era
no dia que a gente usou a sala de informática. Eu, assim, não sei se cê vai
perguntar, mas eu achei que foi bem proveitoso. Depois eu até quero
comentar o que eles comentaram.
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Após ouvir essa resposta, perguntei se ela desenvolveria o trabalho de outra
forma se tivesse mais tempo. Ela respondeu que sim, concordando que o tempo foi
curto. Disse também que preferiria usar a narrativa híbrida na forma impressa.
Vera: Eu só usaria o material impresso também da, da narrativa/ híbrida. É.
Porque assim, é.../ É, talvez se a gente tivesse tido mais tempo, os
meninos, mais tempo de olhar lá no computador, com mais detalhe. Eu
achei que ficou um pouco falho nisso, foi muito corrido, mas isso é culpa do
sis... do... Assim, mas eu usaria ela impressa e, e eu acho que eu montaria
um roteiro pra saber o quê que eu pediria pra eles analisarem. Porque a
gente não fez isso, né? Só foi ali, é... oralmente.

Após esta resposta, eu disse que apesar de ela ter falado que a turma da EJA
era bastante desinteressada, os alunos tinham feito um ótimo trabalho. Então ela fez
o comentário que já havia anunciado no início: que os alunos pediram “mais aulas
assim”, e prosseguiu:
Vera: Aí eu fui parar pra pensar, mas, assim, o quê que eu tenho que tá
trabalhando, assim, é... Só que assim fugiu da realidade do conteúdo que a
gente tem que... que segui. Porque lá no começo do ano a gente faz um
planejamento, né? Então assim isso não estava no planejamento, então foi
uma fuga. Eles gostaram.

Ao emitir esse enunciado, notei um certo ar de preocupação no rosto da
professora. Perguntei então a que ela atribuía o fato dos alunos terem gostado tanto
das aulas. Ela disse que “foi uma coisa mais solta”, “porque foi uma coisa diferente
pra eles trabalhar com um tema diferente”. Interroguei se os alunos não gostavam
então da forma como o currículo escolar é elaborado, ou seja, se eles não gostavam
do planejamento das aulas, da forma como vinha sendo feito. Ela parece não ter
gostado do que eu falei e respondeu rapidamente:
Vera: É assim, a gente é... Igual/ Questão do ENEM. Igual essa semana.
Pra gente é muito frustrante porque a gente percebe que o que eles cobram
no ENEM a gente não consegue dá nem um terço em sala de aula. Imagina.
A gente já não consegue seguir o programa que a gente faz, né? Então pra
gente é frustrante.
Daniela: Em termos de conteúdo que cê fala?
Vera: Conteúdo. Em termos de conteúdo. Então, assim é... Não é que o
aluno acha ruim é... a gente seguir conteúdo. Eu acho porque foi uma coisa
diferente pra eles trabalhar com um tema diferente. Não era um tema assim:
ah vamo falar sobre o vinho! Se procurar isso num livro didático não vai tê,
né? Então eu acho que eles gostaram por isso.
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Depois dessa tensão, ela concordou que estudar os conteúdos atrelados à
realidade dos alunos os fazem ter mais gosto pelos estudos além de facilitar a
aprendizagem.
Quatro dias após o desenvolvimento das aulas com a narrativa não híbrida,
enviei as respostas dos alunos para a professora Vera por mensagem via Facebook.
Pensei que ela fosse utilizá-las para planejar as próximas aulas. No entanto, ela me
pareceu não ter se preocupado em analisar as respostas ou utilizá-las para pensar
as aulas seguintes: “Dei uma olhada, mas eu nem”. Mostrei a tabela, então, com as
respostas dos alunos, e disse que algumas me sugeriram a necessidade de ensino.
Ela imediatamente pediu a palavra e falou que vem “puxando” os conteúdos,
encaixando-os no processo de produção do vinho de laranja:
Vera: Posso colocar um parêntese? Por exemplo, eu estou, comecei
soluções é... semana retrasada. Na primeira, na semana antes do, do
recesso lá de 12 de outubro. Eu falei com eles: “cês lembram do vinho?” E
eu já puxei também, que eu tô ensinando pra eles fungos. Aí levedo de
cerveja, então já é dois temas que eu tô usando. Que eu tô falando: “Cês
lembram gente, é o mesmo, é o mesmo fungo lá, a mesma levedura lá do
vinho de laranja”, falei com eles. Então dá pra puxar um gancho aqui, um
gancho ali.

Após esta resposta eu disse: “Ah então quer dizer que isso não foi feito
durante aquelas aulas porque não houve tempo suficiente?” e a professora
concordou comigo: “É”. E fez mais uma observação quanto à forma de trabalhar com
essas narrativas, remetendo ao modo como ela desenvolveu os trabalhos:

Vera: É. Assim, eu acharia interessante, depois da gente fazer uma
discussão com os alunos, igual assim, falar com eles o que era a resposta
correta. Não foi feito isso. A gente não fez. Então talvez eles não saibam o
quê que é certo ou errado ou alguma coisa que a gente comentou lá. O que
os meninos me perguntaram lá eu falei, lá na sala de, de multimídia. Mas,
assim, eu parar questão por questão, falar tá certo tá errado, é assim é
assado, isso eu não fiz.

Quando comentei que os alunos tiveram dificuldade em associar o sabor
azedo às substâncias ácidas, antes mesmo de darmos qualquer pista, a professora
disse que foi uma das primeiras coisas que ela falou durante a aula sobre os ácidos.
Para ela, eles não fazem associação do que aprenderam com o que acontece fora
da sala de aula e me pareceu desanimada por isso.
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Vera: Não, mas eles não fazem. Tanto é que, quando a gente, qualquer livro
de química que cê pega, que cê introduz lá. Qual que é o primeiro conceito
de ácido? Sabor azedo. E, e eu falei isso com eles. Só que eles / E eu
venho com aquela, “ó, mas a gente não pode experimentar os ácidos, então
tem que buscar métodos pra substituir essa questão aí do sabor azedo”.
Então, só que... han han (sinal de negação com a cabeça).

Mostrei para a Vera algumas respostas dos alunos que pareciam ter sido
consultadas na internet, via smartphones. Ela disse que era possível, pois ela havia
dado um exercício em sala de aula e um aluno o resolveu em um tempo mínimo.

Vera: O menino falou assim: “já fiz”. Aí eu olhei pra ele e falei assim: “olhou
na internet aí, né?” É automático. Porque assim/ Eu duvido, entendeu? Às
vezes eu é... Não é que eu acho que não tem capacidade, mas eu já
conheço o aluno. Eu aposto que esse menino deve tá num desses grupos aí
ó.

Para a professora, o trabalho envolvendo as narrativas híbrida e não híbrida
surtiria mais efeito apenas “numa turma boa”, ou que eu deveria ter feito a pesquisa
também numa turma “boa”, “pra compará uma boa e uma ruim”. Expliquei pra ela
que, infelizmente, os professores não havia me dado nenhum retorno, mesmo eu
insistindo. Que ela foi a única que se propôs a experimentar novas formas de
ensinar. Eu disse para a Vera que o trabalho com a turma da EJA foi muito bacana,
que as turmas numa escola, em geral, não são “boas” e que devíamos trabalhar
dentro da realidade, mas ela parecia não se conformar: “Eu falei que não era só
fazer com EJA”.
Ao perguntar se era possível trabalhar em sala de aula com uma narrativa
híbrida, sem o envolvimento de um pesquisador, ela não teve dúvidas em responder
que “Dá. Eu acho que dá”, mas deixou claro que, para isso, ela precisaria abrir mão
de outros trabalhos e encontrar um momento adequado para trabalhar com a
narrativa.
Vera: Só que tem que ser planejado em relação a tempo. Igual assim, o que
aconteceu é que eu abri mão de um trabalho que eu ia dá que era sobre/ lá
de biologia. No caso eu usei pra biologia, que seria sobre as doenças é...
virais. Eu substitui. Eu dei em sala de aula e substitui por ele. Porque no
caso, tinha que ser naquela data, tinha que ser em setembro. Mas assim, se
colocá no planejamento no começo do ano, pra fazer isso tipo no primeiro,
acho que no primeiro bimestre que é mais longo. É... Ou então deixá pro
último bimestre porque aí já vai tê trabalhado outros conceitos, né? Solução,
por exemplo. Então, acho que o último bimestre seria mais proveitoso.

79

Finalizando a entrevista, perguntei para a Vera se ela achou que as narrativas
híbridas eram textos autoexplicativos e ela respondeu: “Prum aluno bom sim. Aluno
de EJA não. Porque eles não interpretam”. Enquanto eu guardava meus objetos, eu
a agradeci imensamente pela colaboração e por ter me recebido na escola mais
uma vez. Convidei-a para a minha defesa e ela disse: “se for possível eu vou”.
Ela me acompanhou até o portão da escola e foi até o seu carro pegar um
livro que seria usado na aula seguinte. Caminhando ao seu lado ela me disse que
trabalhos assim [se referindo ao trabalho com as narrativas híbridas] são bons, mas
“me tira do eixo”. Ela comentou sobre o sucesso da Feira de Ciências que ela e
outros professores organizaram na outra escola em que ela trabalha. Suas palavras
foram: “fizemos uma Feira de Ciências lá no Ribeirão, eu te falei, né? Então, foi
ótimo, mas tira tudo do eixo. Enrola todo o planejamento que a gente faz no começo
do ano. Vou ser sincera com você. Me tira do eixo”.

5.5 – Para além da hibridização conceituada por Bakhtin
Durante a primeira aula, observei que, em nenhum momento, a professora
discutiu a narrativa não híbrida junto com a turma. Acredito que para ela apenas o
texto bastava, ou seja, não havia necessidade de explicações por parte dela já que a
linguagem de Seu Zé e Dona Ná era mais fácil de ser compreendida. Minha
impressão é que a Vera teve certo encantamento pelas narrativas híbridas do sítio
Ciência na Comunidade, pois o mais interessante, segundo ela, foi quando os
alunos interagiram com a narrativa híbrida sobre o vinho de laranja e “começaram a
ver a diferença”. Ela reconheceu que os alunos tiveram interesse.
A Tabela 5, disposta no Apêndice H, mostra a organização das respostas dos
grupos para proceder à análise. No total, os alunos emitiram 101 respostas para as
15 perguntas: A) a maior parte dessas respostas (52,5%) foi elaborada em coerência
com a narrativa, ou seja, mediante consulta à mesma para construção das
respostas; B) outro grupo grande de respostas (42,6%) baseou-se nos saberes
experienciais dos alunos ou em suas próprias suposições e hipóteses; C) 23
respostas mostraram orientação na direção da ciência e apropriação de sua
linguagem; D) houve também respostas com cunho religioso e histórico (duas
respostas); E) cinco respostas foram provavelmente pesquisadas na internet usando
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o telefone celular e F) 25 respostas mostraram apropriação da linguagem de Seu Zé
e Dona Ná. Alguns exemplos são dados abaixo:
A) “Porque o açúcar preto é adquirido diretamente de um produtor local, na
realidade tem cor marrom. O açúcar branco é também conhecido como cristal
por apresentar cristais grandes e transparentes”.
B) “Pelo fato do vinho ser um produto artesanal, se usamos os espremedores
elétricos ele perderá as propriedades, tornando-se um vinho industrialisado. O
sabor não seria o mesmo”.
C) “Porque com a fermentação da mistura da calda do açúcar com a laranja
ocorre uma reação química, formando assim esse álcool”.
D) “Na época de Cristo o vinho já era consumido pelo povo, então é uma das
bebidas mais antigas; achamos que possa ser os ebreus”.
E) “O vinho de laranja eu não sei, mas o de uva foi feito pela primeira vez em
7000 a.c.”.
F) “O ar não pode entrar porque se não ele enfraquece o vinho”.
Algumas respostas (35,6%, envolvendo as questões 5, 8, 10, 13,14 e 15)
sugeriram a necessidade de haver ensino ou intervenções da professora. Essas
respostas revelaram interpretações equivocadas ou carentes de aprofundamento,
como, por exemplo: “O fogo aquece o açúcar fazendo acontecer uma transformação
química. Não apenas passa de estado sólido para líquido dando a impressão de
derrete”; “Isso não tem importancia nenhuma pois são laranjas colidas no próprio
quintal”; “Porque interfere nas funções inorgânicas”; “Sim, pois quando o suco de
laranja com o caldo fermenta se dá um gosto igual o do álcool”.
Os estudantes não souberam explicar um fenômeno básico que é o da
interação do açúcar com a água. Os alunos de quatro grupos viram esse fenômeno
como sendo uma mudança de estado físico, não demonstraram conhecimento sobre
o papel do calor neste processo e assim por diante. Eles também mostraram
dificuldade em perceber a presença de ácidos na laranja “azeda”. A meu ver, isto
mostra como o ensino da Química pode ocorrer desconectado das vivências dos
estudantes ou do que eles experimentam em suas vidas cotidianas. Ácidos tem
sabor azedo, mas que alimentos contêm ácidos?
Este conjunto de respostas evidencia o engajamento e o interesse dos
alunos. Outra evidência disso foram as discussões que ocorreram no interior dos
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grupos durante as aulas, como, por exemplo, sobre a relação entre o álcool presente
no vinho e o álcool combustível. Os alunos pensavam que se tratavam de
substâncias diferentes e a professora os fez perceber que a diferença estava na
concentração desta substância nesses materiais.
Minha surpresa, no entanto, não foi somente em relação ao inesperado
interesse e engajamento dos alunos, mas à diversidade de respostas observadas.
Estas respostas, embora pertencentes à linguagem do grupo social dos alunos,
revelou uma arena de múltiplas vozes. Isto me fez refletir sobre a heterogeneidade
das vozes presentes num mesmo grupo. Se fossem colocadas para discussão em
sala de aula, as vozes (ou respostas) dos alunos revelariam um tipo de hibridização
diferente daquela conceituada por Bakhtin, já que um mesmo grupo social (alunos)
emitiram respostas provenientes de diferentes fundos de conhecimento utilizando
diferentes linguagens. Isto me remeteu ao conceito de heteroglossia como algo a ser
esperado nas salas de aula onde os saberes da comunidade são inseridos e aos
alunos é dado espaço para interpretação.
A professora Vera, no entanto, não colocou as respostas dos alunos em
diálogo e isto provavelmente devido à sua falta de tempo, mas também pode ter
ocorrido em função da sua inexperiência com a promoção de uma heteroglossia
dialogizada, que na concepção de Faraco (2009, p. 172) refere-se ao encontro
sociocultural de vozes que “vão se apoiar mutuamente, se interiluminar, se contrapor
parcial ou totalmente, se diluir em outras, se parodiar, se arremedar, polemizar
velada ou explicitamente e assim por diante”. Em meio a estas múltiplas vozes, a
professora Vera ainda teria que lidar com as dificuldades de interpretação dos
enunciados das questões pelos alunos, considerando as várias vezes que nos
chamaram para ir até as suas carteiras e os diversos erros ortográficos observados
nas respostas, como, por exemplo: “facio”, “fascilmente”, “fasendo”, “aver”,
“consentrado”, “alcol”, “industrialisado”, “meche”. Isto me sugeriu ser uma tarefa
difícil para a professora Vera: como lidar com esses problemas e todas essas vozes,
já que cada uma delas demanda atenção e resposta e, ao mesmo tempo, são
diversas? Os professores estão preparados para lidar com o encontro dessa
multiplicidade de vozes e estabelecer o diálogo entre elas? Que tipo de
aprendizagem ocorre nesse cenário? Podemos pensar em formação de novas
identidades?
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Ao introduzir a narrativa híbrida para os estudantes, a professora Vera teve
um propósito: a leitura da mesma e identificação das diferenças em comparação
com a narrativa não híbrida, ou seja, ela pediu para os alunos lerem e perceberem o
que havia de diferente. Neste cenário, acredito que ela viu um potencial
autoexplicativo na narrativa híbrida, pois não estimulou a sua discussão. Ela
confirmou isso depois, mas “prum aluno bom”; para um “aluno de EJA não, porque
eles não interpretam”. Sua visão me confundiu um pouco. Se os alunos da EJA não
são capazes de interpretar um texto, por que ela não os ajudou? Ela sugeriu
algumas alterações em sua conduta na segunda entrevista, que essencialmente
tiveram relação com um melhor planejamento, mas isso poderia ter sido feito na
experiência desenvolvida. De todo modo, acredito que ela não estava preparada
para trabalhar com as narrativas híbridas em sala de aula e entendeu que o que eu
queria era ver as reações dos alunos frente às duas narrativas. Por isso, as suas
aulas foram centradas na leitura dos textos. Preciso destacar também que a
professora Vera inseriu dois aspectos relevantes nas atividades: 1º) comparar as
duas narrativas e ver o que havia de diferente (ênfase no saber científico); 2º)
investigar a produção de outros tipos de vinho na comunidade. O primeiro aspecto
me sugeriu, ou melhor, confirmou o seu encantamento pela narrativa híbrida. Já o
segundo, o efeito promovido pelo sítio levando ao interesse pelos saberes da
comunidade.

5.5.1 – A mediação de um “Outro” mais próximo para o “Outro” mais distante
A Tabela 6, disposta no apêndice I, traz a organização e análise das
respostas dos alunos às três questões propostas ao final dos trabalhos. Para eles,
conforme suspeitamos, a linguagem da comunidade foi mais acessível, fácil e
simples de entender, “é mais fácil de saber o modo que eles falam que os químicos”,
porque “eles usam a linguagem popular e não a científica”. Esta linguagem também
lhes pareceu ser mais objetiva, “eles vão direto ao assunto”, “a ciência sempre tem
um geito mais diferente de entender. E o de Dona Ná é mais objetivo”. Alguns
alunos observaram tratar-se de um saber empírico, um saber-fazer, a comunidade
“sabe e entende do assunto”, “eles explica algumas coisas que talvez a química não
responderia”. Por outro lado, a linguagem da ciência foi vista como “diferente” e mais
“difícil” de entender, “dá mais detalhes, mais explicações”, tem “muitas fórmulas ou
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contas”, mas “cada um tem seu geito e modo de explicar”. Por meio da narrativa
híbrida os conhecimentos se complementaram e ganharam sentido: “um completa o
outro assim fazendo dar sentido no método da ciência e do Seu Zé”. Essas visões
evidenciaram a distância que existe entre os alunos e a linguagem da ciência e a
narrativa híbrida me pareceu agir aproximando esta linguagem dos alunos. A
linguagem e os saberes da comunidade, nesse contexto, agiram como mediadores:
“ajuda a compreender a ciência”, “um ajuda a compreender o outro”, “ajuda até
entende melhor”, “consilhia a química e o meio artezanal da fabricação”, “eles vão
falando e esplicando vão ajudando a intender a química”.
Os estudantes acharam que as aulas de Química ficaram mais interessantes,
porque “a química de uma forma popular a torna mais interessante, pois
entendemos para que serve no dia-a-dia”, “você aprende a química de um jeito
interessante, ou seja, de coisas que você vê no seu dia-a-dia”, “assim sabemos
entende melhor o que usamos ou utilizamos no dia-a-dia” e “além de entender um
pouco de química, aprende a cultura de algumas famílias”.

Os alunos também

mencionaram que as aulas além de mais interessantes foram divertidas,
descontraídas, legais.
Várias respostas fizeram referência ao/s “outro/s” ou aos sujeitos envolvidos,
como, por exemplo: “um ajuda a compreender o outro”; “o jeito popular deles
identifica com os outros”; “um completa o outro”; “todos quer ouvir a opinião dos
outros da sala”; “as opiniões vareiam de cada um e sempre aprendemos mais com
os outros”; “aprendi através deles”; “a gente aprende o que eles sabe e o que a
professora nos ensina”. Essas falas me remeteram ao conceito de alteridade de
Bakhtin, ao dizer que os sujeitos se constituem na relação com os “outros”. Vejo,
assim, Seu Zé e Dona Ná como dois “outros” mais próximos dos alunos e de seus
cotidianos, enquanto que o “outro”, a ciência, está mais distante. Vejo também que a
inserção desses “outros” em sala de aula passou pela “modelagem” de “outros” que,
juntos, configuraram um conjunto de “outros” envolvidos na construção da narrativa
híbrida para a sala de aula.
Para Bakhtin, a alteridade é “o espaço da constituição das individualidades: é
sempre o outro que dá ao eu uma completude provisória e necessária [...]”
(GERALDI, 2013, p. 12). É uma prioridade (KRAMER, 2013, p. 38): “o homem não
tem um território interior soberano, está todo e sempre na fronteira, olhando para
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dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com os olhos do outro” (BAKHTIN, 2011,
p. 341, grifo do autor). Embora constitua um fenômeno complexo em um campo
tenso e múltiplo, o “outro” pode ser visto como a simplicidade de um reflexo no
espelho: “o encontro e a interação dos próprios olhos com os olhos do outro, a
interseção de horizontes (do seu e do outro), a interseção de duas consciências”
(Ibid., p. 343).
No caso das experiências escolares com as narrativas, os olhos dos alunos
interagiram com os olhos de Seu Zé e Dona Ná, num primeiro momento, e depois
esses olhares interagiram com o olhar da ciência, estabelecendo uma interseção de
horizontes na constituição dos alunos. No entanto, um desses horizontes esteve
mais perto do horizonte dos alunos, enquanto o outro mais distante, mas nenhum
deles coincide exatamente e, para reduzir diferenças ou distâncias, ou eliminá-las
totalmente, “seria preciso fundir-se em um, tornar-se um único homem” (BAKHTIN,
1992, p. 43 apud KRAMER, 2013, p. 39). Em outras palavras, constituir uma
identidade formada com um “outro” na direção de aproximar aquele “outro” cujo
horizonte está mais distante. Neste trabalho, o olhar da comunidade, somado ao
olhar dos alunos, é o que me pareceu reduzir a distância entre os olhares dos alunos
e da ciência. Esta interação de olhares, na verdade, constitui o que Bakhtin
denominou por diálogo:
O eu para Bakhtin só existe a partir do diálogo com outros eus. O eu precisa
da colaboração dos outros para poder definir-se e ser autor de si mesmo.
Uma única consciência não pode dar sentido ao seu eu, só uma outra
consciência pode dar ao eu um unificado sentido da sua própria
personalidade. Ao examinar a formação do eu, Bakhtin distingue três
categorias: o eu para mim (autopercepção), o eu para os outros (como
pareço aos olhos dos outros) e o outro para mim (como percebo o outro).
Bakhtin (1992) Observa que posso ver o que o outro não pode ver (sua
própria imagem, sua expressão) e o outro vê o que não posso ver. Essa
complementaridade de visões forma a base para o processo de diálogo
bakhtiniano (FREITAS, 2007, p. 149, grifos da autora).
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CONCLUSÕES

À guisa de concluir, vou procurar retomar minhas perguntas de pesquisa e
respondê-las em seguida.

Primeira pergunta: Que efeitos o sítio Ciência na Comunidade têm sobre a
professora Vera?
As relações dialógicas, na perspectiva de Bakhtin, são relações de sentido
que se estabelecem entre enunciados, não é necessário que haja uma interação
face a face para constituir um diálogo (FARACO, 2009). Desta forma, vejo a
interação da professora Vera com o sítio Ciência na Comunidade como uma relação
dialógica onde identifiquei sete efeitos principais:
1 – A percepção da professora de que as narrativas híbridas tem o potencial
de mostrar aos alunos que a ciência está ao redor deles o tempo todo. Em outras
palavras, a hibridização das linguagens da comunidade e da ciência evidenciou para
ela a presença constante desta última na vida cotidiana.
2 – O gosto da professora pelo sítio teve relação com a possibilidade de
utilizar as atividades e as narrativas híbridas em sala de aula. O que sugere que a
atração dos professores pelo sítio possa se vincular ao seu potencial de uso em
experiências escolares.
3 – O sítio promoveu reflexões, fez a professora pensar, e “muito”. Essas
reflexões tiveram relação com ensinar a partir do dia a dia, do cotidiano, da família e
da cultura local. Isto provavelmente foi reforçado pelo Ciência na Comunidade,
considerando que ela participou anteriormente de um curso que tinha uma ênfase
semelhante. Penso que essas reflexões não ocorreram sem conflitos, uma vez que
ela revelou dificuldades em trabalhar desta forma ou despreparo. Em relação a esse
aspecto, o sítio parece não ter cumprido a função de preparar esta professora para
usar as narrativas em sala de aula. Na verdade, o sítio não impõe uma forma de
trabalho ou dá uma receita, mas sugere algumas possibilidades e deixa aberto para
que os professores decidam o que fazer. No formulário “Sua Opinião”, há, inclusive,
um espaço para que os professores deem sugestões sobre como utilizar as
narrativas híbridas nas aulas.
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4 – A percepção de que a linguagem da comunidade é mais fácil de ser
entendida pelos alunos, mas mais difícil para ela. Acredito que o sítio lhe trouxe a
percepção de que na comunidade existem vozes que podem ser colocadas em
diálogo com a linguagem científica e ela ainda não havia percebido esta
possibilidade. Nesse contexto, o sítio me pareceu adquirir uma função importante na
formação dos professores: levar as vozes da comunidade até eles e validá-las. Isso
me sugeriu uma diferença significativa de perspectiva em comparação com a
proposta de Chassot (1990, 2001) que é de formar professores pesquisadores.
5 – O sítio levou a professora Vera não só a se interessar pelos saberes de
sua comunidade como também a querer dialogar com a mesma.
6 – O sítio também promoveu reflexões sobre aonde “encaixar” os saberes da
comunidade no currículo, gerando certa confusão na professora, já que ela estava
acostumada a um tipo de ensino e conteúdos que certamente terá que deslocar de
sua posição hierárquica caso queira trabalhar com saberes da comunidade. E isso é
algo que ela, a meu ver, não irá fazer. Arrisco dizer que a professora Vera também
não se interessaria pela forma de resgatar os saberes populares conforme a
proposta de Chassot (1990, 2001, 2008b), ou seja: levantar as fontes dos saberes,
analisá-los

criticamente,

observá-los

com

respeito,

realizar

entrevistas

e

documentação audiovisual, buscar explicações por meio do saber institucionalizado
e realizar uma análise comparativa entre os saberes e ainda discutir tudo isso em
sala de aula. Me pareceu existir vários obstáculos nesse sentido, como a falta de
tempo, a forma habitual de ensinar, a pressão de preparar os alunos para os
exames oficiais e outros.
7 – Houve aprimoramento da compreensão da natureza dos saberes, que
pôde ser observado nesta fala: “A ciência popular não está preocupada em
„desvendar‟ o porquê que as coisas são formadas. Se for feito um sabão a
preocupação é seguir a receita para que dê certo no final. Muito do que é descoberto
vem da experimentação e... eu acho que não há interesse em saber o porquê na
visão da sabedoria popular”.
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Segunda pergunta: Como a professora irá desenvolver as aulas de química com o
uso de duas narrativas, não híbrida e híbrida, disponibilizadas no sítio Ciência na
Comunidade?
Foi preciso insistir muito com a professora para que ela inserisse uma das
narrativas híbridas em suas aulas. Ela colocou diversos empecilhos para a
realização deste trabalho como a falta de tempo, o ENEM, o desinteresse dos
alunos, seu planejamento curricular, as avaliações, o sistema escolar, etc. Mostrouse bastante tradicional quanto à sua forma de ensinar e preocupada em cumprir o
planejamento dos conteúdos escolares proposto para o ano letivo.

Isto me faz

concordar com Chassot (2014, p. 116), quando critica o EM dizendo que este se “faz
de maneira muito ampla”, com “fortes marcas de fragmentação” e “ferreteado por um
rótulo: abarrotado de conteúdos”. O que percebemos no ensino de química, em
geral, são formas desconexas de ensinar os conteúdos propostos, fazendo com que
os alunos tenham aversão à disciplina e não enxerguem a importância dela em
nossas vidas.
Apesar das dificuldades impostas, a professora vislumbrou possibilidades de
trabalhar os saberes da comunidade e mostrou-se responsável diante do desafio de
trabalhar com um material didático diferente do que ela estava acostumada. Ela
desenvolveu as suas aulas da seguinte maneira:
Durante as duas primeiras aulas deixou que os alunos lessem a narrativa não
híbrida, que constituíssem grupos de trabalho e discutissem as questões. Em
nenhum momento a professora propôs a discussão da narrativa não híbrida junto
com a turma. Em sua visão não havia necessidade de explicações já que a
linguagem de Seu Zé e Dona Ná era mais fácil de ser compreendida. A Vera não
interviu nas respostas dos alunos deixando-os livres para responderem às questões
independentes de estarem certas ou erradas, no entanto ela também não propôs,
posteriormente, nenhuma discussão relacionada às respostas dadas. Ela propôs
uma atividade interessante que não foi sugerida por mim e nem pelo Ciência na
Comunidade: solicitou aos alunos uma pesquisa sobre os saberes da comunidade
relacionados à produção de vinhos. Isto mostrou que o contato dela com as
narrativas despertou o interesse pelos saberes locais.
Nas duas últimas aulas a professora propôs a leitura da narrativa híbrida e a
apresentação das pesquisas feitas pelos alunos. Ela optou realizar a leitura desta
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narrativa nos computadores da sala de multimídia da escola, mas não gostou desta
experiência e disse que teria sido melhor trabalhar com a narrativa impressa. Os
computadores não funcionaram quando ela precisou e isto a desestimulou a
trabalhar de forma alternativa: “Não é à toa que não gosto de usar esta sala”.
Ao introduzir a narrativa híbrida para os estudantes, a professora Vera teve
um propósito: a leitura da mesma e identificação das diferenças em comparação
com a narrativa não híbrida, ou seja, ela queria destacar a presença do saber
científico como novidade. Porém, mesmo após a leitura da narrativa híbrida e a
apresentação das pesquisas dos alunos, a professora, mais uma vez, não propôs
nenhuma discussão. Ela afirmou o potencial autoexplicativo da narrativa híbrida,
mas não para um aluno de EJA. A falta de discussão não permitiu os diversos
diálogos que poderiam ser desencadeados entre os conhecimentos da professora,
dos alunos, do Zeu Zé e Dona Ná e da ciência. Vejo que a professora não estava
preparada para trabalhar com os saberes da comunidade em sala de aula, pois não
sabia como fazer isto, precisava de mais formação e, neste aspecto, faltou maior
suporte do Ciência na Comunidade.
O que a Vera (e muito provavelmente a maioria dos professores) não abre
mão é de trabalhar os conceitos, os conteúdos dos livros didáticos propostos para
uma determinada série. E ela ficou preocupada quando os alunos pediram “mais
aulas assim”, ou seja, aulas mais contextualizadas. Desta forma, para inserir os
saberes da comunidade em suas aulas ela deverá deslocar a exclusividade
conferida ao conteúdo curricular da ciência de sua posição hierárquica, o que
acredito ser muito difícil para ela, já que o ensino nas escolas privilegia a linguagem
científica e exige sua aquisição. Do ponto de vista cultural e histórico, não há
tradição de abrir espaço para outras linguagens e saberes nos currículos de
ciências. A presença de uma única voz denuncia o autoritarismo vigente em nossas
escolas.

Terceira pergunta: Quais as visões dos alunos ao ensino baseado nas narrativas
híbrida e não híbrida envolvendo os saberes de Seu Zé e Dona Ná sobre o vinho de
laranja?
A professora disse que não era para eu esperar “grande coisa” da turma da
EJA porque os alunos eram bastante desinteressados. No entanto, fiquei surpresa
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com o engajamento e interesse dos alunos. Talvez o desinteresse mencionado seja
pela forma como ela apresenta os conteúdos e também pela dificuldade que os
alunos têm em entender a linguagem científica. As visões dos alunos foram as
seguintes:

- Houve uma multiplicidade de respostas que confirmaram o interesse dos alunos
pelas atividades propostas. Eles foram coerentes com a narrativa; basearam-se nos
saberes experienciais ou em suas próprias suposições e hipóteses; mostraram
orientação na direção da ciência e apropriação de sua linguagem; basearam em
conhecimentos religiosos e históricos; pesquisaram na internet usando o telefone
celular; mostraram apropriação da linguagem de Seu Zé e Dona Ná; e mostraram
dificuldades no aprendizado de determinados conteúdos químicos.
- Para eles, a linguagem da comunidade foi mais acessível, fácil, simples de
entender e é mais objetiva. Por outro lado, a linguagem da ciência foi vista como
diferente, difícil de entender, com muitas fórmulas ou contas. Por meio da narrativa
híbrida, os alunos perceberam que os conhecimentos se complementaram e
ganharam sentido. Conforme dito anteriormente, essas visões evidenciaram a
distância que existe entre os alunos e a linguagem da ciência e a narrativa híbrida
agiu aproximando esta linguagem dos alunos. Os estudantes acharam que as aulas
de Química ficaram mais interessantes porque mostraram para que “serve no dia a
dia”, além de terem sido divertidas, descontraídas e legais. Eles tiveram relações de
identificação, o conhecimento foi inédito, referiu-se a um saber prático, simples e de
gerações, despertou lembranças do passado e fortaleceu relações familiares.
- Várias respostas fizeram referência ao fato de os alunos terem aprendido mais com
Seu Zé e Dona. Isto mostra que, a construção do conhecimento, na alteridade,
passa a ser coletiva e mostra que o outro é sempre necessário. “Ensinar e aprender
não são vistos como elementos isolados ou excludentes de um processo”
(FREITAS, 2007, p. 147).
Penso que a experiência com a narrativa híbrida mostrou para a professora
novos caminhos para o ensino de química, e para os alunos, que a química está
próxima da realidade deles. E nesta relação de alteridade, segundo Geraldi (2013, p.
15) aos olhos de Bakhtin, “ninguém sai como entrou” e “se no mundo da vida não
saímos de um diálogo sem com ele nos enriquecermos, também nos processos
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educativos professor e aluno saem diferentes, por que nessa relação ambos
aprendem”.

Além das perguntas...
Comparando

este

trabalho

com

aquele

mencionado

na

introdução,

desenvolvido na Escola Estadual Afonso Pena Júnior (RESENDE; CASTRO;
PINHEIRO, 2010, p. 151-160), percebi uma diferença importante: o trabalho com a
narrativa híbrida foi mais condensado, ou seja, os alunos puderam vivenciar os
saberes de Seu Zé e Dona Ná junto com os saberes da ciência ao mesmo tempo,
misturados, hibridizados, com uma leitura mais prazerosa e fácil de entender.
Diferente da sequência de atividades propostas no primeiro trabalho, que para
alguns alunos mostrou-se um pouco cansativa.
Além disso, os professores têm dificuldade em trabalhar com propostas ou
materiais diferenciados, que exigem muito tempo. O que me leva a crer que a
proposta de Chassot não seria aceita e levada para as salas de aula. Desta forma,
vejo que as narrativas híbridas podem se tornar um material didático que ajude o
professor a promover diálogos entre a química e os saberes da comunidade, desde
que haja formação docente para este propósito.
Por fim, percebi durante a minha pesquisa o quanto é grande o descompasso
entre o pesquisador e o professor. Esperei ansiosa a participação de mais três
professores, mas não recebi nenhuma resposta além daquelas citadas na
metodologia. Para os professores a participação parece ter implicado em “mais
trabalho” ou compromissos e isso era algo que eles não queriam. Infelizmente, eles
não perceberam o quanto podem contribuir para as pesquisas em educação e ajudar
a melhorar o ensino. Todavia, eles podem ter tido outras razões e dificuldades que
não me foi possível identificar. Por outro lado, também tive dificuldades no
encaminhamento dos trabalhos em sala de aula com a professora Vera. Poderíamos
ter planejado as atividades juntas, com mais atenção e discernimento, mas o
problema da falta de tempo relatado por ela acabou gerando tensão e “espremendo”
as ações com os alunos. De todo modo, consegui colher alguns dados e acredito ter
dado algumas contribuições para esta linha de pesquisa e ensino que ainda tem
muito que caminhar.
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APÊNDICE A – Termo de autorização para gravação de voz

Eu, __________________________________________, depois de entender especialmente
os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como estar ciente da necessidade da
gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora DANIELA REGINA
RESENDE a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte.
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada
em garantir-me os seguintes direitos:
1. poderei ler a transcrição de minha gravação;
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa
aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e
jornais;
3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das
informações geradas;
4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante
minha autorização;
5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora,
DANIELA REGINA RESENDE, e após esse período, serão destruídos ;
6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou
solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.
Resende Costa – MG,

de

de 2015

_____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

______________________________________
Assinatura da pesquisadora responsável
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APÊNDICE B – Perguntas para a primeira e segunda entrevistas
semiestruturadas com a professora Vera

Primeira:
1) Você gostou de interagir com o sítio “Ciência na Comunidade”?
1.1)
O que você achou mais interessante?
1.2)
Tem algo que não gostou?
1.3)
O material oferece algum tipo de apoio às suas aulas? Qual?
1.4)
O material lhe deu algum tipo de formação? Qual?
2) Em relação ao texto híbrido sobre o vinho de laranja:
2.1)
Que pensamentos lhe vieram à mente durante a sua leitura?
2.2)
Você acha que esta narrativa é um recurso/material que pode ser usado para
ensinar ciências?
2.3)
Você usaria esta narrativa em suas aulas?
2.4)
Como você faria isto metodologicamente?
2.5)
Toparia fazer uma experiência para que eu possa observar?
3) E sobre esta aproximação entre as linguagens da comunidade e da ciência que
ocorre nas narrativas e nas atividades propostas, como você vê isto em termos
da aprendizagem do aluno?
4) O professor Attico Chassot menciona em um de seus livros tratando da inserção
dos saberes populares que um pressuposto importante é trabalhar criticamente a
ciência do cientista, a ciência da escola e a ciência popular.
4.1) Concorda com esta afirmação?
4.2) Se considera preparado/a para isto?
4.3) Como fazer isto?

Segunda:
1) O que você achou do trabalho que você desenvolveu com as narrativas híbrida e não
híbrida no 2º ano EJA?
2) Como você desenvolveria este trabalho se tivesse mais tempo?

3) Apesar de você ter falado que a turma é desinteressada, analisando as respostas
dos alunos, percebemos que eles fizeram um ótimo trabalho. Como você explica
isso?
4) Algumas respostas dos alunos sugerem necessidade de ensino. Você não explorou
isso durante as duas últimas aulas por quê?
5) Você acha que os textos das narrativas são autoexplicativos?
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APÊNDICE C – Transcrição das entrevistas feitas com a professora Vera
Primeira Entrevista
Daniela: 13 de Agosto de 2015. Bom, é... você gostou de interagir com o site Ciência na
Comunidade?
Vera: Sim!
Daniela: E o quê que você achou de mais interessante no site?
Vera: É... Eu gostei de como foi descrita a narrativa híbrida. É... Trazendo a linguagem informal, do
jeito que eles pensam. É... De como seria feito é... Cada produto né. No caso do sabão. No caso do
vinho (Daniela: Hum, hum!). Que é uma linguagem fácil de ser entendida, é... Deixa eu vê/ Gostei
também das atividades, principalmente as atividades voltadas pro, pros alunos. Que podem ser
aplicadas em sala de aula.
Daniela: Hum, hum! Você viu aqui que o Paulo vai inserir duas novas narrativas híbridas?
Vera: Ó! Não, eu não tinha visto não. Então, olha para você ver, a pressa é tanta que ontem eu nem
olhe isso, eu já fui direto no que eu tinha que fazer
Daniela: No dia que cê viu o site pela primeira vez, não tinha isso ainda. Então, e o que você não
gostou Vera, o que cê achou, que... que faltou?
Vera: Primeiro eu achei muitas questões numa atividade só (se referindo às questões 10 e 11). Tem
uma que tem mais de quarenta. Então aí não sei se aconteceria isso com todos os professores que
fizesse, mas eu comecei achar repetitivo, ou então não entender o que tava querendo.
Daniela: Hum, hum!
Vera: É.../ E assim, não é uma crítica, mas eu acho que/ pra chamar mais a atenção tem que ter mais
é... Fotos! Têm algumas, mas eu acho que poderia ter colocado mais.
Daniela: Nas atividades que cê fala?
Vera: É, no geral.
Daniela: Você achou as atividades interativas ou não?
Vera: Ah... Assim, na verdade/ Interação aí praticamente não tem muita não, né? Porque eu vou
responder e não vou receber um feedback. Feedback, né, que fala?
Daniela: Hum, hum! Mas e nessas aqui que tem (apontando as atividades de 1 a 9 no computador).
Não sei se você chegou a fazer. Separando as palavras.
Vera: Ah! Han han... Eu achei legal! Foi essas que eu falei é... Dá para os alunos fazerem, entendeu?
É essa (apontando para a questão). A que ele pediu para fazer, que é a 10 e a 11, que, que eu achei
que podia ser assim mais sucinto. Não sei. A dez eu já tinha feito há uns dias atrás, a onze que eu fiz
ontem.
Daniela: E como que você interagiu como sítio? Você sentou assim, num dia e fez tudo?
Vera: Não!
Daniela: Você foi olhando aos poucos?
Vera: É, no dia que ele (Paulo) mandou o e-mail pela primeira vez, eu abri, só olhei, não cadastrei,
não fiz nada (Daniela: hum, hum!). Aí no segundo dia que eu já cadastrei, depois tive que cadastrar
de novo porque eu não sei se eu enviei. Ah, eu devo ter aberto o site o quê/ umas sete, oito vezes já.
Daniela: Hum, hum! Está ótimo. É... com as suas leituras, você acha que o material ofereceu algum
tipo de apoio às suas aulas?
Vera: Na verdade (Daniela: E se sim, qual?). Na verdade eu achei que me fez pensar. Então é aquela
questão. Eu poderia é... Propor pro aluno a gente trabalhar alguma coisa do do dia a dia, da família
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dele, do cotidiano dele. Isso me fez pensar em trabalhar desse jeito. Só que como? Como eu faria
isso? Porque, infelizmente, escola, a gente, é muito difícil trabalhar, porque a gente tem que dá
conteúdo, tem que dá prova, tem que dá trabalho e o aluno não tem interesse. Então, mas assim me
fez pensar muito isso trabalhar mais coisa ligada à cultura local.
Daniela: Hum, hum! É ...esse material, ele te deu algum tipo assim de formação, formação assim,
enquanto professora?
Vera: Então é... Ontem na hora que eu tava lendo os textos „Natureza dos Saberes‟ eu... Sabe o quê
que eu ficava pensando é... Eu vejo pelo lado mais científico e não o lado do é... Por exemplo, de
quem produziu lá o vinho. Então tem até um, um dos textos que compara. Acho que é... Eu acho mais
fácil na nossa linguagem do que a linguagem deles. Eu teria dificuldade de entender a linguagem
deles.
Daniela: Hum, hum! E o que você acha pros alunos, qual linguagem seria mais fácil?
Vera: Ah! A outra! Então, não sei, seria interessante até, o Paulo, vocês, tentarem buscar isso com
uma pessoa, assim/ mais leiga, não professor, não sei.
Daniela: Ah, entendi!
Vera: Não sei, para ver o que eles achariam, ou um outro professor que não seja da área de... ou
com um aluno pra ver a visão deles, não sei.
Daniela: Hum, hum! Então, agora vem a próxima pergunta, aí tem mais alguma coisa que você
gostaria de falar?
Vera: Porque tem o seguinte. Os textos são todos em cima da narrativa híbrida. Então se você não
ler a narrativa híbrida, cê não vai entende, porque que esses textos tão aí. Então se a gente fosse
colocá isso em sala de aula ou usando outra narrativa híbrida de alguma coisa feita por aqui/ Teria
que ser tudo é... Não é refeito, é... Ah... Eu acho assim/ É muita etapa, entendeu?
Daniela: Hum, Hum! Você sabe que o Mazinho produz esse vinho de laranja? Só que não é do
mesmo jeito que o Seu Zé e Dona Ná produzem. Eu já fui atrás do Mazinho uma vez, pra perguntar,
já pedi pra me chamar quando for fazer.
Vera: Aqui. A vó Alacoque. Quando eu li sobre o sabão de cinzas, eu lembrei que a vó fazia. Aí eu
falei. Gente, eu vou lá perguntá pra vó como que é o processo. Hoje em dia ela não faz mais, ela faz
aquele sabão de soda, o...
Daniela: De gordura que o povo chama!
Vera: Ainda continua fazendo, de gordura. Ainda continua fazendo sabão. Lá em casa também faz. A
minha mãe faz. Só eu queria saber como que é o processo, pra ver se é parecido. Só que... tamém
não tenho tempo não, né? De ir lá, mas é uma coisa que eu posso fazer.
Daniela: Aqui na narrativa híbrida, eu “tô” focando mais na do vinho
Vera: É porque você trabalhou mais nisso, né?
Daniela: Na narrativa/ Em relação ao texto híbrido do vinho de laranja, que pensamentos lhe vieram à
mente durante a sua leitura? Você já falou alguma coisa, mas você pode falar mais?
Vera: Hum/ em que sentido?
Daniela: Assim, o que você pensou à medida que você foi lendo?
Vera: Ahh... É interessante. Dá pra gente trabalhar conceitos dentro da sala de aula, é... relacionar
conceito popular com conceito científico.
Daniela: Hum, hum!
Vera: É.../ Em questão aí, tem até um dos textos que fala sobre a questão da fermentação. Que eles
usam o termo fermentação e o termo fermentação não é um termo, não é um termo, é, popular.
assim, mas virou popular já.
Daniela: Você acha que essa narrativa é um recurso ou um material que pode ser usado para se
ensinar ciências?
Vera: Concordo sim!
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Daniela: E você usaria esta narrativa nas suas aulas?
Vera: Usaria mesmo em formato de texto, igual tá aí. Usaria o texto, entendeu? Sem usar a prática.
Apresentaria pros meninos o texto.
Daniela: Trabalharia os conceitos em cima?
Vera: É... umas atividades.
Daniela: Como você faria isto metodologicamente, então você é... Discutiria os textos?
Vera: É usaria os textos, é... Pediria uma pesquisa pra ver se eles conhecem alguém que fabrica, por
exemplo, algum outro tipo de vinho, né? Se eles conhecem algum outro tipo de fermentação, né? Ia
puxando.
Daniela: Hum, hum!
Vera: Só que/ Aonde eu trabalharia isso? Porque hoje em dia é... Cê pode trabalhar isso em química
orgânica, lá no terceiro ano, quando cê tivê trabalhando com álcool, por exemplo, mais difícil é
encaixá. /Cê tá entendendo o que eu tô querendo falar, né?
Daniela: Eu tô. Só que você acha que...
Vera: Teria que ser um trabalho à parte.
Daniela: Que não poderia ser... que não é um um erro da, da, do sistema escolar ser estudado tudo
assim. Primeiro a gente vê isso, depois a gente vê isso, depois a gente vê aquilo?
Vera: Han Han... É um erro!
Daniela: Né? Poderia ser estudado, assim, tudo junto?
Vera: Depende. Isso aqui daria (falando sobre a narrativa híbrida). Porque você consegue é...
trabalhar isso aqui vários contextos. Agora tem coisa que não, mas como é uma prática cê
aproveitaria ela em vários conteúdos.
Daniela: Então, agora a pergunta que não quer calar. Você toparia aplicar esse... essa narrativa e eu
observar?
Vera: O problema, Daniela, é tempo!
Daniela: Mas, assim, cê fala em tempo em termos de, de aula? Números de aulas?
Vera: É. Tempo em termos de aula. Aluno que não tem interesse, porque minhas turmas são podres.
Daniela: Hum, hum!
Vera: Eu não sei qual o seu interesse lá no Paula Assis (Escola Municipal). Porque lá eles são até
mais participativos, sabe?
Daniela: Ham, ham!
Vera: Se você quisesse eu poderia até tentar lá, mas...o problema é isso porque, por exemplo, esse
mês a gente já tem um projeto que é uma feira de ciências, para o dia 3 de outubro. Então mais um
trabalho para os meninos, a minha preocupação é essa.
Daniela: A gente poderia aproveitar alguma coisa aqui, né?
Vera: Então, os meninos ainda/ hoje eu falei com o Alan, porque nós vamos fazer juntos, eu o Alan
e... a Beth. Química, Física e Biologia. Hoje que o Alan ia nas salas porque eu não tenho aula lá e ia
falar que os meninos podem escolher o que quisessem, mas tem que ser tema lúdico, então este aqui
não entraria.
Daniela: Porque, Vera, mais ou menos o que eu tinha pensado seriam quatro aulas no mínimo. Mas
assim/ eu não sei quando que você poderia. Mas se você falasse que você toparia fazer/ Aqui no
Ciência na Comunidade tem algumas sugestões de levar esses conhecimentos para a sala de aula,
com duas narrativas uma híbrida e outra não híbrida. O material está pronto, só que, como que o
professor escolheria aplicar isso é que eu não posso intervir.
Vera: Então na verdade você não quer que eu desenvolva com eles um trabalho?
Daniela: Tipo fazer o vinho?
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Vera: É.
Daniela: Não. A ideia aqui é... A discussão dessas duas narrativas. Eu sei que é um trabalho
diferente de tudo que a gente aprende na faculdade, mas será que não vale a pena tentar?
Vera: Então teria que ser alguma coisa assim/ por fora porque a gente vai absorvendo conhecimento
científico e chega aqui a gente tem que passar conhecimento científico. É assim, não é que é errado,
mas infelizmente é assim, hoje se as coisas tomassem um rumo diferente eu acho que ia ser mais
legal. Não sei nem se funcionaria, mas precisava saber. Mas aqui, esse curso que eu fiz que se
chama/ Pacto, uma hora que você achar alguma coisa na internet que fale sobre.
Daniela: Hum, hum!
Vera: Ele quer realmente isso, que a gente trabalhe interdisciplinar, com todas as disciplinas
possíveis, com projetos, é ... desligar um pouco de conteúdo. Só que foram dois Pactos, é... quantos
encontros? Não sei se foram dez os encontros. A gente não dá conta, o sistema não dá porque o
sistema cobra da gente, quer que a gente trabalhe de um jeito, mas cobra de outro. Por exemplo,
você falando aí eu pensei, que daria pra trabalhar isso aqui na turma lá no 3º ano no Ribeirão, só que
só depois de outubro. O problema é esse. Sabe por quê? Por causa do ENEM. Tem simulado. A
gente tem que dá é... A gente dá, no 1º, 2º e 3º ano, independente de qual turma. A gente dá
simulados. Então tem que tê conteúdo pro simulado.
Daniela: E numa turma de EJA?
Vera: Então. O problema, Daniela, o problema é esse, que minhas turmas tão tão ruins. Minha
preocupação é essa aí ó (barulho) é minha turma (risos).
Daniela: Você acha que nem assim?
Vera: Minha preocupação é essa.
Daniela: E tentar? Cê não acha que nem tentar valeria a pena?
Vera: Não, eu posso tentar. Eu posso tentar pra vê se vai surtir algum efeito, mas eu não garanto
de... Eu posso até avaliar. Vou ter que fazer isso.
Daniela: Ah! Lógico! Assim, já seria um trabalho para você. Eu até já tinha conversado com o Paulo
sobre o terceiro bimestre, porque eu já fui professora e o terceiro bimestre é somente agosto e
setembro.
Vera: Então por isso que eu estou falando que “tá” muito apertado.
Daniela: Aí assim/ se fosse como uma atividade, um trabalho já ajudaria.
Vera: Mas eu não teria quatro aulas para isso.
Daniela: Ah tá! Quantas aulas são por semana?
Vera: São duas aulas por semana.
Daniela: EJA é o primeiro ano?
Vera: Não é o segundo, não tem primeiro, agora é o segundo ano.
Daniela: Aí na EJA você também acha que não dá...
Vera: Sabe por que que eu não vou ter quatro? Quinta que vem eu tenho uma que vai ser horário de
segunda. Aí depois já tem/ deixa eu ver como que é/ setembro, ah eu não sei tem que olhar o
calendário. Eu posso até tentar mas, o problema é...
Daniela: Não, mas se você puder ver e pensar, pode ser numa turma da EJA valendo uma boa nota.
Vera: Eu posso até tentar. Eu posso até pegar umas aulas de Química e de Biologia que eu dou para
a mesma turma, de manhã eu só tenho o primeiro na... Não dá para fazer isso, não dá, a turma é
muito ruim. Nossa Senhora! Ontem um menino agarrou no colarinho do outro e eu achei que ia matar.
Daniela: Nossa senhora!
Vera: Você ficou sabendo do professor lá que foi tesourado? Não, do diretor que levou uma
tesourada lá em São João?
Daniela: Eu não!
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Vera: Ontem, terça-feira
Daniela: Que professor?
Vera: Chama Diógenes lá do Tomé. O aluno meteu a tesouro no pescoço dele. Daniela: Machucou?
Faço ideia a confusão, hein?
Vera: A Nice pega as turmas boas e sobra as ruins pra mim, mas assim, na sua época ainda era
melhor, sabe por que? O EJA era um EJA de meninos mais velhos, agora os meninos ficam assim
“se eu fizer 18 anos em março será que eu posso entrar no EJA em fevereiro?” Eles já estão
esperando, entendeu? Então entra aquele tanto de menino imaturo que não quer estudar.
Daniela: Pois é.
Vera: Aqui/
Daniela: Mas aí você pensa, eu vou deixar com você o material (narrativas híbrida e não híbrida).
Vera: Vê com ela (Nice). Trabalhar nas turmas delas talvez fosse até mais/ Mas eu posso tentar.
Daniela: Eu posso deixar esse material ou você acha que não precisa, tem na internet.
Vera: Na verdade eu tenho que imprimir. Vou ter que imprimir para os alunos
Daniela: Não você não vai ter que gastar com nada. Eu é que vou imprimir. O texto parece que tem
muita folha, mas tem muita foto.
Vera: Pode fazer por grupos?
Daniela: É do jeito que você quiser. Aí você me falaria assim: “Daniela eu preciso de tantos materiais,
de tanto isso, isso e isso”. Eu iria correr atrás de tudo.
Vera: Eu só vou avisando, não espere grande coisa porque para sugar alguma coisa desses
meninos.
Daniela: Mas não tem problema! Agora a única coisa é o seguinte, eu precisaria filmar essas aulas
pra eu não perder nada, porque como é que eu vou ficar gravando, só a voz, no meio de um monte
de discussão, por exemplo, você acha que isso seria possível?
Vera: Pra mim não tem problema nenhum, não sei em relação aos alunos. Se eles vão ficar
constrangidos, se eles vão fazer graça porque eles adoram fazer graça.
Daniela: É porque então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar você ver, analisar as suas coisas,
pensar direitinho. Depois eu ia emitir um termo de consentimento para os menores de dezoito anos e
pedir para os pais assinarem.
Vera: Se for EJA já não é menor. E é no EJA que eu tô pensando. Eu só tenho/ Que turmas que eu
tenho no Assis?/ Eu tenho duas de Química no primeiro um e uma de Biologia no primeiro 1, duas de
Química no EJA e duas de Biologia no EJA.
Daniela: Na EJA seria interessante, não é Vera? Então você pensa e você já viu que isso daqui dá
para encaixar na Biologia.
Vera: Dá. Então eu pensei em pegar independente, tipo assim, numa semana, tirar para fazer isso.
Daniela: Ah, entendi, aí seriam as quatro aulas?
Vera: É! Aí eu pegaria as duas da terça e as duas da quinta e fecharia, entendeu?
Daniela: Isso!
Vera: E eu já até sei o que eu posso cobrar deles, porque eles têm que fazer atividade complementar.
Eu posso usar como atividade complementar.
Daniela: Então se for na EJA, eu vou trazer os termos de esclarecimento e de consentimento, porque
pode ter alguém que não aceite.
Vera: Aluno?
Daniela: Aluno. Isso pode acontecer sim, então se não aceitar que filme eu vou ter que ficar mais de
olho. Ou se você deixar eu dou um jeito de trazer alguém para me ajudar.
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Vera: Então, sabe o que eu estou pensando? Eu vou dar matéria da primeira prova. Vou dar matéria
primeiro, vou dar prova. E a partir do momento que eu marcar a prova eu já te comunico a semana.
Aí eu já começo a matéria da segunda prova, aí a gente usa aquela semana pra isso.
Daniela: Tá! Aí você me fala direitinho só pra eu trazer (o material).
Vera: Deve ser no final de agosto. No final de agosto não, hoje já é treze, ou início de setembro,
apesar que a gente vai perder um dia. A gente vai perder uma terça-feira também, que é primeiro de
setembro, que é feriado, por isso que estou falando que está apertado, por causa disso. É porque
assim, se eu partir a matéria e depois voltar.
Daniela: Não, eu entendo, e eu também não posso te atrapalhar tem que ser conforme o seu tempo.
Então faz assim, você pensa direitinho e me fala o dia, aí você vai me falar assim: Eu vou fazer
assim, assim, assado, vou precisar de tantos materiais assim, assim, assado que eu trago tudo, tá?
Eu arrumo. Me fala quantos alunos pra eu fazer este termo de consentimento aqui.
Daniela: Então vamo ver aqui. E sobre esta aproximação entre a linguagem da comunidade e da
Ciência que ocorre nas narrativas e nas atividades propostas, como você vê isso em termos de
aprendizagem do aluno? Essa mistura de linguagem e atividades tipo aquelas que você mencionou lá
na frente.
Vera: Propicia maior é... Ele (aluno) consegue relacionar que a ciência tá ao redor dele o tempo todo.
Daniela: Você acha que ele se, é... Gostaria de trabalhar com uma narrativa híbrida por causa dessa
mistura de linguagem? Pra ele é mais confortável essa linguagem do que a linguagem científica?
Vera: É... Então por isso que eu acho que às vezes tinha que fazer essas perguntas também pra ele
(aluno), né?
Daniela: Então última aqui Vera. Eu não sei se você já leu alguma coisa do Chassot.
Vera: Não.
Daniela: Chassot é um professor lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele apoia a inserção dos
saberes populares na sala de aula. Eu analisei e descrevi quatro textos dele que está/ estão
relacionados aos saberes populares. Nos seus textos, é... Ele diz que a inserção dos saberes
populares na sala de aula tem que seguir três pressupostos: tem que trabalhar criticamente a ciência
do cientista, a ciência da escola e a ciência popular. Cê concorda com essa afirmação?
Vera: (Silêncio) Ah, eu acho que tudo tem que ser dosado, né? Mas eu acho que não pode faltar
nenhum dos três.
Daniela: Mesmo sem conhecer os textos você consegue definir essas três ciências?
Vera: É... A do cientista é a ciência dos termos técnicos. A ciência da escola, na minha visão,
antigamente estava muitas vezes ligada a conceitos, sem se preocupar com exemplos práticos. Hoje
em dia os professores buscam uma interação maior entre a visão do aluno, do cotidiano, do seu meio
de vida. Os livros didáticos também já têm mudado e inserido conteúdo mais ligado ao cotidiano. A
ciência popular não está preocupada em "desvendar" o porquê que as coisas são formadas. Se for
feito um sabão a preocupação é seguir a receita para que dê certo no final. Muito do que é
descoberto vem da experimentação e... eu acho que não há interesse em saber o porquê na visão da
sabedoria popular.
Daniela: Você acha que você estaria preparada pra trabalhar criticamente essas três ciências dentro
da sua aula?
Vera: Acho que não! (risadas)
Daniela: Por quê? Como fazer isso?
Vera: (Silêncio) Engraçado, assim, é... (Silêncio)
Daniela: Ou você nunca parou pra pensar?
Vera: Não, nunca parei pra pensar não (risadas). Porque a gente, igual a gente. A gente não aprende
essas coisas na faculdade não. Então, você, a gente, pra professor, ele tenta inovar, ele tenta buscar
coisa diferente, mas no fim ele acaba seguindo uma receita tamém. Ele dá aula é... Naqueles moldes
de... De como tem que ser dado.
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Daniela: E como você acha que assim, está sendo a maior dificuldade do professor, hoje?
Vera: Nossa!!!! Lidar com aluno que não tem interesse nenhum. Eu acabei de dá aula às sete e trinta
e cinco porque acabei de corrigir exercício e não ia começar. A aula acaba sete e quarenta. Eu olhei
pra sala, todos com celular na mão. Então assim, a gente não tem, nós não competimos mais. Eu não
é... é... Eu, se o aluno tá usando celular, eu já desisti. Pode usar. Chamo a atenção, lógico, mando
parar, mas assim (gesticula com as mãos querendo dizer que não adianta fazer nada).
Daniela: Cê acha que durante as explicações, assim, eles estão no celular?
Vera: Não. Alguns não, mas se você, eles, qualquer brechinha, qualquer. Igual sete e trinta e cinco eu
fechei a boca. Falei assim, não vou começar matéria nova agora, que eu já terminei os exercícios, já
tavam todos com celular na mão. Então, assim, têm coisas mais atrativas do que... Um professor lá
na frente. Igual hoje a aula lá sobre os vírus eles gostaram porque eu tava falando de Aids. Eu tava
falando de, é... da dengue, então coisas que eles vivenciam. Então eles gostam. Só que nem, nem
todo conteúdo dá para fazer isso.
Daniela: De repente aí ó... O uso da narrativa híbrida (risadas) pode ajudar nisso...
Vera: “É...” (silêncio e mostrando desânimo).
Daniela: Quem sabe?
Vera: Igual lá tem meia dúzia que quer participar, numa sala de mais de trinta. O resto tá ali pra ter
diploma. Eu acho que tá assim geral, viu? Tem turmas boas.
Daniela: Cê acha que o pior mesmo é a falta de interesse?
Vera: Eles querem o diploma. Antigamente o povo queria aprender, agora não quer não.
Daniela: Então tá Vera, muito obrigada viu? Aguardo o seu retorno!

Segunda Entrevista
Daniela: Vera, o quê que você achou do trabalho que você desenvolveu no 2º ano /EJA com as
narrativas híbrida e não híbrida?
Vera: Bom, é... No primeiro dia, né? Que a gente trabalhou a narrativa/ híbrida. Foi a híbrida?
Daniela: Foi a não híbrida primeiro.
Vera: Foi a “pura”? /É foi a “pura”. Eu achei que os meninos ficaram um pouquinho perdidos, né? Mas
também eles não tinham muito é... conhecimento a respeito do assunto. Se já viram também não
lembravam. Mas eu gostei porque eu percebi que eles se interessaram em fazer, né? Mesmo sem
saber qual que era a intenção ali, porque eles não sabiam a intenção não. No segundo dia aí eu achei
mais interessante porque eles começaram a ver a diferença, né? Que era no dia que a gente usou a
sala de informática. Eu, assim, não sei se cê vai perguntar, mas eu achei que foi bem proveitoso.
Depois eu até quero comentar o que eles comentaram.
Daniela: Ham, ham, ótimo. É... Assim é... Se você tivesse mais tempo você desenvolveria de outra
forma? Porque a gente limitou as aulas porque você não podia ceder mais aulas eu não poderia
esperar até o final do ano. Mas você desenvolveria de outra forma?
Vera: Eu só usaria o material impresso também da, da narrativa/ híbrida. É. Porque assim, é.../ É,
talvez se a gente tivesse tido mais tempo, os meninos, mais tempo de olhar lá no computador, com
mais detalhe. Eu achei que ficou um pouco falho nisso, foi muito corrido, mas isso é culpa do sis...
do... Assim, mas eu usaria ela impressa e, e eu acho que eu montaria um roteiro pra saber o quê que
eu pediria pra eles analisarem. Porque a gente não fez isso, né? Só foi ali, é... oralmente.
Daniela: Então, pelas análises das respostas dos meninos, apesar de cê tê falado que a turma era
muito desinteressada, a gente percebeu que eles fizeram um ótimo trabalho. Até cê falou que você se
surpreendeu com eles, que eles interessaram.
Vera: É depois eu não sei se você tava lá ainda, se foi numa aula seguinte, mas eles falaram comigo
que... que queria mais aula assim.
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Daniela: Ah tá!
Vera: Aí eu fui parar pra pensar, mas, assim, o quê que eu tenho que tá trabalhando, assim, é... Só
que assim fugiu da realidade do conteúdo que a gente tem que... que segui. Porque lá no começo do
ano a gente faz um planejamento, né? Então assim isso não estava no planejamento, então foi uma
fuga. Eles gostaram.
Daniela: Por que que cê acha assim que eles gostaram?
Vera: Porque acho que justamente não era... foi uma coisa mais solta.
Daniela: Você acha que eles não gostam então do, do... currículo escolar, da forma que ele é dado.
Do... como que eu vou chamar, do planejamento de aula, da forma que é dado.
Vera: É assim, a gente é... Igual/ Questão do ENEM. Igual essa semana. Pra gente é muito frustrante
porque a gente percebe que o que eles cobram no ENEM a gente não consegue dá nem um terço em
sala de aula. Imagina. A gente já não consegue seguir o programa que a gente faz, né? Então pra
gente é frustrante.
Daniela: Em termos de conteúdo que cê fala?
Vera: Conteúdo. Em termos de conteúdo. Então, assim é... Não é que o aluno acha ruim é... a gente
seguir conteúdo. Eu acho porque foi uma coisa diferente pra eles trabalhar com um tema diferente.
Não era um tema assim: ah vamo falar sobre o vinho! Se procurar isso num livro didático não vai tê,
né? Então eu acho que eles gostaram por isso.
Daniela: Então, você acha que facilitaria pra eles estudar alguma coisa atrelada ao conteúdo?
Vera: Sim.
Daniela: Então, depois que a gente analisou as respostas. Eu não sei se você chegou a ver aquela
tabela de repostas que eu te enviei. Se você chegou a ver as respostas dos meninos antes da aula
da narrativa híbrida.
Vera: Não.
Daniela: Ah...
Vera: Acho que você me entregou foi no dia, não foi?
Daniela: Não foi no dia 14.
Vera: Não você me devolveu no dia.
Daniela: Não eu te mandei no Facebook, nas mensagens.
Vera: Ah o apanhado que cê fez!
Daniela: Isso!
Vera: Dei uma olhada, mas eu nem...
Daniela: Então, é porque depois que a gente analisou a gente viu que algumas respostas sugerem o
ensino do conteúdo (mostrando as repostas impressas). Eles parecem, por exemplo, não saber a
diferença entre “derreter” e “dissolver”.
Vera: Posso colocar um parêntese? Por exemplo, eu estou, comecei soluções é... semana retrasada.
Na primeira, na semana antes do, do recesso lá de 12 de outubro. Eu falei com eles: “cês lembram do
vinho?” E eu já puxei também, que eu tô ensinando pra eles fungos. Aí levedo de cerveja, então já é
dois temas que eu tô usando. Que eu tô falando: “Cês lembram gente, é o mesmo, é o mesmo fungo
lá, a mesma levedura lá do vinho de laranja”, falei com eles. Então dá pra puxar um gancho aqui, um
gancho ali.
Daniela: Ah então quer dizer que isso não foi feito durante aquelas aulas porque não houve tempo
suficiente?
Vera: É.
Daniela: Mas você acha que dá pra fazer?
Vera: É. Assim, eu acharia interessante, depois da gente fazer uma discussão com os alunos, igual
assim, falar com eles o que era a resposta correta. Não foi feito isso. A gente não fez. Então talvez
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eles não saibam o quê que é certo ou errado ou alguma coisa que a gente comentou lá. O que os
meninos me perguntaram lá eu falei, lá na sala de, de multimídia. Mas, assim, eu parar questão por
questão, falar tá certo tá errado, é assim é assado, isso eu não fiz.
Daniela: Mas se você já tá fazendo isso em outras oportunidades, já me mostra que dá para fazer
esse gancho.
Vera: Ham, ham. Dá.
Daniela: Na outra questão aqui, oito, parece que eles não sabem, é... entre o azedo e o ácido, parece
que eles não conseguem associar. Lembra que perguntou sobre as laranjas? Por que que uma é
azeda e outra doce? Aí você ainda falou assim: “gente, mas” (interrupção).
Vera: “Acabamos de ver ácidos e bases!”.
Daniela: Não sei se não fazem associação ou se você não comentou isso.
Vera: Não, mas eles não fazem. Tanto é que, quando a gente, qualquer livro de química que cê pega,
que cê introduz lá. Qual que é o primeiro conceito de ácido? Sabor azedo. E, e eu falei isso com eles.
Só que eles / E eu venho com aquela, “ó, mas a gente não pode experimentar os ácidos, então tem
que buscar métodos pra substituir essa questão aí do sabor azedo”. Então, só que... han han (sinal
de negação com a cabeça).
Daniela: Na questão treze, eles embolaram muito na questão da fermentação. É... muitos se
apropriaram da, da própria linguagem de Seu Zé e Dona Ná, sabe? Pra poder responder, né?
Falaram sobre a fermentação, mas não, não sabem do que se trata. A gente até achou que algumas
aqui eles consultaram na internet, sabe?
Vera: Pode ser, sabe por quê? Eu acabei de dar um exercício de soluções lá. Cê lembra dum
exercício famoso que tem duas latas de refrigerante? Uma diet e... um refrigerante diet, um
refrigerante comum, pede para calcular a concentração do açúcar? Aí dá a massa das duas latas.
Daniela: Não...
Vera: O menino falou assim: “já fiz”. Aí eu olhei pra ele e falei assim: “olhou na internet aí, né?” É
automático. Porque assim/ Eu duvido, entendeu? Às vezes eu é... Não é que eu acho que não tem
capacidade, mas eu já conheço o aluno. Eu aposto que esse menino deve tá num desses grupos aí
ó.
Daniela: A questão 14 e a questão 15 também aí oh (mostrando a tabela com a análise das
respostas), velocidade das reações, a questão da temperatura para dissolver melhor o açúcar.
Vera: É... questão de soluções de novo e...
Daniela: Mas você está vendo essas coisas agora?
Vera: É... o exercício tá até aqui oh (me mostrando a folha com exercícios relacionados às soluções).
Por exemplo, esse do, do refrigerante que eu falei e o de... o de dissolver açúcar e sal, tá veno? O
gráfico de temperatura mostrando que aumentando a temperatura a maioria da substância aumenta...
então assim, é coisa que eles não viram, não tinham visto ainda.
Daniela: Mas como eles são alunos de EJA, não é possível que nunca viram esse conteúdo antes!
Vera: Não, mas eu estudei com eles no primeiro ano é... mistura homogênea e heterogênea. E a
gente já fala um pouquinho, né?
Daniela: Pois é...
Vera: Mas eles... (balançando a cabeça indicando negação).
Daniela: Essa questão, a última, eles parecem não saber quando que o álcool é formado, em que
momento. Mas você deve ter falado das leveduras, né? Aí deve ter esclarecido, né?
Vera: É... mas assim... por isso que o tempo inteiro eu bati na tecla: “Daniela, cê tem que fazer isso
numa turma boa, cê tem que fazer isso numa turma boa”.
Daniela: Mas, Vera, foi ótimo! Melhor que imaginávamos!
Vera: É mas pra compará.
Daniela: Porque se a gente for olhá/ numa escola é... a maioria das turmas não são boas.
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Vera: É...
Daniela: Aí cê vai pra uma turma boa, desenvolve o trabalho e tem que ser bom.
Vera: Não, mas eu acho assim pra compará, entendeu? Uma boa e uma ruim.
Daniela: Entendi.
Vera: Eu falei que não era só fazer com EJA.
Daniela: Mas infelizmente eu não tive tempo. Vera, nenhum professor entrou em contato comigo
mais. Sabe, nenhum! Aí decidimos que vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, a última coisa
pra fechar aqui. Você acha que dá para trabalhar com um material desses?
Vera: Dá. Eu acho que dá. Só que tem que ser planejado em relação a tempo. Igual assim, o que
aconteceu é que eu abri mão de um trabalho que eu ia dá que era sobre/ lá de biologia. No caso eu
usei pra biologia, que seria sobre as doenças é... virais. Eu substitui. Eu dei em sala de aula e
substitui por ele. Porque no caso, tinha que ser naquela data, tinha que ser em setembro. Mas assim,
se colocá no planejamento no começo do ano, pra fazer isso tipo no primeiro, acho que no primeiro
bimestre que é mais longo. É... Ou então deixá pro último bimestre porque aí já vai tê trabalhado
outros conceitos, né? Solução, por exemplo. Então, acho que o último bimestre seria mais proveitoso.
Daniela: E assim, quando você leu a, as narrativas você achou que eram textos autoexplicativos?
Seus alunos conseguiriam ler e entender tudo?
Vera: Prum aluno bom sim. Aluno de EJA não. Porque eles não interpretam.

OBS: Terminada a entrevista a professora saiu comigo e foi até o seu carro pegar um material para a
aula seguinte. Ela me disse que trabalhos assim (se referindo ao trabalho com as narrativas híbridas)
são bons, mas “me tira do eixo”. Ela disse: “fizemos uma feira de ciências lá no Ribeirão, eu te falei,
né? Então foi ótimo, mas tira tudo do eixo. Enrola todo o planejamento que a gente faz no começo do
ano. Vou ser sincera com você me tira do eixo”.
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APÊNDICE D – Narrativa não híbrida
Seu Zé, Dona Ná e o vinho de laranja

Uma receita de várias culturas
Dona Maria da Conceição Sousa de Castro e seu esposo Sr. José Resende de Castro
preparam o vinho de laranja há mais de trinta anos. Ambos nasceram e residem na cidade de São
Tiago, no estado de Minas Gerais, Brasil, onde são conhecidos por “Dona Ná” e “Seu Zé”. Ela nasceu
em 12 de outubro de 1948 e ele em 21 de maio de 1938. Ambos estudaram até o "terceiro e o quarto
ano primário", respectivamente.
Dona Ná aprendeu a fazer o vinho com Seu Zé, que conhece o processo desde criança, pois
seus pais produziam a bebida. Ele nos contou que foi uma senhora chamada Maria Silva, mais
conhecida como Dona Inacita, nascida em 27 de junho de 1923 e falecida em 16 de maio de 1985,
que passou a receita do vinho de laranja para Dona Mindica, mãe de Seu Zé. O casal segue a receita
de Dona Inacita à risca e o resultado é um delicioso vinho feito com laranjas. O vinho produzido por
eles destina-se ao consumo próprio, mas também o usam para presentear parentes e amigos. Vez ou
outra vendem o vinho sob encomenda.
Nos dias atuais, a expressão “wine of orange” é usada distintamente para se referir a um tipo
de vinho de uvas que vem ocupando espaço no mercado internacional, com coloração variando do
dourado brilhante ao amarelo-acastanhado, cujo sabor situa-se entre os tradicionais vinhos tinto e
branco. O vinho feito a partir de laranjas não é uma bebida industrializada e comercializada no Brasil.
Temos conhecimento daquele produzido por Dona Ná e Seu Zé e um outro elaborado em caráter
experimental (CORAZZA et al, 2001), mas sabemos também que há outras pessoas que produzem
este vinho na região. Nas páginas seguintes veremos como o vinho de laranja é preparado pelo casal
a partir de dois ingredientes básicos: a calda de açúcar e o suco da laranja.
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Dona Ná, Seu Zé e o filho Ronaldo em 2002 e 2014
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“Com o preto e com o branco”: o preparo da “calda de açúcar”
O processo de fazer o vinho envolve o preparo inicial do que denominam por “calda de
açúcar”. Dissolvem dois tipos de açúcar em água: o “preto” (1/3) e o “branco” (2/3).

O açúcar “preto”

O açúcar “branco”

O açúcar preto é adquirido diretamente de um produtor local, na realidade tem cor marrom,
mas chamam de “preto”. O açúcar branco é também conhecido por "cristal", por apresentar cristais
grandes e transparentes e é facilmente encontrado no comércio. A calda é preparada em panelas de
alumínio ou em um tacho de cobre de 40 litros de capacidade, ou em ambos dependendo da
quantidade de vinho que irão produzir. Colocam água para aquecer em fogão a gás ou lenha e
adicionam os açúcares. Misturam “com bastante atenção pra não deixá fervê”, “o fogo fáiz o açúca
derretê”, disse Dona Ná. Já Seu Zé mencionou que assim “derrete mais açúca”.
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A receita seguida por eles contém a seguinte observação escrita: “Não deixar ferver a calda
de açúcar, não deve-se colocar a mão molhada e não é indicado colocar os ingredientes em
recipientes engordurados”. Seu Zé e Dona Ná recomendam ainda que se uma espuma aparecer na
superfície da calda durante sua preparação, esta deve ser retirada com uma escumadeira. Antes de
utilizarem a calda de açúcar no preparo do vinho, deixam-na esfriar. Segundo Seu Zé “o mió é
prepará ela um dia antes pra tê certeza que vai tá bem fria”. Na continuidade do processo, a calda é
filtrada através de um pano para separar impurezas.

A calda de açúcar

“Coando” a calda

Descascando, espremendo e conversando
Seu Zé e Dona Ná costumam preparar o vinho de laranja durante o período do inverno no
Brasil, entre os meses de maio e junho, período no qual as frutas estão maduras. Eles dizem que é
possível usar qualquer tipo de laranja para produzir o vinho, mas preferem as “mais azedas”. A
laranja usada por eles é regionalmente conhecida por “campista” ou “seleta” e é colhida em uma
propriedade da família na zona rural. É uma laranja do tipo doce e tem frutos com casca mais grossa.
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Laranjas

Laranjeiras

Para extrair o caldo das laranjas as frutas são descascadas com facas até ficarem "bem
machucadas" e são então espremidas com as mãos sobre um segundo balde onde recolhem o seu
caldo. Seu Zé disse que o caldo deve ser extraído desta forma porque senão “o vinho não vira” e
também que não se deve utilizar espremedores manuais ou elétricos porque “o vinho não fica bão, só
pode sê o sumo da laranja que atrapáia o vinho”. Para Dona Ná o sumo das cascas jamais deve
entrar em contato com as laranjas descascadas, pois “o vinho fica ruim, fica margoso”.

As laranjas "bem machucadas" e a extração do caldo com as mãos

Numa ocasião em que acompanhamos a produção do vinho, sete pessoas da família
ajudaram a descascar e espremer as laranjas. Neste momento houve grande interação entre elas.
Enquanto as laranjas iam sendo "machucadas" e espremidas, contavam casos, histórias, falavam de
suas vidas, crenças, gostos, sonhos, preocupações e assim o trabalho foi sendo realizado e o tempo
passou sem que percebêssemos.
“A gente não põe álcool no vinho, ele vira lá dentro”
Após a extração do suco das laranjas, este é “coado” através de panos e misturado à calda
de açúcar em quantidades iguais dentro de um balde de plástico limpo e seco. Devido à quantidade
de vinho que produzem, realizam a mistura em baldes grandes com capacidade de aproximadamente
50 litros. A preocupação maior de Seu Zé e Dona Ná é que os recipientes estejam perfeitamente
limpos e secos. Segundo eles “a ciência de fazê o vinho é essa e não pode mudá, a coisa já veio com
esse quisito, a minha mãe aprendeu assim e nóis tamém faiz assim”.
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“Coando” o suco de laranjas

Mistura do suco de laranjas com a calda de açúcar

Após realizarem a mistura entre o suco e a calda, colocam-na em garrafões de vidro usando
um funil de plástico. Os garrafões têm cinco ou 50 litros de capacidade aproximadamente. Os
maiores contêm uma massa de cimento na parte externa para evitar que quebrem.
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Garrafões revestidos com cimento
Os garrafões são depois tampados com rolhas de cortiça que recebem ainda uma camada de
cera de abelha ao redor. Quanto à vedação dos garrafões Seu Zé disse que “o ar é coisa muito
importante, não pode entrá. Se entrá, enfraquece o vinho”, mas para Dona Ná: “Se entrá ar capaiz
que não fermenta”. Ao mesmo tempo, “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho”, “solta um gáis de
dentro do garrafão que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café” e “quando o tempo tá frio
ferve mais divagá”. Ele disse ainda que “não tem nenhuma gota de álcool no vinho. É no fermentá
que dá o álcool. A gente não põe álcool no vinho, ele vira lá dentro. A fermentação dele é que cria
esse álcool”.
A mistura permanece dentro dos garrafões por oito dias. Após este período as rolhas de
cortiça são retiradas e trocadas por pequenos cilindros ocos de bambu, medindo de 4 a 8 cm de
comprimento e com diâmetro aproximadamente igual ao da boca dos garrafões, nos quais adaptam a
extremidade de uma mangueirinha de plástico que tem cerca de 40 cm de comprimento. Ao redor
passam cera de abelha. Também usam rolhas de cortiça perfuradas em substituição aos cilindros de
bambu, adaptam a mangueirinha e tampam a boca dos garrafões.
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A extremidade livre das mangueirinhas é colocada em um recipiente com água onde borbulha
um gás: “tem que colocá pra fermentá, se não colocá não fermenta” (Dona Ná), “tem que colocá
dentro do copo com água pra não entrá ar, o ar só tem que saí”, “o ar é coisa muito importante, não
pode entrá, se entrá enfraquece o vinho” (Seu Zé). Por isso, vedam a boca dos garrafões com rolhas
contendo mangueiras cujas extremidades livres são colocadas dentro de um recipiente com água
para a saída do gás.

O processo termina após cerca de dois meses. Os cilindros de bambu ou as rolhas com
mangueirinhas são retirados e os garrafões são novamente tampados com as rolhas de cortiça
normais. O vinho está quase pronto, mas permanece dentro dos garrafões vedados por mais dois
meses. Deposita-se no fundo uma “borra” que segundo Seu Zé é a “sujeira ou o ácido da laranja.
Após esse tempo eles retiram o vinho dos garrafões por meio de sucção usando uma mangueirinha.
Ele possui cor de mel e leve gosto de laranja. É armazenado em garrafas de vidro e está pronto para
ser degustado durante as refeições e especialmente nas datas festivas e comemorações familiares.
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Algumas questões:
1) A palavra vinho não se refere exclusivamente à bebida preparada a partir da uva?
2) Nos dias atuais, o vinho é uma bebida amplamente conhecida e consumida pela humanidade, mas
desde quando é produzido? Quem descobriu?
3) Por que usam diferentes açúcares para preparar o vinho de laranja?
4) Quais são as diferenças entre os açúcares usados?
5) O que significam as frases: a) "O fogo fáiz o açúca derretê" e b) "derrete mais açúca"?
6) Por que a calda de açúcar deve ser aquecida sem “deixá fervê”?
7) Por que é importante preparar a calda "um dia antes pra tê certeza que vai tá bem fria”?
8) Por que algumas laranjas são azedas e outras doces?
9) Por que as laranjas maduras são mais doces?
10) Por que o caldo das laranjas não pode ser extraído usando espremedores elétricos? No que isto
interfere?
11) Por que revestem os garrafões de vidro grandes com cimento?
12) Por que não pode entrar ar na mistura?
13) Quando Seu Zé disse que “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho” e que “solta um gáis de
dentro do garrafão que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café”, o que está acontecendo?
14) Por que “quando o tempo tá frio ferve mais divagá”?
15) Qual é a sua interpretação para esta frase: “É no fermentá que dá o álcool. A gente não põe
álcool no vinho, ele vira lá dentro. A fermentação dele é que cria esse álcool”?
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APÊNDICE E – Narrativa híbrida
Seu Zé, Dona Ná e o vinho de laranja
Produzimos uma narrativa híbrida em que os saberes culturais de Seu Zé e Dona Ná se
misturam aos saberes científicos. Nesta narrativa descrevemos a produção caseira de um vinho feito
com laranjas por um casal e sua família na cidade de São Tiago no estado de Minas Gerais, Brasil.
Os estudos sobre essa produção ocorreram inicialmente no quintal da casa deste casal e foram
incentivados por seu filho Ronaldo, interessado em compreender melhor a produção do vinho de
laranja.

Figura 1: Dona Ná, Seu Zé e Ronaldo, produtores do vinho de laranja.
Fonte: Ronaldo Antônio de Castro

2.1 – Uma receita de várias culturas?
Dona Maria da Conceição Sousa de Castro e seu esposo Sr. José Resende de Castro
preparam o vinho de laranja há mais de trinta anos. Ambos nasceram e residem na cidade de São
Tiago, no estado de Minas Gerais, Brasil, onde são conhecidos por “Dona Ná” e “Seu Zé”. Ela nasceu
em 12 de outubro de 1948 e ele em 21 de maio de 1938. Ambos estudaram até o “terceiro e o quarto
ano primário”, respectivamente.
Dona Ná aprendeu a fazer o vinho com Seu Zé, que conhece o processo desde criança, pois
seus pais produziam a bebida. Ele nos contou que foi uma senhora chamada Maria Silva, mais
conhecida como Dona Inacita, nascida em 27 de junho de 1923 e falecida em 16 de maio de 1985,
que passou a receita do vinho de laranja para Dona Mindica, mãe de Seu Zé.
O casal segue a receita de Dona Inacita à risca e o resultado é um delicioso vinho feito com
laranjas. A bebida produzida por eles destina-se ao consumo próprio, mas também a usam para
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presentear parentes e amigos. Vez ou outra vendem o vinho sob encomenda. Mas, a palavra “vinho”
não se refere exclusivamente a uma bebida alcoólica feita a partir da uva?

Figura 2: Uva
Fonte:
http://www.adegadovinho.com.br/artigo.php?recordID=57&artigo=Os%20benef%C3%ADcios%20da%
20casca%20da%20uva
O vinho é uma bebida alcoólica fermentada por difusão e é obtido genericamente pela
fermentação alcoólica de um suco de fruta natural madura, principalmente a uva (Vitis vinífera).
Admite-se, tradicionalmente, que o nome vinho seja reservado só para a bebida proveniente da uva.
Para bebidas produzidas por fermentação alcoólica que não seja da uva, deve-se indicar o nome da
fruta, como no caso atual, o vinho de laranja. É possível produzir vinho com qualquer fruta que
contenha níveis razoáveis de açúcar mantendo os sabores característicos da fruta utilizada
(CORAZZA; RODRIGUES; NOZAKI, 2001, p.449).

Figura 3: Laranjas
Fonte: http://poderdasfrutas.com/fruta-laranja-da-terra/
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A produção de vinhos de frutas é antiga e acompanha a história da civilização. Acredita-se
que eram fabricados no Cáucaso e na Mesopotâmia há 8 mil anos e há cerca de 4 mil anos na
Grécia. Os monges foram aqueles que melhoraram a arte de prepará-los na Idade Média (PANEK,
2003). Curiosamente, vários artigos foram publicados em jornais e periódicos do século XIX nos
Estados Unidos sobre a produção de vinhos de laranja:
- Na edição de 1º de dezembro de 1878 do New York Times citam o desenvolvimento de
experimentos com suco de laranja como opção para substituir o vinho de uvas devido à devastação
das videiras europeias pelo inseto Phyllocera vastatrix, que gerou uma crise no mercado internacional
de vinhos na época; quatro tipos de vinho provenientes de diferentes laranjas são mencionados com
as seguintes características: “cor agradável aos olhos”, “perfeitamente translúcido”, “tem um sabor
harmônico com ligeiro tom ácido e riqueza alcoólica de cerca de 15%”;
- No Chicago Daily Tribune do dia 28 de maio de 1879, uma pequena nota informa “Vinho de laranja é
a última novidade”, “contém 15 por cento de álcool e é agradável ao paladar”, relacionando-se a um
vinho produzido na Espanha como alternativa ao problema do Phylloxera;
- Um vinho produzido com laranjas doces e maduras no estado da Flórida/EUA é mencionado em um
artigo publicado no Los Angeles Times em 1885 – um “vinho nativo perfeitamente puro”, “esplêndido”
“insuperável em pureza em relação a qualquer dos vinhos europeus”, de “sabor agradável”,
“maravilhosamente palatável”, “o vinho mais claro do mercado”, “não demorará muito a superar os
vinhos importados”, com “8,64 por cento de álcool absoluto e um pouco acima de 5 por cento de
açúcar”, mas “o fornecimento não é de modo algum igual à demanda”;
- No Chicago Daily Tribune do dia 2 de fevereiro de 1888 há menção ao estabelecimento de uma
indústria de produção de vinho de laranja na Flórida;
- No periódico Southern Cultivator de junho de 1892, em artigo intitulado Manufacture of Orange
Wine (Fabrico do Vinho de Laranja), é citada uma carta do Professor Serge Malyvan, que descreve a
produção de 1.500 galões (5678,1 litros) no Condado de Bradford, considerado de excelente
qualidade por um especialista de Nova York, o qual salientou a necessidade de haver um aumento da
produção para o consumo. Na mesma carta há um detalhe sobre o tempo de produção do vinho e
outros aspectos: “A fermentação do vinho de laranjas leva cerca de seis meses, a clarificação cerca
de três meses, não é um vinho fraco, ele é forte, muito saudável, dezoito por cento em álcool, como o
xerez de rica degustação, endossado pelos médicos como tônico de primeira classe. O único
problema para comercializá-lo é que ele não é fabricado em grandes quantidades e não é divulgado
satisfatoriamente”.
- Novamente no New York Times, em 1904, um artigo mencionou que o Sr. Pairault, um farmacêutico
francês, realizou um estudo da fermentação do vinho de laranja feito na ilha Martinique, uma colônia
Francesa.
“Nas Antilhas, o vinho de laranja vem sendo feito há algum tempo do seguinte modo: as laranjas são
descascadas e prensadas com as mãos. Adicionam açúcar ao suco obtido e o colocam
imediatamente em um recipiente feito de vidro ou de barro para a fermentação espontânea, que
ocorre facilmente, de modo geral, porque o fermento que a determina é com frequência encontrado
nas próprias laranjas”.
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Junto à descrição acima segue a versão do Sr. Pairault sobre a “preparação racional do vinho
de laranja”: “Após o vinho de laranja ter sido esterilizado suficientemente, para cada quarto do líquido
deve ser adicionado de 12,25 a 14 onças avoir-dupois (350 a 400 gramas) de açúcar, 0,175 onças
avoir-dupois (5 c.c.) de fermento de cerveja e 2 onças de uma mistura com as seguintes proporções:
fosfato de amônio, 30 : fosfato de cálcio, 40 : bitartarato de potássio, 40 : sulfato de magnésio, 3.
Quando a mistura for resfriada a fermentação prosseguirá e em poucos dias resultará em excelente
produto. Um vinho mais doce ou seco pode ser preparado aumentando ou diminuindo a quantidade
de açúcar adicionado”.
As notícias na mídia mostram a produção do vinho de laranja em pelo menos três locais
distintos no século XIX: na Espanha, nos EUA e em Martinique. A descrição do modo como o vinho
era preparado na colônia Francesa, apesar de sucinta, assemelha-se ao modo como observamos no
Brasil. Entretanto, o vinho de laranja nem substituiu o vinho de uva nem ocupou espaço no mercado
atual de vinhos. Por que isso não ocorreu? Por que o vinho de laranja não é conhecido nos dias
atuais? Por que a sua indústria não se desenvolveu considerando as aclamadas qualidades
veiculadas pela mídia americana do século XIX e início do século XX? Por que não encontramos este
vinho atualmente nas prateleiras dos supermercados? Nos dias atuais, a expressão “wine of orange”
é usada distintamente para se referir a um tipo de vinho de uvas que vem ocupando espaço no
mercado internacional, com coloração variando do dourado brilhante ao amarelo-acastanhado, cujo
sabor situa-se entre os tradicionais vinhos tinto e branco.
O vinho feito a partir de laranjas não é uma bebida industrializada e comercializada no Brasil.
Temos conhecimento daquele produzido por Dona Ná e Seu Zé e um outro elaborado em caráter
experimental (CORAZZA; RODRIGUES; NOZAKI, 2001), mas sabemos também que há outras
pessoas que produzem este vinho na região. Em relação ao vinho produzido por Dona Ná e Seu Zé,
será que a receita herdada de Dona Inacita tem a mesma origem daquela desenvolvida no passado
nos países nórdicos ou é independente? Nas páginas seguintes veremos como o vinho de laranja é
preparado pelo casal a partir de dois ingredientes básicos: a calda de açúcar e o suco da laranja.
2.2 – “Com o preto e com o branco”: o preparo da “calda de açúcar”
O processo de fazer o vinho envolve o preparo inicial do que denominam por “calda de
açúcar”. Dissolvem dois tipos de açúcar em água: o “preto” (1/3) e o “branco” (2/3), ambos derivados
do cozimento do caldo da cana de açúcar. Esta planta pertence ao gênero Saccharum L., onde são
conhecidas seis espécies, sendo duas puras e quatro híbridas. Grande parte do açúcar produzida no
Brasil provém da espécie híbrida S. officinarum L. (ALMEIDA; ROCHELLE; CROCOMO, 1995), mas
por que usam dois tipos de açúcar?
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Figura 4: O açúcar “preto” e o “branco”, respectivamente.
Fonte: https://nacozinhadapoly.wordpress.com/category/vida-saudavel/page/4/ e
http://www.coisasdemenininha.com.br/receita-para-esfoliacao-das-cuticulas-by-verinha/
O açúcar preto é adquirido diretamente de um produtor local, na realidade tem cor marrom,
mas chamam de “preto”. O açúcar branco é também conhecido por “cristal”, por apresentar cristais
grandes e transparentes e é facilmente encontrado no comércio. O primeiro é o açúcar em seu
estado natural e o segundo passa por processos controlados de cristalização e clarificação que
normalmente utilizam cal e enxofre. Ambos contêm teores elevados de sacarose (cerca de 90% no
açúcar bruto), mas o teor é maior no açúcar cristal (cerca de 99,5%) (CHEMELLO, 2005; CRUZ;
SARTI, 2011). O açúcar preto contém quantidades maiores de sais minerais de cálcio, ferro, potássio,
magnésio, cobre e fósforo e as vitaminas B1, B2 e B6, cujos teores no açúcar cristal diminuem devido
aos processos de purificação industrial (CHEMELLO, 2005).
A calda, solução aquosa de sacarose, é preparada em panelas de alumínio ou em um tacho
de cobre de 40 litros de capacidade, ou em ambos dependendo da quantidade de vinho que irão
produzir. Colocam água para aquecer em fogão a gás ou lenha e adicionam os açúcares. Misturam
tomando o cuidado para não atingir a ebulição, “com bastante atenção pra não deixá fervê”, disse
Dona Ná, “o fogo fáiz o açúca derretê”, ajuda a dissolver a sacarose. Seu Zé disse que assim “derrete
mais açúca”, aumenta a capacidade da água dissolver maior quantidade deste soluto.
A solubilidade da sacarose em água aumenta bastante com o aumento da temperatura. A 20

o

o

C, por exemplo, a quantidade dissolvida por 100 mililitros de água é de 203,9 gramas e em 100 C
o

igual a 415,7 gramas. Em temperaturas mais elevadas a sacarose é modificada. Entre 170 e 190 C
se transforma em caramelo, mas isto também pode ocorrer em menor proporção em temperatura
o

o

inferior a 100 C na presença de umidade. Um pouco abaixo de 170 C tem início a fusão da
sacarose, onde ela “derrete” literalmente, funde-se, passando do estado sólido para líquido. Também
pode ocorrer a sua decomposição em menor extensão se suas soluções aquosas forem aquecidas de
o

modo prolongado desde os 80 C (BROWNE, 1912, p. 649, 655-657). Embora Dona Ná não tenha
esses conhecimentos, lembremos o que ela disse: “com bastante atenção pra não deixá fervê”, de
modo a dissolver completamente a sacarose sem que ocorra a sua decomposição.
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A receita seguida por eles contém a seguinte observação escrita: “Não deixar ferver a calda
de açúcar, não deve-se colocar a mão molhada e não é indicado colocar os ingredientes em
recipientes engordurados”. Vemos aqui que a recomendação de não deixar ferver a calda está na
própria receita, mas como isso foi determinado? Como descobriram que a calda não deve ser
fervida? Foi devido à interação com alguma informação científica ou à constatação experimental de
que isto ocasiona problemas na produção do vinho? Seu Zé e Dona Ná recomendam ainda que se
uma espuma aparecer na superfície da calda durante sua preparação, esta deve ser retirada com
uma escumadeira.
Antes de utilizarem a calda de açúcar no preparo do vinho, a solução contendo sacarose
dissolvida, deixam-na esfriar. Segundo Seu Zé “o mió é prepará ela um dia antes pra tê certeza que
vai tá bem fria”, na medida em que a temperatura é fator importante para o crescimento, metabolismo,
viabilidade e ação fermentativa dos microrganismos que irão converter o açúcar em etanol (LIMA et
al, 2001). Em temperaturas elevadas, o metabolismo desses microrganismos é afetado levando à
diminuição de suas tolerâncias ao etanol e formação de metabólitos secundários como o glicerol
(OLIVEIRA, 1998 apud SOUZA, 2009). Assim, a temperatura é fator importante tanto para não
decompor o açúcar como para manter os microrganismos vivos. Mas, como isso foi determinado?
Com base em que conhecimento? Na continuidade do procedimento, após a dissolução dos
açúcares a calda é filtrada em um pano para separar impurezas.
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Figura 5: A “calda de açúcar” pronta para ser coada
Fonte: Francismar Elder dos Passos

2.3 – Descascando, espremendo e conversando
Seu Zé e Dona Ná costumam preparar o vinho de laranja durante o inverno brasileiro, entre
os meses de maio e junho, período no qual as frutas estão maduras. Eles dizem que é possível usar
qualquer tipo de laranja para produzir o vinho, mas preferem as “mais azedas”. A laranja usada por
eles é regionalmente conhecida por “campista” ou “seleta” e é colhida em uma propriedade da família
na zona rural. Esta variedade tem frutos com casca mais grossa.
Basicamente, os tipos de laranja existentes pertencem a duas espécies diferentes e são
classificadas quanto ao teor de ácido, coloração da polpa e a presença de órgão reprodutivo
(sementes). Uma espécie, a Citrus sinensis, produz laranjas doces como a “seleta” usada por Seu Zé
e Dona Ná. Outra, a Citrus aurantium, produz tipos mais ácidos, a laranja azeda.
Segundo Queiroz-Voltan e Blumer (2005 apud CARVALHO, 2010), as laranjeiras-doces são
plantas de porte médio com até oito metros de altura, apresentam lenho com coloração amarelopalha e copa enfolhada e de formato arredondado. As laranjeiras-azedas têm outras características:
geralmente as suas árvores são pequenas com muitos espinhos nos galhos, têm folhas perfumadas e
o sabor da polpa da fruta não é agradável.

124

Figura 6: Laranjeiras
Fonte: http://gardenhouse.com.br/laranjeira/
A utilização de uma laranja do tipo doce, mas “mais azeda” por Seu Zé e Dona Ná indica que
as laranjas são colhidas antes de estarem completamente maduras, tal como a observação feita no
New York Times de 1878:
“As primeiras experiências realizadas mostraram que as laranjas são inadequadas
para o propósito sugerido quando atingiram seu desenvolvimento completo e devem
ser selecionadas não quando se tornam muito maduras e superabundam no
princípio açucarado, mas antes que estejam totalmente maduras e ainda possuem
uma quantidade apreciável dos ácidos cítrico e málico”.

Esta citação evidencia a realização de experimentos para verificar o estágio ideal de
maturação das laranjas para a produção do vinho. No entanto, embora Seu Zé e Dona Ná não
tenham mencionado a necessidade de que as laranjas tenham “quantidade apreciável dos ácidos
cítrico e málico”, mas que sejam “mais azedas”, como chegaram a esta conclusão? Os primeiros
frutos da laranjeira são verdes. Com o amadurecimento, adquirem a cor laranja devido à perda
progressiva de clorofila e formação de compostos carotenoides. O fruto maduro contém elevada
porcentagem de água (85-90%) e vários constituintes: carboidratos, ácidos orgânicos, vitamina C,
minerais e pequenas quantidades de lipídios, proteínas, carotenoides, flavonoides e compostos
voláteis.
O total de sólidos solúveis situa-se entre 10-20% do peso da fruta fresca e é principalmente
constituído por carboidratos (70-80%) e quantidades menores de ácidos orgânicos, proteínas, lipídios
e minerais. Durante o amadurecimento ocorre um declínio da acidez, a maior parte devido ao
catabolismo do ácido cítrico (o principal ácido orgânico constituinte, outros são o málico, o succínico e
o isocítrico), e um aumento dos açúcares que atingem o máximo teor nas frutas maduras (IGLESIAS
et al, 2007). As laranjas “mais azedas” ou ácidas, preferidas por Seu Zé e Dona Ná contêm, portanto,
ácidos orgânicos em sua composição. Isto irá favorecer a conversão da sacarose em etanol, pois
valores de pH entre 4,5 e 5 são ótimos para a fermentação alcoólica e o desenvolvimento dos
microrganismos que irão realizar esta conversão (ALCARDE, 2014).
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Para extrair o caldo das laranjas as frutas são descascadas com facas até ficarem “bem
machucadas”, sem o pericarpo, e então são pressionadas com as mãos. A fruta contém duas regiões
morfologicamente distintas: o pericarpo (a pele ou casca) e o endocarpo (a polpa). O pericarpo tem
duas partes: 1ª) o exocarpo (também chamado flavedo) é a porção colorida mais externa e tem cerca
de 2/3 da massa total da casca e 2ª) o mesocarpo (ou albedo), que é a parte mais interna constituída
por um tecido branco esponjoso.
As laranjas sem o pericarpo são colocadas em baldes de plástico e depois são espremidas
com as mãos sobre um segundo balde onde recolhem o seu caldo. Seu Zé disse que o caldo deve
ser extraído desta forma porque senão “o vinho não vira” e também que não se deve utilizar
espremedores manuais ou elétricos porque “o vinho não fica bão”, porque “só pode sê o sumo da
laranja que atrapáia o vinho”. Para Dona Ná o sumo das cascas jamais deve entrar em contato com
as laranjas descascadas, pois “o vinho fica ruim, fica margoso”. No pericarpo há várias substâncias
que podem comunicar um gosto amargo ao vinho, provocar o seu escurecimento e prejudicar a
fermentação (HASHIZUME, 1991; MORETTO et al, 1988). Uma dessas substâncias é o limoneno, 1metil-4-prop-1-en-2-ilciclohex-1-eno.
Ao retirar o pericarpo das laranjas eliminam este problema e a polpa torna-se disponível para
a extração do suco com as mãos, que fica dentro de pequenos gomos, vesículas ou bolsas no
endocarpo e contém carboidratos (açúcares), fibras, gorduras, proteínas, vitaminas, água e sais
minerais, mas o que eles sabem é que as laranjas devem ser “bem machucadas”.
Numa ocasião em que acompanhamos a produção do vinho, sete pessoas da família
ajudaram a descascar e espremer as laranjas. Neste momento houve grande interação entre elas.
Enquanto as laranjas iam sendo “machucadas” e espremidas, contavam casos, histórias, falavam de
suas vidas, crenças, gostos, sonhos, preocupações e assim o trabalho foi sendo realizado e o tempo
passou sem que o percebêssemos.
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Figura 7: As laranjas “bem machucadas” e a extração do caldo com as mãos
Fonte: Paulo César Pinheiro
2.4 – A fermentação da mistura
Após a extração do suco das laranjas, este é “coado” através de panos e o filtrado é
misturado à calda de açúcar em quantidades iguais dentro de um balde de plástico limpo e
seco. Devido à quantidade de vinho que produzem, realizam a mistura em baldes grandes com
capacidade de aproximadamente 50 litros.

Figura 8: Coando o suco da laranja
Fonte: Francismar Elder dos Passos
A preocupação maior de Seu Zé e Dona Ná é que os recipientes estejam perfeitamente
limpos e secos. Segundo eles “a ciência de fazê o vinho é essa e não pode mudá”, “a coisa já veio
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com esse quisito, a minha mãe aprendeu assim e nóis tamém faiz assim”. A mistura destinada à
fermentação alcoólica (tecnicamente conhecida por mosto) “é suscetível de adquirir o cheiro e o gosto
que por acaso possam existir nos recipientes. Os que estiveram em contato com substâncias
gordurosas, oleosas ou derivadas, como sabões, querosene, banha, graxas, etc. transmitem ao
mosto suas propriedades organolépticas, ou seja, cor, cheiro, sabor” (LIMA; AQUARONE; BORZANI,
1975).
Após terem realizado a mistura entre o suco e a calda, colocam-na em garrafões de vidro
com ajuda de um funil de plástico. Os garrafões têm cinco ou 30 litros de capacidade
aproximadamente. Os maiores contêm uma massa de cimento na parte externa para evitar que
quebrem.
Os garrafões são então tampados com rolhas de cortiça que recebem ainda uma camada de
cera de abelha ao redor. Quanto à vedação dos garrafões Seu Zé disse que “o ar é coisa muito
importante, não pode entrá; se entrá, enfraquece o vinho”, compromete a fermentação, e para Dona
Ná: “Se entrá ar capaiz que não fermenta”. A Dra. Rosane Freitas Schwan, microbiologista
especialista em leveduras da Universidade Federal de Lavras, nos contou que a fermentação nos
vinhos de frutas é realizada em condições anaeróbias, em ausência de oxigênio, mas que na etapa
inicial do processo a presença deste gás é benéfica para o crescimento dos microrganismos. Ela
sugeriu que Seu Zé e Dona Ná utilizassem uma pequena bomba de ar do tipo que é usada em
aquários para oxigenação inicial do meio.
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Figura 9: Mistura do suco de laranja com a calda de açúcar
Fonte: Francismar Elder dos Passos e Paulo César Pinheiro

Figura 10: Garrafões revestidos com cimento
Fonte: Paulo César Pinheiro e Francismar Elder dos Passos
O microrganismo predominantemente responsável pela fermentação na produção do vinho de
laranja é o Saccharomyces cerevisiae, um fungo unicelular amplamente distribuído na natureza e que
está originalmente presente nos caldos da laranja e da cana. É um microrganismo capaz de tolerar as
condições do meio: alta concentração inicial de açúcar, acidez e variações de temperatura. Pode
sobreviver tanto em condições aeróbias quanto anaeróbias, mas é sob anaerobiose que realiza a
fermentação: processo que converte o açúcar em etanol (álcool) e produz energia na forma de ATP
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(adenosina trifosfato) que será utilizada pelo Saccharomyces na realização de atividades fisiológicas
como absorção e excreção, por exemplo, e nas biossínteses necessárias à manutenção da vida,
como crescimento e multiplicação. Dona Ná disse que “é o fermento que fáiz isso” e Seu Zé “é o
azedume que tá lá dentro”, a levedura Saccharomyces cerevisiae.
Ele disse que “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho. Solta um gáis de dentro do garrafão
que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café”. A fermentação produz também o gás dióxido
de carbono (gás carbônico, CO2) e “quando o tempo tá frio ferve mais divagá”. Em baixa
temperatura a atividade fermentativa diminui produzindo menor quantidade do gás. A palavra
fermentação deriva do latim fermentare e foi dada por Louis Pasteur devido ao aspecto de fervura
provocado pelo desprendimento do gás carbônico. Pasteur também foi quem mostrou que a
fermentação é um processo vital para alguns microrganismos. Logo, tornou-se o nome geral para a
degradação anaeróbia da glicose ou de outros nutrientes orgânicos com geração e conservação de
energia na forma de ATP (NELSON; COX, 2006). A expressão glicólise anaeróbia também é
conhecida (do grego glykys = doce e lysis = quebra).
Um aspecto da fermentação alcoólica diz respeito aos mecanismos de transporte dos
açúcares para dentro da célula do Saccharomyces cerevisae onde ocorre a conversão em etanol.
Devido ao seu tamanho a sacarose não consegue penetrar na célula através da membrana celular,
sendo hidrolisada do lado externo da membrana com a ajuda de uma enzima produzida pela
levedura, a invertase. Isto produz glicose e frutose:

invertase
C12H22O11(aq) + H2O(l)

C6H12O6(aq) + C6H12O6(aq)

Sacarose

Glicose

Frutose

A glicose e a frutose têm a mesma composição química, diferenciando-se nas posições de
seus átomos conforme as representações abaixo:

Figura 11: Estruturas químicas da glicose e da frutose
Fonte: http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/fazendo-um-espelho-prata.htm
Ambas também não atravessam a membrana celular com facilidade, requisitando a ação de
proteínas transportadoras: as permeases, que, no entanto, têm maior afinidade pela glicose. Assim,
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esta molécula é captada do meio mais rapidamente e é levada para o interior da célula através do
que se denomina difusão facilitada (ZASTROW; STAMBUK, 2000).
O processo de conversão da glicose em etanol, a fermentação alcoólica, envolve uma
sequência de 12 etapas e enzimas. A sua elucidação envolveu enorme quantidade de pesquisas e
pelo menos 50 cientistas durante a primeira metade do século XX, com desenvolvimento de métodos,
equipamentos, isolamento e purificação de substâncias e discussões que impulsionaram a ciência da
Bioquímica. As pesquisas seguiram duas rotas de investigação: uma envolvendo a fermentação
alcoólica das leveduras e a outra direcionada à compreensão da fermentação láctica nos músculos,
havendo paralelos e interconexões.
Alguns cientistas envolvidos eram refugiados da Alemanha nazista e desenvolveram suas
pesquisas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Seis deles foram agraciados com prêmios Nobel por
suas contribuições à elucidação das etapas da glicólise, cujo caminho foi completamente
estabelecido em 1940 após um pouco mais do que 30 anos de estudos (BARNETT, 2003). A
equação mostrada a seguir exibe, de modo simplificado, o reagente inicial (a glicose), a participação
de enzimas e os produtos da reação: etanol e dióxido de carbono, mas não permite perceber os
detalhes, a complexidade do processo completo e os intermediários envolvidos:

C6H12O6

Enzimas

2 C2H5OH + 2 CO2

Conforme mencionou Seu Zé: “não tem nenhuma gota de álcool no vinho. É no fermentá que
dá o álcool. A gente não põe álcool no vinho, ele vira lá dentro. A fermentação dele é que cria esse
álcool”. Ao dizer “fermentação”, Seu Zé está usando a mesma denominação dada pelo cientista Louis
Pasteur para o processo. O verbo “fermentá” e o que Dona Ná disse: “é o fermento que fáiz isso” e
“se entrá ar capaiz que não fermenta”, são derivadas.
Os produtos finais da fermentação alcoólica, o dióxido de carbono (CO 2) e o etanol (C2H5OH),
não tem utilidade para as leveduras (LIMA et al, 2001). Por serem moléculas pequenas e interagirem
adequadamente com a camada de lipídeos da membrana celular desses organismos, atravessam-na
por difusão simples e são liberados para o meio externo (YUAN; OBUCHI; KURIYAMA, 2000;
ZASTROW; STAMBUK, 2000), tal como disse Seu Zé: “ferve lá dentro do garrafão pra virá vinho”,
“solta um gáis de dentro do garrafão que bobuia igual quando ferve uma água pra fazê café”.
A mistura permanece isolada dentro dos garrafões por oito dias, mas por que este tempo?
Após este período as rolhas de cortiça são retiradas e trocadas por pequenos cilindros ocos de
bambu, medindo de 4 a 8 cm de comprimento e com diâmetro aproximadamente igual ao da boca
dos garrafões, nos quais adaptam a extremidade de uma mangueirinha de plástico que tem cerca de
40 cm de comprimento. Ao redor passam cera de abelha. Também usam rolhas de cortiça perfuradas
em substituição aos cilindros de bambu, adaptam a mangueirinha e tampam a boca dos garrafões.
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Figura 12: Cilindros de bambu
Fonte: Francismar Elder dos Passos

A extremidade livre das mangueirinhas é colocada em um recipiente com água onde borbulha
o gás produzido na fermentação, o dióxido de carbono: “tem que colocá pra fermentá, se não colocá
não fermenta” (Dona Ná), “tem que colocá dentro do copo com água pra não entrá ar, o ar só tem que
saí”, “o ar é coisa muito importante, não pode entrá, se entrá enfraquece o vinho” (Seu Zé). É preciso
garantir condição anaeróbia para não comprometer a fermentação. Por isso, vedam a boca dos
garrafões com rolhas contendo mangueiras cujas extremidades livres são colocadas dentro de um
copo com água para a saída de gás. A fermentação produz dióxido de carbono, mas requer ausência
de oxigênio.

Figura 13: Garrafões com as mangueirinhas
Fonte: Francismar Elder dos Passos
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A fermentação termina após cerca de dois meses, havendo diminuição substancial da
quantidade de gás que borbulha no recipiente com água. Nesta etapa a quantidade de etanol
produzido afeta o metabolismo das leveduras. Em concentrações alcoólicas acima de 16% elas
morrem, a 6% e a 15% apenas 0,25% e 0,05% das leveduras sobrevive, respectivamente (PEIXOTO,
2002, p.302).
Concluída a fermentação, os cilindros de bambu ou as rolhas com mangueirinhas são
retirados e os garrafões são novamente tampados com as rolhas de cortiça normais. O vinho está
quase pronto, mas permanece dentro dos garrafões vedados por mais dois meses. Deposita-se no
fundo uma “borra” que segundo Seu Zé é a “sujeira ou o ácido da laranja”, provavelmente constituída
pelas leveduras mortas ou por materiais sólidos que depositaram e não foram separados
adequadamente pelo método de filtração usado.
Após esse tempo eles retiram o vinho dos garrafões mediante sucção do líquido
sobrenadante com uma mangueirinha. O vinho assim preparado possui cor de mel e leve gosto de
laranja. É armazenado em garrafas de vidro e está pronto para ser degustado durante as refeições e
especialmente nas datas festivas e comemorações familiares.

Figura 14: Vinho de laranja pronto para o consumo
Fonte: Daniela Regina Resende

É interessante notar que o vinho de laranja é preparado por Seu Zé e Dona Ná sem nenhum
conhecimento científico ou recurso tecnológico avançado. Certamente que o Ronaldo, filho do casal,
sabe um pouco mais agora sobre o que está envolvido na produção do vinho de seus pais e deve vêla agora de outro modo, mas isto irá alterar o modo da família produzir o vinho de laranja? Ajudará a
produzir um vinho melhor? Colocará o vinho de laranja nas prateleiras dos supermercados? A ciência
e a tecnologia podem alterar saberes e práticas desta natureza?
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APÊNDICE F – Tabela 3: Respostas dos alunos para as questões contidas na narrativa não híbrida
Grupo 1: “Não. Porque cada vinho tem uma cor”.
Grupo 2: “Exclusivamente não, refere ao vinho feito de laranja”.

Questão 1: A palavra vinho
não se refere
exclusivamente à bebida
preparada a partir da uva?

Grupo 3: “Não, pelo fato do vinho de uva ser o mais popular e industrialisado, com isso vem a impressão que só existe este vinho, na verdade
existem vinhos de várias frutas”.
Grupo 4: “Não, pois também a outros tipos também como a laranja, a jabuticaba e outros”.
Grupo 5: “Não porque pode ser preparado por outras frutas”.
Grupo 6: “Não, pois o vinho não é preparado exclusivamente só da uva, ele pode ser preparado de outras frutas”.
Grupo 7: “Não. O vinho pode ser preparado por varios tipos de fruta, como laranja, pessego, jabuticaba, maça”.

Grupo 1: “O vinho é produzido mais de trinta anos. Foi descobertor por d. Maria Silva”.
Grupo 2: “O vinho de laranja eu não sei, mas o de uva foi feito pela primeira vez em 7000 a.c.”.
Questão 2: Nos dias atuais,
o vinho é uma bebida
amplamente conhecida e
consumida pela
humanidade, mas desde
quando é produzido? Quem
descobriu?

Grupo 3: “Na época de Cristo o vinho já era consumido pelo povo, então é uma das bebidas mais antigas; achamos que possa ser os ebreus”.
Grupo 4: não respondeu.
Grupo 5: não respondeu.
Grupo 6: “O vinho é uma bebida consumida desde os primeiros tempos pois ele pode ter sido descoberto antes de Cristo conforme a
história”.
Grupo 7: não respondeu.
CONTINUA
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APÊNDICE F – Tabela 3: Respostas dos alunos para as questões contidas na narrativa não híbrida (continuação)
Grupo 1: “Porque para deixar a clorasão mais forte”.
Grupo 2: “Para ficar no pondo ideal, ou pra gerar o álcool”.
Grupo 3: “Para equilibrar o sabor do vinho, para que não fique muito adocicado”.
Questão 3: Por que usam
diferentes açúcares para
preparar o vinho de laranja?

Grupo 4: “É para equilibrar o gosto e a cor”.
Grupo 5: “Para fermentação e cor”.
Grupo 6: “Para fermentação e a cor”.
Grupo 7: “O açucar preto é mais puro que o cristal e tambem da uma cor mas escura na calda”.
Grupo 1: “Porque o açúcar preto é adquirido diretamente de um produtor local, na realidade tem cor marrom. O açúcar branco é também
conhecido como cristal por apresentar cristais grandes e transparentes”.
Grupo 2: “Porque um é cristal e o outro é mais pedrado”.
Grupo 3: “O açúcar preto ele é menos adocicado e contém maior quantidade de sais minerais, também é menos calórico. Já o açúcar branco
(cristal) contem mais calorias, é mais adocicado e ele não contém a mesma quantidade de sais minerais que o açúcar preto”.

Questão 4: Quais são as
diferenças entre os
açúcares usados?

Grupo 4: “O açúcar preto na realidade tem cor marrom e açúcar branco apresenta cristais e transparentes, são para equilibrar o gosto. E o
açúcar masgado e ele é fabrico artesanalmente e o açúcar crista é industrial e esse não é tão bom pra saúde”.
Grupo 5: “A diferença aparecem no gosto, na cor e na composição nutricional é que quanto mais escuro maior a vitaminas e minerais”.
Grupo 6: “Conforme lemos essa mistura entre os dois açucar é feita para se da a cor do vinho e seu sabor”.
Grupo 7: “A diferença entre os açucas e que o escuro é muito pouco encontrado e apresenta cristais menores e assim é mais natural da canade-açucar já o açucar branco é facilmente encontrado no comercio representa cristais maiores e não contem tanto caracteristica da cana-deaçucar por seres industrializado”.
CONTINUAÇÃO
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APÊNDICE F – Tabela 3: Respostas dos alunos para as questões contidas na narrativa não híbrida (continuação)
Grupo 1: “Significa quando meche o caldo no fogo ela derrete mais facio e rapito”.
Grupo 2: a) “O açúcar aquece há água fazendo com que o açúcar derreta”. b) “Porque mexendo á água com o açúcar faz com que o mesmo
derreta mais fascilmente”.
Grupo 3: a) “O calor do fogo fas o açúcar passar de sólido para líquido, fasendo disso a formação da calda do açúcar”. b) “O calor do fogo
derrete mais rápido o açúcar”.
Questão 5: O que significam
as frases: a) "O fogo fáiz o
açúca derretê" e b) "derrete
mais açúca"?

Grupo 4: a) “O fogo aquece o açúcar fazendo acontecer uma transformação química”. b) “Não apenas passa de estado sólido para líquido
dando a impressão de derrete”.
Grupo 5: a) “Porque o fogo aquece e faz a calda” b) “Mudança de estado pelo calor”.
Grupo 6: a) “Por que quando o açucar entra em uma temperatura elevada ele derrete”. b) “Na agua quente o açucar derrete mais rápido e
forma uma calda mais fina”.
Grupo 7: a) “O calor do fogo faz o açucar derreter virando calda”. b) “A temperatura quanto mas alta o açucar derrete”.
Grupo 1: “Porque se deixar o açúcar no fogo queima”.

Questão 6: Por que a calda
de açúcar deve ser aquecida
sem “deixá fervê”?

Grupo 2: “Não se deve deixar ferver, pois se colocarem os outros ingredientes com a calda fervendo vai azedar o vinho, e fara com que não
de certo”.
Grupo 3: “Porque se não ele amarga e ele fica empedrado”.
Grupo 4: “Para ela ficar mais sólida”.
Grupo 5: “Porque se não a calda queima e fica amarga”.
Grupo 6: “Pois se ela ferver a hora que esfriar ela vai estar dura não podendo ser misturada ao suco de laranja”.
Grupo 7: “Porque se a calda do açucar ferver ela vai evaporar”.
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APÊNDICE F – Tabela 3: Respostas dos alunos para as questões contidas na narrativa não híbrida (continuação)
Grupo 1: “Para a calda esfriar”.
Grupo 2: “Pois se preparar o vinho com a calda feita no mesmo dia ela pode ficar um pouco quente e se tiver quente pode acaretar
azedamento do vinho”.
Questão 7: Por que é
importante preparar a calda
"um dia antes pra tê certeza
que vai tá bem fria”?

Grupo 3: “Porque quanto maior o tempo ou espera, mais teremos a certesa de que estará mais fria”.
Grupo 4: “Por causa de que se preparar o vinho com a calda quente vai acelera o processo, e o vinho não vai da certo, podendo azedar o
vinho”.
Grupo 5: “Para ter a certeza que vai estar fria para ser filtrada”.
Grupo 6: “Por que quando for misturado ao suco de laranja ela não cause nada de errado”.
Grupo 7: “Porque ela atinge uma temperatura mais fria”.

Grupo 1: “Por causa do seu tipo de laranja”.
Grupo 2: “Porque elas não estão mais verdes por isso elas ficam mais doces”.
Grupo 3: “Porque existe muitas variedade de espécies de laranja”.
Questão 8: Por que algumas
laranjas são azedas e outras
doces?

Grupo 4: “Porque as maduras tem menos ácidos e as verdes tem mais ácidos”.
Grupo 5: “Por causa da acidez, por causa do açúcar etc”.
Grupo 6: “Isso não tem importancia nenhuma pois são laranjas colidas no próprio quintal”.
Grupo 7: “Quanto mais azeda ela for mas acida ela é”.
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APÊNDICE F – Tabela 3: Respostas dos alunos para as questões contidas na narrativa não híbrida (continuação)
Grupo 1: “Porque quanto mais maduras elas ficam mais doces elas são”.
Grupo 2: não respondeu.
Grupo 3: “Porque quanto mais madura menos ácido (no caso do ácido que dá o sabor)”.
Questão 9: Por que as
laranjas maduras são mais
doces?

Grupo 4: “Por causa de menos ácidos”.
Grupo 5: “Quando estimulados pelo etileno desatan a produzi-lo em maior quantidade e entram num frenesim de atividade”.
Grupo 6: “Pois o seus açúcares estão mais consentrado”.
Grupo 7: “Porque ela esta no ponto de ser colhida”.

Grupo 1: “Por causa do sumo da laranja”.
Grupo 2: “Porque o sumo da casca não pode misturar com o suco da laranja, porque se não o vinho fica ruim”.

Questão 10: Por que o
caldo das laranjas não pode
ser extraído usando
espremedores elétricos? No
que isto interfere?

Grupo 3: “Pelo fato do vinho ser um produto artesanal, se usamos os espremedores elétricos ele perderá as propriedades, tornando-se um
vinho industrialisado. O sabor não seria o mesmo”.
Grupo 4: “Porque interfere nas funções inorgânicas”.
Grupo 5: “Porque extraídos em espremedores tem risco de cair sumo aí o vinho fica amargo”.
Grupo 6: “Para que não se misture ao sumo pois dá um gosto amargo ao vinho”.
Grupo 7: “Sim porque usando espremedores eletrico corre o risco de sair sumos e contaminando o caldo”.
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APÊNDICE F – Tabela 3: Respostas dos alunos para as questões contidas na narrativa não híbrida (continuação)
Grupo 1: “Para não queibrar e ficar ressistente”.
Grupo 2: “Porque esses garrafões são muito grandes e são neles que fazem a fermentação e se não revesti ele com cimento o garrafão se
quebra”.
Questão 11: Por que
revestem os garrafões de
vidro grandes com
cimento?

Grupo 3: “Para evitar que os garrafões quebrem”.
Grupo 4: “Para evitar que quebrem”.
Grupo 5: “Para não aver risco dos garrafão quebrar”.
Grupo 6: “Para que eles não quebrem”.
Grupo 7: “Por que os garrafões não suporta o peso”.

Grupo 1: “Porque não se fermenta”.
Grupo 2: não respondeu.
Grupo 3: “O ar não pode entrar porque se não ele enfraquece o vinho”.
Questão 12: Por que não
pode entrar ar na mistura?

Grupo 4: “Porque enfraquece o vinho, pois se entrar ar não a fermentação”.
Grupo 5: “Porque se entrar ar o vinho não fermenta”.
Grupo 6: “O ar pode atrapalhar a fermentação do vinho”.
Grupo 7: “Por que não fermenta direito e se entra ar enfraquece o vinho”.
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APÊNDICE F – Tabela 3: Respostas dos alunos para as questões contidas na narrativa não híbrida (continuação)
Grupo 1: “A fermentasão”.
Grupo 2: “Fermentação e solta o gás por causa do açucar”.
Questão 13: Quando Seu Zé
disse que “ferve lá dentro
do garrafão pra virá vinho”
e que “solta um gáis de
dentro do garrafão que
bobuia igual quando ferve
uma água pra fazê café”, o
que está acontecendo?

Grupo 3: “O processo ou fermentação”.
Grupo 4: “Está acontecendo a fermentação”.
Grupo 5: “A fermentação é a açucar virando álcool e ácido”.
Grupo 6: “A fermentação”.
Grupo 7: “Esse é um processo onde o açucar esta transformando em alcol e liberando gas carbonico”.

Grupo 1: “Por causa da temperatura”.
Grupo 2: “Por causa da temperatura ser mais baixa, não tem muito calor”.
Grupo 3: “Porque como o tempo não está quente, então não aquece os garrafões, o processo ou fermentação demora; devido a umidade do
ar”.
Questão 14: Por que
“quando o tempo tá frio
ferve mais divagá”?

Grupo 4: “Porque quando está frio ferve mais devagar”.
Grupo 5: “Pois a temperatura esta baixa”.
Grupo 6: “Pois a temperatura está mais baixa o que não influencia muito na fermentação”.
Grupo 7: “Porque a temperatura esta diminuindo”.
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APÊNDICE F – Tabela 3: Respostas dos alunos para as questões contidas na narrativa não híbrida (conclusão)
Grupo 1: “Sim, pois quando o suco de laranja com o caldo fermenta se dá um gosto igual o do alcool”.
Grupo 2: “O açúcar que cria esse álcool, porque ele ferve dentro do garrafão”.
Questão 15: Qual é a sua
interpretação para esta
frase: “É no fermentá que
dá o álcool. A gente não
põe álcool no vinho, ele vira
lá dentro. A fermentação
dele é que cria esse álcool”?

Grupo 3: “Porque com a fermentação da mistura da calda do açúcar com a laranja ocorre uma reação química, formando assim esse álcool”.
Grupo 4: “Sim, pois já vem do açúcar é uma reação química”.
Grupo 5: “Sim”.
Grupo 6: “Pois o alcool se dá na mistura dos ingredientes usados para fazer o vinho de laranja”.
Grupo 7: “Pois na fermentação que esta correndo um processo de transformação do açucar para o alcool”.

CONCLUSÃO

(Fonte do autor)
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APÊNDICE G – Tabela 4: Respostas dos alunos ao final dos trabalhos
Perguntas

1 – O jeito de Seu Zé e Dona Ná
falar e explicar o preparo do
vinho de laranja ajuda a
entender o jeito da ciência falar e
explicar a respeito do preparo
deste vinho? Por quê?

Respostas

1 – “Sim, quando eles falam, o processo parece mais fácil de ser compreendido, ajuda a compreender a ciência.”
2 – Idem 1.
3 – “Sim. Pois um ajuda a compreender o outro.”
4 – “Sim, o jeito deles torna mais facil para entender, mas é quase igual a ciência.
5 – “Porque eles vão falando e esplicando vão ajudando a intender a química.”
6 – “Sim pois o jeito popular deles identifica com os outros, já o jeito da ciência usa muito a química, dá mais detalhes,
mais explicações, já o do Seu Zé e Dona Ná, eles vão direto ao assunto, de como produzir.”
7 – Idem 6.
8 –“Sim, porque é bem mais fasio de aprende as fabricação artezanal de vinhos cazeiros.”
9 – “Sim. Porque a ciência sempre tem um geito mais diferente de entender. E o de dona Ná é mais objetivo.”
10 – “Porque com a ciências sempre tem um jeito dificio e entender o de dona Ná é mais objetivo.”
11 – “Porque com a ciência sempre tem um jeito mais difícil de entender o de d. Ná e seu Zé falam de um modo mais
facio.”
12 –“Porque mostra a quantidade certa o processo da fermentação.”
13 – “Sim pois cada um tem seu geito e modo de explicar.”
14 – “Sim, porque consilhia a química e o meio artezanal da fabricação.”
15 – “Faltou dicinário.”
16 – “Sim, pois um completa o outro assim fazendo dar sentido no método da ciência e do Seu Zé.”
17 – Idem 16.
18 – “Sim, porque eles já sabe e entende do assunto.”
19 –“Sim porque eles usam a linguagem popular e não a científica.”
20 – “Sim, pois é mais fácil de saber o modo que eles falam que os químicos.”
21 – “Sim, explica de uma forma mais simples.”
22 – “Sim, pois ajuda até entende melhor.”
23 – “Sim. Por que é uma linguagem mais simples sem muitas fomulas ou contas.”
24 – “Sim pois eles explica algumas coisas que talvez a química não responderia, o jeito de fazer.”
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APÊNDICE G – Tabela 4: Respostas dos alunos ao final dos trabalhos (continuação)
Perguntas

Respostas

2 – Você acha que as aulas de
Química ficam mais interessantes
quando se estuda um saber da
comunidade? Por quê?

1 – “Sim. Trazer a química de uma forma popular a torna mais interessante, pois entendemos para que serve no dia-a-dia.”
2 – Idem 2.
3 – “É importante estudo as celula das coisa.”
4 – “Sim, pois nos traz uma ideia melhor para que se serve a quimica.”
5 – “Sim. Porque você presta mais atenção para ver como é feito e descobre muitas coisas faceis.”
6 – “Sim, porque você aprende a química de um jeito interessante, ou seja, de coisas que você vê no seu dia-a-dia.”
7 – Idem 6.
8 – “Sim, porque nos estamos estudando coisas de nossa terras.”
9 – “Sim, porque ajuda os alunos a entender melhor.”
10 – Idem 9.
11 – “Sim, porque nós ajuda a entender melhor.”
12 – “Sim porque mostra a capacidade da pessoa e da ciência.”
13 – “Sim porque fica mais descontraída e todos quer ouvi a opinião dos outros da sala.”
14 – “Sim pois dessa forma a química ficou mais simples.”
15 – “Não, pelas teorias.”
16 – “Sim, pois da para conseguirmos ter um pouco de noção das coisas.”
17 – Idem 16.
18 – “Sim, porque a gente entendi melhor falando em linguagem popular.”
19 – “Sim porque a gente entende melhor falando em linguagem popular.”
20 – “Sim. Porque assim estará estudando a comunidade e saber mais deles.”
21 – “Sim.”
22 – ““Sim, porque assim sabemos entende melhor o que usamos ou utilizamos no dia-a-dia.”
23 – “Sim. Por que além de entender um pouco de química e aprende a cultura de algumas famílias.”
24 – “Sim pois as opiniões vaream de cada um e sempre aprendemos mais com os outros.”
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APÊNDICE G – Tabela 4: Respostas dos alunos ao final dos trabalhos (conclusão)
Perguntas

3 – Você gostou desta maneira
de estudar Química, ou seja,
estudar a Química junto com os
conhecimentos de Seu Zé e Dona
Ná? Por quê?

Respostas
1 – “Sim. São pessoas simples, que falam de forma direta, é mais fácil entender porque eles vão direto ao assunto.”
2 – Idem 2.
3 – “Por que e um modo facio e mas pratico de fazer.”
4 – “Sim pois me trouxe um conhecimento que eu não tinha.”
5 – “Porque é um modo facio e mais prático.”
6 – “Sim, porque aprendi através deles, todos os detalhes da produção do vinho.”
7 – Idem 6.
8 – “Sim, gostei da simplisidade deles ao fazer o vinho durante gerações até hoje não perdeu as suas caraquiterisca de
fazer um bom vinho de laranja.”
9 – “Sim. Pq sabemos que são pessoas populares são mais facio de entender.”
10 – Idem 9.
11 – Idem 9.
12 – “Sim. Porque mostra tudo sobre o processo explica sobre a fabricação e a fermentação.”
13 – “Sim porque eu não sabia que existia vinho de laranja.”
14 – “Sim, gostei pois dessa forma foi mais fácil de entender a forma da fabricação do vinho. E o que mais me chamou a
atenção foi que pelo jeito deles falarem e as fotos que foram anexadas me fez lembrar da época de roça e também dos
meus avós. Voltei no tempo.”
15 – “Não, pq isso não é cobrado na sua devida maneira.”
16 – “Sim. Deixa mais interessante.”
17 – Idem 16.
18 – “Sim, porque a gente aprende o que eles sabe e o que a professora nos ensina.”
19 – “Sim.”
20 – “O jeito deles é com agora os químicos não, porque Seu Zé e Dona Ná tem um jeito melhor de explicar.”
21 – “Sim, muito interessante.”
22 – “Sim, porque acaba que seu Zé e dona Ná não usa muito a matéria de química, eles explica simples e vai direto no
assunto.”
23 – “Sim, pois foi bem mais interessante.”
24 – “Sim foi divertido e descontraído de jeito que a aula se tornasse legal.”
CONCLUSÃO

(Fonte do autor)

144

APÊNDICE H – Tabela 5: Alguns aspectos das respostas dos alunos
Respostas
coerentes com a
narrativa “pura”

Respostas baseadas
nas experiências ou
em
suposições/hipóteses
dos estudantes

Respostas com
orientação científica
ou que se
apropriaram da
linguagem da ciência

Respostas que
sugerem
necessidade de
ensino

Respostas com
apropriação da
linguagem ou de
saberes específicos
de Seu Zé e Dona
Ná

Respostas com
cunho religioso
ou histórico

Respostas
possivelmente
consultadas na
internet via
celular

Todas as respostas à
questão 1

Grupos 4 e 7 à questão 1

Grupos 1, 4, 5, 6 e 7 à
questão 3

Todas as respostas às
questões 5, 8, 13, 14 e
15

Grupos 1, 2, 3, 4, 6 e 7 à
questão 5

Grupos 3 e 6 à
questão 2

Grupo 2 à questão 2

Grupo 1 à questão 2

Grupos 1, 2, 3, 4 e 7 à
questão 3

Grupos 3 e 5 à questão 4
Grupo 4 à questão 10

Grupos 4, 5, 6 e 7 à
questão 3

Grupos 1, 2, 5, 6 e 7 à
questão 10

Grupos 3 e 5 à
questão 4
Grupo 5 à questão 9

Grupos 3, 4 e 7 à questão 4

Grupos 4 e 5 à questão 5

Grupos 2, 3, 4 e 6 à questão
5

Grupo 7 à questão 6

Grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 7 à
questão 12

Grupo 2 à questão 6

Grupos 4, 5 e 7 à questão
8

Grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 à
questão 13

Todas as respostas à questão
6

Grupos 3, 4 e 6 à questão
9

Grupo 4 à questão 14

Grupos 2, 4 e 6 à questão 7

Grupo 4 à questão 10

Grupos 1, 2, 3, 5 e 7 à
questão 7

Grupos 2, 3 e 6 à questão 8

Grupos 5 e 7 à questão 13

Grupos 1 e 6 à questão 8

Grupos 1 e 7 à questão 9

Grupo 6 à questão 14

Grupos 1, 2, 5, 6 e 7 à
questão 10

Grupos 3 e 4 à questão 10

Grupos 3, 4 e 7 à questão
15

Grupos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 à
questão 4
Grupos 1, 2, 3 e 5 à
questão 5
Grupo 2 à questão 6

Grupo 7 à questão
13

Grupo 2 à questão 15

Grupo 7 à questão 11
Grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 à
questão 11
Todas as respostas à
questão 12

Grupos 1, 2, 3, 4, 6 e 7 à
questão 14
Grupos 1, 2, 4 e 6 à questão
15

Grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 à
questão 13

(Fonte do autor)
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APÊNDICE I – Tabela 6: Organização e análise das respostas dos alunos ao final dos trabalhos
Questões
1) O jeito de Seu Zé e Dona Ná falar e
explicar o preparo do vinho de laranja
ajuda a entender o jeito da ciência falar e
explicar a respeito do preparo deste
vinho?
1.1) Por quê?

Respostas afirmativas

Respostas negativas ou em outra direção

Todas, menos o aluno 15

Não respondeu à pergunta

- a linguagem da comunidade é mais fácil de
compreender em comparação com a linguagem
dos químicos (1, 2, 11, 19, 20 e 23);
- ajuda a compreender a ciência (1, 2 e 3);
- os “jeitos” são semelhantes (4);
- há falas que explicam e ajudam a entender a
Química (5);
- o jeito popular é mais próximo (relação de
identificação) (6, 7 e 19);
- Dona Ná e Seu Zé vão direto ao assunto, são
mais objetivos (6, 7, 9 e 10);
- a aprendizagem é facilitada (8);
- a ciência tem um jeito diferente/difícil de
entender (9, 10 e 11);
- descreve o procedimento/conhecimento empírico
(8 e 12);
- cada um tem seu jeito e modo de explicar (13);
- aproxima a química da produção do vinho (14);
- os conhecimentos se completam e, assim,
ganham sentido (16);
- a comunidade sabe e entende o que faz (17 e
18);
- há explicações mais simples (21);
- ajuda a entender melhor (22);
- o conhecimento envolve um saber-fazer (24).

O aluno parece ter sentido falta de um dicionário
para ajudar na tradução de palavras

CONTINUA

146

APÊNDICE I – Tabela 6: Organização e análise das respostas dos alunos ao final dos trabalhos (continuação)
Questões

Respostas afirmativas

Respostas negativas ou em outra direção

2) Você acha que as aulas de Química ficam mais
interessantes quando se estuda um saber da
comunidade?

Todas, menos o aluno 15

Não (aluno 15)

- a química de uma forma popular é mais
interessante (1, 2, 6 e 7);
- ajuda a entender para que serve no dia a dia (1,
2, 6, 7 e 22);
- traz uma ideia melhor para que serve a química
(4, 16, 17 e 23);
- prende a atenção e descobre muitas coisas
fáceis (5);
- estuda as coisas de nossa terra (8);
- ajuda a entender melhor (9, 10, 11 e 22);
- mostra a capacidade da pessoa e da ciência
(12);
- a aula fica mais descontraída (13);
- todos querem ouvir a opinião dos outros da sala
(13);
- dessa forma a química ficou mais simples (14);
- entende melhor falando em linguagem popular
(18 e 19);
aprende-se
mais
a
respeito
da
comunidade/cultura de outras famílias (20 e 23);
- há diferenças de opiniões (24);
- aprendemos mais com os outros (24).

O aluno parece não gostar de Química. disse não
ter gostado por causa da teoria.

2.1) Por quê?
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APÊNDICE I – Tabela 6: Organização e análise das respostas dos alunos ao final dos trabalhos (conclusão)
Questões

Respostas afirmativas

Respostas negativas ou em outra direção

3) Você gostou desta maneira de estudar
Química, ou seja, estudar a Química junto com os
conhecimentos de Seu Zé e Dona Ná?

Todas, menos o aluno 15

Não (aluno 15)

3.1) Por quê?

- A linguagem da comunidade é mais objetiva e,
portanto, mais fácil de entender (1, 2, 3, 5, 9, 10,
11 e 22);
São
conhecimentos
de
pessoas
simples/populares (relação de identificação) (1 e
14);
- É um conhecimento inédito (4 e 13);
- A maneira de estudar foi facilitada (3 e 5);
- Houve aprendizagem (6 e 7);
- É um conhecimento prático (3 e 5);
- É um conhecimento simples (8 e 22);
- É um conhecimento de gerações (8);
- Seu Zé e Dona Ná tem um jeito melhor de
explicar (9, 10, 11, 14 e 20);
- É um conhecimento explicativo simples (12 e
22);
- Despertou lembranças do passado e de
familiares (14);
- Despertou interesse (16, 17, 21 e 23);
- Houve diversão e descontração (24);
- Reúne os saberes da comunidade e da escola
(18).

- O ensino ou a avaliação deixou a desejar

CONCLUSÃO
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