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Quadro 6 – Ordem de exploração das perguntas do Hipermídia Etnográfico sobre o sabão de cinzas pela Professora Eliane e as estratégias de 
ensino por ela utilizadas. 
 

 
Pergunta do Hipermídia 

 

 
Estratégias de ensino 

 
1ª) Como podemos explicar o processo de obtenção 

da dicuada? 

 
-Experimentação. 
- Exploração das respostas dos grupos Álcalis,  The best team,  Escribas  e Artes. 
- Exploração da resposta do Pensador no hipermídia das ‘Visões de Mundo’. 
- Explicação do mecanismo da dissolução. 
- Explicação científica de ações específicas do processo. 
- Discussão sobre as diferenças entre o conhecimento científico e o conhecimento das 
produtoras do sabão. 
 

 
2ª) Que sal é esse que se forma com a evaporação da 

dicuada? 
 

 
- Experimentos e diálogos ao redor 
- Explicação dos fenômenos da dissolução do carbonato de potássio presente nas cinzas em 
água e hidratação dos íons K+ e CO3

2-. 
- Exploração da resposta do Pensador. 
- Exploração da resposta do grupo Álcalis para uma outra pergunta do Hipermídia. 
 

 
3ª) Por que a dicuada quanto mais forte mais rápido 

fáiz o sabão? 
 

 
- Exploração das respostas dos grupos no hipermídia. 
- Exploração da resposta do Pensador. 
 

 
4ª) O sabão de cinzas é uma invenção do povo 

mineiro? 
 

 
- Exploração do hipermídia das ‘Visões de Mundo’ pelos grupos de alunos. 
- Breve diálogo no final da exploração para conclusão da resposta. 
 

 
5ª) Por que a mistura da dicuada com a gordura 

produz sabão? 
 
 

 
- Exploração das respostas de todos os grupos no hipermídia das ‘Visões de Mundo’ com 
realização de intenso debate.  
- Análise da resposta do Pensador no hipermídia com debate e uso da lousa. 
- Exploração da reação de formação de um sabão na lousa.                                         Continua 
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Pergunta do Hipermídia 

 

 
                                                       Estratégias de ensino 

 
6ª) O que quer dizer Aparecida? 

 

 
- Exploração direta dos quadros de comparação entre linguagens presentes na resposta do 
Pensador e debate. 
 

 
 

7ª) De que estão falando? 
 
 

 
- Exploração das respostas dos grupos Álcalis e Escribas e debate. 
- Exploração da resposta do Pensador no hipermídia e usando a lousa. 
- Exploração da estequiometria da reação de formação de um sabão na lousa. 
 

 
8ª) Você é a favor ou contra o uso da soda no preparo 

do sabão de cinzas? 
 

 
- Exploração livre das respostas pelos grupos de alunos. 
- Exploração da resposta do grupo Os incríveis e debate. 
- Exploração de trechos da resposta do Pensador.     
- Debate. 
- Uso da lousa para explicar energia de ativação de uma reação química. 
 

 
9ª)  Você  acredita  que  um “olho gordo” influencia 

realmente o preparo do sabão de cinzas? 
 
 

 
- Exploração livre das respostas dos grupos pelos alunos. 
- Análise da resposta do grupo Águias. 
- Exploração de trechos da resposta do Pensador. 
- Debate. 
 

 
10ª) Você acredita que as fases da lua influenciam o 

preparo do sabão? 
 

 
- Exploração da resposta do Pensador. 
 

 
11ª) Qual é a sua opinião: o sabão de cinzas 

sobreviverá? 
 
 

 
- Debate. 
- Exploração da resposta do grupo Framafafe. 
- Exploração da resposta do Pensador. 
 

 


