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RESUMO 

Esta pesquisa buscou investigar e caracterizar os saberes de cabeleireiros sobre o procedimento de 

“luzes” capilar para elaborar uma narrativa híbrida e inseri-la em uma disciplina do curso de 

licenciatura em química da UFSJ, a fim de analisar seus efeitos entre os licenciandos. A visão 

freireana de diálogo foi integrada à pesquisa com o intuito de analisar suas contribuições para a 

pedagogia “Community Science” tendo em vista a formação de professores nesta perspectiva. Nós 

interagimos com dois cabeleireiros e uma cabeleireira, observamos quatro procedimentos e 

entrevistamos o mais experiente. Seus saberes decorrem da experiência, de cursos de formação 

profissional, são informados pelo conhecimento científico e há também outras crenças. No 

procedimento de “luzes” identificamos conteúdos que fazem parte dos currículos de química de nível 

médio. Para trabalhos em sala de aula, consideramos o vínculo indissociável entre conhecimento e 

contexto e o desenvolvimento de atividades dialógicas de problematização, pesquisa e interações com 

a comunidade. Na experiência com os licenciandos, eles leram a narrativa, responderam a um 

questionário, emitiram suas impressões e vivenciaram uma situação de ensino direcionada à 

compreensão da pedagogia de Paulo Freire, com enfoque em sua teoria da ação dialógica. A análise da 

pedagogia freireana vinculada à narrativa híbrida provocou reflexões tais como: o diálogo é 

fundamental não apenas no meio educacional, mas sim em todas as esferas da vida; a alteridade está 

relacionada à troca de conhecimentos, a saber ouvir e considerar o outro como autêntico e a 

amorosidade implica afeto, carinho, gostar de ensinar e fazê-lo com abertura para e reconhecimento de 

outros modos de conhecer, ou seja, fundamentalmente estar aberto ao diálogo. Os alunos 

demonstraram interesse pela pesquisa, pois, segundo eles, o uso da linguagem da comunidade facilita 

o entendimento e o aprendizado da linguagem da ciência. Paulo Freire contribui para a pedagogia 

“Community Science” de Jennifer Adams por colocar os sujeitos e seus saberes no mesmo nível 

(horizontalmente), desconstruindo, portanto, as relações de poder e privilégio normalmente 

estabelecidas nas aulas de ciências e de química. 

Palavras-chave: saberes de cabeleireiros, hibridização, pedagogia freireana, formação de professores 

de química. 
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ABSTRACT 

This research aimed to investigate and characterize the knowledge of hairdressers on the procedure of 

hair "lights" in order to elaborate a hybrid narrative and insert it into a discipline of the preservice 

Chemistry teacher’s education course of UFSJ and analyze its effects among the undergraduates. The 

Freirean view of dialogue was integrated in the research with the intention to analyze its contributions 

to the "Community Science" pedagogy vis-a-vis teachers’ education under this perspective. We 

interacted with three hairdressers (two men and a woman), observed four procedures and interviewed 

the more experienced. Their knowledge derive from experience, from professional training courses, 

are informed by scientific knowledge, and there are other beliefs also. On the "lights" procedure, we 

identified contents that belong to high school chemistry curricula. For the classroom work, we 

consider the inseparable link between knowledge and context and the development of dialogical 

activities involving problematization, research and interactions with the community. In the experience 

with the undergraduates, they read the narrative, answered to a questionnaire, showed their 

impressions and experienced a teaching strategy regarding the comprehension of Paulo Freire's 

pedagogy, focusing on his theory of dialogical action. The analysis of the Freirean pedagogy 

associated to the hybrid narrative caused reflections such as: dialogue is fundamental not only in the 

educational environment, but in all life; otherness is related to knowledge’s interchange, to know how 

to listen and consider the other as authentic, and love implies affection, care, like to teach and to do it 

with overture and recognition for other ways of knowing, that is, being fundamentally opened to 

dialogue. The academics showed interest by the research, according to them the community’s 

language facilitates understand and learn science’s language. Paulo Freire contributes to Adams' 

pedagogy as he puts the subjects and their knowledges in the same level (horizontally), thereby 

deconstructing the power and privilege relationships usually established in the science and chemistry 

classes. 

Keywords: Hairdressers, hybridization, Freirean pedagogy, chemistry teachers’ professional 

development. 
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Eu, os saberes dos cabeleireiros e esta pesquisa... 

 
Eu gostaria de dizer alguma coisa sobre o meu começo – no qual ainda estou, 
porque estou sempre no começo [...]. Estou convencido de que para criar alguma 
coisa é preciso começar a criar. Não podemos esperar para criar amanhã, temos que 
começar criando. [...] Se não temos qualquer tipo de sonho, estou certo de que será 
impossível qualquer coisa (FREIRE, 2003, p. 78). 

 
Meu interesse pela área da Educação surgiu em 2012 quando comecei a cursar 

disciplinas do curso de Licenciatura em Química na Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ). As disciplinas didáticas e práticas de ensino aguçaram meu interesse pela pesquisa 

acadêmica, em especial uma intitulada Instrumentação para o ensino de química IV, na qual 

entendi o propósito da pesquisa na educação em ciências e pude ter contato com o trabalho 

realizado pelo professor e hoje meu orientador Paulo César Pinheiro. O trabalho era sobre As 

mulheres de Minas Gerais e o sabão de cinzas e me chamou atenção por se tratar da 

fabricação de sabão usando cinzas por mulheres que não possuíam conhecimento científico, 

mas modos próprios de saber, fazer e falar sobre o sabão.  

A partir de então comecei a pensar sobre a importância de trazer os saberes da 

comunidade para a escola, porque é nesse meio que os alunos vivem, há relações com a 

ciência e isto pode favorecer a compreensão dos alunos sobre a realidade. Acredito também 

que isto pode motivar e aumentar o interesse dos alunos pela educação em ciências, porque 

nas aulas de química o saber escolar costuma ser ensinado de maneira matematizada, 

verbalista, descontextualizada, dogmática, abstrata e a-histórica. Com este intuito, resolvi 

fazer a prova de mestrado em educação do Programa de Pós-Graduação Processos 

Socioeducativos e Práticas Escolares (PPEDU) da UFSJ para pesquisar sobre um saber da 

comunidade e inseri-lo no ensino de química. 

Meu propósito foi investigar um saber que estivesse relacionado com o mundo das 

pessoas, com o cotidiano. Até que um dia fui a um salão de beleza na minha cidade natal, 

Teixeiras-MG, para pintar o cabelo. Lá comecei a pensar: qual é a química presente nos 

procedimentos dos cabeleireiros? Eles possuem conhecimento científico? Entendem alguma 

coisa de química ou esta ciência não faz parte de suas culturas? Mediante esses 

questionamentos, escrevi meu pré-projeto de pesquisa intitulado “Inclusão dos saberes 

populares nas aulas de química no Ensino Médio: Perspectivas de mulheres que trabalham em 

salões de beleza em São João del-Rei- MG”. Realizei o processo seletivo e resultado foi 

satisfatório, consegui entrar no mestrado em educação. Assim, minha pesquisa teve início a 

partir da curiosidade em conhecer a química presente nos tratamentos de cabelos realizados 
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em salões de beleza e analisar as possibilidades de inserção desses conhecimentos nos 

currículos escolares. No decorrer do tempo, tive a oportunidade de conhecer o material do 

sítio Ciência na Comunidade, que fez parte dos estudos de pós-doutorado do meu orientador. 

Neste sítio, interagi com duas “narrativas híbridas” de saberes da comunidade e da ciência, 

com textos tratando de conteúdos epistemológicos e os questionários da pesquisa. Notei que 

este material foi direcionado para professores e daí decidi fazer o mesmo em minha pesquisa: 

investigar e caracterizar os saberes de cabeleireiros sobre o procedimento de “luzes” capilar 

para elaborar uma narrativa híbrida e inseri-la em uma disciplina do curso de licenciatura em 

química da UFSJ, a fim de analisar seus efeitos entre os licenciandos. Dentre os diversos 

tratamentos de cabelos que envolvem química, escolhemos aprofundar o procedimento de 

“luzes” por ser um dos mais frequentes nos salões de beleza. Após interagir com os 

cabeleireiros e este procedimento, realizei uma pesquisa bibliográfica e elaborei a narrativa 

híbrida “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos, na qual os saberes 

dos cabeleireiros foram associados às suas explicações científicas.  

Para analisar a interação dos licenciandos com a narrativa elaborei algumas 

perguntas procurando sondar aspectos de natureza emocional, a clareza e inteligibilidade dos 

textos, a contribuição das imagens para a compreensão dos procedimentos descritos, a 

aprendizagem dos conceitos químicos, direcionamentos pedagógicos e metodológicos e o 

despertar de sensibilidade para o ensino por meio das culturas da comunidade. As perguntas 

foram as seguintes: Os acadêmicos demonstram algum tipo de afeto ou desafeto pela 

narrativa? De que tipo? A linguagem da narrativa apresenta clareza e inteligibilidade? As 

imagens ajudam a compreender o que foi narrado? Eles aprendem Química na interação com 

a narrativa? A narrativa híbrida permite apreender o procedimento de “luzes” capilar? Os 

licenciandos consideram ser possível utilizar os saberes dos cabeleireiros para ensinar 

Química? Como sugerem fazê-lo? A narrativa leva os licenciandos a perceber a existência de 

saberes na comunidade que podem ser usados para ensinar Química?  

A última questão acima tem relação com o referencial teórico inicialmente adotado 

na pesquisa (ADAMS, 2012), no qual foi mencionada uma atividade escolar realizada nas 

aulas de biologia de uma escola de ensino médio no Brasil (BAPTISTA; El HANI, 2009 apud 

ADAMS, 2012, p. 1170) em que termos usados tradicionalmente na agricultura foram 

colocados frente aos termos científicos correspondentes nas aulas de biologia. O que se 

destacou nessa experiência, segundo a autora, foi a relevância da palavra “diálogo” para se 

referir ao modo através do qual as ideias revelam seus contextos culturais: 
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A linguagem é um meio de expressão poderoso através do qual a cultura é 
transmitida e a ideologia da linguagem dá forma ao modo com as pessoas 
interagem, além de estabelecer relações de poder e privilégio (Winford, 2003). Ela 
pode fornecer meios para a expressão de perspectivas alternativas, mas também 
pode ser usada para reforçar uma perspectiva dominante e excludente. Nas aulas de 
ciências, o único discurso frequentemente aceitável/valorizado é aquele que usa as 
palavras e a linguagem científica para descrever as experiências dos alunos, as 
quais podem incluir conceitos, mas não a linguagem sancionada pela ciência, como 
evidenciado pelo estudo de Baptista e El-Hani (ADAMS, 2012, p. 1170, tradução 
de Paulo César Pinheiro). 
 

A ênfase ao diálogo da autora nos pareceu estar relacionada a uma abertura para a 

inserção de outras linguagens nas aulas de ciências. Todavia, não identificamos o uso ou 

aprofundamento teórico da noção de diálogo nas referências citadas acima. Neste sentido, 

resolvemos verificar qual seria contribuição freireana para estas perspectivas.  

Segundo a visão freireana, aquele pesquisador compromissado com os saberes 

autênticos, com os saberes das classes – em sua práxis, em sua pronúncia do mundo, caminha 

pelos seguintes princípios dialógicos: a humildade, a confiança, o amor ao mundo e aos 

homens, a fé nos homens, a esperança e o pensar crítico. Nesta pesquisa, optei por enfatizar 

especificamente os princípios de alteridade e amorosidade, componentes da práxis dialógica 

de Paulo Freire, para verificar como estudantes de licenciatura veem esses princípios e como 

os afetam na análise da narrativa híbrida elaborada no contexto desse estudo. Deste modo, 

defini outras questões de pesquisa: Quais as visões dos estudantes sobre diálogo, 

amorosidade e alteridade após a interação com a narrativa híbrida? O que ocorre com essas 

visões após serem introduzidos à pedagogia freireana? Qual é a contribuição da noção de 

diálogo de Paulo Freire para a formação de professores na perspectiva da interação com a 

narrativa híbrida elaborada nesse estudo?  

Esta dissertação foi organizada da seguinte forma: no capítulo seguinte apresento as 

bases teóricas da minha pesquisa; no capítulo 3 descrevo os caminhos que foram percorridos; 

no capítulo 4 apresento a análise das experiências obtidas na pesquisa; e finalmente, como 

forma de concluir, apresento os possíveis sentidos e as respostas para as minhas perguntas de 

pesquisa. 
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2.1.  Referenciais Teóricos 

Essa pesquisa teve como referenciais teóricos a pedagogia “Community Science” e a 

teoria da ação dialógica de Paulo Freire. Na verdade, consistiu em uma tentativa de sondar as 

contribuições da segunda para a primeira. A seguir, apresento cada um desses referenciais 

separadamente e depois a convergência de ambos para a pesquisa.  

 

2.1.1.  A pedagogia “Community Science” (Comunidade Ciência) 

A aproximação com a comunidade vem sendo frisada na literatura internacional da 

educação em Ciências por Jennifer D. Adams, professora assistente de educação científica no 

colégio de Brooklyn CUNY. Tem experiência em ensino de ciências no Departamento de 

Educação de Nova Iorque, cidade de Nova Iorque e no Museu Americano de História Natural. 

Todas as experiências de Adams, incluindo a de sua própria educação influenciaram seus 

interesses de pesquisa que incluem a educação científica informal (tanto em museus e em 

instituições de ensino e aprendizagem dentro do contexto do conhecimento da ciência e 

compreensão nas experiências do dia a dia), formação de professores e estudos culturais da 

educação científica. Ela atualmente é bolsista no Centro Avançado de Educação Científica 

Informal e no Colégio de Brooklyn (FRASER et al., 2012). 

Jennifer D. Adams escreveu um texto cujo título podemos traduzir na forma de 

“Comunidade ciência: aproveitando formas locais para promover a ciência na educação em 

Ciências” (Community Science: Capitalizing on Local Ways of Enacting Science in Science 

Education), que constituí um capítulo da seção VIII do Segundo Manual Internacional de 

Educação em Ciências (Second International Handbook of Science Education); neste, a autora 

apresenta o constructo “Community Science” visando reunir trabalhos de pesquisa e ensino 

realizados em várias partes do mundo. 

Inicialmente, Adams apontou que o termo Community Science tem sido utilizado na 

psicologia para descrever iniciativas de pesquisa e educação com foco na melhoria de vida de 

uma determinada comunidade, as quais geralmente partem de especialistas. A sua tradução 

seria “Ciência Comunitária”. Com relação a isso, ela levantou questões como: Como a 

comunidade conhece e compreende as questões científicas e de saúde? Como as práticas da 

ciência são articuladas localmente? Como os saberes da comunidade podem ser utilizados 

para criar oportunidades de aprendizagem em Ciências? Considerando a proposta da autora e 

explorando sua análise no sítio Ciência na Comunidade 

(www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade), a tradução do termo “Community Science” adquire 

outro significado na forma de “Comunidade Ciência”. 
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“Comunidade Ciência” admite que boa parte da aprendizagem da ciência acontece 

em contextos informais, de escolha mais livre e auto direcionada. Um conceito chave é o de 

“diferença recursiva” (recursive difference), que considera a repetição na escola dos saberes 

que os alunos conhecem, vivenciam e constroem em suas vidas segundo uma estrutura na qual 

os alunos são estimulados a integrar o conhecimento da sala de aula e da comunidade 

(ADAMS, 2012, p. 1163-1164). Adams considera “Comunidade Ciência” como uma 

peculiaridade da educação em Ciências baseada em recursos locais. Relaciona-se à 

valorização de recursos da comunidade na educação em ciências, identificando tipos de 

conhecimento, evidências e formas de uso e compreensão da ciência. É uma ciência 

contextualizada, que é moldada pelo senso das pessoas de cada lugar. O conhecimento 

científico é, assim, visto como uma forma de alcançar objetivos comunitários e pessoais. 

  
É a re/ligação da ciência que existe na comunidade com a ciência que se aprende 
na escola. Como tal, Comunidade Ciência cria uma estrutura pedagógica que faz 
com que as formas locais de uso da ciência tornem-se centrais para a prática e a 
discussão da ciência nas salas de aula, onde é cada vez mais importante estabelecer 
conexões entre a ciência articulada no currículo e a ciência que os alunos 
experimentam em seus mundos de vida (ADAMS, 2012, p. 1166, tradução de 
Paulo César Pinheiro). 
Em resumo, o constructo criado por Adams propõe re/conectar a ciência ensinada 
na escola com a ciência que existe na comunidade; esta última envolve os saberes 
culturais das pessoas, a ciência das atividades diárias, a ciência presente nos 
ambientes informais de aprendizagem, os entendimentos cotidianos de ciência e as 
decisões que utilizam o conhecimento científico. É uma maneira de ensinar 
sensível ao “senso local” dos alunos que utiliza recursos (saberes, práticas e 
discursos) da comunidade visando desenvolver habilidades para utilização do 
conhecimento científico como forma de melhoria da qualidade de vida (CIÊNCIA 
NA COMUNIDADE, 2016). 
 

Em seu texto, Adams reúne seis experiências observadas na literatura a fim de 

estabelecer o constructo “Community Science”. Uma delas foi realizada com estudantes do 

ensino médio em um projeto chamado “City-as-Lab” (Cidade-como-Laboratório) em uma 

escola da cidade de Nova York, que envolveu uma professora e uma estudante de doutorado 

na direção de, junto com alunos, analisar os hábitos de saúde relativos à alimentação na 

comunidade local. Primeiramente as ações começaram em sala de aula com a apresentação do 

filme Supersize Me (“Prejuízos de comer no MacDonald’s” ou “A dieta do Palhaço”). 

Posteriormente foram exibidas estatísticas de óbitos relacionadas a problemas de saúde na 

comunidade. O objetivo destas ações foi atrair os alunos para a realização de uma pesquisa 

sobre os alimentos disponíveis localmente. A partir de suas vivências e saberes, os alunos 

formularam hipóteses, perguntas e programaram verificá-las na comunidade. Realizaram a 
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quantificação dos tipos de alimentos disponíveis em restaurantes, supermercados e outros 

pontos comerciais, coletando dados em 80 locais, que foram mapeados posteriormente. Eles 

demonstraram grande comprometimento na coleta de dados na comunidade e quando foram 

percebendo deficiências ou falta de alimentos saudáveis na comunidade, reivindicaram 

melhorias juntos aos comerciantes e foram correspondidos; tornaram-se, também, capazes de 

compartilhar o que haviam aprendido com as pessoas da comunidade. 

 
O projeto Cidade-como-Laboratório permitiu aos estudantes usarem o contexto da 
comunidade para aprender a coletar, analisar, expor e comunicar dados. O projeto 
teve um propósito para os alunos quando usaram seus próprios saberes sobre a 
comunidade para elaborarem um projeto de pesquisa e compartilharam com a 
comunidade o conhecimento adquirido. Quando perceberam que havia injustiças 
relativas às opções alimentares, exigiram mudanças. Para eles, este projeto de 
comunidade ciência tinha um objetivo maior do que simplesmente receber uma 
nota (ADAMS, 2012, p. 1168, tradução de Paulo César Pinheiro). 
  

Adams propõe interligar a ciência que existe na comunidade com a ciência ensinada 

na escola, utilizar recursos (saberes, práticas e discursos) da comunidade almejando a 

utilização do conhecimento científico como forma de melhoria da qualidade de vida. Em uma 

das experiências descritas sobre ciência das plantas e empreendedorismo, realizada em 

ambientes informais de aprendizagem, crianças de 11 a 14 anos interagiram com jardineiros 

em um projeto comunitário intitulado “City-Farmers” (Fazendeiros da Cidade) (RAHM, 2002 

apud ADAMS, 2012, p. 1169), demonstrando 

 
(...) o poder da integração dos princípios científicos em práticas e processos que 
permitem aos estudantes atingir objetivos determinados na e para a comunidade, 
contrariamente à aprendizagem isolada de princípios científicos sem esforço e 
vínculo com um local, que normalmente envolve somente a memorização e não 
tem outra utilidade além de serem cobrados nas avaliações. Comunidade ciência 
intensifica as habilidades dos alunos para usarem o conhecimento da ciência como 
uma ferramenta na busca de motivações e objetivos pessoais e de base comunitária 
(ADAMS, 2012, p. 1169, tradução de Paulo César Pinheiro). 
 

Outra experiência informal relatada foi uma conversa entre estudantes durante um 

almoço (SEILER, 2001, apud ADAMS, 2012, p. 1169). A discussão foi sobre como afinar 

instrumentos musicais, mais especificamente um tambor, e os estudantes demonstraram uma 

linguagem própria informada por conhecimento científico. Nesta experiência particular, 

Adams se referiu ao diálogo como um espaço híbrido de fusão de saberes e observou a 

necessidade de o educador criar “estruturas” que proporcionem aos estudantes utilizar seus 

recursos próprios e conhecimentos culturais, criando um ambiente de aprendizagem para si 

mesmos. 
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Adams citou duas experiências relacionadas aos saberes tradicionais. Uma delas se 

referiu a uma atividade escolar em que os saberes científicos e tradicionais sobre plantas 

foram colocados em diálogo nas aulas de biologia de uma escola de ensino médio no Brasil. A 

palavra “diálogo”, conforme já comentado anteriormente, foi associada à relação entre ideias, 

contextos culturais, linguagens, relações de poder e privilégio, perspectivas alternativas e ao 

problema do privilégio conferido à linguagem científica na sala de aula. 

A outra experiência referiu-se a um estudo sobre os saberes indígenas observados em 

uma vila costeira rural em Trinidade Tobago. Este trabalho foi realizado pela pesquisadora 

June George (1999 apud ADAMS, 2012, p. 1171), a qual conceituou o saber indígena como 

sendo aquele que utiliza recursos culturais ou disponíveis localmente para solucionar 

problemas cotidianos, por nativos das comunidades locais de seu país. Ao analisar esses 

saberes, George identificou quatro tipos de relações com o conhecimento científico: 

 
(1) algumas práticas indígenas são explicadas pela conhecimento científico; (2) o 
conhecimento científico sobre alguns saberes indígenas ainda não foi desvendado; 
(3) existe uma associação evidente entre os saberes, mas os princípios subjacentes 
são diferentes e (4) alguns saberes indígenas não podem ser explicados utilizando 
os termos da ciência (CIÊNCIA NA COMUNIDADE, 2016). 
 

A respeito das conclusões de George, Adams chamou atenção dos professores para a 

necessidade de solução de possíveis conflitos entre a ciência escolar e os referenciais culturais 

dos alunos. Em relação à formação docente, Adams reconhece a importância de os 

professores conhecerem tanto os conteúdos de ciências como as linguagens e culturas dos 

alunos e terem conhecimento sobre os esquemas e práticas culturais existentes na 

comunidade. No entanto, coloca que os professores poderão encontrar dificuldades para 

adquirirem os conhecimentos da comunidade, embora também acredite que isso não seja 

impossível. Os professores podem desenvolver atividades e “hábitos mentais” que estimulem 

e favoreçam a integração dos saberes da comunidade nas salas de aulas. Diante da percepção 

de George que diz que os professores não têm tempo para pesquisar ou conhecer os saberes 

comunitários a fundo, Adams ressaltou uma pesquisa sobre as experiências de um professor 

da Jamaica com a flora e a fauna no período de sua infância em seu país e sua formação 

científica no ensino superior (KOZZOL; OSBORNE, 2006 apud ADAMS, 2012, p. 1172). A 

autora quis mostrar que em função das experiências de vida dos professores, podem existir 

facilidades para integração dos saberes locais nas aulas. Segundo ela, é preciso que os 

educadores se conscientizem o quanto suas visões de ciência influenciam o ensino, sugerindo 

que estas visões devem ser ampliadas por meio da perspectiva “multiciência” (multiscience).  
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Adams destacou duas experiências de formação docente, uma delas referiu-se à 

formação continuada de professores. Um workshop foi conduzido pela pesquisadora Pauline 

Chinn (2007 apud ADAMS, 2012, p. 1173) no Havaí envolvendo 19 professores de ciências e 

matemática do ensino médio provenientes de países Asiáticos e dos Estados Unidos da 

América. Um dos resultados foi a mudança das visões dos professores sobre os saberes 

indígenas e o desenvolvimento de uma postura crítica em relação à ausência de perspectivas 

locais em suas aulas. Uma forma de sensibilizar os professores foi o uso de “métodos de 

descolonização” – estratégias críticas de questionamento das ideologias e ações institucionais 

dominantes.  

A segunda experiência mencionada foi sobre o curso ministrado em graduação de 

Clifford Knapp’s (2008 apud ADAMS, 2012, p. 1173): “Integrating Community Resources in 

Curriculum and Instruction”. A definição de princípios para que os professores aprendam a 

utilizar recursos locais em qualquer contexto de ensino foi destacada por Adams. O curso teve 

cinco metas principais:  

 
Explorar e aplicar teorias e práticas de educação experiencial e de base local; 
desenvolver habilidades e atitudes em dinâmicas de grupo, relações humanas e em 
comunidade; investigar recursos instrucionais locais (pessoas e lugares) usando 
métodos de aprendizagem experienciais; planejar e elaborar a escrita cooperativa 
de um livro usando técnicas de jornalismo cultural; ampliar o conhecimento 
disponível sobre estudos envolvendo recursos instrucionais da comunidade (livros, 
periódicos, Websites) (CIÊNCIA NA COMUNIDADE, 2016). 
 

Ainda em relação à formação de professores, Adams constatou que: 

 
(...) a formação de professores para a Comunidade Ciência deve incorporar 
métodos que permitam aos professores se engajarem em atividades que os 
incentive a aprender sobre suas próprias identidades, a explorar as suas próprias 
crenças sobre a ciência e o ensino de ciências e descobrir o que a ciência significa 
para os outros, especialmente para os membros das comunidades onde ensinam 
(ADAMS, 2012, p. 1173, tradução Paulo César Pinheiro). 
 

Jennifer Adams encerra seu texto com uma discussão de aspectos pedagógicos e 

filosóficos sobre sustentabilidade e suas relações com etnia, mídia e cultura na concepção de 

uma formação crítica dos estudantes. De acordo com o sítio Ciência na Comunidade (2016), o 

movimento da proposta “Comunidade Ciência” foi resumido da seguinte maneira: “transitar 

de uma educação de ‘lugar algum’ para uma educação de e para ‘algum lugar’”. 
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2.1.2  A teoria da ação dialógica de Paulo Freire 

Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, com seu caráter dialético e humanista 

construiu o discurso político-pedagógico a partir de suas experiências frente a outras culturas, 

sempre com grande respeito e diálogo com as especificidades do contexto histórico-cultural 

de cada realidade local.  

 

Quando eu falava que o que me parecia fundamental para começar o processo de 
alfabetização era a discussão, com os alfabetizandos – uma discussão inicial, nada 
muito profundo -, mas a discussão da compreensão do fenômeno cultural. E me 
indagavam por que é importante, para mim, colocar ao alfabetizando um debate 
sobre a cultura. E eu dizia o seguinte: no momento em que você discute com os 
grupos de alfabetizandos o que é a cultura enquanto criação e produção humana, no 
fundo você faz cultura, na medida em que você, não apenas como espectador do 
mundo, mas como intervencionista, com capacidade de intervir no mundo, é capaz 
de mudar o mundo. Isso é o que marca o homem e a mulher. Nós nos tornamos 
capazes de, intervindo no mundo, fazer mais do que nos adaptar ao mundo. A 
cultura é o resultado da intervenção que o homem e a mulher fazem no mundo que 
não fizeram (FREIRE, 2001, p. 178). 

 
A cultura é um dos temas essenciais contidos nos princípios da proposta político-

pedagógica de Paulo Freire. Admite a cultura do povo como sendo a porta de entrada para o 

início de um diálogo significativo com a realidade, captando a riqueza dos conhecimentos 

presentes expressos na linguagem, no pensamento e na forma de agir das massas, e um 

estímulo para o alfabetizando compreender-se criticamente no mundo. Freire revela que por 

meio do diálogo é possível realizar a ação de emancipação social das classes populares. 

A educação popular defendida por Freire (2003) é a que, em lugar de negar a 

importância da presença dos pais, da comunidade, dos movimentos populares na escola, se 

aproxima dessas forças com as quais aprende para a elas poder ensinar também. É a que 

entende a escola como um centro aberto à comunidade e não como um espaço fechado, 

trancado a sete chaves, objeto de possessivismo da diretora ou diretor, que gostariam de ter 

sua escola virgem da presença ameaçadora de estranhos. A educação popular é pautada na 

dialogicidade. 

 
(...) a educação popular cuja posta em prática, em termos amplos, profundos e 
radicais, numa sociedade de classe, se constitui como um nadar contra a correnteza 
é exatamente a que, substantivamente democrática, jamais separa do ensino dos 
conteúdos o desvelamento da realidade. É a que estimula a presença organizada das 
classes sociais populares na luta em favor da transformação democrática da 
sociedade, no sentido da superação das injustiças sociais. É a que respeita os 
educandos, não importa qual seja sua posição de classe e, por isso mesmo, leva em 
consideração, seriamente, o seu saber de experiência feito, a partir do qual trabalha 
o conhecimento com rigor da aproximação aos objetos. É a que trabalha, 
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incansavelmente, a boa qualidade do ensino, a que se esforça em intensificar os 
índices de aprovação através de rigoroso trabalho docente e não com frouxidão 
assistencialista, é a que capacita suas professoras cientificamente à luz dos recentes 
achados em torno da aquisição da linguagem, do ensino da escrita e da leitura. 
Formação científica e clareza política de que as educadoras e os educadores 
precisam para superar os desvios que, se não são experimentados pela maioria, se 
acham presentes em maioria significativa (...). (FREIRE, 2003, p.118 e 119). 

 
É importante conhecer o mundo concreto em que os alunos vivem, as culturas que os 

rodeiam, as linguagens, sintaxes e semânticas que possibilitam a formação de hábitos, gostos, 

crenças, medos e desejos. Essa foi a base do método de alfabetização de Paulo Freire. 

 
[...] a escola democrática não apenas deve estar permanentemente aberta à 
realidade contextual de seus alunos, para melhor compreendê-los, para melhor 
exercer sua atividade docente, mas também disposta a aprender de suas relações 
com o contexto concreto (FREIRE, 2012, p. 108). 
 

Freire (2012, p. 116) disse ser impossível o professor ensinar conteúdos sem saber 

como os alunos pensam e o que sabem sobre seus contextos de vida reais e cotidianidades, 

sem considerar o que eles sabem independentemente da escola. É preciso que os ajudemos a 

saber melhor o que já sabem para a partir dai ensinar-lhes o que ainda não tem conhecimento. 

Para Freire (2011), pensar certo, seja qual for a área de ensino, é colocar ao professor, ou mais 

extensamente à escola, o dever não só de respeitar os saberes com que os educandos chegam a 

ela – saberes esses construídos socialmente na prática comunitária – mas também, discutir 

com os alunos a razão de ser desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Em nossa 

visão, esta concepção de educação afina-se com a perspectiva “Community Science”, mais 

particularmente com a noção de diferença recursiva.  

A pesquisa, segundo a concepção freireana, é uma forma de diálogo entre o 

pesquisador e os sujeitos da pesquisa, diálogo mediatizado pelo mundo e motivado pelo 

fenômeno de pesquisa. A práxis – a materialidade do mundo, a prática social e a objetividade 

da vida – é o critério de verdade de toda a pesquisa. Fazer pesquisa é um fazer dialógico desde 

o primeiro momento da identificação do fenômeno de pesquisa até o fim da mesma, que irá 

conduzir a encaminhamentos do homem comprometido com o agir consciente sobre o mundo 

e com o mundo. O pesquisador caminha, assim, por princípios dialógicos, que segundo já citei 

anteriormente são os seguintes: a humildade, a confiança, o amor ao mundo e aos homens, a 

fé nos homens, a esperança e o pensar crítico (FREIRE, 2014).  

Em relação à separação do contexto teórico da experiência dos educandos no seu 

contexto concreto, Freire disse que: “só é concebível a quem julga que o ensino dos conteúdos 

se faz indiferentemente do e independentemente do que os educandos já sabem a partir de 
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suas experiências anteriores à escola” (FREIRE, 2011, p. 105). O ensino dos conteúdos está, 

portanto, associado à realidade e às vivências dos educandos, mas vai além ao permitir que o 

educando reflita sobre o mundo e desenvolva criticidade. 

Uma educação que não se relaciona com o cotidiano dos alunos é considerada como 

algo parado, estático. Na visão de Freire (2004), isto é chamado de educação “bancária”, na 

qual o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. O educador se 

mantém em posições fixas, invariáveis, escolhe o conteúdo programático e os educandos 

jamais são ouvidos nesta escolha, apenas se acomodam a ela. A educação torna-se um mero 

ato de depositar, em que o educador é o depositante e os educandos são os depositários. Freire 

(2013) afirma que a educação se reduz a pura técnica, e mais ainda, neutra, trabalha no 

sentido do treinamento instrumental do educando. Nesta educação o que importa mesmo é o 

treinamento puramente técnico, é a padronização do que se deve ensinar e aprender, é a 

transmissão de uma sabedoria bem-comportada ou de uma “sabedoria de resultados”. 

É preciso uma educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo em 

constante ato de desvelamento da realidade. É preciso descolonizar as mentes, buscar uma 

educação expandida, a conscientização das pessoas em busca de uma educação libertadora, na 

qual os educandos vão desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo 

que os rodeia, com uma realidade em transformação, em processo. A educação humana se 

alicerça na finitude de que nos tornamos conscientes. Freire (2013) diz que é a consciência do 

inacabamento que torna o ser educável. O inacabamento sem a consciência dele gera o 

adestramento e o cultivo. E é exatamente porque nos tornamos capazes de nos perceber como 

seres inacabados que se abre para nós a possibilidade de nos inserir numa permanente busca. 

É necessário ter a consciência do mundo que implica a consciência do educando no mundo, 

com ele e com os outros, que implica também a capacidade de perceber o mundo, de 

compreendê-lo.  

 
A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 
dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do 
mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos 
homens (FREIRE, 2004, p. 70). 
 

Freire defende a ideia de uma alfabetização emancipadora, na qual os alunos devem 

alfabetizar-se perante suas próprias histórias, culturas e experiências de seus meios, assim 

como também apropriar-se dos códigos e culturas apontados pelos educadores. Isto apresenta 

semelhança com as experiências descritas por Adams (2012), destacando-se a experiência na 

qual os estudantes discutem sobre como afinar instrumentos musicais por meio de um diálogo 
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que cria um espaço híbrido de fusão de saberes, ou seja, misturando o conhecimento pessoal 

com o científico (SEILER, 2001, apud ADAMS, 2012, p. 1169).  

Uma teoria da educação não deve negar o social, o concreto, o objetivo, o material. 

Não é viável separar a alfabetização do processo produtivo da sociedade. Os alfabetizandos 

precisam compreender o mundo, o que implica falar a respeito do mundo. Um educador 

crítico precisa aproximar-se do mundo real das esferas públicas e organismos sociais para 

colaborar com eles e transformá-los (FREIRE; MACEDO, 2013). 

 
A alfabetização e a educação, de modo geral, são expressões culturais. Não se pode 
desenvolver um trabalho de alfabetização fora do mundo da cultura, porque a 
educação é, por si mesma, uma dimensão da cultura (FREIRE; MACEDO, 2013, p. 
85). 
 

Paulo Freire (2001) defende uma educação que tem de nos colocar, 

permanentemente, perguntando-nos, refazendo-nos, indagando-nos. É uma educação que não 

aceita, para poder ser boa, que deva sugerir tristeza aos educandos. Essa educação para a 

liberdade, essa educação ligada aos direitos humanos tem que ser abrangente, totalizante; ela 

tem que ver com o conhecimento crítico do real e com a alegria de viver.  

Na visão de Freire (2004), o ser humano preocupado em transformar a realidade em 

prol de si e da comunidade, e transformar a si próprio, desenvolve a consciência e a 

linguagem através das mediações sociais. Para Freire, transformar e compreender o mundo é 

um ato social, coletivo, que não deve ser uma ação de um sobre o outro, de um para o outro, 

mas sim de um com o outro de forma dialógica, sem opressores ou oprimidos. A pedagogia 

do oprimido é a pedagogia do Homem empenhando-se na luta por sua libertação.  

Os oprimidos possuem consciência servil, colonizada, visão inautêntica do mundo, 

acomodados. Não haveria oprimidos se não houvesse uma relação de violência que os 

conforma como violentados, numa situação objetiva de opressão. Os opressores são os que 

oprimem, violentam e exploram em razão de seu poder, são falsamente generosos, necessitam 

da permanência da injustiça, veem a humanização como uma “coisa” que apenas eles 

possuem direito, atributo herdado.  

A realidade opressora é funcionalmente domesticadora e somente através da práxis 

autêntica, ação e reflexão é possível libertar-se de sua força. Os oprimidos devem 

compreender a necessidade da libertação, alcançada pela constante busca, pelo conhecimento 

e reconhecimento da necessidade de buscar por ela; como um ato de amor contra o desamor 

contido na violência dos opressores. O diálogo faz parte da natureza humana e é uma forma 

em que os homens e mulheres se encontram para transformar a realidade e progredir. 
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A relação dialógica não é favor nem cortesia de alguém a alguém. Por outro lado, a 
seriedade do diálogo, a entrega dos sujeitos dialógicos à busca realmente crítica de 
algo não confunde com tagarelice. Dialogar não é tagarelar. Por isso, pode haver 
diálogo na exposição crítica, rigorosamente metódica da aula de um professor a 
que os alunos assistem não como quem come o discurso, mas como quem aprende 
sua inteligência (FREIRE, 2013, p. 140). 
 

Em todas as etapas no ensino o diálogo é indispensável entre os participantes do 

processo educativo. Não apenas em torno dos conteúdos a serem ensinados, mas em qualquer 

situação da vida; se o diálogo é verdadeiro, não somente é válido do ponto de vista do ato de 

ensinar, mas também formador de um clima aberto e livre. A base da pedagogia freireana é o 

diálogo. 

 
O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam 
o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 
humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no 
outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 
permutantes. (FREIRE, 2004, p. 79) 
 

Cada um de nós pensando em seu passado na escola, já deve ter vivido situações do 

tipo em que o professor não consegue estabelecer um diálogo com os alunos não interessados 

em aprender o conteúdo. Subitamente, o professor começa a falar de seus desejos, medos, 

apreensões, fatos da vida, da sua maneira de estar no mundo e então, os educandos, surpresos, 

começam a ouvi-lo e dialogar com ele. A partir de então, alunos e professores começam a 

perceber que são seres humanos, capazes de amar, sentir, sofrer, colocar-se no lugar do outro 

e começa-se uma relação dialógica no meio escolar. 

 
E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz 
crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, 
da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do 
diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem 
críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. 
Só aí há comunicação (FREIRE, 2014, p. 141; Cf. Karl Jaspers, Razão e anti-razão 
em nosso tempo).  
 

A escola tem que ser dialógica, buscar sempre a compreensão dos educandos por 

meio do diálogo, tornar-se um ambiente que prioriza a relação dialógica dos educandos e 

educadores e destes com o mundo. No espaço escolar, o ato de ensinar deve ser permeado 

pelo diálogo, onde o aluno deve ser ouvido, sua opinião compartilhada, pensada junto e 

aceita. É necessário existir coletividade. “O fundamental é que professor e alunos saibam que 

a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não 

apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve” (FREIRE, 2011, p. 83).  
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Perante a compreensão freireana, é impossível criar uma relação dialógica em que o 

professor apenas “fala” e o aluno “ouve” para futuramente reproduzir exatamente aquilo que o 

professor disse. Isso é caracterizado como antidiálogo, que é desamoroso, não gera 

criticidade, arrogante, é desesperançoso, auto-suficiente (FREIRE, 2014, p. 142). 

Na proposta de Freire (2014), é possível perceber que dialogar com o saber do outro 

implica alteridade, reconhecimento do outro como autêntico, criando uma relação entre 

conteúdos e o saber vivido, o individual e o coletivo. A existência humana carrega sempre o 

compromisso com o outro, de responsabilidade não apenas com o próprio existir, mas também 

com o existir do outro. Nós nos fazemos o que somos a partir das relações dialógicas que 

mantemos com a alteridade. Sem a presença do outro, não há vozes. Sem o outro, não há ecos. 

A educação é sempre um empreendimento coletivo e, portanto, implica o outro. Não há 

educação sem o outro. Cabe à educação desenvolver no espírito humano o desejo de ser mais 

e em favor do outro. O ser mais de Freire é o ser humano movimentar-se, ir além de si mesmo 

e de se comprometer com o outro, no contexto histórico em que estão inseridos, no mundo em 

que vivem. É preciso conhecer e compreender o aprendizado que a vida proporcionou aos 

alunos, a realidade que os mesmos vivenciam para poder utilizar isso a favor de sua 

aprendizagem, desenvolvendo novos saberes. 

Podemos dizer, segundo Paulo Freire (2011), que ensinar não é uma mera 

transmissão de conhecimento, mas sim a criação de possibilidades para a sua produção. 

Ensinar não termina no “tratamento” do conteúdo feito de maneira superficial, mas se estende 

à produção das condições em que aprender criticamente é possível. Na prática educativo-

crítica é importante proporcionar condições para que os educandos em suas relações uns com 

os outros e com o professor possam assumir-se. Assumir-se como ser histórico e social, como 

ser comunicante, pensante, criador, transformador, realizador de sonhos. Na escola, assumir-

se acontece nas interações entre educando-educador-contexto, onde juntos vão se 

relacionando de forma horizontal, afetiva, problematizadora, dialógica. À medida que o 

educador estabelece uma relação amorosa, respeitosa, dialógica com seus educandos, os 

saberes vão se interligando e sendo estabelecidos. 

Em se tratando da formação de professores, o homem ou a mulher que aceita o 

desafio de se tornar educador ou professor/a precisa saber que ensinar é construir um processo 

que começa e nunca terá fim. Ao terminarem a universidade, alguns educadores se sentem 

perdidos ao defrontar com uma classe de alunos. Seja por insegurança ou medo, acabam por 

reproduzir experiências que tiveram enquanto alunos, seguindo exemplos de determinados 

educadores. Na maioria das vezes, ensinam de uma maneira que afasta o educando e o 
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educador. Reproduzem uma educação que diz que o educador é detentor do saber e o 

educando aquele que nada sabe, impossibilitando que ambos aprendam juntos, uns com os 

outros, a partir dos saberes que já detêm, das experiências que já vivenciaram. 

Paulo Freire (2012) condena este tipo de educação. Propõe uma educação libertadora 

pautada no diálogo e diz ser necessário a constante busca da realidade em que vivem os 

alunos na prática educativa. Sem conhecer a realidade de nossos alunos não temos acesso à 

forma como pensam e dificilmente saberemos o que sabem e como sabem. Os professores 

precisam saber o que se passa no mundo dos alunos, os seus sonhos, a linguagem com que se 

expressam no mundo. Conhecer o que sabem e como sabem independente da escola. Esses 

conhecimentos expressam o que podemos chamar de identidade cultural do aluno ligada ao 

conceito sociológico de classe. Freire diz ser necessário considerar essa “leitura do mundo” 

que o aluno traz consigo, em si, para posterior ensinar a “leitura da palavra”.  

Os professores precisam viver uma experiência equilibrada, harmoniosa, entre falar 

ao educando e falar com ele. É impossível ser professor sem amar os alunos e sem gostar do 

que se faz. “A tarefa de ensinar é uma tarefa profissional que, porém, exige amorosidade, 

criatividade, competência científica”, diz Paulo Freire (2012, p. 29). É preciso juntar a 

humildade com que o professor se relaciona e atua com seus alunos e a amorosidade, sem a 

qual seu trabalho de educador perde o significado. O amor é um conteúdo ético e fundamental 

para o processo de ensino-aprendizagem, em que o professor se materializa no afeto com o 

compromisso com o outro, que se faz cheio de solidariedade e humanidade. É preciso ter 

amorosidade não apenas em relação aos alunos, mas ao próprio processo de ensinar. Não é 

possível ensinar sem a capacidade forjada, inventada, bem-cuidada de amar. A amorosidade 

implica, de certa maneira, a rigorosidade, a firmeza, a seriedade e o compromisso. 

 
É preciso contudo que esse amor seja, na verdade um “amor armado”, um amor 
brigão de quem se afirma no direito ou no dever de ter o direito de lutar, de 
denunciar, de anunciar. É essa a forma de amar indispensável ao educador ou 
educadora progressista e que precisa de ser aprendida e vivida por nós (FREIRE, 
2012, p. 134). 

 
Na visão defendida por Freire é impossível estabelecer um diálogo sem um amor 

profundo ao mundo e aos homens: “Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, 

diálogo” (FREIRE, 2004, p. 80). O diálogo e a amorosidade são grandezas humanas 

inseparáveis do processo educativo, sem elas o processo de ensino-aprendizagem fica 

comprometido. 
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É possível dizer, em acordo com o pensamento freireano, que o processo de ensinar 

envolve a “paixão de conhecer”, inserindo os professores numa constante busca prazerosa, 

mesmo que não seja fácil. “Por isso que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2011, p. 40).  

Paulo Freire (2001, p. 95) assume a visão política de que a educação não é neutra. A 

politicidade da educação demanda veemente do professor e da professora que se assumam 

como um ser político, que se descubram no mundo como um ser político e não como um puro 

técnico ou um sábio, porque também o técnico e o sábio são substantivamente políticos. A 

politicidade da educação exige que o professor se saiba, em termos ou em nível objetivo, em 

nível da sua prática, a favor de alguém ou contra alguém, a favor de algum sonho e, portanto, 

contra um certo esquema de sociedade, um certo projeto de sociedade. Por isso então que a 

natureza política da educação exige do educador que se perceba na prática objetiva como 

participante a favor ou contra alguém ou alguma coisa. A politicidade exige do educador que 

seja coerente com esta opção. 

 
[...] toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que ensinando, 
aprende, outro que, aprendendo ensina, [...] a existência de objetos, conteúdos a 
serem ensinados e aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais, 
implica em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideias. Daí a 
sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não ser 
neutra. Especificamente humana a educação é gnosiológica, é diretiva, por isso 
política, é artística e moral, serve-se de meios, de técnicas, envolve frustações, 
medos, desejos. Exige de mim, como professor, uma competência geral, um saber 
de sua natureza e saberes especiais, ligados à minha atividade docente (FREIRE, 
2011, p. 77-78). 

 
O professor precisa estar instigado a (re)descobrir diferentes formas de (re)educar, 

(re)inventar, (re)criar, e até mesmo de (re)educar-se, para que os conteúdos deixem de ser 

apenas discursos e tornem-se práticas efetivas. É neste sentido que os educadores são 

desafiados a olhar e valorizar as diferentes formas de conhecimentos e saberes, superando a 

simples transmissão e reprodução de conteúdos sem significado. “O contexto teórico, 

formador, não pode jamais, como às vezes se pensa, ingenuamente, transformar-se num 

contexto de puro fazer. Ele é, pelo contrário, contexto de quefazer, quer dizer, de prática – de 

teoria” (FREIRE, 2012, p. 118). É esse “quefazer” explicitado por Freire, que fortalece e 

contribui, com amorosidade, para que o processo de ensino-aprendizagem vá se enriquecendo, 

sendo construído à base do diálogo, da confiança e do respeito ao educando. O diálogo, 

enquanto relação de alteridade, de compromisso com o outro, implica desejo, consentimento, 
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vontade do ser humano buscar ser mais, ir além de si mesmo, comprometimento de uns com 

os outros para promoção da vida.  

Em sua concepção, Freire (2011) diz que o “bom professor” é aquele que consegue 

fazer de sua disciplina um contínuo desafio; é aquele que consegue atrair seus alunos para a 

construção do conhecimento; é aquele que, juntamente com seus alunos, consegue criar 

relações entre o aprendido e o vivido, fazendo os conhecimentos servirem à vida. A 

preocupação dos educadores deve ser sempre pensar criticamente a prática para melhorá-la, 

reinventá-la em concordância a cada realidade, a cada nova situação. Pensar a prática a ser 

vivenciada e aprendida em um lugar cheio de amorosidade, fraternidade e compaixão.  

A educação faz parte do cotidiano das pessoas e precisa partir de ações significativas 

para esse meio, para os educandos, para sua realidade. É preciso um ensino que valorize o 

direito de todos dizerem a sua palavra que, ao dizê-la, há uma reflexão da cultura e do modo 

de vida de cada indivíduo. É na relação amorosa e dialógica que se constrói uma educação 

comprometida com o “ser mais” de homens e mulheres. E é assim, que professores e alunos 

vão se assumindo como seres conscientes e autônomos do seu próprio processo de 

aprendizagem. 

Após minhas leituras de Paulo Freire e a elaboração deste item da minha dissertação, 

percebi o quanto sua visão é coerente com a perspectiva de aproximar a comunidade da 

educação em Ciências. No entanto, observo que este autor, devido a sua visão humana da 

educação, traz contribuições até então pouco observadas na literatura da educação em 

Ciências/Química, o que, de certo modo, me fez perceber o quanto foi assertivo trazê-lo para 

o contexto desta pesquisa. No item a seguir, farei uma breve comparação entre a abordagem 

freireana e a de Adams. 

 

2.1.3.  Comunidade, alteridade, amorosidade, diálogo, ensino de Ciências 

Tanto Adams (2012) como Paulo Freire (2004, 2011, 2012, 2013, 2014) valorizam a 

integração do conhecimento científico ao cotidiano, o diálogo com os saberes dos alunos e de 

seus meios sociais ou comunidades. O foco de Adams, no entanto, é o ensino de Ciências, 

enquanto que, como filósofo da educação, Paulo Freire propõe uma pedagogia para todas as 

áreas e tipos de ensino. 

A proposta de Adams (2012) releva a importância das diferentes linguagens, a 

aproximação entre ciência escolar e comunidade, enfatizando a importância de o professor ter 

conhecimento sobre as linguagens e culturas onde vivem os alunos. Para ela, a linguagem é o 

meio através do qual as ideias são manifestadas em seus contextos culturais, mas o maior 
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problema é a presença de uma única linguagem nas aulas de Ciências. Paulo Freire (2012), 

por sua vez, diz haver um movimento dinâmico entre linguagem, pensamento e realidade, o 

qual, se bem reconhecido, resulta uma crescente capacidade criadora, nos tornando sujeitos 

críticos do processo de ensinar, de aprender, de conhecer, de ler, estudar e escrever. Assim, a 

leitura do mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente relacionadas. Ambos reconhecem 

a importância de compreender as diferentes linguagens e suas formas de produção. No dizer 

de Freire: “A língua também é cultura. Ela é a força mediadora do conhecimento; mas 

também é, ela mesma, conhecimento” (FREIRE, MACEDO, 2013, p. 88). 

Em um trecho de seu texto, Jennifer Adams (2012) aponta o diálogo como um 

espaço híbrido de fusão de saberes. Nesse aspecto, observamos que isso não é expresso do 

mesmo modo na visão de Freire, embora podemos depreender que seja inevitável, pois em sua 

pedagogia há a abertura para que diferentes pontos de vista ou conhecimentos sejam 

colocados em comunicação. Freire, fala ainda de uma relação simpática que coloca dois 

sujeitos num mesmo nível (horizontalidade), que tanto nasce da crítica como gera ela mesma 

e se nutre de amor, humildade, esperança, fé e confiança. Ele se refere a valores humanos 

expressos na comunicação que não são evidentes na proposta de Adams. Por esta razão, 

acreditamos que Paulo Freire “ilumina” a ênfase dialógica de Adams por colocar esses valores 

em evidência.  

Em Paulo Freire, para enfatizar novamente, diálogo e amorosidade são 

indissociavelmente ligados às relações de alteridade, o que implica um comprometimento 

com o outro no processo de ensino-aprendizagem; para ele, não há educação sem o outro. Em 

se tratando de formação de professores, tanto Freire quanto Adams afirmam que mesmo que 

não seja fácil, os educadores precisam estar em constante busca da realidade em que vivem os 

alunos. “Nenhuma realidade é porque tem que ser. A realidade pode e deve ser mutável, deve 

ser transformável” (FREIRE, 2013, p. 169). O que é preciso é saber que a mudança não é 

individual, é social, com uma dimensão coletiva e é possível. 

O ensino não deve ser uma simples transmissão de conteúdos sem significados, é 

preciso comprometimento com o saber do outro para torná-lo sujeito crítico e transformador 

em sua comunidade. A educação tem que estar voltada para o cotidiano dos educandos 

visando ações significativas para sua realidade. Todavia, os professores não estão 

acostumados a ensinar desta forma. Os professores se preocupam mais com a memorização 

mecânica dos conteúdos, em certos casos, com exercícios repetitivos que ultrapassam o limite 

razoável. Discursam respostas a perguntas que não lhes foram feitas, sem sublinhar aos alunos 

a importância da curiosidade indispensável às perguntas e às respostas. 
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Sem a curiosidade que nos faz ser o ser que estamos sendo, em permanente 
disponibilidade à indagação, um ser da pergunta, benfeita ou malfeita, bem-
fundada ou mal fundada, não haveria a atividade gnosiológica, expressão concreta 
de nossa possibilidade de conhecer (FREIRE, 2013, p. 133). 

 
Na visão de Pauline Chinn (2007 apud Adams, 2012, p. 1173), é necessário 

descolonizá-los. A concepção humanística de Paulo Freire nos sugere uma perspectiva nessa 

direção. Percebemos que Freire situa a amorosidade como uma forma de descolonizar os 

professores, uma vez que o amor é um conteúdo ético, sem ele o ensino se deteriora e se 

perde. Não existe educação sem amor, como também não há uma educação imposta e um 

amor imposto. Quem não tem a capacidade de amar não compreende o próximo e não o 

respeita, por isso o amor é a condição para que haja educação. 

 
O amor é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com os 
homens. Onde quer que estejam estes oprimidos, o ato de amor está em 
comprometer-se com sua causa. A causa da libertação. Mas, este compromisso, 
porque é amoroso, é dialógico (FREIRE, 2004, p. 80). 

 
Por isso, consideramos que a integração dessa concepção (diálogo vinculado à 

amorosidade e alteridade) associada a uma discussão sobre a narrativa híbrida pode contribuir 

para a formação docente e sensibilizar os professores para interações com a comunidade no 

ensino de Química. 

 

2.2.  Referenciais Metodológicos 

Essa pesquisa teve como referenciais metodológicos a pesquisa qualitativa com 

caráter etnográfico e a observação participante. Para elaborar a narrativa híbrida sobre o 

objeto inicial de estudo - os saberes dos cabeleireiros sobre o procedimento de “luzes”, tomei 

por base características do estilo narrativo e o conceito de hibridização de Mikhail Bakhtin. 

Apresento a seguir algumas considerações sobre esses referenciais. 

 

2.2.1.  A pesquisa qualitativa e a observação participante 

Os referenciais metodológicos desta pesquisa se basearam na abordagem qualitativa 

inspirada na perspectiva etnográfica. Segundo Chizzotti (2003) a pesquisa qualitativa hoje 

abrange um campo transdisciplinar envolvendo as ciências humanas e sociais, assumindo 

tradições ou variados modelos de análise. Adota diversos métodos de investigação para o 

estudo de um fato situado no local em que ocorre, procura identificar o sentido desse fato e 

interpretar os significados que as pessoas dão a ele.  
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Segundo GODOY (1995, p. 62) as características principais para se identificar uma 

pesquisa como sendo qualitativa são: o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental; o caráter descritivo; o significado que as pessoas 

dão às coisas e à sua vida como preocupação do investigador; e o enfoque indutivo. 

A pesquisa qualitativa trata as interpretações das realidades sociais, é de qualidade 

suave e o meio de análise é a interpretação. Tem o propósito de explorar as opiniões, as 

diferentes representações, ou seja, compreender a variedade de pontos de vista e o que os 

fundamenta. A obtenção de dados na pesquisa qualitativa é feita por meio do contato direto e 

interativo entre o pesquisador e a situação ou objeto de estudo. Em uma pesquisa baseada na 

perspectiva etnográfica, o pesquisador entra em contato direto com o fenômeno a ser 

investigado para obter o registro de comportamentos e fluxo de atividades utilizando técnicas 

de observação. De acordo com Wilson (1977), o pesquisador deve efetuar o papel subjetivo 

de participante e o papel objetivo de observador, colocando-se numa posição que possibilite a 

compreensão e explicação do comportamento humano.  

Agar (1994 apud GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005, p. 21) afirma que 

“etnografia é um termo cuja etimologia do grego indica descrição de povos”. LeCompte et al 

(1993) estabeleceram suas bases como originadas “de ethnos, isto é, raça, povo, ou grupo 

cultural, e graphia, que significa escrita ou representação de um campo específico, numa 

forma específica”. D´Olne Campos (2002) diz que entender o mundo dos significados de 

outra cultura que não seja a nossa exige, portanto, um esforço contínuo de compreensão dos 

fenômenos a partir dos referenciais e categorias nativas.  

Na visão de Spradley (1980), a etnografia é a descrição de um conjunto de 

significados culturais de um determinado grupo. Normalmente, as observações etnográficas 

buscam inicialmente compreender algo de interesse do observador, com o intuito de participar 

na construção dos eventos que acontecem dentro do grupo estudado. O etnógrafo tem a 

possibilidade de registrar notas de campo, coletar e analisar artefatos produzidos pelos 

membros do grupo social e fazer gravações de áudio e vídeo das ações observadas, quando 

possível. D´Olne Campos (2002) afirma que nossa presença etnográfica no campo deve 

aproximar a realidade sócio-cultural do outro com os nossos processos para dar mais 

consistência à relação entre conceitos e coisas.  

 
Uma das recomendações básicas para o etnógrafo no trabalho de campo é 
compreender o ‘outro’ numa relação de constantes transformações cíclicas ‘do 
estranho familiar’ e ‘do familiar em estranho’. Para isso – ao menos no que o 
consciente permite – é necessário que durante os momentos de estranhamentos nas 
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leituras do mundo do ‘outro’, esforcemo-nos em eliminar ao máximo nossas 
bagagens disciplinares e pré-conceitos (Ibid., p. 47). 

 
A observação é um instrumento fundamental não somente na etnografia, mas 

também é utilizada nas pesquisas educacionais como instrumento de investigação, de maneira 

geral, por possibilitar um contato pessoal estreito do pesquisador com o fenômeno ou grupo 

pesquisado. O observador-etnógrafo registra a sequência dos fatos acontecidos tornando-os 

disponíveis para avaliações posteriores. Spradley (1980) menciona que um observador-

etnógrafo sempre será um participante, podendo assumir diferentes papéis, desde um 

envolvimento profundo com o grupo social em certo momento até um papel menos 

significativo de observador e participante. Patton (1980) diz que para realizar uma observação 

é necessário preparo físico, intelectual e psicológico.  

A entrevista é um meio de interação, uma troca de ideias e significados entre 

entrevistado e entrevistador, nas quais diversificadas realidades e percepções são 

desenvolvidas e exploradas. Tanto o entrevistado quanto o entrevistador estão envolvidos na 

produção de conhecimento. Ela permite a captação imediata e corrente da informação 

desejada, com correções, adaptações e esclarecimentos. A entrevista ganha vida ao começar o 

diálogo entre o entrevistador e o entrevistado e é preciso, no entanto, um respeito muito 

grande pelo entrevistado, seus valores e cultura. O entrevistador precisa estar atento não 

somente ao roteiro preestabelecido e às respostas que vai obtendo durante a interação; é 

preciso também observar uma gama de gestos e entonações, expressões, sinais não-verbais, 

alterações de ritmo e hesitações. 

Considero minha pesquisa qualitativa devido ao foco na descrição de situações, de 

pessoas, depoimentos e acontecimentos e por incluir transcrições de uma entrevista, bem 

como fotografias e filmagem. Procurei inserir nessa pesquisa a maneira como os cabeleireiros 

falam e se expressam. A principal forma de gerar dados foi a observação seguida pela 

entrevista, mas a observação participante se concretizou efetivamente quando me submeti ao 

procedimento de “luzes”. As leituras sobre etnografia foram importantes porque me preparam 

para as observações e escrita do observado. Como observadora-etnógrafa, observei e registrei 

descritivamente as ações e falas dos cabeleireiros utilizando anotações escritas e a revisão de 

gravações e filmagens. De acordo com Giordan (2008), os registros audiovisuais e imagéticos 

são úteis na etapa de investigação e análise, pois permitem evitar dúvidas, rever as ações que 

foram observadas no trabalho de campo e obter uma descrição mais acurada, bem como 

analisar detalhes e aspectos de linguagem. Independente do período de trabalho realizado na 
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etnografia e de todos os recursos que utilizei, percebi, no entanto, que é praticamente 

impossível captar todas as informações, saberes e ações dos sujeitos estudados. 

 

2.2.2.  Narrativa 

O que vem a ser uma narrativa? Quais os principais aspectos característicos de uma 

narrativa? Segundo Norris et al (2005) uma narrativa é uma construção literária que contém 

elementos particulares: eventos, narrador, “sede pela narrativa” (traduzido da expressão em 

inglês “Narrative Appetite”), tempo, estrutura, agenciamento, proposta e leitor. Os eventos 

são ocorrências particulares que envolvem atores particulares em um espaço e tempo 

particulares, e são relacionados cronologicamente. O narrador é o agente que conta a narrativa 

podendo ser evidente ou oculto, é o responsável poder determinar o rumo e a proposta da 

história a ser contada. A “sede pela narrativa” é o potencial em atrair o interesse do leitor, 

podendo ser baseada em suspense, imprevisibilidade, reversos, etc. O tempo das narrativas é 

determinado principalmente pela sucessão cronológica dos acontecimentos narrados. A 

estrutura da narrativa comumente divide-se em princípio, meio e fim, ou apresenta uma 

expectativa no inicio, que é desenvolvida no meio e contemplada no final. O agenciamento 

refere-se aos personagens que realizam os eventos, são os atores responsáveis pelas ações. A 

proposta da narrativa é comunicar o conhecimento, sentimentos, crenças e valores. O leitor é 

o indivíduo a quem a narrativa se destina, é o agente que interpreta e produz significados, mas 

“[...] uma narrativa pode ter elementos de uma descrição, um argumento pode conter uma 

narrativa, e assim por diante” (Ibid., p. 553). 

 

2.2.3.  Hibridização 

A hibridização, de forma geral, se refere à combinação de duas partes distintas para 

produzir outras com características e aplicações novas. Essa ideia de mistura se expandiu em 

diferentes campos científicos: na área de Química, Linus Pauling utilizou a teoria da 

hibridação dos orbitais atômicos para explicar a geometria de moléculas simples; no ramo das 

Engenharias vem sendo utilizada em tecnologia: os veículos híbridos são expectativas para 

economia de combustível, há também os geradores híbridos, as fontes de alimentação híbrida, 

computadores híbridos, etc. Nas ciências humanas, é mais usada em teoria crítica literária, nos 

estudos culturais da comunicação e em antropologia (LUND, 2006, p. xi). De forma empírica, 

anuncia um estado geral de “misturação” ou processo de mistura (STAM, 2000 apud LUND, 

2006, p. 12). Em obras literárias, aparece como uma característica dos romances.  
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Em sua dissertação de mestrado, Daniela Resende (2015, p. 26 e 27) estudou a 

hibridização segundo a concepção de Mikhail Bakhtin, que se tornou também uma referência 

importante deste estudo: 

 
O que é uma 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, 
tradução de Paulo César Pinheiro). 
 

Em sua análise do romance, Mikhail Bakthin (1981) nomeou a hibridização como 

um dispositivo estratégico utilizado para criar uma imagem que está entrelaçada à inter-

relação dialogizada entre linguagens para compor um único “cenário”. Para ele, o local da 

construção híbrida no romance 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.  

 
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, 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, p. 110 apud RESENDE, 2015, p. 27-28). 
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3. CAMINHOS PERCORRIDOS 
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Com a intenção de responder às perguntas de pesquisa definidas nas páginas 15 e 16 

desta dissertação, as seguintes atividades foram desenvolvidas: 

a) leitura e análise dos referenciais teóricos; 

b) interações com os cabeleireiros; 

c) construção da narrativa híbrida “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos 

cabelos; 

d) interação dos licenciandos da disciplina Fundamentos de Educação Química com a 

narrativa híbrida 

e) análise das respostas dos alunos a um questionário 

f) apresentação da pedagogia freireana e discussão. 

A seguir, descrevo os percursos metodológicos de cada etapa. 

 

3.1. Leitura e análise dos referenciais teóricos e metodológicos  

Para o desenvolvimento da pesquisa fiz leituras prévias de referenciais teóricos 

diversificados: Adams (2012), Chassot (1990, 2001, 2008), Paulo Freire (2004, 2011, 2012, 

2013, 2014) e os textos disponíveis no sítio Ciência na Comunidade. Por meio de um texto 

escrito pelo meu orientador, disponível no sítio Ciência na Comunidade, conheci a abordagem 

“Community Science” de Adams (2012) que me pareceu ter maior relação com o trabalho a 

que me propus fazer. Posteriormente, tive acesso ao Second International Handbook of 

Science Education onde pude compreender melhor a proposta pedagógica sugerida pela 

autora e confirmar esta minha impressão. No segundo semestre de 2015 cursei a disciplina “A 

Pedagogia Crítica de Paulo Freire”, sob orientação da professora Bruna Sola da Silva Ramos, 

na qual pude aprofundar, entre outras coisas, a noção de diálogo deste famoso educador 

brasileiro. Em conversa com meu orientador percebemos que a práxis dialógica de Paulo 

Freire tinha potencial para “iluminar” a pedagogia de Adams e contribuir para a formação de 

professores de química dentro da minha proposta de trabalho. Por isso, adotei Paulo Freire e 

Jennifer Adams como principais referenciais teóricos da minha pesquisa. Apesar de ter 

escolhido esses referenciais, elaborei um artigo na disciplina supramencionada que teve como 

proposta promover o diálogo entre a concepção de valorização da cultura e educação popular 

de Paulo Freire e a preservação e inserção dos saberes primeiros de Attico Chassot na escola. 

O capítulo intitulado “Paulo Freire e Attico Chassot: a importância do popular” (CORDEIRO, 

2016) foi publicado no livro “Paulo Freire e a Pesquisa em Educação”, organizado pela 

professora Bruna Sola da Silva Ramos. 
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Para escolher quais referenciais metodológicos adotar, realizei leituras iniciais de 

tópicos dos livros “Pesquisa em educação: abordagens qualitativas” e “Pesquisa qualitativa 

com texto, imagem e som” e fiz anotações dos pontos mais importantes. Também assisti a 

uma palestra sobre a pesquisa etnográfica e como avaliação final da disciplina “Tópicos 

Especiais de Pesquisa em Educação” cursada no primeiro semestre de 2015 elaborei uma 

primeira versão deste capítulo que trata da metodologia da minha pesquisa, o qual foi 

aperfeiçoado com leituras de Chizzotti (2003), Ellen (1984), Godoy (1995), Green, Dixon, 

Zaharlick (2005), LeCompte et al (1993), D´Olne Campos (2002), Spradley (1980), Patton 

(1980), Wilson (1977) na ocasião da elaboração do relatório para o exame de qualificação. 

Esses referenciais definiram como o caminho de pesquisa a etnografia, com ênfase na 

observação participante, e a entrevista. 

 

3.2. Interações com os cabeleireiros 

Nesta pesquisa ocorreram interações com três cabeleireiros da cidade de São João 

Del Rei, MG. Dois eram homens e uma mulher. Somente os dois cabeleireiros permitiram 

divulgar o nome: Welder e Carlos Alberto; a cabeleireira recebeu o nome fictício de Joana. 

Minha experiência etnográfica começou na interação com o cabeleireiro Welder e depois se 

estendeu nas interações com o cabeleireiro Carlos Alberto e com a cabeleireira Joana, 

ocorrendo um total de cinco encontros, cada qual com aproximadamente quatro horas de 

duração. Sempre houve receptividade, boa vontade e abertura para o desenvolvimento da 

pesquisa com todos eles. 

Primeiramente fui ao salão do cabeleireiro Welder, o qual eu já frequentava, e 

expliquei como seria minha pesquisa, o meu interesse em conhecer o saber dos cabeleireiros. 

Fiz um pequeno questionário (APÊNDICE A) para saber quais os tratamentos capilares mais 

realizados em seu salão. A partir desse primeiro contato, decidi focalizar o procedimento de 

“luzes” por ser um dos tratamentos mais frequentes no salão de beleza deste cabeleireiro, bem 

como em outros do município. Pedi permissão ao Welder para acompanhar o procedimento, o 

qual me deu total liberdade para observá-lo. Sempre que havia uma cliente e esta permitia a 

observação, ele me comunicava e eu acompanhava o procedimento. 

Com o cabeleireiro Carlos Alberto foi diferente. Ele foi uma indicação do meu 

orientador para a pesquisa. A primeira interação que tivemos foi por telefone. Liguei para seu 

salão perguntando o horário de funcionamento e o local do estabelecimento. Depois, fui até lá, 

me apresentei como estudante do mestrado em Educação da UFSJ, contei que me formei em 

química e que meu projeto de pesquisa era sobre os saberes dos cabeleireiros. Perguntei se 
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haveria possibilidade de realizar uma entrevista, ele concedeu e marcamos para a semana 

seguinte. Realizei a entrevista e, ao final, pedi para observar a realização do processo de 

“luzes”, que foi agendado com sua filha Joana.  

Assim, foram realizadas três observações do procedimento de “luzes” capilar feito 

pelo cabeleireiro Welder, uma entrevista com o cabeleireiro Carlos Alberto e uma observação 

de “luzes” feita pela sua filha cabeleireira Joana. As interações com os cabeleireiros 

ocorreram em seus locais de trabalho – salões de beleza, quase sempre ao redor da realização 

do processo de “luzes” capilar, e envolveram, conforme já mencionei anteriormente, registro 

por escrito, áudio, fotografia e vídeo. Percebi que esses recursos permitiram captar e rever os 

processos e materiais com os quais os cabeleireiros trabalhavam.  

Para realizar a entrevista com o Carlos Alberto, foi criado um guia (APÊNDICE B) 

com 10 perguntas. Na medida em que ele foi emitindo suas respostas, outras questões foram 

sendo formuladas na interação. As perguntas pré-determinadas funcionaram como um convite 

ao entrevistado para falar longamente, com suas próprias palavras e expressões, dando tempo 

para refletir. O guia foi construído com o intuito de seguir uma sequência lógica entre os 

assuntos, dos mais simples aos mais complexos, respeitando o sentido do encadeamento da 

conversa. O cabeleireiro entrevistado obteve total liberdade para introduzir outros assuntos 

além dos que estavam no planejamento e eu, a pesquisadora, pude obter esclarecimentos em 

pontos importantes com sondagens apropriadas e questionamentos específicos. Os dados da 

entrevista com o Carlos Alberto foram coletados mediante gravação direta utilizando um 

gravador de áudio. 

 

3.3. Elaboração da narrativa híbrida “Luzes” capilar: os saberes sobre a 

“iluminação” dos cabelos 

Após cada interação promovida com os cabeleireiros e o procedimento de “luzes”, 

procurei descrever cada procedimento de “luzes” por meio de textos e fotografias conforme o 

encadeamento das ações, os materiais usados e as conversas estabelecidas. Após isso, os 

textos foram condensados em uma única narrativa, a qual foi enriquecida pela hibridização 

com os saberes científicos elucidados por pesquisa bibliográfica e mediante incorporação da 

“teia” ou “feixe de relações” (Foucault, 1986) presente no discurso dos cabeleireiros. Em 

nosso estudo, consideramos que essas relações permitem uma visão menos isolada ou 

fragmentada do procedimento de “luzes”, possibilitando representá-lo ou reconstituí-lo mais 

adequadamente ao expressá-lo junto dos contextos associados. Deste modo, as conversas que 

ocorrem nos salões de beleza, as tensões, os medos, a circulação de pessoas, o 
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desenvolvimento de outras atividades pelos cabeleireiros, os aspectos econômicos e outros 

foram integrados à narrativa com o intuito de reconstituir a atmosfera das experiências. 

Mesmo assim, deve ser dito, que a narrativa não apanha completamente a realidade 

observada, mas o que foi possível perceber. 

A fim de hibridizar os saberes e procedimentos dos cabeleireiros aos saberes 

científicos inerentes, realizei pesquisas em sites, notícias de jornais, artigos científicos, 

dissertações, teses e o livro Chemical and Physical Behavior of Human Hair, de autoria de 

Clarence R. Robbins, foi a principal referência utilizada. Este livro consiste de oito capítulos 

que tratam das características morfológicas e moleculares dos cabelos, dos tratamentos mais 

comuns realizados nos salões de beleza, da limpeza e dos produtos químicos mais usados em 

tratamentos capilares. Compreende uma referência científica sobre a ciência do cabelo e seus 

tratamentos. Outro livro também usado foi Análise Química Qualitativa, de autoria de A. 

Vogel, que foi utilizado para compreender a química dos oxidantes usados para a 

descoloração dos cabelos. 

Para ilustrar a narrativa híbrida, selecionei fotografias tiradas durante as observações 

do procedimento de “luzes” capilar e reeditei algumas figuras que encontrei no livro 

mencionado anteriormente. Para isso, utilizei o software Chew Draw®. Também foi feito a 

edição de um vídeo utilizando o software Pinnacle Studio Ultimate Collection®, com base 

nas imagens registradas durante a observação participante do procedimento de “luzes” 

realizado pelo Welder (último procedimento observado). A edição do vídeo foi divertida, mas 

também gerou apreensão e tensão. Este vídeo foi colocado no final da descrição do 

procedimento de “luzes”, para ilustrá-lo visualmente. Assim que a narrativa foi concluída, 

seus componentes foram transferidos para a página do sítio Ciência na Comunidade na 

internet utilizando o software WordPress®. Demos a ela o título “Luzes” capilar: os saberes 

sobre a “iluminação” dos cabelos.  

 

3.4. A pesquisa com os licenciandos da disciplina Fundamentos de Educação 

Química 

O envolvimento de licenciandos nesta investigação teve três etapas: suas interações 

com a narrativa híbrida (primeira aula), emissão de respostas a um questionário (segunda 

aula) e discussão da pedagogia freireana associada ao contexto da inserção dos saberes dos 

cabeleireiros no ensino de química (terceira aula). 
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3.4.1.  Interação dos licenciandos com a narrativa híbrida 

Nós inserimos a narrativa “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos 

cabelos na disciplina Fundamentos de educação química do curso de química – modalidade 

licenciatura, da UFSJ, a fim de analisar seus efeitos junto aos licenciandos. Antes de iniciar as 

atividades, realizei uma apresentação de minha pesquisa e solicitei que eles lessem e 

assinassem um termo de consentimento livre e esclarecido conforme recomendado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFSJ (APÊNDICE C). Na primeira aula, os alunos leram a 

narrativa na página do sítio Ciência na Comunidade organizados em grupos, utilizando os 

computadores do laboratório de ensino de Química do Departamento de Ciências Naturais 

(DCNAT). Foram formados cinco grupos contendo de quatro a cinco alunos. Os alunos 

sentaram em frente aos computadores e a página do sítio Ciência na Comunidade já estava 

aberta; deste modo, foram orientados a entrarem na aba NARRATIVAS HÍBRIDAS e 

selecionar “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos. A interação de um 

grupo com a narrativa foi registrada por meio de filmagem e a dos outros foi acompanhada 

por mim e meu orientador. Nós circulamos nos grupos, orientamos os alunos e observamos 

suas interações com a narrativa. 

 

3.4.2. Elaboração de um questionário e análise de suas respostas 

Para analisar os efeitos da narrativa híbrida entre os estudantes de licenciatura, 

elaborei um questionário contendo 42 questões/itens para preenchimento online (APÊNDICE 

D). A maioria das questões foi feitas por mim ou retiradas e adaptadas de questionários pré-

existentes disponíveis no sítio Ciência na Comunidade. As questões de números 1 a 9 são 

discursivas e conferem liberdade aos estudantes para expressarem suas opiniões a respeito da 

narrativa híbrida e da inserção dos saberes dos cabeleireiros no ensino de química. Os itens 10 

a 41 expressam afirmativas relacionadas a seis categorias de análise: à noção de diálogo de 

Paulo Freire, à pedagogia “Comunnity Science”, ao conteúdo epistemológico e à narrativa 

híbrida como espaço de fusão de saberes, à formação de professores, ao ensino de química e 

aos estudantes da educação básica. As respostas para esses itens são dadas na forma de cinco 

alternativas, conhecida como escala Likert devido ao seu proponente. São cinco opções de 

respostas a serem assinaladas: Concordo plenamente – CP, Concordo – C, Não sei dizer – 

NSD, Discordo – D e Discordo plenamente – DP. Ao contrário de outras escalas, ela permite 

aos respondentes não apenas responderem se concordam ou não com as afirmações, mas 

informar o grau de concordância ou discordância. 
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É de aplicação simples, rápida e oferece certa liberdade, uma vez que permite que se 

posicionem em relação ao que está sendo afirmado/questionado. Todavia, este tipo de 

questionário foi criticado por Carey e colaboradores (1989), principalmente por não revelar 

totalmente as concepções dos estudantes e o que eles pensam. 

Os licenciandos responderam ao questionário disponível no sítio Ciência na 

Comunidade na segunda aula. Foram formados grupos de cinco, quatro e três acadêmicos para 

isso. Alguns alunos responderam ao questionário individualmente. As atividades de um dos 

grupos foram registradas por meio de uma filmadora. Os alunos foram instruídos a entrarem 

no sítio, na aba SUA OPINIÃO e clicarem no item Sua opinião sobre a narrativa híbrida 

“Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos. Disse a eles que após 

responderem ao questionário, que deveriam clicar em “enviar” para que suas respostas fossem 

salvas. Nós procuramos analisar as respostas dos alunos para os itens 10 a 41 de dois modos. 

Inicialmente determinamos o grau de correlação estatística entre os itens dentro de uma 

mesma categoria e posteriormente foi feita a análise das respostas aos itens que apresentaram 

maior variabilidade. Esta última ocorreu com base na identificação dos itens com mais de 

duas alternativas como resposta, na quantificação das respostas para cada alternativa e 

discussão. A metodologia estatística é descrita abaixo. 

 

3.4.2.1.  Análise do grau de correlação dos itens do questionário através do software SPSS® 
com base nas respostas dos alunos  

Esta análise foi realizada com a finalidade de verificar o nível de correlação 

(dimensionalidade, homogeneidade e consistência) entre os itens do questionário pertencentes 

a uma mesma categoria de análise. O objetivo foi analisar a variabilidade dos dados coletados 

utilizando parâmetros que se relacionam por meio de um modelo linear para verificar se 

haveria itens fora dessas condições. Os itens 11, 12, 13, 15 e 29, por exemplo, correspondem 

às afirmações relativas à pedagogia “Community Science”. Uma visão afinada com essa 

pedagogia tenderá a expressar somente respostas concordantes com as afirmações feitas. 

Porém, se uma resposta dada para uma afirmação particular apresentar desacordo, isto pode 

estar relacionado ao fato do item não apresentar correlação com os demais dentro da mesma 

categoria. Por essa razão, com base nas respostas dos alunos, procuramos analisar em que 

medida os itens apresentaram correlação estatística entre si. Isto foi feito mediante a 

quantificação das respostas aos itens e utilização do software SPSS®1. 
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Primeiramente foi atribuída uma pontuação numérica a cada alternativa de resposta 

da escala Likert, considerando como maior pontuação aquela que expressa uma visão prévia 

aprimorada/sofisticada, ou seja, que está de acordo com as afirmações extraídas dos 

referenciais teóricos; como menor pontuação, consideramos as respostas que expressaram 

uma visão ingênua, conforme: CP: 5, C: 4, NSD: 3, D: 2 e DP: 1. Em alguns itens, no entanto, 

a visão aprimorada não corresponde exatamente à alternativa Concordo Plenamente, mas à 

alternativa Discordo Plenamente. Deste modo, a fim de comparar os itens dentro de suas 

respectivas classes de análise, a pontuação numérica foi invertida, segundo: CP: 1, C: 2, NSD: 

3, D: 4 e DP: 5. Os itens 17, 24, 31, 37, 38, 39 e 41 foram quantificados dessa última forma, 

enquanto os demais da primeira forma.   

As respostas dos alunos para os itens do questionário foram extraídas do programa 

WordPress®2, conforme enviadas online. Depois foram transferidas separadamente para uma 

planilha do programa Excel segundo cada categoria de análise e então submetidas ao teste 

estatístico. A Tabela 1 mostra os parâmetros ou condições psicométricas mínimas 

consideradas para avaliar a correlação dos itens entre si, semelhante ao que foi realizado por 

Gomes (2009). 

 

Tabela 1. Condições psicométricas mínimas adotadas no teste SPSS. 
Condições Mínimo aceitável 

KMO 0,60 
Carga Fatorial 0,60 
Comunalidade 0,40 

Correlação item-total 0,36 
Alfa de Cronbach 0,60 

 

Nesta tabela, KMO é o índice que avalia a adequacidade da análise fatorial. Indica a 

proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas as variáveis, ou 

seja, que pode ser atribuída a um fator; Carga fatorial é a correlação simples entre as variáveis 

e os fatores; Comunalidade é a porção da variância que uma variável compartilha com todas 

as outras variáveis consideradas; Correlação item-total é a medida mais apropriada da 

consistência do item com o escore total; Alfa de Cronbach é um índice utilizado para medir a 

confiabilidade do tipo consistência interna de uma escala, ou seja, para avaliar a magnitude 

em que os itens de um instrumento estão correlacionados. Pode ser compreendido também 

como a média das correlações entre os itens que fazem parte de um instrumento (Ibid., p. 

217). 
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Após realizar o procedimento acima descrito, foram construídas tabelas contendo 

somente os itens de boa correlação dentro de cada categoria. Deste modo, foi feito o 

somatório da pontuação de cada respondente e a conversão do valor em percentagem. Se, por 

exemplo, restaram cinco itens dentro de uma mesma categoria e um respondente obteve nota 

5 em cada um deles, o somatório de suas respostas para os cinco itens foi igual a 100%. Este 

resultado foi então comparado à média obtida considerando todos os respondentes e serviu de 

base para realizar uma análise qualitativa. 

 

3.4.3.  Apresentação da pedagogia freireana aos estudantes e discussão 

Na terceira aula, as atividades foram desenvolvidas do seguinte modo: 

a) Sondagem das impressões dos alunos sobre a narrativa; 

b) Apresentação de nove afirmativas do questionário e abertura para discussão; 

c) Fundamentação teórica da pedagogia de Paulo Freire com enfoque em sua concepção de 

diálogo; 

d) Re-apresentação das afirmativas e discussão final. 

Nas atividades b e d, as afirmativas foram projetadas separadamente em uma tela 

utilizando o programa PowerPoint e um projetor multimídia. Na atividade c, primeiramente 

foi exibido um vídeo sobre a vida e obra de Paulo Freire (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=jzUgb75GgpE) e depois feita uma apresentação de 30 

slides em Power Point (APÊNDICE E) descrevendo o seu método e pedagogia baseada no 

diálogo. Ao final, apresentei as principais obras do autor destacando aspectos do livro 

Pedagogia do Oprimido.  
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4. ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS 
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Neste capítulo, apresentarei a análise dos dados relativos à construção da narrativa 

híbrida elaborada nesta pesquisa, a caracterização dos saberes dos cabeleireiros, reflexões 

voltadas para o ensino de química baseado nesses saberes e, ao final, os resultados das 

interações dos licenciandos com a narrativa e a pedagogia de Paulo Freire, a fim de responder 

as questões de pesquisa.  

 

4.1. A narrativa híbrida “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos 

A narrativa resultante das interações com os cabeleireiros e da elucidação científica 

dos saberes é apresentada em seu formato completo no Apêndice F. Nela, os saberes e 

práticas de três cabeleireiros da cidade de São João del-Rei são descritos junto de suas 

explicações científicas, como um esforço de tradução expresso textual e imageticamente no 

formato Wordpress®. Nesta construção, os saberes dos cabeleireiros foram misturados e 

aprofundados criando um espaço de fusão de saberes; uma “orquestração” que foi realizada 

por nós, pesquisadores da educação em ciências/química, visando a formação docente.  

A construção da narrativa durou aproximadamente três meses, exigiu grande esforço, 

atenção, aprofundamentos e releituras constantes. Foram construídas oito versões do material 

até sua completa atualização. A cada nova versão os erros foram corrigidos e palavras, 

conceitos e frases aprimorados.  

De maneira geral, os enunciados desta narrativa híbrida apresentam uma arquitetura 

dialógica, semântica e sintática. O aspecto dialógico está diretamente associado ao semântico, 

ou seja, à tradução e transferência de significados dos termos dos cabeleireiros pelos termos 

da ciência. No entanto, alguns conhecimentos científicos já foram anunciados por eles, 

especialmente o Carlos Alberto; isto facilitou a construção híbrida, cabendo-me confirmar e 

acrescentar informações com base em meus aprofundamentos na literatura. Apresento abaixo 

alguns exemplos de enunciados híbridos construídos: 

- “É, deixa mais tempo, ele fica mais fraco... quanto mais claro mais frágil fica o cabelo, mais 

fino, mais fácil de quebrar”, disse Carlos Alberto. As proteínas dos cabelos começam a ser 

decompostas no tratamento. 

- Carlos Alberto disse: “o cabelo, a formação dele já é mais queratina né?”. Os fios ou fibras 

capilares são constituídos basicamente por cerca de 65 a 95% de proteínas, sendo a queratina 

aquela presente em maior quantidade. 

- Ao falar sobre o responsável pela descoloração dos cabelos, o Carlos Alberto disse que “um 

dos princípios ativos... São vários, mas o principal dele é o persulfato de potássio. Assim, é 

um blend de química, né? Mas, o que faz mesmo descolorir é o persulfato de potássio aliado 
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ao peróxido de hidrogênio”. O peróxido de hidrogênio é o principal agente de oxidação 

utilizado em composições para a descoloração dos cabelos. Os sais de persulfato são 

frequentemente adicionados para “acelerar” o processo e também contribuem para diminuir a 

concentração de peróxido a ser utilizada. 

No caso das narrativas disponíveis no sítio Ciência na Comunidade, seus enunciados 

possuem uma construção sintática que apresenta diferentes possibilidades: ora trazem 

inicialmente a linguagem da comunidade e depois a da ciência, ora invertem essa ordem e ora 

se alternam dinamicamente. No caso da narrativa desenvolvida nesta dissertação, a linguagem 

dos cabeleireiros aparece quase sempre em primeiro lugar, seguida pela linguagem científica, 

como mostrado nos exemplos acima. Nesta narrativa, identifiquei ao final a presença de 12 

enunciados efetivamente híbridos, nos quais os saberes dos cabeleireiros são colocados em 

diálogo com o conhecimento científico.  

A hibridização narrativa dos saberes ou linguagens sociais foi a forma que 

escolhemos para descrever o que observamos nos salões de beleza e elucidamos com a ajuda 

da literatura, e possibilita o acesso simultâneo a duas formas de conhecimento, permitindo que 

professores e estudantes possam aprofundar conhecimentos sobre um procedimento comum e 

frequente nos salões de beleza. A narrativa “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” 

dos cabelos contém nove textos, 35 figuras, seis tabelas e nove semi-equações. Os conteúdos 

de cada texto são resumidos abaixo: 

 

1. Breve histórico da pesquisa 

A narrativa começa descrevendo o histórico de minha pesquisa: como surgiu o 

interesse em pesquisar os saberes dos cabeleireiros, quem foi envolvido, onde a pesquisa foi 

realizada e de que modo, quais foram os equipamentos utilizados e a finalidade da 

investigação. 

 

2. O começo das tinturas e descolorações 

Esse texto faz uma breve análise do surgimento das tinturas e descolorações para os 

cabelos, como eram os cortes de cabelos das mulheres antigamente, quando se deu o 

surgimento de compostos que conferiram coloração aos cabelos e o desenvolvimento da 

indústria cosmética para a produção de xampus e cremes tonalizantes. 
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3. Composição e estrutura dos fios  

Visando proporcionar o conhecimento e o entendimento da estrutura e composição 

dos fios dos cabelos, esse tópico descreve onde os fios capilares são formados, o tempo de 

crescimento, seu diâmetro e sua estrutura. São apresentados os principais tipos de elementos e 

aminoácidos que constituem o cabelo, como também as ligações químicas que ocorrem. 

 

4. As diferentes colorações dos cabelos 

A coloração do cabelo humano tem relação com a presença de determinados 

pigmentos. Este texto apresenta os dois tipos de melanina presentes nos cabelos e como são 

formados. Mostra também o que ocorre no cabelo quando o mesmo apresenta coloração 

branca. 

 

5. O procedimento de “luzes” capilar nos cabelos 

Esse tópico descreve o procedimento de “luzes” feito pelos cabeleireiros Welder e 

Joana. São descritos os produtos utilizados juntamente com suas composições químicas, a 

proporção adequada para se preparar a mistura, o modo de aplicá-la nos cabelos e os materiais 

de trabalho de cada cabeleireiro. É explicada a descoloração dos fios, ou seja, o processo de 

oxirredução. Apresenta as equações e fórmulas estruturais dos principais agentes no processo 

de “luzes”: o peróxido de hidrogênio e o persulfato. O texto contém imagens fotográficas e 

apresenta um link ao final para acesso a um vídeo no You Tube.  

 

6. A degradação das proteínas capilares 

Os fios de cabelos são constituídos de 65 a 95% de proteínas, as quais são 

degradadas nos procedimentos de “luzes” capilar. Neste item, a narrativa explica como ocorre 

a degradação das proteínas nos cabelos, exemplificando com imagens. 

 

7. Retomando o problema de fazer “luzes” em quem tem aquecimento solar 

Em uma das observações do procedimento de “luzes” realizado pelo Welder, ele 

explicou a dificuldade em fazer “luzes” nos cabelos das pessoas que possuem aquecedor solar 

em suas residências. Após relatar este fato, é descrito o pó descolorante utilizado pelo 

cabeleireiro e sua composição química, a composição química do aparelho de aquecimento 

solar e a explicação do cabeleireiro sobre os efeitos do cobre dos aquecedores nos cabelos.  
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8. E o caso das mulheres grávidas? 

Neste texto, a cabeleireira Joana coloca em questão o fato das mulheres grávidas 

fazerem “luzes” capilar. Também é comentado o risco das tinturas em gestantes. 

 

9. Progressiva e relaxamento: qual a função? 

Procedimentos como relaxamento e progressiva também são muito procurados por 

mulheres que almejam cabelos lisos. O Carlos Alberto explica a diferença desses 

procedimentos conjugando sua experiência com o saber científico. São apresentados os 

principais produtos utilizados nos relaxamentos e progressivas, suas funções e fórmulas 

estruturais. No final desse tópico, foi descrito também as relações dos saberes com os 

currículos escolares. 

 

4.2. Características epistemológicas dos saberes dos cabeleireiros 

Os saberes dos cabeleireiros com os quais interagimos demonstraram algumas 

características que merecem ser destacadas. Uma delas diz respeito às fontes de seus 

ensinamentos: os cursos que fizeram e a experiência – “É, fiz vários cursos (...), fiz um para 

trabalhar só com a parte química: calorimetria, tintura, relaxamento, coloração, descoloração 

(...) e você vai acumulando conhecimento” (Carlos Alberto, atualmente tem 31 anos de 

profissão); – “Eles dão curso pra gente de quatro, cinco módulos. É de tudo o curso, 

administração, química, tricologia, mecha, maquiagem, penteado” (Welder, tem quatro anos 

de profissão). Outra característica associa-se ao modo como promovem, vivenciam e utilizam 

a química em suas profissões: de forma mais informada cientificamente (caso do cabeleireiro 

Carlos Alberto) e de maneira mais prática (caso dos outros dois cabeleireiros) e consciente de 

sua presença: “Química não é fácil, né?! É cada coisa que acontece que a gente nem espera” 

(Welder); “E realmente salão tem muita química, né?” (Joana).  

O procedimento de “luzes” exige habilidades específicas e obedece a uma sequência 

pré-definida de passos, esquemas ou scripts: separar os cabelos e selecionar os fios a serem 

descoloridos, preparar a mistura oxidante em proporções determinadas no momento de 

aplicação nos cabelos, “envelopar” os fios com a mistura, controlar os efeitos e o tempo de 

reação, remover a mistura dos fios por lavagem em água, aplicar hidratante e cuidar da 

estética final dos cabelos. Entretanto, as “luzes” só se viabilizam graças à tecnologia 

envolvida nas formulações químicas, coerente com o mencionado pelo Carlos Alberto: “Se 

você quer fazer uma descoloração, você tem que usar um pó descolorante de ponta, dessas 

linhas mais famosas (...) que investe mesmo em tecnologia”. 
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Os cabeleireiros são profissionais que têm saberes experienciais, mas também 

científicos, especialmente o Carlos Alberto. Na entrevista com ele, percebi que seus 

conhecimentos, na verdade, eram híbridos, ou seja, expressaram uma mistura de experiências 

e saberes informados cientificamente. Percebi também que este cabeleireiro tem atitudes 

científicas em sua profissão. No caso do Welder, o conhecimento científico não se mostrou 

tão evidente, embora não ausente, sobressaindo-se o experiencial. Há também crenças e 

superstições nos saberes desse cabeleireiro, como, por exemplo, o efeito da menstruação em 

candidatas ao procedimento de “luzes”. Em relação à Joana, notei que ela sabe que tem 

conhecimentos químicos nos tratamentos capilares, mas não identifiquei nenhuma evidência 

de conhecimento a respeito, destacando mais o saber experiencial. Apresento abaixo as 

evidências das características mencionadas: 

 

 Evidências de conhecimento científico: 

Carlos Alberto: A diferença é que o relaxamento você trabalha quebrando as moléculas de 

enxofre que tem na formação do cabelo e trabalha bem no interior do fio do cabelo, no córtex 

dele, já a progressiva relaxa só a parte externa. 

Carlos Alberto: Um dos princípios ativos, são vários, mas o principal dele é o persulfato de 

potássio. Assim, é um blend de química né, mas o que faz mesmo descolorir é o persulfato de 

potássio aliado ao peróxido de hidrogênio, que é o que o pessoal chama popularmente como 

água oxigenada. 

Carlos Alberto: [...] Então ele não é um colorante, ele é um descolorante, ele tira pigmento 

deixando o fio sem cor nenhuma, mais frágil. 

Welder: É reação química [...]. 

 

 Evidências de conhecimento experiencial: 

Carlos Alberto: O relaxamento ele exige um pouco mais de habilidade do profissional para 

estar trabalhando com ele. 

Carlos Alberto: O clareamento depende muito da força do peróxido de hidrogênio, que tem 

10, 20, 30, 40. 

Welder: Eu não sei como não desmanchou antes de você cortar. Eu nunca vi fazer 

tioglicolato em cabelo liso. 

Welder: Tem gente que fala que é a água oxigenada, mas tem gente que fala que é a amônia. 

No pó tem amônia e no oxidante a água oxigenada. Eu acredito que seja mais a água 

oxigenada mesmo porque dependendo da volumagem que a gente usa ele resseca mais. 
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Joana: Tá joia, luzes não pode encostar, senão mancha. 

Joana: [...] mas o dela provavelmente vai ter que tonalizar, só de ver assim tá dando uma cor 

meio alaranjada, isso devido à tinta. 

 

 Evidência de atitude científica: 

Carlos Alberto: Normalmente a gente faz um teste primeiro para uma questão de segurança, 

até porque hoje os processos né, se você quebra um cabelo aí, a pessoa te leva na justiça e 

você tem que indenizar, então quando uma pessoa vê que você trabalha com critério né, e que 

pode acontecer também, aí a pessoa sabe que você entrou com todo o aparato para que aquilo 

pudesse dar certo, a pessoa sabe que você trabalhou com segurança. Então assim, 

normalmente quando você trabalha com relaxamento a gente faz um teste de mecha e um teste 

alérgico, a gente pega um pouco o produto, igual eu te falei, faz um teste no cabelo e passa o 

produto atrás das orelhas, que é uma área sensível, aí a pessoa de 6, 12 horas ela vai te dando 

passo a passo do que aconteceu, se irritou, coçou. 

 

 Evidência de crenças no saber do cabeleireiro Welder: 

Welder: É reação química, acontece principalmente em jovens como ela (a cliente), também 

meninas que menstruam pela primeira vez e depois de um ano fazem luzes costuma esquentar 

mais ainda e também quem tem aquecedor solar em casa quando faz luzes esquenta dobrado. 

É porque o persulfato de sódio do aquecedor reage com a amônia do produto, podendo até 

manchar o cabelo. É bom comer muita verdura. 

 

4.3. Reflexões para a educação química 

A partir da elucidação científica dos fenômenos envolvidos no processo de “luzes”, 

identificamos alguns conteúdos que podem ser abordados em aulas de química de nível 

médio: oxirredução, agentes oxidantes, substâncias e funções orgânicas, composição e 

estrutura dos cabelos, reações exotérmicas, misturas, dissolução e unidades de concentração 

(proporções, percentagem e “volume” da água oxigenada). Neste estudo, com base no que 

aprendi nas interações com os recursos do sítio Ciência na Comunidade, notei que na teoria 

histórico-cultural o conhecimento não é algo exclusivamente mental, mas vinculado a um 

sistema de relações onde as necessidades humanas são centrais e sempre dependentes de uma 

praxis ou atividade. Em outras palavras, o conhecimento é sempre conhecimento em contexto. 

Toda ação humana produz artefatos ou ferramentas (técnicas e psicológicas) que moldam as 

ações e o conhecimento deriva daí em um processo dialético com a cultura e o meio social e, 
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por isso, é também mediado por regras, normas e convenções, pela divisão de trabalho e por 

relações com a comunidade (Van Eijck; Roth, 2007, p. 933, 934). Existe, assim, uma relação 

indissociável entre conhecimento e contexto, de modo que para que o conhecimento faça 

sentido, é preciso analisá-lo em relação à situação na qual se desenvolve. Wartha et al. (2013) 

realizaram uma análise das diferentes concepções que os professores têm sobre a 

contextualização no ensino de química, desde a simples exemplificação de situações do dia a 

dia até concepções mais críticas e problematizadoras da realidade.  

Como proposta didática decorrente deste estudo, sugerimos que os professores e 

alunos dialoguem entre si e com a comunidade para estabelecer uma compreensão do 

conhecimento químico no contexto do tratamento de “luzes”, percebendo também as suas 

relações com outros contextos. As atividades sugeridas a seguir podem ser desenvolvidas em 

cursos de formação de cabeleireiros, no ensino médio regular e na Educação de Jovens e 

Adultos. Elas podem ser enriquecidas com a realização de trabalhos interdisciplinares 

envolvendo professores de outras disciplinas, como biologia e filosofia, por exemplo, bem 

como envolvendo os alunos organizados em grupos de trabalho. Inicialmente o professor pode 

começar perguntando aos estudantes o que são as “luzes” que as pessoas fazem nos cabelos, 

como são feitas e o que sabem a respeito. Após os alunos expressarem suas respostas e 

experiências, outras questões podem ser colocadas: Por que os cabelos têm diferentes 

colorações? Por que as pessoas fazem “luzes” nos cabelos? Existe alguma relação com a 

química? Qual? Para responder a essas e outras questões que os próprios alunos podem 

formular, o professor pode elaborar uma lista de perguntas para que a classe pesquise 

respostas em fontes tais como a narrativa disponibilizada na internet e outras, incluindo 

conversas com cabeleireiros e pessoas da comunidade onde vivem. Em seguida, as respostas 

podem ser analisadas coletivamente, destacando suas semelhanças, diferenças, evidências e 

fontes de pesquisa utilizadas. Após isso, o professor pode chamar atenção para os conteúdos 

de química que julgar interessantes, enfatizando um ou outro aspecto, e propor a realização de 

debates para analisar a natureza dos saberes de químicos e cabeleireiros e as relações 

associadas às “luzes”. Os debates podem ser iniciados por questões ou afirmações onde os 

estudantes terão que se posicionar contrária ou favoravelmente e apresentarem justificativas. 

Alguns exemplos de afirmações que podem ser feitas são: Há semelhanças entre as atividades 

de químicos e cabeleireiros; Os cabeleireiros não precisam compreender cientificamente os 

fenômenos envolvidos no procedimento de “luzes”; O padrão de beleza feminino ditado pela 

mídia é a mulher loira e isto atrai as mulheres para fazerem “luzes” nos cabelos; Este 

procedimento fomenta o trabalho dos cabeleireiros e a economia; Fazer “luzes” nos cabelos 
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depende de haver desenvolvimento científico e tecnológico e ainda existem limitações nesse 

sentido. Essas e outras afirmações ou questões levantadas também podem ser levadas para a 

comunidade e suas respostas incluídas nas discussões. É importante que os alunos pensem, 

reflitam, dialoguem, se posicionem e desenvolvam compreensão científica, epistemológica e 

das relações entre a química, a tecnologia, a estética e o mundo do trabalho e da economia, de 

modo a atuarem de modo mais informado e crítico no mundo em que vivem. 

 

4.4. A pesquisa com os licenciandos 

Como mencionado no capítulo três, a narrativa “Luzes” capilar: os saberes sobre a 

“iluminação” dos cabelos foi inserida na formação de estudantes de Licenciatura em Química 

a fim de analisar seus efeitos. Abaixo descreverei primeiramente como foi a interação dos 

alunos com a narrativa híbrida. Em seguida, no item “Análise das respostas ao questionário” 

interpretarei as respostas dos licenciandos captadas pelo questionário. Por fim, no item 

“Análise das concepções dos alunos antes e após a fundamentação teórica da pedagogia de 

Paulo Freire”, discutirei sobre a contribuição da noção de diálogo de Paulo Freire para a 

formação dos alunos no contexto de suas interações com a narrativa. 

 

4.4.1. Descrição e análise da interação dos licenciandos com a narrativa híbrida “Luzes” 

capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos  

A narrativa híbrida “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos 

foi inserida na disciplina Fundamentos de educação química, do curso de química – 

modalidade licenciatura, da UFSJ, no primeiro semestre de 2016, como mencionado 

anteriormente. A turma possuía alunos do terceiro, quinto e sétimo períodos do curso de 

química, e também alunos que já haviam concluído o curso na modalidade bacharelado e 

estavam cursando a licenciatura e o mestrado em Física e Química de Materiais (FQMat). 

Optamos por trabalhar com essa turma por estar inserida na formação inicial docente de uma 

disciplina obrigatória oferecida no terceiro semestre do curso. Também por haver um número 

significativo de alunos matriculados e liberdade para realizar minha pesquisa, uma vez que 

meu orientador era o professor da disciplina. Os estudantes não foram coagidos ou obrigados 

a participar da pesquisa, mas convidados a oferecer as suas contribuições. Os dados da 

interação dos licenciandos com a narrativa são apresentados abaixo. Em alguns momentos 

trago comentários que foram registrados por anotações escritas feitas durante as observações 

dos alunos. Em outros, exemplifico com diálogos que ocorreram dentro de um mesmo grupo 
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conforme identifiquei no vídeo. Cada aluno ou grupo foi identificado por uma letra e um 

número, como, por exemplo: Licenciando 1 - L1, Grupo 2 - G2.  

Inicialmente os licenciandos demonstraram-se atentos e interessados durante a 

leitura. Três grupos optaram por cada membro ler um tópico da narrativa em voz alta. Nos 

outros dois grupos realizaram a leitura silenciosamente e foram avançando à medida que 

todos consentiam. Nos tópicos que havia diálogos entre cabeleireiros e clientes os alunos 

alternaram-se na leitura e cada enunciado foi lido com dramatização. Os alunos discutiram 

como seria a pronuncia do sobrenome do cabeleireiro Welder e ressaltaram uma característica 

particular do jeito de falar do Carlos Alberto, com risadas e descontração: “Nossa, que tanto 

de né ele fala” (L13). Do mesmo modo, percebi que estavam utilizando o momento da leitura 

para se divertir, tal como nas seguintes falas:  

- “Seria interessante fazer um estudo nas repúblicas daqui de São João para entender a 

descoloração dos cabelos dos calouros” (L24).  

- “Vamos ver se os componentes da base clareadora têm relação com o que a gente encontra 

na comida” (L13).  

Os licenciandos também teceram comentários sobre pessoas que já fizeram as 

“luzes”, criticaram alguns saberes dos cabeleireiros e o valor cobrado para realizar o 

procedimento: 

- “Eu fiz uma vez californiana, a mulher juntou meu cabelo tudo e passou a tinta. Ficou 

horrível, que raiva” (L4). 

- “Eu conheço luzes com touca, minha mãe faz” (L3). 

- “Gente a menina lá em Resende Costa ficou com o cabelo elástico, do nada, é a coisa mais 

horrorosa, você faz assim [mostrou com a mão o movimento] e o cabelo vai e volta, ele não 

arrebenta. Se a gente fizer isso com o nosso ele arrebenta. É a coisa mais engraçada. Ele fica 

esticando, vai e volta” (L7). 

- “Esse negócio da menina menstruada aquecer mais o cabelo deve ser nóia do cara, porque 

parece que não tem nada a ver” (L24). 

- “O Welder cobra caro, uma vez eu fiz e paguei R$120,00” (L22). 

Eles também perceberam detalhes do procedimento de “luzes”, como o horário em 

que foi realizado, a coragem da pesquisadora em deixar filmar, questionaram quem seria o 

Welder e a localização de seu salão: 

- “Nossa ela fez de manhã, estava passando bom dia Brasil” (L4). 

- “A Marcella foi muito corajosa, olha gente, porque fica tão feia antes né?” (L18).  

- “Quem que é esse moço?” (L23). 
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- “Eu não conheço esse moço, novinho né?” (L17).  

- “Aonde é esse salão?” (L8).  

Os alunos do Grupo 1 observaram também como o cabelo fica após a descoloração e 

que é preciso ter confiança no cabeleireiro para realizar o procedimento, como pode ser visto 

no diálogo abaixo: 

L6: “Tem que confiar muito né? Nossa, o cabelo parece um barbante”. 

L7:“Nossa, que feio, feio demais”. 

L8:“Vai pentear, mas não vai pentear mesmo!”. 

L9:“Embola muito”. 

Os acadêmicos mostraram estar atentos a respeito do tempo de duração do 

procedimento de “luzes” capilar: 

- “Nossa imagina, você já fica agoniada de ficar sentada, demora tanto e ainda tem uma 

pessoa te filmando. Ah, eu não tenho paciência não” (L5). 

- “Nossa, cinco horas é muita coisa gente” (L17).  

- “Nossa eu queria fazer, mas só de pensar em ficar muito tempo e tenho medo de ficar muito 

loiro (L4)”. 

- “Dá desespero (L12)”. 

Os alunos perceberam que as imagens e fotografias ajudaram a compreender o texto, 

a entender melhor o procedimento de “luzes” e os equipamentos utilizados pelos 

cabeleireiros: “Ver a figura ajuda a entender o que é” (L5). Nos tópicos da narrativa que 

continham tabelas e figuras, foi mais comum observar os alunos lerem apenas os títulos das 

tabelas e não se importarem com as figuras que tinham as estruturas dos compostos, conforme 

observado no Grupo 3: 

L15: “Cisteína”. 

L16: “Esse nome é estranho”. 

L15: “Ai gente, não precisa ler todos os aminoácidos, segue em frente”.  

Os alunos encontraram dificuldades na leitura dos nomes presentes na narrativa, 

como L´Oreal, Schwarzkopf®, cisteína, eumelanina, feomelanina, dopaquinona, melanócitos, 

tioglicolato, cosmetólogo, etc. Eles também acharam a narrativa extensa. 

- “Gente!! Nossa gente, é muito grande” (L22). 

- “É muita coisa” (L2). 

- “Passa rápido, nunca vou usar isso mesmo” (L14). 

- “Nossa, é muito grande esse [tópico “o procedimento de luzes capilar”], vamos dividir, outra 

pessoa lê agora” (L20). 
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Alguns licenciandos não tiveram paciência para assistir todo o vídeo.  

- “Nossa, quinze minutos de vídeo” (L25). 

- “Passa só um pedacinho” (L8). 

- “Põe no finalzinho do vídeo já pra gente ver como ficou” (L23).  

- “O vídeo é extenso, avança aí gente” (L9). 

Após verem a fotografia do cabelo com “luzes” e finalizarem a leitura da narrativa, 

os licenciandos fizeram vários comentários elogiosos, quer sobre o cabelo como sobre o 

trabalho realizado:  

- “Olha que lindo o cabelo dela” (L5). 

- “Nossa, ficou lindo” (L6).  

- “Seu trabalho é da hora, em casa vou ler com mais atenção sobre a parte da progressiva e 

relaxamento” (L2). 

- “Esse trabalho é ótimo” (L4). 

- “Interessante” (L16). 

- “Foi muito legal o trabalho” (L24). 

- “Você foi corajosa viu, corajosa de deixar ficar te filmando, você já fica irritada de ter que 

ficar esperando e ainda ficam te filmando” (L7). 

A interação dos alunos com a narrativa híbrida mostrou que eles estavam à vontade, 

descontraídos e fizeram piadas para se divertir (L13, L24, p. 56). Eles ecoaram experiências e 

fatos correlacionados ao que estava sendo narrado (L3, L4, L7, p. 56), questionaram crenças 

do cabeleireiro Welder e o preço do procedimento (L22, L24, p. 56). Se interessaram pelos 

personagens, elogiaram a pesquisa e a pesquisadora (L4, L8, L17, L18, L23, p. 57). Se 

surpreenderam com o estado final do cabelo (L6, L7, p. 57) e com o tempo do procedimento 

(L5, L17, p. 57) e destacaram a relevância das imagens para compreendê-lo (L5, p. 57). Um 

enunciado emitido revelou o vídeo disponibilizado como um meio que reconstituiu aspectos 

da “atmosfera das experiências” (L4, p. 56). Também sobressaiu nesta interação a densidade 

de informações a serem processadas em uma única aula conjugada de 110 minutos (L2, L9, 

L14, L20, L25, p. 57, 58). Ao que pareceu, isso não significou desinteresse dos estudantes 

pela narrativa (L2, L4, L16, L24, p. 58), mas a necessidade de diluir a sua leitura ao longo de 

mais aulas. Outro aspecto é que os licenciandos pareceram transitar mais efetivamente para os 

saberes e procedimentos dos cabeleireiros do que para os saberes químicos associados, tendo 

em vista que não revozearam estas informações tal como fizeram para as outras.  
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4.4.2. Análise das respostas ao questionário  

O questionário aplicado (APÊNDICE D) foi elaborado com o objetivo de captar os 

efeitos da interação dos licenciandos com a narrativa híbrida desenvolvida; seus itens também 

tiveram a intenção de promover reflexões e preparar o caminho para a discussão dos 

referenciais teóricos. Obtivemos onze respostas ao questionário nessa pesquisa, sendo seis de 

alunos individuais e cinco de alunos organizados em grupos. Como o questionário têm itens 

discursivos e na escala Likert, apresentarei a seguir a descrição e análise dos itens organizados 

de acordo com esses dois grupos. 

 

4.4.2.1.  Itens discursivos de números 1 a 9 

Através das respostas dadas ao questionário, percebemos que os licenciandos, de 

modo geral, tiveram interesse e demonstraram ter gostado da narrativa, conforme 

exemplificado pelos seguintes enunciados: “Eu amei, tudo” (L8); “Eu também gostei de tudo, 

porque sempre tive curiosidade de saber, mas nunca tive tempo assim de procurar né” (L4); 

“Eu gostei de curiosidades”(L3); “Gostei das informações” (L4). Um aluno em particular 

revelou que o seu afeto se associou à natureza híbrida dos saberes ou à “forma como ela foi 

apresentada; o uso de diálogos, vídeo e junção da explicação teórica com a opinião dos 

envolvidos foi muito interessante” (L5). Segundo um deles, foi possível aprender sobre a 

estrutura e formas de alterações dos cabelos, visto que não possuíam conhecimento a respeito, 

contradizendo, de certo modo, nossa impressão anterior de que eles não se interessaram tanto 

pelas explicações científicas: “Outra parte que achei bem interessante é a parte que fala sobre 

a estrutura dos cabelos e de como ocorre alterações da forma do cabelo, como ocorre com 

escovas e chapinhas” (L3). 

Suas respostas também revelaram que passaram a conhecer os produtos que causam 

menor dano ao cabelo e por que, como funcionam os processos de coloração, descoloração e 

os produtos utilizados e se surpreenderam com a “noção de Química” dos cabeleireiros, a qual 

muitas vezes um estudante não tem e poderia adquirir explorando a narrativa. Os enunciados 

abaixo exemplificam as respostas dadas para questão 2 do questionário: 

- “Entender qual produto agride menos o cabelo e o porquê. Entender a química do cabelo” 

(G5).  

- “Gostamos de como funcionam os produtos e as aplicações da tinta no cabelo, porque faz 

parte do nosso cotidiano. Agora além de conhecermos o processo sabemos o porque de cada 

procedimento realizado” (G2). 
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- “Foi incrível perceber como os cabeleireiros possuem uma noção de Química. Noções que 

muitas vezes um estudante não tem e poderia muito bem adquirir com este contato. Foi muito 

legal entender os processos de coloração, descoloração do cabelo. Cada parte de um fio, por 

exemplo. E o mais legal foi entender como funciona a química dos produtos usados e como 

uma combinação errada dela pode gerar consequências bastante ruins” (L5). 

- “Gostamos mais da parte que exibiu os saberes dos cabeleireiros apresentando os diálogos. 

Pois, a partir disso tornou-se possível avaliar o conhecimento químico que eles apresentavam 

e assim discutir os fenômenos químicos relacionados” (G1). 

- “Eu achei bem bacana que foi bem dinâmico o trabalho dela, mostra as falas deles” (L6).  

- “E nesse caso, a narrativa trouxe a nós um grande esclarecimento sobre algo do cotidiano de 

muitas pessoas, luzes capilar, e que muitas das vezes não sabemos ao certo como ocorre” 

(G3). 

Perceberam também a narrativa como um meio de dar voz aos cabeleireiros e 

sentiram-se atraídos por ser um tema do cotidiano, de interesse comum às moças: 

- “O trabalho permitiu dar voz aos participantes, classe trabalhadora da comunidade em 

questão” (L2). 

- “O que mais nos atraiu no tema, é o fato de estar no cotidiano, de ser atrativo e de interesse 

comum principalmente do público feminino” (G4). 

Para os acadêmicos o texto conseguiu fazer um link com o que as pessoas veem no 

dia-a-dia: “O texto conseguiu linkar os conceitos que as pessoas veem no cotidiano” (L8). E 

estava interessante e informativo: “Não teve algo que não gostei, achei o texto bem 

interessante e informativo” (L4). 

Apesar de trazer assuntos interessantes, os licenciandos disseram que os textos eram 

muito longos e havia muitos conteúdos teóricos, tornando a leitura cansativa: 

- “O trabalho ficou extenso e por mais que ele tenha ficado interessante a leitura vai ficando 

exaustiva” (G2). 

- “Mas teve uma hora que o texto foi cansativo, uma parte muito grande, muita teoria” (L9). 

- “É, muito cansativo e teve até uma parte que a gente não leu, da teoria, vocês lembram?” 

(L7).  

Uma aluna sugeriu que se a narrativa fosse escrita por meio de esquemas facilitaria a 

compreensão: “Achei os textos muito longos, por mais que tenham muita informação e o 

fornecimento de dados, acredito que por meio de esquemas facilita a compreensão de 

qualquer um que se interessa” (L2). 
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Quanto à linguagem apresentada na narrativa (questão 4), a maioria dos licenciandos 

disse que estava clara, didática e inteligível: 

- “Sim, foi trabalhado a linguagem de uma maneira bem didática o que facilitou da 

compreensão, principalmente com os diálogos” (L3). 

- “Tanto as conversas como a própria teoria foram escritas de forma clara. Uma vez que foi 

possível entender os conceitos” (G1). 

- “Não encontrei partes desinteressantes, a meu ver ficou tudo bem claro e explicado da 

melhor forma possível” (L1).  

- “Sim, os objetivos foram bem claros e definidos (trazer as luzes para um diálogo mais 

químico)” (G5).  

Também afirmaram que quando havia termos científicos no texto existia uma 

explicação para que qualquer leigo no assunto pudesse entender seu significado: “Ficou 

bastante clara. Achei interessante porque a meu ver até uma pessoa que não compreende 

muito de Química, por exemplo, lendo o texto entenderia muito bem como funciona. A 

linguagem não ficou técnica, não se usou termos científicos que dificultam a compreensão. 

Gostei bastante disso” (L5). No entanto, um grupo de alunos que participou da pesquisa 

afirmou que para alguns conceitos serem compreendidos era necessário ter um conhecimento 

prévio do assunto: “Em sua grande parte sim, mas alguns conceitos necessitavam de um 

pouco mais de conhecimento prévio para serem compreendidos” (G2). Já outro, disse que 

como eles são da área de química ficou de fácil compreensão: “Como dito anteriormente, para 

nós que somos da área ficou de fácil compreensão, visto que o conteúdo apresentado nos 

textos podem ser interligados com conhecimentos já adquiridos durante nosso tempo de 

estudo” (G3). 

Em relação à presença de imagens e um vídeo na narrativa (questão 5), os alunos 

disseram que estes contribuíram para a compreensão, agindo como complementos da 

informação, auxiliares do entendimento, do interesse e da interatividade: 

- “Sim. A imagem é muito importante. Como dizem: "Uma imagem pode dizer mais que mil 

palavras". E no contexto químico é fundamental, porque muitas coisas não são facilmente 

entendidas. E o uso de uma imagem facilita muito” (L5). 

- “Sim. As imagens são complementos da informação” (L2). 

- “Claro, as imagens nos auxiliam no entendimento e torna o texto mais interativo, facilitando 

a leitura que por mais que seja extensa não deixa de ser interessante” (L1). 
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- “Sim, as imagens proporcionaram o entendimento das pessoas que nunca realizaram os 

procedimentos descritos. Além de ajudar no entendimento das reações químicas que ocorrem 

nos processos” (G1). 

Em relação a aprender química por meio da narrativa híbrida, os alunos disseram que 

não conheciam a estrutura e a constituição dos cabelos e não possuíam conhecimento sobre 

como os processos químicos eram realizados: 

- “Sim. Não conhecia sobre a estrutura dos nossos cabelos e nem como eram os processos 

químicos” (L2). 

- “Sim, a quantidade de compostos que quando vamos ao salão não temos a mínima noção do 

que ocorre realmente para que o resultado seja o alcançado no final. E como ela frisa na 

narrativa, não procuramos saber, e nós mulheres principalmente, aplicamos muitas vezes 

química no cabelo de forma irresponsável, por falta de conhecimento” (L1).  

Segundo eles, o texto possibilitou relacionar os procedimentos ao conhecimento 

químico e puderam ver conceitos anteriormente vistos de forma teórica, porém aplicados na 

prática: 

- “Sim, o texto possibilitou relacionar os procedimentos utilizados no cotidiano com o 

conhecimento químico” (G1). 

- “Nós vimos conceitos anteriormente já vistos de forma teórica aplicados na prática” (G2). 

- “Aprendi bastante lendo o texto e aprofundei muitos conhecimentos que eu já possuía” (L5). 

Os acadêmicos disseram que foi possível aprender como se faz “luzes” capilar. Um 

dos grupos respondeu do seguinte modo à questão 7: “Sim, já podemos abrir um salão de 

beleza” (G5). Eles perceberam também que o procedimento não é difícil de ser desenvolvido, 

mas destacaram que é preciso ter certos conhecimentos: “Sim. De acordo com a teoria 

presente no texto, não parece ser uma técnica complicada de se desenvolver. Entretanto, é 

necessário ter um conhecimento melhor sobre cabelo, os produtos utilizados bem como suas 

quantidades, tempo de reação para obter um resultado bom” (G4). No entanto, alguns alunos 

mencionaram que o aprendizado alcançado não foi suficiente para que eles se tornassem 

cabeleireiros ou que realizassem o procedimento independente desses profissionais, revelando 

a necessidade de haver um treinamento prático para essa finalidade: 

- “Sim, mas o que não significa fazer luzes em casa, de forma irresponsável” (L1). 

- “O texto propiciou ter noção de como ocorre o processo, mas não a ponto de poder aplicá-

lo” (G1). 

Uma aluna afirmou que já conhecia o processo, porém a parte química foi um 

conhecimento a mais: “Sim, na verdade eu já conhecia o processo, pois minha mãe tem um 
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salão e eu já fiz no meu cabelo também. Mas a parte química para mim foi um conhecimento 

a mais” (L3). Em relação a este último aspecto (questão 8), destacamos ter configurado a 

maior novidade para os licenciandos: 

- “Algumas sim, pelo meu convívio em salão de beleza, mas algo bem básico e superficial” 

(L1). 

- “Possuía poucos conhecimentos sobre a química presente nos tratamentos capilares” (G5). 

- “Muito vago. Sabia, por exemplo, o perigo de se combinar produtos. Sabia que muitos deles 

dão consequências para o cabelo” (L5).  

Em relação à questão 9 (É possível utilizar os saberes dos cabeleireiros para ensinar 

química ou outros conteúdos de ciências? Como?) foi possível perceber que os licenciandos 

identificaram a existência de saberes na comunidade que podem ser usados para ensinar 

Química, tornando o ensino mais prazeroso tanto para o professor quanto para o aluno, que, 

na concepção deles, começará a prestar mais atenção devido ao conteúdo estar relacionado ao 

cotidiano, como seria o caso dos saberes dos cabeleireiros presente na narrativa híbrida: 

- “Sim. Pois os saberes dos cabelereiros tem uma relação com a teoria da química, se tornando 

possível uma ponte entre o conteúdo específico e o cotidiano” (G4). 

- “De certa forma sim, eles explicam do jeito deles, coisas que aprendemos de uma maneira 

diferente e mais aprofundada. Mas, assim como foi comentado em sala de aula, expor o 

cotidiano aos alunos e relacioná-lo com o que se esta sendo usado acaba prendendo a atenção 

dos mesmos e tornando o ensino uma coisa mais prazerosa para nós aplicarmos e para eles 

aprenderem” (L1). 

Os alunos também mencionaram os conteúdos associados e possibilidades de 

abordagem: 

- “Sim, principalmente no ensino de forças intermoleculares, reações exotérmicas, 

oxirredução e entre outros” (L2). 

- “Sim, pois o professor pode introduzir o assunto teoricamente e depois contextualizá-lo com 

estequiometria, oxidação, concentração, interação, composição, temperatura, pH, entre 

outros” (G5). 

- “Sim. Trazendo a prática pra dentro de sala. Trabalhando diferentes estruturas capilares e 

orientando os educandos a manusear produtos químicos não perigosos, através de testes. 

Brincadeiras com tintura de cabelo” (L2). 

Um aspecto que se destacou nas respostas dos estudantes ao questionário foi a 

menção ao fato de a narrativa ter ficado extensa e cansativa. Inicialmente, associamos isso à 

hibridização de linguagens, pois, não narramos somente um tipo de conhecimento, mas dois, o 
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que fatalmente ampliou a extensão do texto. Todavia, em nossa percepção atual o texto não se 

tornou extenso somente devido a esse aspecto, mas por ter adicionado a ele informações tais 

como o histórico da pesquisa, o começo das tinturas, o tratamento da progressiva, etc. De todo 

modo, mesmo mantendo todos esses elementos na narrativa, deveríamos ter realizado a sua 

leitura de modo diluída, ou seja, ao longo de mais aulas. Isto deveria ter sido feito ao invés de 

elaborarmos esquemas, tal como foi sugerido por uma licencianda, que provavelmente 

destoaria do estilo narrativo. Apesar da extensão do texto, os acadêmicos mencionaram que 

foi possível compreender o que estava sendo narrado e que a linguagem e as explicações 

estavam claras. Em suas respostas, destacamos a emissão espontânea da palavra diálogo (G1, 

G5, L3, L5, p. 59, 60, 61), que, a nosso ver, teve dois significados para eles: diálogo enquanto 

uma interlocução de vozes e diálogo enquanto uma tradução de saberes dos termos de um 

para o outro. Isso nos sugeriu que os estudantes perceberam haver um diálogo entre os saberes 

na narrativa híbrida ou a hibridização como uma forma de diálogo. 

Com base no enunciado de L5 na página 61, percebemos que a hibridização de 

linguagens teve um efeito facilitador da compreensão do que estava sendo narrado: “a meu 

ver até uma pessoa que não compreende muito de Química (...) lendo o texto entenderia muito 

bem como funciona”. Esta aluna disse também que “a linguagem não ficou técnica, não se 

usou termos científicos que dificultam a compreensão” e que ela gostou “bastante disso”. Em 

nossa interpretação não é que não havia linguagem “técnica” ou termos científicos no texto, 

eles estão presentes no texto, só que de forma diluída. Além disso, foram fundidos a outros 

termos, o que consideramos ajudar a compreensão. O que L5 mencionou também pode estar 

relacionado ao aspecto sintático da narrativa híbrida, a organização sequenciada e repetitiva 

da associação entre linguagens. Para outros alunos, no entanto, a compreensão do texto 

necessitava de conhecimentos prévios dos leitores ou só foi possibilitada pelo fato deles serem 

estudantes de química, estabelecendo, assim, um outro tipo de diálogo, ou seja, “com 

conhecimentos” prévios ou “já adquiridos”.  

Por outro lado, é curioso constatar que quando alguns alunos se depararam com 

termos técnicos, eles procuraram evitá-los ou não se detiveram sobre eles. Isso nos chamou 

atenção para o fato de que se os leitores fossem estudantes de ensino médio, provavelmente as 

dificuldades com esses termos seriam ainda maiores. Nesse caso, a narrativa deveria ser 

impregnada de mais termos próximos dos alunos, na direção do que interpretamos a respeito 

do que disse L5. De todo modo, a narrativa foi escrita pensando no aluno de graduação como 

o seu leitor. Não acreditamos que haja a necessidade de que este leitor tenha conhecimento 

prévio profundo para a compreensão do que foi narrado, cabendo apenas uma formação 
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secundária para isso. Nós acreditamos que esta compreensão foi facilitada, sobretudo, pelos 

saberes e linguagens dos cabeleireiros expressos de acordo com um contexto próximo da 

realidade. Além disso, as imagens também contribuíram para o entendimento, conforme 

relatou o G1 (p. 62): “as imagens proporcionaram o entendimento das pessoas que nunca 

realizaram os procedimentos descritos”. O depoimento deste grupo é interessante porque 

devido ao procedimento de “luzes” ser específico e utilizar materiais particulares, nem sempre 

a escrita, por melhor que  seja, é capaz de descrever perfeitamente o que ocorre. Neste 

sentido, as imagens são fundamentais para a compreensão tanto do procedimento como do 

conhecimento científico associado: “além de ajudar no entendimento das reações químicas 

que ocorrem nos processos” (G1). 

Observamos nas respostas dos alunos que eles consideraram ter aprendido sobre o 

procedimento de “luzes” e sobre o conhecimento químico, embora houve um grupo que 

expressou um mal entendimento ou se confundiu na hora de escrever sua resposta ao 

mencionar um aspecto particular do que foi narrado, conforme o seguinte enunciado: “Sim, 

aprendemos muito. Principalmente porque descobrimos que o que descolori realmente é a 

amônia e não a água oxigenada” (G3). Para alguns, o procedimento de “luzes” apresentou-se 

como uma novidade. Para outros, já era algo conhecido, mas “a parte química (...) foi um 

conhecimento a mais”. Nestas aprendizagens, é preciso destacar que os licenciandos 

refletiram sobre a necessidade de os cabeleireiros terem conhecimentos científicos sobre o 

cabelo, os produtos e suas quantidades e o tempo de reação (G4), bem como identificaram 

conteúdos e iniciaram reflexões sobre possíveis formas de ensinar considerando o contexto 

focalizado. 

 

4.4.2.2.  Análise das respostas aos itens de escala Likert de números 10 a 41 

Esta análise é dividida abaixo em dois tópicos. No tópico A, analisarei a correlação 

estatística dos itens dentro de uma mesma categoria, vinculando-a as respostas de cada 

respondente. Em seguida, no tópico B, discutirei os itens que apresentaram maior 

variabilidade de respostas. 

 

A) Análise da correlação entre os itens dentro de uma mesma categoria 

As Tabelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 apresentam as respostas obtidas para os itens 10 a 41 do 

questionário, separados de acordo com suas respectivas categorias de análise. Após o 

tratamento estatístico dos itens, indicamos os itens/afirmações excluídos pelo procedimento 

estatístico marcando-os de cor azul.  
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Tabela 2. Itens relacionados à pedagogia “Comunnity Science” com as respectivas respostas 
ITENS RESPOSTAS 

11- Devido aos alunos conviverem com diferentes saberes em suas vidas 
cotidianas, é vital desenvolver experiências escolares que tragam 
experiências da comunidade para a sala de aula. 

CP 8 
C 3 

12- Há saberes relacionados à química em minha comunidade local. CP 5 
C 4 

NS
D 

2 

13- Os saberes da comunidade podem agir como recursos para aprender 
conceitos científicos. 

CP 4 
C 7 

15- Trazer os saberes da comunidade para a sala de aula requer pesquisa e 
a elaboração de materiais didáticos adequados. 

CP 8 
C 3 

29- O conhecimento científico ajuda os cabeleireiros atingirem objetivos 
comunitários e pessoais. 

CP 1 
C 8 
D 2 

Fonte: próprio autor. 

 
Tabela 3. Itens relacionados à noção de diálogo de Paulo Freire com as respectivas respostas 

ITENS RESPOSTAS 
28- O ensino de química utilizando os saberes dos cabeleireiros cria uma 
relação amorosa. 

CP 2 
C 4 

NSD 4 
D 1 

32- O diálogo é indispensável entre os participantes do processo educativo e 
isto inclui as pessoas da comunidade. 

CP 8 
C 3 

33- É impossível realizar um trabalho em que o contexto teórico se separa da 
experiência dos educandos no seu contexto concreto. 

CP 3 
C 4 

NSD 1 
D 3 

34- A escola tem que ser dialógica, buscar a compreensão dos educandos por 
meio do diálogo, tornar-se um ambiente que prioriza a relação dialógica dos 
educandos e educadores e destes com o mundo. 

CP 10 

C 1 

35- A educação é sempre um empreendimento coletivo e, portanto, implica 
em relações com os outros. 

CP 9 
C 2 

36- O diálogo e a amorosidade são grandezas humanas inseparáveis do 
processo educativo, sem elas o processo de ensino-aprendizagem fica 
comprometido. 

CP 7 
C 3 

NSD 1 
37- Não há diálogo na narrativa híbrida “Luzes Capilar”. NSD 1 

D 2 
DP 8 

38- Não há amorosidade se os saberes dos cabeleireiros forem inseridos nas 
aulas de química. 

NSD 2 
D 4 

DP 5 
40- É possível perceber que dialogar com o saber do outro implica 
reconhecimento do outro como autêntico, criando uma relação entre 
conteúdos e o saber vivido, o individual e o coletivo. 

CP 6 
C 4 
D 1 

Fonte: próprio autor. 
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Tabela 4. Itens relacionados à formação de professores com as respectivas respostas 
ITENS RESPOSTAS 

16- O professor precisa adquirir formação para ensinar utilizando os recursos que 
existem na comunidade. 

CP 3 
C 5 

NSD 1 
D 2 

19- Ensinar química por meio dos saberes da comunidade exige competência 
científica. 

CP 1 
C 5 

NSD 1 
D 4 

Fonte: próprio autor. 

 
Tabela 5. Itens relacionados ao conteúdo epistemológico e à narrativa híbrida como espaço de fusão 

de saberes com as respectivas respostas 
ITENS RESPOSTAS 

10- Os tratamentos capilares oferecem recursos para conectarmos a química à 
vida cotidiana dos alunos. 

CP 6 
C 5 

23- O conhecimento científico está presente nos saberes dos cabeleireiros. C 8 
NSD 2 

D 1 
24- Os cabeleireiros aprenderam seus ofícios em processos de tentativa e erro, 
observação natural, confirmação ao longo do tempo e sem fundamentação 
científica. 

CP 1 
C 2 

NSD 1 
D 6 

DP 1 
25- Os cabeleireiros também demonstram atitudes científicas. C 7 

NSD 2 
D 2 

26- Na narrativa “Luzes capilar”: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos, 
há pelo menos duas fontes de conhecimento formando um espaço híbrido de 
fusão de saberes. 

CP 1 
C 9 
D 1 

30- Os produtos usados nos tratamentos capilares são tecnologias. CP 3 
C 7 

NSD 1 
41- Os cabeleireiros não são fontes autênticas de conhecimento. NSD 1 

D 5 
DP 5 

Fonte: próprio autor. 

 
Tabela 6. Itens relacionados ao ensino de química com as respectivas respostas 

ITENS RESPOSTAS 
14- Em geral, os currículos de química não apresentam relação com os 
saberes das comunidades locais. 

C 9 
NSD 1 

D 1 
17- O que eu aprendi de química em minha formação na educação básica foi 
relacionado à cultura de minha comunidade. 

D 8 
DP 3 

18- Os professores irão evitar a inserção dos saberes da comunidade em suas 
aulas, já que terão que adquirir conhecimentos sobre os trabalhos realizados 
na comunidade e interpretá-los utilizando o conhecimento da ciência. 

CP 1 
C 6 

NSD 2 
D 2 

20- Ensinar química por meio dos saberes da comunidade exige criatividade. CP 5 
C 6 

31- É melhor o professor ensinar química sem considerar os saberes da 
comunidade. 

D 5 
DP 6 

39- Nas aulas de química, o conhecimento científico é o único conhecimento 
que deve ser valorizado. 

D 3 
DP 8 

Fonte: próprio autor. 
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Tabela 7. Itens relacionados aos estudantes da educação básica com as respectivas respostas 
ITENS RESPOSTAS 

21- Os estudantes se sentirão motivados, confortáveis e interessados se 
suas aulas de ciências envolverem saberes da comunidade local. 

CP 10 
C 1 

22- A maior parte dos estudantes não tem conhecimento aprofundado 
acerca das relações que a ciência tem com suas vidas cotidianas. 

CP 5 
C 5 

NSD 1 
27- Os alunos também aprendem em contextos informais, de escolha 
mais livre e auto direcionada. 

CP 1 
C 10 

Fonte: próprio autor. 

 

Os resultados obtidos no tratamento estatístico nos sugeriram a ver problemas na 

utilização do mesmo para avaliar o nível de correlação entre os itens de uma mesma categoria. 

Analisando os dados das tabelas acima, somente, fica difícil compreender porque alguns itens 

afinados com os referenciais teóricos foram excluídos no procedimento, como, por exemplo, 

os itens 11 e 29 da tabela 2. Obviamente que o programa se baseou nas respostas dos alunos, 

enquanto a visão qualitativa remete ao item e sua relação com os referenciais. Isso pode ter 

acontecido porque o número de respondentes que tivemos é relativamente pequeno em 

comparação com o necessário para a análise estatística. Por outro lado, a exclusão de alguns 

itens pelo procedimento sugeriram a necessidade de serem reescritos, como, por exemplo, o 

item 33 da tabela 3. Apesar da afirmação feita neste item ser de autoria do autor de referência, 

ela foi inserida em um contexto de formação docente onde o contexto teórico é separado das 

experiências vivenciadas pelos estudantes, embora, todos nós temos consciência de que este 

não é o melhor caminho educacional. De todo modo, resolvemos analisar os resultados ao 

excluirmos os itens sugeridos pelo procedimento estatístico, conforme mostrado nas tabelas 8, 

9, 10, 11, 12, que contêm as respostas dadas por cada respondente (Lic = licenciando 

individual; Gru = grupo de licenciandos).  

 

Tabela 8. Respostas aos itens relacionados ao conteúdo epistemológico e à narrativa híbrida 
como espaço de fusão de saberes com as respectivas pontuações 

Respondentes 
  ITENS   

Somatório(%) 
23 25 26 30 41 

Lic 1 4 4 4 4 5 84 
Lic 2 4 2 4 4 3 68 
Lic 3 3 3 4 4 4 72 
Lic 4 4 4 4 4 4 80 
Lic 5 4 4 4 4 5 84 
Lic 6 4 4 4 4 5 84 
Gru 1 4 2 4 4 4 72 
Gru 2 4 4 4 5 5 88 
Gru 3 4 4 4 5 4 84 
Gru 4 2 3 2 3 4 56 
Gru 5 3 4 5 5 5 88 
Média 3,6 3,4 3,9 4,2 4,4 78 

Fonte: próprio autor. 
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Pelo somatório da pontuação obtida por cada respondente aos itens não excluídos 

expresso em percentagem, podemos dizer, de modo geral, que a maioria dos alunos teve uma 

visão sofisticada em relação ao conteúdo epistemológico e à narrativa híbrida como espaço de 

fusão de saberes. Podemos pressupor que os alunos compreenderam aspectos epistemológicos 

dos saberes dos cabeleireiros, embora alguns não tenham percebido a narrativa híbrida como 

um espaço de fusão de saberes. Apenas um grupo de alunos demonstrou uma visão mais 

ingênua (pontuação inferior a 60%). Neste agrupamento, através da média dos itens avaliados 

por cada grupo ou indivíduo, o item 25 obteve a menor média, o que nos leva a crer que os 

estudantes tiveram dúvidas quanto aos cabeleireiros apresentarem atitudes científicas.  

 

Tabela 9. Respostas aos itens relacionados aos estudantes da educação básica com as respectivas pontuações 

Respondentes 
 ITENS  

Somatório(%) 
21 22 27 

Lic 1 5 5 4 93 
Lic 2 5 4 4 87 
Lic 3 5 4 4 87 
Lic 4 4 3 4 73 
Lic 5 5 4 4 87 
Lic 6 5 4 4 87 
Gru 1 5 4 4 87 
Gru 2 5 5 4 93 
Gru 3 5 5 4 93 
Gru 4 5 5 5 100 
Gru 5 5 5 4 93 
Média 4,9 4,7 4,1 89 

Fonte: próprio autor. 

 

Através do somatório da pontuação alcançada por cada respondente, podemos dizer 

que a maioria dos licenciandos apresentou uma visão sofisticada a respeito das afirmativas 

referentes aos estudantes da educação básica, ou seja, admitiram que os alunos aprendem fora 

da escola, não tem conhecimento das relações da ciência com suas vidas e irão se sentir 

motivados a estudar saberes locais nas aulas. Este último aspecto foi o que mais sobressaiu 

nas respostas.  
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Tabela 10. Respostas aos itens relacionados à noção de diálogo de Paulo Freire com as respectivas 
pontuações 

Respondentes 
   ITENS    

Somatório(%) 
28 32 34 35 36 38 40 

Lic 1 4 5 5 5 5 5 5 97 
Lic 2 4 5 5 5 5 4 4 91 
Lic 3 3 4 5 4 4 4 2 74 
Lic 4 3 4 4 4 4 3 4 74 
Lic 5 4 5 5 5 5 5 5 69 
Lic 6 5 5 5 5 5 5 5 100 
Gru 1 3 5 5 5 4 4 4 86 
Gru 2 3 5 5 5 5 4 5 91 
Gru 3 2 5 5 5 3 3 4 77 
Gru 4 4 4 5 5 5 5 5 94 
Gru 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

Média 3,6 4,7 4,9 4,8 4,5 4,3 4,4 87 
Fonte: próprio autor. 

 

Percebemos através do somatório das pontuações que a maioria dos acadêmicos 

demonstrou uma visão prévia sofisticada (pontuação acima de 70%) da noção de diálogo em 

Paulo Freire, ou seja, mesmo antes de terem conhecimento a respeito da pedagogia freireana, 

eles associaram os conceitos do autor ao ensino de química e à educação de uma maneira 

geral. No entanto, a média da pontuação do item 28 foi baixa. Pressupomos que isto se deve a 

dificuldade dos alunos em compreender o sentido da amorosidade expresso na afirmação. 

Observamos que este item não foi excluído pelo tratamento estatístico, mas foi considerado 

por nós como um item que deve ser aprimorado em futuras investigações. 

 

Tabela 11. Respostas aos itens relacionados à pedagogia “Comunnity 
Science” com as respectivas pontuações 

Respondentes 
ITENS  

Somatório(%) 
12 13 

Lic 1 4 4 80 
Lic 2 3 4 70 
Lic 3 4 4 80 
Lic 4 3 4 70 
Lic 5 4 5 90 
Lic 6 5 5 100 
Gru 1 4 4 80 
Gru 2 5 4 90 
Gru 3 5 4 90 
Gru 4 5 5 100 
Gru 5 5 5 100 
Média 4,3 4,7 86 

Fonte: próprio autor. 

 

Na tabela anterior observamos uma boa compreensão das afirmações relacionadas ao 

referencial teórico de Adams mesmo não o conhecendo. Os alunos reconheceram a existência 
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de saberes relacionados à química na comunidade local e que esses saberes podem ser 

utilizados como ferramentas para aprender conceitos científicos.  

Os itens 16 e 19 foram agrupados, inicialmente, como sendo referentes à formação 

de professores. Após análise estatística, percebemos que os itens não mostraram correlação 

entre si, não atingindo os valores psicométricos mínimos estabelecidos na tabela 1. 

Acreditamos que a variabilidade das respostas dos alunos para esses dois itens tenha relação 

com a incompreensão de alguns sobre a necessidade de haver formação docente para trabalhar 

na perspectiva proposta ou de algumas palavras, como, por exemplo, “competência científica” 

no item 19. 

 

Tabela 12. Respostas aos itens relacionados ao ensino de química com as respectivas 
pontuações 

Respondentes 
  ITENS  

Somatório(%) 
17 20 31 39 

Lic 1 4 4 5 5 90 
Lic 2 4 4 4 4 80 
Lic 3 4 4 4 4 80 
Lic 4 4 4 4 4 80 
Lic 5 4 5 5 5 95 
Lic 6 5 4 5 5 95 
Gru 1 4 4 4 5 85 
Gru 2 4 5 5 5 95 
Gru 3 4 5 5 5 95 
Gru 4 5 5 4 5 95 
Gru 5 5 5 5 5 100 
Média 4,3 4,5 4,5 4,7 90 

Fonte: próprio autor. 

 

Podemos perceber que em geral os alunos apresentaram uma visão sofisticada sobre 

o ensino de química baseado nos saberes de comunidades locais e que este tipo de ensino não 

fez parte de suas escolarizações. As respostas evidenciam que a narrativa híbrida os 

sensibilizou nesta direção. 

 

B) Análise dos itens que apresentaram maior variabilidade de respostas. 

Independente do resultado do procedimento estatístico, a seguir serão analisadas as 

respostas dos alunos para alguns itens do questionário que apresentaram maior variabilidade.  

 

Item 12: Há saberes relacionados à química em minha comunidade local. 

Jennifer Adams diz ser necessária a aproximação com a comunidade, ou seja, 

valorizar os recursos da comunidade na educação em ciências, identificando tipos de 

conhecimento, evidências e formas de uso e compreensão da ciência. Enfatizamos que a 
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maioria dos alunos reconheceu a presença de saberes da comunidade relacionados à química. 

No entanto, nos surpreendeu que dois licenciandos assinalaram a opção “não sei dizer”, 

provavelmente devido ao tipo de escolarização vivenciado. 

 

Item 14: Em geral, os currículos de química não apresentam relação com os saberes das 

comunidades locais.  

Podemos dizer que praticamente todos os alunos concordaram que os currículos de 

química não apresentam nenhuma relação com os saberes da comunidade local, como também 

se pode perceber ao analisar o vídeo de um dos grupos no instante de emissão de uma resposta 

para essa afirmação: 

- “Eu acho, vocês não acham não?” (L6). 

- “Não apresenta relação com os saberes da comunidade” (L7). 

- “É, não apresentam, concordo plenamente” (L8). 

- “Eu também acho, é raro você ver alguém falando alguma coisa” (L9). 

No entanto, um grupo de alunos assinalou como resposta a opção “discordo” e um 

aluno individualmente marcou “não sei dizer”. Essas duas respostas sugerem a dificuldade de 

responder por realidades que não são conhecidas ou a consideração de que existem relações. 

 

Item 16: O professor precisa adquirir formação para ensinar utilizando os recursos que 

existem na comunidade.  

Este item apresentou quatro tipos de respostas, tendendo para a concordância, 

embora não enfática. Jennifer Adams propõe que os professores adquiram conhecimento 

sobre os trabalhos das culturas da comunidade e que desenvolvam “hábitos mentais” para 

trazê-los para a sala de aula. Paulo Freire certifica que o meio escolar deve dialogar com 

outras maneiras de saberes como o popular, o tradicional, o senso comum, além dos 

conhecimentos científicos. Os dois autores, portanto, apontam para a necessidade de haver 

formação docente para ensinar utilizando os recursos da comunidade. Mas, por que um 

respondente não soube dizer e dois discordaram? Vejamos abaixo um diálogo entre os alunos 

de um grupo ao responderem a esta afirmação: 

- “Eu acho que precisa, em sala de aula precisa” (L6).  

- “Ele precisa de formação pra usar os recursos que existem na comunidade” (L9). 

- “Levar os recursos da comunidade pra sala” (L8). 
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- “Mas dentro da universidade não tem como você adquirir essa formação porque cada 

comunidade é de uma forma, cada local, região é de uma forma, na faculdade, por exemplo, 

eles não preparam a gente pra cada região, eles preparam a gente para o geral” (L6).  

- “Não, tá dizendo é se você precisa de formação pra explicar um fenômeno que acontece na 

sua comunidade, por exemplo, uma tintura de um tapete que acontece na sua comunidade” 

(L9). 

- “Mas é utilizando os recursos que acontece na comunidade” (L7). 

- “Então” (L8). 

- “Então gente pode colocar, só estou dando minha opinião, estou colocando minha opinião, 

não posso?” (L6). 

- “Então coloca: não sei dizer” (L9). 

Este diálogo mostra que os alunos tiveram dúvidas quanto a necessidade de haver 

formação docente para realizar um ensino baseado na comunidade. Eles mencionaram que as 

comunidades são diversas, sugerindo que a formação seria praticamente impossível nesta 

ótica. Por outro lado, um aluno mencionou que “a universidade prepara para o geral” e, ao 

mesmo tempo, confirmou a dificuldade deste empreendimento. Outros alunos, no entanto, 

reconheceram a necessidade de haver formação, mas resposta final dada foi “não sei dizer”. 

Esses estudantes reconheceram haver dificuldades de propiciar a formação docente devido à 

diversidade de comunidades existentes, mas não perceberam que esta formação pode ocorrer 

com base em alguns exemplos que permitam a eles adquirir os chamados hábitos mentais a 

que se referiu Adams ou através da promoção de diálogos, tal como sugeriu Freire em sua 

pedagogia. Também não discutiram que a formação geral da universidade não os capacita 

para este tipo de abordagem.  

 

Item 18: Os professores irão evitar a inserção dos saberes da comunidade em suas aulas, já 

que terão que adquirir conhecimentos sobre os trabalhos realizados na comunidade e 

interpretá-los utilizando o conhecimento da ciência. 

Este item também apresentou elevada variabilidade de respostas, o que 

provavelmente está associado à dificuldade de concordar com afirmações generalizantes. 

Vejamos o diálogo estabelecido em um dos grupos: 

- “Eu acho que muitas vezes acontece” (L6). 

- “Eu acho, porque acho que muitas vezes eles estão seguindo só aquilo que está no livro, 

porque é bem mais fácil do que você pegar uma coisa totalmente diferente, porque vão ter que 

pesquisá, vocês concordam?” (L8). 
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- “Eu não sei dizer não” (L9).  

- “É que aqui estamos falando no geral né gente. Sempre vai ter um professor diferenciado” 

(L7). 

- “O meu professor não ia não, acho que é por isso” (L9).  

- “Coloca concorda” (L6). 

Vemos aqui que a resposta final dada foi de acordo com as experiências vivenciadas 

e corroboram o que foi mencionado acima. Cabe destacar a resposta de L7 que associou a 

inserção dos saberes da comunidade nas aulas a um professor diferenciado, o qual, para Freire 

é o professor normal ao dizer que este torna-se integrante da transposição didática, 

selecionando os conteúdos científicos a partir da realidade exibida pela comunidade, e não 

apenas um executor. 

 

Item 19: Ensinar química por meio dos saberes da comunidade exige competência científica. 

Nossa expectativa neste item era que os licenciandos percebessem a necessidade de 

os professores terem competência científica para ensinar utilizando os recursos da 

comunidade. Entendemos isto como a capacidade de relacionarem os saberes ao 

conhecimento químico de modo apurado e rigoroso. Seis respondentes concordaram, um deles 

foi enfático, outro não soube dizer e quatro discordaram. Os integrantes do grupo 1 foram 

aqueles que discordaram da afirmação. 

- “Por meio dos saberes da comunidade, aí eu já discordo” (L7). 

- “É, eu acho que não precisa nenhuma científica não, você vai só explicar o que ele faz, o que 

acontece” (L6). 

- “Mesma coisa se for do cabeleireiro, ele não precisou ter feito química pra falar” (L8). 

- “É lógico igual ele falou, eles fazem curso eles têm uma noção né” (L9).  

Ao que parece, os alunos desse grupo não associaram “competência científica” com 

dar interpretações ou explicações científicas, conforme esperávamos, revelando um item que 

poderia ser discutido com eles e aprofundado e mesmo ser reescrito para não gerar dúvidas. 

 

Item 23: O conhecimento científico está presente nos saberes dos cabeleireiros. 

Em relação a este item, oito respondentes concordaram, dois não souberam dizer e 

um discordou. Isto mostra que nem todos perceberam que o conhecimento científico faz parte 

dos saberes dos cabeleireiros. Entendemos que esta visão pode estar associada à natureza 

híbrida da narrativa, em que o fato pode ter passado despercebido já que o conhecimento 
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científico foi apresentado ao lado dos saberes dos cabeleireiros, mas o diálogo abaixo indicou 

outra direção:  

- “Não, conhecimento científico não” (L6). 

- “Não, alguma coisa eles têm” (L7). 

- “Mas eles não saberiam explicar reação” (L9). 

- “Não, isso não, mas algum conhecimento científico, que alguém passou pra ele, eu acho” 

(L7). 

- “Eu acho que todo mundo tem um pouco de conhecimento científico, a partir do ensino 

fundamental da oitava série você já adquire um pouco de conhecimento cientifico, química, 

física, tudo é conhecimento científico” (L8). 

Dentre esses licenciandos, alguns reconheceram que mesmo que os cabeleireiros não 

tenham formação em química eles possuem um conhecimento cientifico seja proveniente dos 

anos escolares ou de cursos profissionalizantes que fizeram. Para outros, o conhecimento 

científico tem que ser completo, incluindo saber “explicar reação”. 

 

Item 24: Os cabeleireiros aprenderam seus ofícios em processos de tentativa e erro, 

observação natural, confirmação ao longo do tempo e sem fundamentação científica. 

A narrativa híbrida, a nosso ver, é clara quanto às fontes dos ensinamentos dos 

cabeleireiros: os saberes experienciais e advindos dos cursos de formação profissionalizante. 

Sendo assim, o item 24 não corresponde a uma verdade, conforme percebeu um dos alunos do 

G1: 

- “Não, eu acho que não totalmente” (L6). 

- “Ai gente, eu não sei” (L7). 

- “Não, eu acho que não totalmente, porque tipo, quando eles começam a fazer luzes ou pintar 

cabelo eles fazem algum tipo de curso e geralmente quem dá esses cursos é algum químico, 

alguém que tem noção, então não é totalmente tentativa e erro, eles também não são doidos 

né, vai e tenta e aí dá um problema no cabelo da pessoa. Pode colocar discordo?” (L8). 

Mas, por que razão três respondentes concordaram e um não soube dizer? Falta de 

atenção? Muitas informações a serem processadas? Outros aspectos chamaram mais atenção? 

É difícil saber.  

 

Item 25: Os cabeleireiros também demonstram atitudes científicas. 

Sete respondentes concordaram com a afirmação, porém não foram enfáticos, dois 

não souberam dizer e dois discordaram. Esse item se relaciona com uma percepção difícil, já 
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que a maioria dos licenciandos se encontrava no terceiro período do curso e ainda não havia 

desenvolvido compreensão do significado de “atitude científica”. Ao mesmo tempo, há 

poucos elementos na narrativa híbrida que permitem chegar a uma conclusão a esse respeito. 

Por essas razões, entendemos as dúvidas e desacordos de alguns respondentes, mas também 

não podemos deixar de observar a concordância da maioria. 

 

Item 28: O ensino de química utilizando os saberes dos cabeleireiros cria uma relação 

amorosa.  

Observamos neste item que as respostas tenderam a concordar com a afirmação (seis 

concordaram e dois foram enfáticos), mas houve quatro respondentes em dúvida e um que 

discordou. O problema é mencionar uma “relação amorosa” entre o ensino de química e os 

saberes dos cabeleireiros. Após os alunos lerem a palavra “amorosa”, eles perguntaram o que 

seria esta relação. Eu apenas disse que iríamos discutir a respeito na aula seguinte e que era 

para eles responderem de acordo com as suas concepções, mas o fato é que o enunciado 

deixou dúvidas:  

- “Sim. Mas amorosa? Amorosa não” (L17). 

- “Interprete!” (L24). 

- “Não sei dizer, porque amorosa está meio estranho” (L10). 

Percebemos que parte dos alunos encontrou dificuldades para responder a essa 

questão por não entenderem o que seria a amorosidade segundo Freire (2012): uma prática 

educativa regada de amor é a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo.  

 

Item 29: O conhecimento científico ajuda os cabeleireiros atingirem objetivos comunitários e 

pessoais. 

No geral, os alunos concordaram com a afirmação. Perceberam que os cabeleireiros 

podem atingir objetivos comunitários e pessoais por meio do conhecimento científico. Esses 

objetivos podem ser: sucesso na carreira como cabeleireiro, alterar a beleza e proporcionar 

bem-estar das pessoas, ter uma condição de vida satisfatória, entre outros. Isso está de acordo 

com a concepção de Adams. Dois grupos chamaram atenção por terem discordado da 

afirmação ou por não terem percebido como os cabeleireiros mobilizam e usam a química em 

suas atividades profissionais.  

 

Item 33: É impossível realizar um trabalho em que o contexto teórico se separa da 

experiência dos educandos no seu contexto concreto. 
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Embora a maior parte dos alunos terem concordado com a afirmação, alguns 

discordaram ou não souberam dizer a respeito. Os licenciandos afirmaram que não é 

impossível de acontecer, uma vez que, segundo eles, “nos dias atuais, o contexto teórico não 

está relacionado com o contexto concreto dos alunos no ensino de química”. Eles 

relacionaram a ideia dessa questão com a prática pedagógica exercida atualmente, conforme 

observamos em outra parte.  

 

Item 36: O diálogo e a amorosidade são grandezas humanas inseparáveis do processo 

educativo, sem elas o processo de ensino-aprendizagem fica comprometido. 

Neste item somente um respondente não soube dizer e o diálogo abaixo foi 

estabelecido no G1, revelando, novamente, as dificuldades de compreensão do significado de 

amorosidade: 

- “Amorosidade gente, eu acho que é uma relação de carinho, não sei o que tá querendo dizer 

com o amor em si” (L7). 

- “Não entendi isso também não” (L9). 

- “Eu acho que eu entendi, acho que tá querendo dizer que tem que ter um diálogo, mas 

também algum tipo de relação” (L8).  

- “É, de educação, de proximidade” (L6).  

- “Eu acho que amoroso é isso, acho que dá pra concordar né?” (L8). 

Todavia, ao estabelecer uma relação entre diálogo e amorosidade, este item nos 

pareceu iniciar uma compreensão de suas relações segundo Freire: o diálogo pressupõe uma 

relação, uma proximidade. A partir do momento que foi incluída a palavra diálogo, os alunos 

começaram a entender o sentido da amorosidade. Perceberam que diálogo e amorosidade são 

mutuamente constitutivos. Na relação amorosa e dialógica é que se constrói uma educação 

comprometida com o “ser mais” de homens e mulheres. Para Freire, esse ser mais é o ser 

humano movimentar-se, libertar-se, ir além de si mesmo e se comprometer com o outro, no 

contexto histórico em que estão inseridos e no mundo em que vivem. 

 

Item 38: Não há amorosidade se os saberes dos cabeleireiros forem inseridos nas aulas de 

química. 

Este item confirmou a dificuldade de compreensão da palavra amorosidade pelos 

licenciandos: dois respondentes não souberam dizer, quatro discordaram e cinco discordaram 

enfaticamente. Todavia, confirma também que as afirmações do questionário estavam 
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começando a propiciar seu entendimento, conforme se pode depreender do diálogo 

estabelecido no grupo filmado: 

- “Aí, aqui já tá difícil de entender de novo, eu acho que a amorosidade pelo que fala aqui essa 

amorosidade é ter mais uma relação melhor entre os dois, não?” (L10). 

- “Eu acho que é diálogo, flexibilidade” (L8). 

- “Há amorosidade” (L4). 

 

Em nossa análise, percebemos que a inserção das afirmações do questionário 

possibilitou o desenvolvimento de reflexões nos estudantes, conforme evidenciaram os 

diálogos mostrados anteriormente. Possibilitaram também o início de compreensão dos 

referenciais teóricos, o posicionamento frente às afirmações e as dúvidas que tiveram. 

 

4.4.3. Análise das concepções dos alunos antes e após a fundamentação teórica sobre a 

pedagogia de Paulo Freire 

Como descrito no capítulo 3, a terceira aula lecionada aos licenciandos ocorreu com 

o desenvolvimento de duas atividades na seguinte ordem:  

1º) Sondagem das impressões dos alunos sobre a narrativa,  

2º) Re-apresentação das afirmativas do questionário antes e após a apresentação da pedagogia 

freireana. 

  Neste item, apresento os resultados observados em cada uma dessas atividades.  

 

4.4.3.1.  As opiniões dos alunos sobre a narrativa 

Após perguntar aos alunos o que eles acharam da narrativa, se tinham gostado, se 

acharam interessante, etc., as respostas convergiram para um silêncio generalizado na turma. 

Os alunos ficaram quietos, não expressaram nenhuma opinião. A princípio, isto pode ter 

ocorrido devido a já terem respondido questões de natureza semelhante no questionário. Mas, 

naquele momento, esperávamos que eles falassem a respeito. Por que ficaram em silêncio? As 

respostas dadas ao questionário e as interações gravadas em vídeo evidenciaram que os alunos 

gostaram do texto, se interessaram por seus ensinamentos e elogiaram a pesquisa. Sendo 

assim, o silêncio da turma nos pareceu estar relacionado a, de fato, não ter nada a dizer: os 

alunos não apresentaram qualquer tipo de crítica naquele momento; tudo para eles transcorreu 

na mais perfeita condição. 

 



79 

 

 

4.4.3.2.  Re-apresentação das afirmativas do questionário antes e após a apresentação da 
pedagogia freireana. 

Na tabela 13 apresento as afirmativas na ordem em que foram projetadas e as falas 

dos alunos associadas, antes e após a fundamentação teórica da pedagogia freireana.  

Tabela 13. Afirmativas apresentadas e falas dos alunos antes e após fundamentação da pedagogia 
freireana 

AFIRMATIVAS RESPOSTAS ANTES DA 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

RESPOSTAS APÓS A 
FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 
33 - É impossível realizar um 
trabalho em que o contexto 
teórico se separa da experiência 
dos educandos no seu contexto 
concreto. 

- “Eu acho que é possível sim, no 
sentido de que muitas pessoas 
fazem isso. Você dá muito 
contexto teórico totalmente 
descontextualizado do contexto 
concreto do aluno, só que na 
realidade é impossível você 
realizar um bom trabalho 
contextualizando esses dois 
contextos, mas acontece” (L5) 

- “É, na mecânica né, se a escola 
for puramente mecânica a 
experiência é relevante, você vai 
ensinar do mesmo jeito desde 
que você começou, então 
experiente ou não vai ser a 
mesma coisa. É possível, 
concordo” (L10). 
- “É o nosso método de 
aprendizado aqui na 
universidade” (L5). 
- “É possível, mas não é eficaz, 
pode ser mais eficaz” (L6). 
- “Pra ser eficaz o contexto 
teórico tem que aproximar da 
realidade do educando” (L17). 
- “A gente tem contato com 
isso, por exemplo, contexto 
teórico muito fora da nossa 
realidade naquela palestra do 
William, aquele gráfico que 
apareceu lá de clima e tinha 
neve, e nós nunca vimos neve. É 
fora do nosso contexto, da nossa 
realidade, a gente estava 
entendendo, mas a gente tem 
que se imaginar como se 
estivéssemos morando lá 
naquele lugar que ele mora para 
entender aquela parte da 
palestra. Eu acho que isso é um 
pouquinho do que estamos 
querendo falar” (L5). 

28 - O ensino de Química 
utilizando os saberes dos 
cabeleireiros cria uma relação 
amorosa. 

- “É um relação amorosa com o 
cabelo ou com o cabeleireiro?” 
(L6). 
- “Em algumas afirmações do 
questionário a gente levou pro 
lado de uma relação mais, num 
sei, estreitar a relação entre aluno 
e professor. Seria nesse 
contexto?” (L10). 
- “Eu acho, sim. Apesar de ser 
mais superficial, mas querendo ou 
não eles têm um conhecimento 
que eu acho que vai sim ajudar no 
aprendizado” (L5). 

- “O amor quer dizer diálogo 
também” (L15). 
- “Eu acho que traz mais 
proximidade, eu repito o que eu 
disse, é porque vai aproximar o 
conceito formal com o 
conhecimento que os alunos já 
têm, por exemplo, um aluno 
fala: poxa, eu pinto meu cabelo 
e agora com essa narrativa eu 
sei como funciona. Eu acho que 
cria essa amorosidade, 
proximidade, vamos dizer 
assim” (L17). 

Continua... 
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AFIRMATIVAS RESPOSTAS ANTES DA 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

RESPOSTAS APÓS A 
FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 
- “É possível criar um vínculo 
maior entre professor e aluno, 
porque abre um espaço pro aluno 
comentar uma coisa que ele já 
conhece, fica um contexto mais 
informal, aí facilita a espécie de 
vinculo entre professor e aluno” 
(L17). 

- “Eu penso na prática. Ali no 
caso é o prático que vai se 
associar à teoria e é o que a 
gente não está acostumada aqui, 
mas eu acho que por isso, para 
estreitar essa relação e tornar 
essa relação amorosa, o 
conhecimento deles ser mais 
prático, mas não que não tenha 
um pouco de teoria, mas que a 
gente vai utilizar para explicar a 
teoria nossa, científica” (L5). 
- “Eu acho que essa 
amorosidade é muito mais 
profunda, muito mais intensa, 
não só lida com 
contextualização. 
Contextualização é algo 
importante, só que necessita de 
mais coisa para o professor 
desenvolver do que estar apenas 
contextualizado. E é exatamente 
nesse ponto que a amorosidade 
entra, que é na dedicação à 
profissão, é no ato de cobrar 
também, ensinar com mais 
eficaz, saber as situações, é 
muito mais amplo. De certa 
forma podemos dizer que sim 
para essa afirmação” (L10). 

32 - O diálogo é indispensável 
entre os participantes do processo 
educativo e isto inclui as pessoas 
da comunidade. 

- “Sem sombra de dúvidas” (L26). 
- “Concordo” (L27). 

- “Com certeza” (L8). 
- “Total certeza” (L24). 

37 - Não há diálogo na narrativa 
híbrida “Luzes” capilar: os 
saberes para a “iluminação” dos 
cabelos. 
 

- “Não, tem sim” (L24). 
- “Tem diálogo” (L18). 
- “Muito diálogo” (L8). 
- “Toda narrativa é construída em 
cima de um diálogo” (L5). 
- “Há um diálogo mais informal 
entre o saber dos cabeleireiros 
com você Marcella, com a cliente, 
mais uma coisa informal” (L6). 

- “Sim, há diálogo” (L15). 
- “Há diálogo” (L12). 
- “Existe troca de 
conhecimento” (L27). 
- “O mais interessante da 
narrativa, por exemplo, igual o 
cabeleireiro falava com você 
Marcella você o deixava falar, 
porque tem muita gente que 
quando gente começa a falar 
alguma coisa interrompe a 
gente: não você tá errada. Você 
deixou ele ir falando, 
explicando de acordo com 
aquilo que ele sabia, conhecia. 
Acho que isso foi mais 
interessante. Não cortou o 
pensamento do cara e nem 
falou: ah você está errado, eu 
aprendi isso na faculdade. Não, 
você deixou ele ir falando do 
jeito dele” (L5). 
- “Reconheceu o conhecimento 

Continua... 
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AFIRMATIVAS RESPOSTAS ANTES DA 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

RESPOSTAS APÓS A 
FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 
do outro como autêntico” (L7). 
 

38 - Não há amorosidade se os 
saberes dos cabeleireiros forem 
inseridos nas aulas de Química. 
 

- “Então, o que é essa 
amorosidade?” (L17). 
- “Então explicar o amor é um 
momento complicado porque a 
palavra amor se liga a tudo, 
amigo, mãe, namorada. Ah, eu 
acho que uma espécie, sei lá, de 
carinho” (L10). 
- “Afeto” (L6). 
- “Acho que amorosidade também 
envolve respeito” (L22). 
- “Se os saberes forem inseridos 
nas aulas vai haver amorosidade, 
porque as pessoas vão começar a 
ver os saberes dos cabeleireiros 
porque eles entendem do assunto 
que eles sabem, não só que eles 
estão lá cortando, mexendo, mas 
que eles se preparam pra isso” 
(L5).  

- “Há amorosidade” (L5). 
 

40 - É possível perceber que 
dialogar com o saber do outro 
implica reconhecimento do outro 
como autêntico, criando uma 
relação entre conteúdos e o saber 
vivido, o individual e o coletivo. 
 

- “Eu acho que tem mais a ver 
com o respeito levando pra sala 
de aula, entre professor e aluno, 
saber lidar com as experiências 
vividas do aluno e professor, sei 
lá, trocar um pouco de papel, 
inverter, saber reconhecer que o 
conhecimento do outro também é 
válido” (L26).  
- “Eu acho assim, se você não 
reconhece o conhecimento do 
outro como autêntico, não é nem 
um diálogo, porque o diálogo vai 
envolvendo as duas vidas, pra ter 
esse diálogo você vai ter que ter 
conhecimento do outro, assim 
como ele vai ter de mim” (L10). 
- “A gente tem que desconstruir 
também aquela ideia que só 
porque você faz química o outro 
não sabe, ele sabe sim, só que na 
linguagem dele” (L5). 
- “O diálogo consiste em dar e 
receber conhecimento, se você 
reconhece o outro como autêntico, 
como também portador de 
conhecimento, independente da 
formação dele, aí você aprende” 
(L17). 
- “É, aí você estabelece um 
diálogo” (L10). 
- “Se você não tem esse 
conhecimento, eu acho que é a 
mesma coisa, não sei direito, mas 
seria você não tá dando nenhuma 

- “Foi o que nossa colega falou, 
você reconheceu o 
conhecimento do outro como 
autêntico” (L10). 
 

Continua... 
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AFIRMATIVAS RESPOSTAS ANTES DA 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

RESPOSTAS APÓS A 
FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 
importância para as pessoas, pro 
todo. Acho isso como uma 
norma” (L14). 

34 - A escola tem que ser 
dialógica, buscar a compreensão 
dos educandos por meio do 
diálogo, tornar-se um ambiente 
que prioriza a relação dialógica 
dos educandos e educadores e 
destes com o mundo. 

- “Sim” (L3). 
- “Sim, é primordial” (L12). 
- “Sem comunicação de professor 
e aluno eu acho que não vai a 
lugar nenhum, porque o professor 
não sabe se ele está entendendo, 
ele não sabe também perguntar 
pro professor para que explique 
de uma forma que ele entenda, 
então, não vai a lugar nenhum” 
(L24). 
- “É, e não só na escola, eu acho 
que na vida” (L10). 
- “Mas muitas escolas hoje em dia 
não tem esse diálogo”(L27). 
- “É, mas tem que haver 
mudanças” (L17). 
- “Eu acho essa frase tão ideal, 
que eu acho que é até uma utopia, 
comparando a realidade da escola 
e também daqui da universidade, 
porque pra mim isso é ideal, troca 
de informação” (L26). 

- “O diálogo é importante em 
todas as fases, da escola com os 
alunos e com a comunidade, as 
famílias também entrarem nesse 
processo. Acho que o diálogo é 
importante em tudo” (L17). 
 

35 - A educação é sempre um 
empreendimento coletivo e, 
portanto, implica em relações 
com os outros. 

- “Na prática acho que não, pelo 
que a gente vê não” (L27). 
- “Assim, deve ser, mas não é” 
(L17). 
- “Na realidade não acontece, mas 
deveria” (L10). 
- “É um coletivo, mas não é de 
todos” (L5). 
- “É verdade, um coletivo 
seletivo, vamos dizer assim” 
(L10). 
- “Deve ter relação, mas não 
ocorre” (L15). 
- “Tem uma relação, mas é uma 
relação mais estreita, você tem 
um ponto pra começar e um ponto 
pra acabar, pronto, não passa 
daquilo, dentro da sala de aula, eu 
acho. É mais aquela relação eu 
sou professor e você é aluno” 
(L6). 
- “É, eu mando você obedece. O 
que eu falo é verdade absoluta e 
eu não preciso te provar porque. 
Eu acho isso errado, que se um 
aluno por exemplo pergunta: 
professor por que isso é assim?, o 
professor deveria ter obrigação de 
provar pra ele o porquê daquilo 
que ele ensinou, mas infelizmente 
isso não acontece” (L21). 

- “Sim” (L14). 
- “Verdade” (L10) 

Continua... 
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AFIRMATIVAS RESPOSTAS ANTES DA 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

RESPOSTAS APÓS A 
FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 
- “Não é provar também, é 
mostrar pro aluno porque ele está 
aprendendo aquilo, sem forçar 
nem nada, fazer o aluno entender 
que aquilo faz parte da vida dele” 
(L22). 

36 - O diálogo e a amorosidade 
são grandezas humanas 
inseparáveis do processo 
educativo, sem elas o processo de 
ensino-aprendizagem fica 
comprometido. 
 

- “Outra ideia aí né, ideal e 
utópica” (L27). 
- “Tipo, tem professores que tem 
isso, mas tem professores que não 
tem, no entanto são reconhecidos 
como educadores, são 
professores” (L22). 
- “Vai muito de cada professor 
também né? Depende muito da 
personalidade do professor” (L2). 
- “Muitos conseguem estabelecer 
isso sim, dentro de sala de aula” 
(L12). 
- “Quem não consegue 
estabelecer isso, compromete o 
processo, aí fica um ensino 
aprendizagem limitado, depende 
teoricamente de disciplinas. A 
disciplina que o professor 
estabelece este tipo de relação, 
beleza, não tem esse 
comprometimento, mas a maioria 
das disciplinas tem” (L24). 
- “Acho que na questão da 
amorosidade também mostra 
assim o carinho que o professor 
deveria ter com sua própria 
profissão, de chegar na sala de 
aula e ter prazer, tipo: nossa eu 
amo dar aula, eu amo ser 
professor, e não um vou só ali dar 
uma aula, é o que ás vezes deixa 
claro pra gente” (L5). 
- “Tem uns que já falam também 
né, tipo: eu tô aqui, mas, ah, eu 
estou ganhando pouco. Muitos 
têm coragem de falar pros alunos 
tipo: olha eu não recebo suficiente 
pra ficar aguentando isso de você 
não” (L20). 
- “Tem uns que você nem precisa 
falar nada, só de bater o olho 
neles você já vê” (L13). 
- “Ou tem aqueles que fala: ah 
você não precisa fazer nada não, 
porque no final do mês eu vou 
receber mesmo. O aluno pode 
derrubar a sala, ele senta e fala 
com o aluno que ele pode fazer 
isso, porque no final do mês eu tô 
lá, ou no sétimo dia útil do mês eu 

- “Aqui seria melhor antidiálogo 
e frieza” (L5). 
- “Ou antidiálogo e 
desamorosidade” (L10). 
- “Aqui o clima é pesado, lá 
embaixo você vê todo mundo 
cantando, dançando” (L5). 
- “Mas o DCNAT ainda é 
menos pior, lá no Santo Antônio 
é bem pior ainda” (L26). 
- “Mas também não é 
generalizado” (L17). 
- “As aulas didáticas são 
diferentes” (L8). 
- “O único momento que a gente 
não é oprimido é nessa aula, 
fora disso a gente não pode falar 
nada, nem pedir pra ir ao 
banheiro se bobear” (L5). 
- “É só opressão” (L13). 
- “Por isso que as vezes a gente 
confunde essa aula com um 
desabafo, porque é a única 
oportunidade que a gente tem 
para falar” (L22). 
- “É o único momento que a 
gente ganha voz” (L9). 
- “Tem que ter muita 
amorosidade para ter 
persistência, para conseguir 
continuar” (L5). 
- “Todo mundo aqui tem 
experiência, traz consigo uma 
bagagem do tipo de professor 
que você deve ser e o que não 
deve ser, então lá dentro da sala 
de aula a pessoa vai optar para o 
que ela quer ser, se bom ou 
mal” (L20). 
- “Mas tem alguns professores 
que parece que não veem mal 
nisso não” (L2). 
- “Mas muitos não têm didática” 
(L4). 
- “É por causa do ego, tem 
muitos professores que tem o 
ego lá em cima, eles já entram 
na sala de aula com o nariz em 
pé” (L27). 
- “Nós que entramos juntos ano 
passado, nós temos experiência 

Continua... 
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AFIRMATIVAS RESPOSTAS ANTES DA 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

RESPOSTAS APÓS A 
FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 
tô lá recebendo” (L12). 
- “Mas não sendo totalmente 
injusto, tem professor que chega e 
você sente que ele tem prazer de 
estar lá” (L1). 
 

de ouvir em sala de aula: eu não 
fiz pedagogia, se vira e corre 
atrás” (L17). 
- “Verdade, eu estava no dia. A 
gente chegou no professor, 
conversou com o professor, 
falamos que a aula dele não 
estava boa, que a gente não 
estava entendendo, aí ele olhou 
pra nós e falou: ah, infelizmente 
eu tenho o conteúdo, mas eu não 
fiz pedagogia” (L5). 
- “Não precisa fazer Pedagogia, 
precisa ser apenas mais 
humano” (L10). 
- “Não é porque você sabe que o 
outro não vai ter dificuldade. 
Não é porque eu sei o assunto 
que o outro vai saber aprender 
da forma que eu aprendi, não 
custa você fazer uma aula 
diferente, porque todo mundo é 
diferente” (L23). 

 

No início da apresentação das afirmativas os alunos permaneceram calados. Fui 

então os estimulando a expressar suas opiniões, o que pensavam a respeito e se concordavam 

ou não. Percebi que os alunos tiveram dificuldade em reconhecer a primeira afirmativa como 

integrante de suas realidades no curso de química, no qual o ensino tende a ser 

descontextualizado. Após a fundamentação teórica, no entanto, um licenciando mencionou 

que este tipo de ensino “não é eficaz”. Os licenciandos expressaram dúvidas e a dificuldade 

de compreensão do significado de amorosidade, dando-a como sinônimo de carinho e afeto e 

destacando o envolvimento de respeito pelo saber do outro. Este último aspecto, em 

particular, provavelmente decorreu das interações com a narrativa híbrida, enquanto os outros 

significados associam-se às suas experiências de vida. A amorosidade também foi vista por 

eles como uma atitude de resiliência no contexto de estarem sendo formados no âmbito de um 

curso impregnado de práticas “antidialógicas” e “desamorosas”, tal como evidenciado pela 

fala de L5: “Tem que ter muita amorosidade para ter persistência, para conseguir continuar”. 

Em relação à compreensão do significado de diálogo e sua associação com a 

amorosidade, os licenciandos inicialmente relacionaram o primeiro à aproximação de saberes, 

tanto no sentido de se tratar de diferentes saberes como da relação entre prática e teoria, mas 

perceberam também que a associação tem maior profundidade do que a contextualização do 

conhecimento. Os licenciandos viram a narrativa como um material dialógico, uma vez que 
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expõe conversas entre os cabeleireiros e a pesquisadora, com suas clientes e entre seus saberes 

e os saberes científicos; um local onde há “troca de conhecimento”. Observaram também o 

diálogo mais como uma atitude de respeito do que de reconhecimento do outro como 

autêntico, iniciando movimentos na direção de significar as relações de alteridade, valorizar o 

saber do outro, se sensibilizar para outros modos de conhecer e para a troca de 

conhecimentos. Como as falas relacionadas a essas observações foram expressas antes da 

fundamentação teórica, acreditamos ser decorrentes das interações com a narrativa. Antes de 

expor os alunos à pedagogia de Paulo Freire, entretanto, eles já estavam percebendo o diálogo 

como componente fundamental do processo educativo, mas também que não é promovido e 

em muitas ocasiões “é até uma utopia”.  

Após a fundamentação teórica, as relações de alteridade foram associadas à troca de 

conhecimentos, a saber ouvir e respeitar o outro e considerá-lo autêntico. O saber dos 

cabeleireiros foi considerado desse modo principalmente porque os acadêmicos perceberam 

que a pesquisadora ouviu o que eles tinham a dizer, considerou seus saberes válidos 

independente de serem ou não informados pelo conhecimento científico. Não houve muita 

discussão sobre o significado de amorosidade após a teorização, mas uma concordância plena 

com as afirmações relacionadas a essa palavra. Se antes o diálogo foi reconhecido como 

fundamental no processo pedagógico, após as discussões passou a ser visto como sendo 

fundamental em todas as esferas da vida, revelando, assim, um efeito importante da narrativa 

híbrida associada à pedagogia freireana.  

O que mais nos chamou atenção no final da aula, foi como o discurso dos alunos se 

voltou para o local onde estão sendo formados. Ao que parece, a experiência formativa 

desenvolvida despertou nos alunos um senso local crítico da falta de diálogo, de amorosidade 

e da precária relação de alteridade. Entre a realidade vivenciada e a pedagogia freireana, os 

acadêmicos tenderam, ao final, para esta última. Reconheceram que têm professores que não 

estabelecem nem diálogo nem amorosidade e por isso o ensino se torna maçante. No entanto, 

conseguiram enxergar que existem professores dispostos a fazer a diferença, a tornar o ensino 

mais prazeroso, instigador e dialógico. Eles reconheceram que o professor precisa amar o que 

faz e se houver amor haverá diálogo. Essa visão dos alunos está de acordo com a concepção 

freireana, a qual afirma que é preciso ter amorosidade não apenas em relação aos alunos, mas 

ao próprio processo de ensinar. Como citei no capítulo de referenciais teóricos, Paulo Freire 

(2012, p. 29) sustenta que “a tarefa de ensinar é uma tarefa profissional que, porém, exige 

amorosidade, criatividade, competência científica”. 
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Após a pedagogia freireana os alunos aprofundaram suas visões e analisaram o 

trabalho desenvolvido como uma forma de reconhecimento e valorização dos saberes dos 

cabeleireiros, que dialogar com o conhecimento do outro significa reconhecê-lo como 

autêntico. A análise da pedagogia freireana pelos acadêmicos vinculada à narrativa híbrida 

enfatizou a importância do diálogo e da amorosidade nas atividades de ensino e 

aprendizagem, mas foi este último aspecto o que nos pareceu sensibilizar e mobilizar mais os 

estudantes para a crítica, seja pelo fato de não terem compreendido bem e isto ter mexido com 

eles ou pelo seu vínculo indissociável com a práxis dialógica. Os alunos fizeram referência 

aos cursos de Ciências Exatas como difíceis, causadores de um clima tenso e sobrecarregado 

entre alunos e professores. Eles se reconheceram como oprimidos e os professores como 

opressores. A concepção de Paulo Freire no contexto de formação dos licenciandos os 

remeteu diretamente às suas relações com os professores do curso, revelando aspectos 

importantes de humanização e valores humanos que independem de o professor universitário 

ter “formação pedagógica”. Percebemos que a pedagogia freireana desencandeou uma série 

de sentimentos nos licenciandos em busca de declarar como são tratados e também em se 

esforçar para mudar essa situação. A realidade opressora que os licenciandos dizem viver é, 

segundo Freire, uma realidade funcionalmente domesticadora.  A esse respeito, mencionamos 

aos licenciandos que essa discussão serviu para que eles pensem quais professores e 

professoras serão, pois o mero reconhecimento de uma realidade que não leve a uma ação 

crítica não conduz a nenhuma transformação objetiva. “[...] o espaço pedagógico é um texto 

para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito” (FREIRE, 2011, p. 109). 
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5.  POSSÍVEIS SENTIDOS 
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À guisa de conclusão, vou retomar minhas questões de pesquisa e respondê-las em 

seguida.  

 

- Os acadêmicos demonstraram algum tipo de afeto ou desafeto pela narrativa? De que 

tipo? 

O único desafeto identificado se relacionou à extensão e densidade dos textos, 

conforme evidenciado pelas falas dos licenciandos (G2, L9, p. 60). De modo geral, os 

licenciandos gostaram da narrativa, destacando a forma como foi apresentada, o apreço por 

tópicos específicos e o interesse associado à interligação com o cotidiano, conforme 

evidenciado anteriormente (L4, L5, G2, p. 59; G4, p. 60). 

 

- A linguagem da narrativa apresentou clareza e inteligibilidade? 

De modo geral, os licenciandos consideraram a linguagem da narrativa clara e 

didática, conforme evidenciado pelos enunciados (L3, L5, p. 61). Alguns alunos mencionaram 

a necessidade de dispor de conhecimentos prévios para melhor compreensão, o que discordo 

em parte, pois todo texto científico não se esgota por si mesmo, mas deve abrir-se para a 

comunicação com outros.  

 

- As imagens ajudaram a compreender o que foi narrado? 

Segundo os licenciandos, as imagens auxiliaram no entendimento e facilitaram a 

leitura, tornando o texto interativo, conforme evidenciado anteriormente (L1, p. 61). Para eles, 

as imagens são complementos da informação, tanto no contexto de compreensão do 

procedimento de “luzes” como no entendimento dos fenômenos químicos. Uma evidência 

deste último aspecto é exemplificada pelo enunciado de L5 na página 61. 

 

- Eles aprenderam Química na interação com a narrativa? 

Segundo os licenciandos foi possível aprender conceitos novos de química, como, 

por exemplo, sobre a estrutura dos cabelos, os diferentes tratamentos capilares, os agentes 

descolorantes e ainda aprofundar conhecimentos que já possuíam, conforme os enunciados de 

L1, L2, L5, na página 62 desta dissertação. 

 

- A narrativa híbrida permitiu apreender o procedimento de “luzes” capilar?  

Para os licenciandos, não só foi possível aprender o procedimento de “luzes” capilar 

através da narrativa híbrida, como também perceberam que não se trata de um procedimento 
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complicado, porém exige experiência e conhecimento científico. Em outras palavras, 

perceberam que eles não têm experiência para fazê-lo, bem como os cabeleireiros também 

tem que aprofundar seus conhecimentos, conforme os enunciados de L1, G4 na página 60. 

 

- Os licenciandos consideraram ser possível utilizar os saberes dos cabeleireiros para 

ensinar Química? Como sugeriram fazê-lo?  

Para responder estas perguntas, analisei as respostas dadas pelos licenciandos ao item 

9 do questionário. De modo geral, eles consideraram ser possível ensinar química a partir dos 

saberes dos cabeleireiros, associando-o a uma “ponte” entre conhecimento cotidiano e 

científico, conforme evidenciado pelo enunciado anteriormente (G4, p. 63). Isto, para eles irá 

despertar interesse e tornar o ensino mais prazeroso (L1, p. 63). Eles também identificaram 

conteúdos associados aos saberes dos cabeleireiros: forças intermoleculares, reações 

exotérmicas, oxirredução e houve várias sugestões de abordagem: realizando experimentação, 

usando a narrativa, apresentando os saberes dos cabeleireiros e depois as explicações 

científicas ou usando a química para explicar os porquês. 

 

- A narrativa levou os licenciandos a perceber a existência de saberes na comunidade que 

podem ser usados para ensinar Química? 

Analisando as respostas dos alunos à questão 12 do questionário, identifiquei nove 

respostas com concordância, sendo cinco enfáticas, porém, dois alunos não souberam dizer. 

Isto significa que a narrativa híbrida levou a maioria a perceber a existência de saberes na 

comunidade que podem ser usados para ensinar química. 

 

- Quais as visões dos estudantes sobre diálogo, amorosidade e alteridade após a interação 

com a narrativa híbrida? 

Através da análise das respostas dos alunos aos itens do questionário em escala 

Likert, percebemos que a maioria dos acadêmicos demonstrou uma visão prévia sofisticada da 

noção de diálogo em Paulo Freire, uma vez que foi alcançada uma pontuação acima de 70%, 

ou seja, mesmo antes de terem conhecimento a respeito da pedagogia freireana, eles 

associaram os conceitos do autor ao ensino de química e à educação de uma maneira geral. 

Podemos dizer que os acadêmicos perceberam que existe diálogo na narrativa híbrida, 

tendendo a associá-lo às conversas que ocorreram de maneira informal: “Há um diálogo mais 

informal entre o saber dos cabeleireiros com você Marcella, com a cliente, mais uma coisa 

informal” (L6). Para eles, isto significou uma forma de respeito pelo conhecimento do outro: 
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“A gente tem que desconstruir também aquela ideia que só porque você faz química o outro 

não sabe, ele sabe sim, só que na linguagem dele”. Assim, ao que parece, a narrativa híbrida 

fez com que percebessem o diálogo como uma atitude de respeito e favoreceu o início de 

compreensão das relações de alteridade, no sentido de valorizar o saber do outro, ser mais 

sensível aos outros modos de conhecer e à troca de conhecimentos: “pra ter esse diálogo você 

vai ter que ter conhecimento do outro, assim como ele vai ter de mim” (L10); “O diálogo 

consiste em dar e receber conhecimento, se você reconhece o outro como autêntico, como 

também portador de conhecimento, independente da formação dele, aí você aprende” (L17). É 

difícil perceber se a percepção dos estudantes sobre o diálogo como componente fundamental 

do processo educativo já estava presente entre eles antes da leitura da narrativa, mas o fato é 

que a externalizaram com veemência, embora também conscientes de que não é promovido 

em muitas ocasiões: “Mas muitas escolas hoje em dia não tem esse diálogo” (L27), chegando 

a considera-lo “até uma utopia” nas escolas e mesmo na universidade.  

O que, no entanto, levantou maior número de dúvidas e nos pareceu ter mexido mais 

com os acadêmicos foi a questão da amorosidade: “Então, o que é essa amorosidade?” (L17); 

“É uma relação amorosa com o cabelo ou com o cabeleireiro?” (L6). Inicialmente, eles 

significaram a amorosidade como sinônimo de carinho e afeto: “a palavra amor se liga a tudo, 

amigo, mãe, namorada. Ah, eu acho que uma espécie, sei lá, de carinho” (L10), mas 

destacaram também as suas relações com o respeito pelo saber do outro e com o gostar de 

ensinar: “Acho que amorosidade também envolve respeito” (L22); “Acho que na questão da 

amorosidade também mostra assim o carinho que o professor deveria ter com sua própria 

profissão, de chegar na sala de aula e ter prazer, tipo: nossa eu amo dar aula, eu amo ser 

professor, e não um vou só ali dar uma aula, é o que às vezes deixa claro pra gente” (L5). 

Com base nessas considerações, percebemos que a narrativa híbrida abriu caminhos para a 

compreensão da práxis dialógica vinculada às relações de alteridade (sem mesmo que esta 

palavra fosse mencionada). Na realidade, a narrativa e as afirmações do questionário levaram 

à reflexões, mas foi a questão da amorosidade o que mais os perturbou e suscitou o desejo de 

saber mais a respeito. 

 

- O que ocorreu com essas visões após serem introduzidos à pedagogia freireana? 

Após a introdução da pedagogia freireana, o diálogo passou a ser visto pelos 

licenciandos como fundamental não apenas no meio educacional, mas sim em todas as esferas 

da vida: “O diálogo é importante em todas as fases, da escola com os alunos e com a 

comunidade, as famílias também entrarem nesse processo. Acho que o diálogo é importante 
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em tudo” (L17). As relações de alteridade foram relacionadas à troca de conhecimentos, a 

saber ouvir e considerar o outro como autêntico e os ensinamentos sobre a pedagogia 

freireana foram usados para analisar a construção da narrativa híbrida: “O mais interessante 

da narrativa, por exemplo, igual o cabeleireiro falava com você Marcella, você o deixava 

falar, porque tem muita gente que quando gente começa a falar alguma coisa interrompe a 

gente: não você tá errada. Você deixou ele ir falando, explicando de acordo com aquilo que 

ele sabia, conhecia. Acho que isso foi mais interessante. Não cortou o pensamento do cara e 

nem falou: ah você está errado, eu aprendi isso na faculdade. Não, você deixou ele ir falando 

do jeito dele” (L5). Não houve muita discussão sobre o significado de amorosidade após a 

teorização, mas os alunos concordaram plenamente com as afirmações relacionadas a essa 

palavra e que amorosidade significa também dialogar com o outro: “o amor quer dizer diálogo 

também” e é um sentimento profundo, além da contextualização; “Eu acho que essa 

amorosidade é muito mais profunda, muito mais intensa, não só lida com contextualização” 

(L10). Assim, a pedagogia freireana levou ao reconhecimento do valor da postura 

metodológica desta pesquisa junto aos cabeleireiros e também à crítica do curso que estavam 

fazendo na universidade, no qual identificaram as lacunas nas práxis de seus professores, 

conforme evidenciado pelos enunciados finais da tabela 13. Contudo, as reflexões não se 

encerraram na aula, como o último enunciado mostrado acima evidencia: os licenciandos 

perceberam que havia algo “mais profundo”, “mais intenso”, ainda a ser desvendado. 

 

- Qual é a contribuição da noção de diálogo de Paulo Freire para a formação de 

professores na perspectiva da interação com a narrativa híbrida elaborada nesse estudo? 

Em nossa visão, a principal contribuição da pedagogia freireana para a proposta 

formativa baseada na interação com a narrativa híbrida deste estudo é também a contribuição 

que este autor traz para a pedagogia “Community Science”: a vinculação de diálogo à 

amorosidade em sua concepção. Os licenciandos tiveram dificuldades de compreender o 

significado desta palavra. As afirmativas do questionário mexeram com eles e nos pareceram 

sensibilizá-los para além da sensibilização provocada pela narrativa híbrida (sensibilização 

para o saber do outro). Embora seja difícil compreender o significado de amorosidade em 

Paulo Freire, percebemos por meio dos alunos uma associação com afeto, carinho, gostar de 

ensinar e fazê-lo com abertura e reconhecimento para/de outros modos de conhecer, ou seja, 

fundamentalmente ter abertura para o diálogo. Na visão de Adams (2012), o diálogo é visto 

como um meio de minimizar a ênfase conferida à linguagem científica nas aulas de ciências, 

diminuindo, assim, a relação de poder estabelecida e a característica excludente do ensino. 
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Freire diz isto na perspectiva de fundarmos uma horizontalidade entre os saberes, 

desconstruindo, portanto, as relações de poder e privilégio normalmente estabelecidas nas 

aulas. Na visão dos licenciandos, os saberes dos cabeleireiros foram considerados autênticos 

porque a pesquisadora ouviu o que eles tinham a dizer, valorizou e considerou, assim, os seus 

conhecimentos. O diálogo na concepção freireana, por sua vez, passou a ser visto por eles 

como sendo fundamental em todas as esferas da vida. Isto significa que esta pedagogia 

freireana associada à análise da narrativa ampliou a abrangência do diálogo para além de sua 

relevância fundamental na prática pedagógica, conforme já haviam percebido antes mesmo de 

conhecê-la. 

 

Um pouco além das questões de pesquisa... 

Bakhtin mencionou que a hibridização nos romances consiste em um “jogo com 

linguagens sociais artisticamente profundo” que “exige enorme esforço” (Bakhtin, 1981, p. 

368) e é certo que isto também possa ser afirmado para o trabalho de construção das 

narrativas híbridas deste estudo, mas devem ser consideradas também as investigações 

etnográficas junto à comunidade e a análise do discurso dos informantes como ferramentas 

que permitiram construir a narrativa de forma densa, etnográfica, associando conteúdo e 

contexto na internet. Este aspecto nos fez refletir sobre as influências da práxis etnográfica 

(ou da Antropologia) na obra de Paulo Freire. O que queremos dizer é que o diálogo 

estabelecido com os cabeleireiros teve maior influência da etnografia do que da pedagogia 

freireana e o que os alunos perceberam na pesquisa foi a influência desta última.  

Outro aspecto é que a hibridização das linguagens na construção da narrativa 

implicou em maior extensão dos textos, que se forem lidos de uma única vez podem se tornar 

cansativos, conforme mencionado por alguns acadêmicos que participaram da pesquisa. Mas, 

isto também tem a ver com a falta do hábito de leitura desses alunos. Além disso, esta 

pesquisadora inseriu outros conteúdos na narrativa e o desafio atual é como tornar os textos 

mais enxutos e objetivos.  

Através da hibridização podemos pensar na identidade cultural dos sujeitos de forma 

dinâmica, desafiadora de dualismos e de essencialismos. Implica ver as camadas que 

perfazem a construção das identidades, evitando a classificação das pessoas como “brancas” 

ou “negras”, “pobres” ou “ricas”, “nordestinas” ou “sulinas”. Pensar na identidade cultural 

como híbrida significa, conforme Bhabha (1998) e McLaren (2000), pensar os sujeitos como 

múltiplos de cultura, linguagem, gênero, raça. Creio que esta foi uma contribuição importante 

desta pesquisa para a linha de trabalho de meu orientador. Conforme percebi nas outras 
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narrativas do sítio Ciência na Comunidade, ainda não haviam sido identificadas pessoas na 

comunidade informadas por saberes científicos, como foi o caso do cabeleireiro Carlos 

Alberto. 

Na visão de Paulo Freire, as identidades culturais, as diferentes linguagens e 

concepções dos educandos devem ser reconhecidas e consideradas para a construção no 

processo de alfabetização. As identidades culturais dos educandos foram e são construídas nas 

relações sociais mediatizadas pelo mundo. Não são identidades puras, sempre estão a se 

hibridizar. No entanto, como abordado na perspectiva de Adams, a língua e a cultura ditas 

“oficiais” também devem ser trabalhadas em sala de aula, de forma a propiciar ao educandos 

possibilidades de dominá-las, criticá-las, superá-las e promover novas e criativas sínteses 

culturais.  

Durante a minha pesquisa percebi que os cabeleireiros são fontes autênticas de 

conhecimento, que estão dispostos a transmitir o que sabem e a proporcionar 

profissionalmente o bem estar de seus clientes. Em todas as observações fui recebida com boa 

vontade e eles sempre estiveram dispostos a colaborar com minha pesquisa. Ser uma 

observadora participante foi fundamental, porque pude sentir o que as clientes sentem no 

tratamento de “luzes” capilar e, ao mesmo tempo, coletar dados.  

O trabalho da construção da narrativa foi árduo, mas interessante, pois aprendi o que 

é um texto híbrido e pude enxergar a relação significativa que há entre os saberes da 

comunidade e o ensino de Química. A narrativa híbrida teve uma ótima inserção na turma de 

licenciandos em química da UFSJ, os alunos conheceram e reconheceram os saberes dos 

cabeleireiros com suas respectivas explicações científicas de forma prazerosa, concisa e 

didática. Observei que a narrativa e a sua associação com uma análise da pedagogia freireana 

revelou a percepção dos alunos de que diálogo envolve amorosidade e alteridade. 

Acreditamos que a interação dos licenciandos com a narrativa híbrida serviu como exemplo 

para mostrar que é possível mudar a forma de ensinar, que é possível contextualizar o ensino 

de química com os saberes da comunidade. Esperamos que essa interação sirva para que os 

licenciandos façam diferente e não sejam como aqueles que fazem de suas aulas um 

“antidiálogo e desamoroso”.  

A respeito do âmbito escolar e universitário em que os alunos dizem viver, concluo 

que há falta de diálogo entre a realidade da vida cotidiana e a realidade criada pela ciência, 

entre a prática dos fenômenos e a teoria científica, entre as circunstâncias sociais e 

tecnológicas e os princípios científicos em que eles se concretizam. E, segundo Freire (2014), 

o homem moderno está sendo dominado pela força dos mitos e comandado por uma 
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publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez mais sua 

capacidade de decidir. Suas tarefas são apresentadas por uma “elite” que as interpreta e lhes 

entrega em forma de receita prescrita a ser seguida. Sem esperança, sem fé, domesticado e 

acomodado o homem não é mais sujeito. Rebaixa-se a puro objeto. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INICIAL APLICADO AO CABELEIREIRO 

WELDER 

1- Quais são os tratamentos para cabelos que você realiza com mais frequência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2- Posso acompanhar um deles e ver como é?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – GUIA DA ENTREVISTA REALIZADA COM O CABELEIREIRO 

CARLOS ALBERTO 

1- Há quanto tempo você é cabeleireiro? 

2- Quais são os tratamentos para cabelos que você realiza em seu salão? Quais deles é mais 

frequente?  

3- Onde você aprendeu a fazer os processos e tratamentos capilares que realiza? 

4- Pode citar quais são os produtos químicos mais utilizados para realizar os tratamentos 

capilares e para que serve cada um deles? 

5- Os produtos que você utiliza são compatíveis com todos os tipos de cabelos, ou seja, 

podem ser usados em qualquer tipo de cabelo ou pessoa? 

6- Benefícios ou prejuízos? Onde você encaixa os resultados obtidos com o uso dos produtos 

químicos no tratamento capilar? 

7- O que ocorre com o cabelo no processo de “luzes”? 

8- Posso acompanhar o processo de “luzes” feito em seu salão? 

9- Você autoriza a divulgação ou o uso de suas respostas para fins educacionais ou de 

pesquisa, sem fins lucrativos? 

10- Posso citar seu nome ou prefere que use um pseudônimo? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), do estudo/pesquisa 

intitulado(a) A construção da narrativa híbrida “Luzes” capilar: os saberes sobre a 

“iluminação” dos cabelos e sua análise por licenciandos de Química em formação inicial, 

conduzida por Marcella Matos Cordeiro. A pesquisa é coordenada/orientada por Paulo César 

Pinheiro, a quem poderá contatar/consultar a qualquer momento que julgar necessário através 

do e-mail pcpin@ufsj.edu.br. Este estudo tem por objetivo verificar se a narrativa híbrida 

“Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos oferece contribuições para a 

para a compreensão das noções de diálogo, alteridade e amorosidade em Paulo Freire e quais 

são elas. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento 

não acarretará prejuízo.  

A colaboração se fará de forma anônima, por meio de observações, questionários, 

análise de grupo, rodas de conversas, a ser gravada a partir da assinatura desta autorização. O 

acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e seu orientador. Os 

dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível 

individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. 

Os usos das informações oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à 

pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 

A participação acontecerá por vontade própria, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 

pesquisa. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento. 

Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação nele, agora ou a qualquer momento. 

Contatos do pesquisador responsável: Marcella Matos Cordeiro, mestranda em Educação, 

residente na Rua Geraldo Teodoro de Resende, 135, Bairro São Caetano, São João Del-Rei, 

email: marcellamatosc@hotmail.com, telefone: (31) 996576489. 
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Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável, comunique 

o fato à Comissão de Ética em Pesquisa da UFSJ: Universidade Federal de São João Del-Rei, 

Campus Santo Antônio, E-mail: cepes@ufsj.edu.br, contato: (32) 3373-5479. 

São João Del-Rei, 21 de Junho de 2016 

Assinatura do participante: _________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: _________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS LICENCIADOS 

Sua opinião sobre a narrativa “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos 

Considerando o conjunto de textos que compõem a narrativa híbrida “Luzes” capilar: os 

saberes sobre a “iluminação” dos cabelos, por favor responda às questões do formulário 

abaixo. Sua opinião é muito importante, não se esqueça. Campos marcados com um * são 

obrigatórios. 

1) Por favor informe seu nome, se estiver trabalhando sozinho, ou o nome de todos os 

componentes do grupo se estiver trabalhando desta forma.* 

 

 

 

 

2) De que gostou na narrativa “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos? 

Por que?* 

 

 

 

 

 

3) De que não gostou? Por que?* 

 

 

 

 

 

4) A linguagem escrita da narrativa foi clara e inteligível? Por que?* 
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5) As imagens ajudaram a compreender o que estava sendo observado? Por que?* 

 

 

 

 

 

6) Você aprendeu Química ou outros conteúdos científicos?* 

 

 

 

 

 

7) Você aprendeu como se faz “luzes” capilar?* 

 

 

 

 

 

8) Você já possuía conhecimentos sobre a química presente nos tratamentos capilares?* 

 

 

 

 

 

9) É possível utilizar os saberes dos cabeleireiros para ensinar Química ou outros conteúdos 

de Ciências? Como?* 
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10) Os tratamentos capilares oferecem recursos para conectarmos a Química à vida cotidiana 

dos alunos.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

11) Devido aos alunos conviverem com diferentes saberes em suas vidas cotidianas, é vital 

desenvolver experiências escolares que tragam experiências da comunidade para a sala de 

aula.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

12) Há saberes relacionados à Química em minha comunidade local.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

13) Os saberes da comunidade podem agir como recursos para aprender conceitos 

científicos.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

14) Em geral, os currículos de Química não apresentam relação com os saberes das 

comunidades locais.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

15) Trazer os saberes da comunidade para a sala de aula requer pesquisa e a elaboração de 

materiais didáticos adequados.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

16) O professor precisa adquirir formação para ensinar utilizando os recursos que existem na 

comunidade.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

17) O que eu aprendi de Química em minha formação na educação básica foi relacionado à 

cultura de minha comunidade.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 
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18) Os professores irão evitar a inserção dos saberes da comunidade em suas aulas, já que 

terão que adquirir conhecimentos sobre os trabalhos realizados na comunidade e interpretá-los 

utilizando o conhecimento da ciência.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

19) Ensinar Química por meio dos saberes da comunidade exige competência científica.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

20) Ensinar Química por meio dos saberes da comunidade exige criatividade.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

21) Os estudantes se sentirão motivados, confortáveis e interessados se suas aulas de ciências 

envolverem saberes da comunidade local.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

22) A maior parte dos estudantes não tem conhecimento aprofundado acerca das relações que 

a ciência tem com suas vidas cotidianas.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

23) O conhecimento científico está presente nos saberes dos cabeleireiros.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

24) Os cabeleireiros aprenderam seus ofícios em processos de tentativa e erro, observação 

natural, confirmação ao longo do tempo e sem fundamentação científica.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

25) Os cabeleireiros também demonstram atitudes científicas.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

26) Na narrativa “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos cabelos, há pelo menos 

duas fontes de conhecimento formando um espaço híbrido de fusão de saberes.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 
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27) Os alunos também aprendem em contextos informais, de escolha mais livre e auto 

direcionada.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

28) O ensino de Química utilizando os saberes dos cabeleireiros cria uma relação amorosa.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

29) O conhecimento científico ajuda os cabeleireiros atingirem objetivos comunitários e 

pessoais.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

30) Os produtos usados nos tratamentos capilares são tecnologias.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

31) É melhor o professor ensinar Química sem considerar os saberes da comunidade.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

32) O diálogo é indispensável entre os participantes do processo educativo e isto inclui as 

pessoas da comunidade.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

33) É impossível realizar um trabalho em que o contexto teórico se separa da experiência dos 

educandos no seu contexto concreto.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

34) A escola tem que ser dialógica, buscar a compreensão dos educandos por meio do 

diálogo, tornar-se um ambiente que prioriza a relação dialógica dos educandos e educadores e 

destes com o mundo.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

35) A educação é sempre um empreendimento coletivo e, portanto, implica em relações com 

os outros.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 
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36) O diálogo e a amorosidade são grandezas humanas inseparáveis do processo educativo, 

sem elas o processo de ensino-aprendizagem fica comprometido.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

37) Não há diálogo na narrativa híbrida “Luzes” capilar: os saberes sobre a “iluminação” dos 

cabelos.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

38) Não há amorosidade se os saberes dos cabeleireiros forem inseridos nas aulas de 

química.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

39) Nas aulas de Química, o conhecimento científico é o único conhecimento que deve ser 

valorizado.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

40) É possível perceber que dialogar com o saber do outro implica reconhecimento do outro 

como autêntico, criando uma relação entre conteúdos e o saber vivido, o individual e o 

coletivo.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

41) Os cabeleireiros não são fontes autênticas de conhecimento.* 

O Concordo plenamente  O Concordo  O Não sei dizer  O Discordo  O Discordo 

plenamente 

42) Você(s) autoriza(m) a utilização de suas respostas na publicação dos resultados dessa 

pesquisa preservando sua(s) identidade(s)? 

O Sim  O Não 
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APÊNDICE E – SLIDES DA AULA EXPOSITIVA SOBRE A PEDAGOGIA 

FREIREANA 
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APÊNDICE F – “LUZES” CAPILAR: OS SABERES SOBRE A “ILUMINAÇÃO” 

DOS CABELOS 

Breve histórico da pesquisa 

O procedimento de “luzes” capilar foi investigado mediante interação com três 

cabeleireiros, dois homens e uma mulher, na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais, 

Brasil. Os dois homens deram permissão para divulgar seus nomes: Welder e Carlos Alberto. 

A mulher recebeu o nome fictício de Joana. O interesse em pesquisar os saberes dos 

cabeleireiros surgiu da perspectiva de integrar seus saberes no ensino de Química. Os três 

foram sempre gentis e atenciosos no desenvolvimento da pesquisa. 

Inicialmente ocorreram interações com o Welder, cabeleireiro há quatro anos. No 

primeiro momento, a sensação era de estar em um curso profissionalizante. Foram 

apresentados os produtos e acessórios empregados nos tratamentos capilares e também a 

maneira de realizá-los. O processo de “luzes” tornou-se o foco da pesquisa em função de ser 

um dos tratamentos mais frequentes em seu salão de beleza, bem como em outros do 

município. As explicações dadas pelos cabeleireiros foram oferecidas de maneira descontraída 

e aguçaram nosso interesse em entender os fenômenos envolvidos e o conhecimento químico 

associado. Ao longo das interações, os saberes foram se ampliando. 

As interações com os cabeleireiros ocorreram em seus locais de trabalho, os salões 

de beleza, quase sempre ao redor da realização do processo de “luzes”. Inicialmente 

ocorreram visitas prévias para conhecê-los, explicar o interesse em estudar seus saberes, 

conhecer a Química envolvida e inserir este conjunto na formação de professores e nas 

escolas. Sempre houve receptividade, boa vontade e abertura para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Foram observados três procedimentos de luzes capilar feitos pelo Welder. Sempre 

que havia uma cliente ele entrava em contato e na medida em que ela permitia a observação, o 

procedimento era acompanhado. Já com o Carlos Alberto, cabeleireiro há 31 anos, foi 

realizada uma entrevista inicial e a partir daí ele agendou a observação do procedimento feito 

por sua filha Joana. Sua experiência decorre de cursos feitos por ele e do trabalho realizado ao 

longo dos anos, conforme ele mesmo afirmou: “fiz vários cursos... e no começo da minha 

profissão tive uma introdução muito boa. E com a base que eu tive o resto que vem vindo 

agora por dedução você já imagina como é que vai fazer pra estar usando os produtos”. O 

Welder também mencionou realizar cursos com frequência. Muitas vezes, esses cursos são 

promovidos pelas empresas que vendem os produtos usados nos salões. As observações e 
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entrevistas foram registradas por escrito e usando um gravador de voz. Algumas vezes o 

procedimento foi registrado utilizando uma câmera fotográfica e uma filmadora. 

Os dados do trabalho de campo foram utilizados para construção desta narrativa 

visando a sua inserção no sítio Ciência na Comunidade. Aqui descreveremos os saberes e as 

práticas dos cabeleireiros junto de suas explicações científicas. Meu nome é Marcella, sou a 

pesquisadora envolvida. Boa leitura! 

 

O começo das tinturas e descolorações 

Todos sabemos que as mulheres adoram mudar o visual e adquirir uma aparência 

renovada. Para isso, é comum mudarem a cor dos cabelos, embora atualmente isso também já 

não é mais uma exclusividade das mulheres. Ao longo da história, a mudança da cor dos 

cabelos foi uma das formas definidoras de idade, posição social, cultura e autoimagem. Até os 

dias atuais, os cabelos pretos de Cléopatra, com corte Chanel alongado e franja reta, são 

referência para muitas mulheres. Para tingir os fios, as egípcias usavam tinturas naturais, 

vegetais e minerais. Extratos de plantas como a henna, a nogueira e a camomila também eram 

utilizados na antiguidade. Já no mundo Ocidental, os cabelos ruivos de Elizabeth I 

influenciaram muitas mulheres. 

 

Figura 1. Elizabeth I - Rainha da Inglaterra e Irlanda de 1558 a 1603. 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/178032991493236347/. 

 

Em 1863, o químico alemão August W.V. Hofmann descobriu as propriedades de 

coloração do composto p-fenilenodiamina (PPD), derivado da anilina, que após a exposição 

com um agente oxidante conferia tons de marrom aos cabelos. Ele realizou estudos de 

classificação das aminas, um grupo específico de substâncias orgânicas. Quatro anos depois, 

na Exposição de Paris, o farmacêutico britânico E.H. Thiellay e o cabeleireiro francês L. 

Hugot demonstraram a técnica e as vantagens da descoloração dos cabelos utilizando o 

peróxido de hidrogênio. 
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Em 1907, Eugene Schueller, fundador do grupo L´Óreal, descobriu e comercializou a 

primeira tintura sintética permanente oxidante com o nome de “Auréole”, com capacidade de 

clarear a cor natural dos fios dos cabelos. A partir disso, a indústria de cosméticos disparou no 

desenvolvimento de substâncias e maneiras de colorir os cabelos. Em 1931, foi lançado o 

xampu tonalizante e em 1953 o creme tonalizante permanente (DRAELOS, 2005 apud 

OLIVEIRA et al., 2014). 

 

Figura 2. p-fenilenodiamina. 
 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A indústria de cosméticos está sempre atenta às inovações e necessidades dos 

consumidores. Em 2003, por exemplo, começaram a ser adicionados compostos como o ácido 

etilenodiamino-N,N´-dissuccínico (EDDS) e ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) aos 

produtos tonalizantes. Esses compostos são agentes quelantes, os quais atuam complexando e 

inativando íons metálicos, como cobre, ferro, magnésio e cálcio provenientes da água e/ou de 

matérias-primas da formulação do produto (VOGEL, 1981, p. 104-115).  

 
Figura 3 – Ácido etilenodiamino-N,N'-dissuccínico. 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 4 – Ácido etilenodiaminotetraacético. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Em 2007, pesquisadores desenvolveram descolorantes com queratina em sua 

formulação, minimizando consideravelmente os danos causados às fibras capilares. Os 

descolorantes alteram o conteúdo de melanina natural existente no córtex dos cabelos, o que 

está de acordo com o que o Carlos Alberto disse: “hoje em dia, o pó descolorante de ponta, 

eles entram fazendo a descoloração e já entram também atenuando porque já entram com a 

queratina na formulação para poder ajudar a manter a integridade do cabelo”. A queratina é 

uma proteína fibrosa formada por aminoácidos unidos entre si através de ligações peptídicas, 

ou seja, o grupo ácido de um aminoácido se liga ao grupo amino de outro. Ela proporciona 

elasticidade e resistência ao fio. Quando presente na formulação dos produtos cosméticos 

capilares contribui para a restauração das regiões em que houve rompimentos das cadeias 

peptídicas devido aos procedimentos químicos e físicos, sendo o processo de tintura e “luzes” 

capilar os mais realizados nos dias atuais (DRAELOS, 2000 apud SILVA, 2012).  

 

Composição e estrutura dos cabelos 

O Welder afirmou: “estou fazendo umas três luzes por dia” e o Carlos Alberto disse 

que “os tratamentos mais frequentes que realizamos primeiro é a tintura e depois luzes. A 

mulherada detesta cabelo branco e a tintura você faz ela de 20 em 25 dias, tem que estar 

retocando a raiz. Quem tem cabelo branco retoca de 20 em 25 dias a raiz, porque já dá quase 

um centímetro de raiz”. O cabelo humano é constituído por fios que crescem em cavidades 

chamadas folículos: pequenas bolsas de células vivas localizadas abaixo da pele ou couro 

cabeludo. A raiz a qual Carlos Alberto se refere é a porção que fica abaixo da epiderme, que, 

por isso, não é tingida nos procedimentos. Com o crescimento do cabelo, essa parte aparece 

acima da pele em pouco tempo e, assim, “tem que estar retocando a raiz”. 
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Figura 5 – Partes do cabelo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.suplementosbrasil.org/beleza/follixin-queda-de-cabelo/. 

 

O diâmetro das fibras de cabelo do couro cabeludo humano varia de 15 a 110 µm (1 

micrometro = 1 milionésimo do metro ou equivalente à milésima parte do milímetro), 

dependendo da etnia, e crescem em três fases distintas que são controladas por hormônios 

(ROBBINS, 2002, p. 9). Em termos de comprimento, o cabelo humano cresce 

aproximadamente 1,0 a 1,5 cm por mês e possui aproximadamente 100.000 folículos 

produtivos responsáveis por repor em média de 50 a 100 cabelos por dia (CHATT; KATZ, 

1988 apud POZEBON; DRESSLER; CURTIUS, 1999). 

Carlos Alberto disse: “o cabelo, a formação dele já é mais queratina né?”. Os fios ou 

fibras capilares são constituídos basicamente por cerca de 65 a 95% de proteínas, sendo a 

queratina aquela presente em maior quantidade. As proteínas são polímeros de condensação 

ou macromoléculas formadas por uma sequência de 15 a 20 tipos de aminoácidos. As 

moléculas mais simples desses compostos são formadas por um grupo carboxílico (COOH), 

um grupo amina (NH2) e dois átomos de hidrogênio (H) ligados a um átomo de carbono 

(Glicina). A esse mesmo carbono pode se ligar um radical (R) qualquer no lugar de um dos 

átomos de hidrogênio, o qual irá determinar o tipo de aminoácido. Ao sofrerem reações 

químicas, tais como branqueamentos químicos (oxidação), alisamentos alcalinos e exposição 

à luz solar, os aminoácidos são convertidos em outras substâncias ou derivados, como, por 

exemplo, a cistina formada por dimerização da cisteína em condições oxidantes. A figura a 

seguir apresenta os principais aminoácidos presentes no cabelo humano. 
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Figura 6 – Fórmulas estruturais dos principais aminoácidos presentes no cabelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Outros componentes dos fios de cabelo são: água, lipídeos (estruturais e livres), 

pigmentos e elementos traços (geralmente não livres e combinados quimicamente com 

cadeias laterais de grupos proteicos ou com grupos de ácidos graxos) (ROBBINS, 2002, 

p.63). 

Carlos Alberto também afirmou que “moléculas de enxofre têm na formação do 

cabelo, no interior do fio do cabelo, no córtex dele”. Os principais elementos químicos 

presentes na fibra capilar são descritos na Tabela 1. Além destes, o ferro, o zinco, o iodo, o 

cobre e o alumínio também são elementos que fazem parte da constituição do cabelo na forma 

de traços (BAYARDO, 2005 apud KOHLER, 2011). 

 

Tabela 1 – Elementos químicos presentes no cabelo. 
Elementos % 

Carbono 44 
Oxigênio 30 

Nitrogênio 15 
Hidrogênio 6 

Enxofre 5 
Fonte: próprio autor. 

 

O fio capilar é formado por três partes: cutícula, córtex e medula, cada qual com 

características próprias. 
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Figura 7 – Diagrama esquemático de uma secção transversal da fibra capilar humana. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A cutícula é a região em torno do córtex cuja característica é ser quimicamente 

resistente. Cada célula da cutícula contém uma membrana externa fina, a epicutícula, que, é 

subdividida em três camadas principais: a exocutícula “A”, a exocutícula “B” e a 

endocutícula. O córtex compreende a maior parte da massa da fibra capilar, suas células 

contêm proteínas e melanina – os grânulos de pigmentos responsáveis pela coloração dos fios. 

A região mais interna é a medula, um eixo oco no interior do cabelo, formado por fibras de 

queratina em pequenas cavidades (ROBBINS, 2002, p. 25-50). 

As proteínas do cabelo unem-se umas às outras por meio de ligações de hidrogênio, 

pontes dissulfeto (S–S) e ligações iônicas, as quais são responsáveis pela estabilidade 

estrutural, pela forma do cabelo e pela resistência mecânica dos fios. A ligação de hidrogênio 

ocorre entre um átomo de hidrogênio proveniente da hidroxila (-OH) de um aminoácido e o 

átomo de oxigênio proveniente do grupo carbonila (R2 – C =O) de outro aminoácido. Quando 

o cabelo está molhado, estas ligações são favorecidas, então podemos alterar temporariamente 

sua forma como, por exemplo, quando se faz escova. 

 
Figura 8 – Ligação de hidrogênio entre os aminoácidos dos cabelos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

As pontes dissulfeto ocorrem com a união de dois átomos de enxofre -S-S-, como, 

por exemplo, quando os grupos tióis (-SH) provindos de duas moléculas do aminoácido 
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cisteína se combinam formando o aminoácido cistina. O rompimento dessas ligações ocorre 

quando realizamos processos de alisamento e relaxamento capilar. 

 
Figura 9 – Ponte dissulfeto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

As ligações iônicas ocorrem por meio da atração eletrostática entre dois íons 

carregados, um com carga positiva e o outro com carga negativa, provenientes de 

aminoácidos diferentes. Essas ligações são quebradas pela ação da água quando o cabelo é 

molhado, por exemplo, ocorrendo o aumento da sua extensão (FONSECA, 2001 apud 

KOHLER, 2011). 

 

Figura 10 – Ligação iônica. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Os diferentes tipos de cabelo são resultado de variadas conformações das cadeias 

proteicas e dos diversos tipos de aminoácidos. As mulheres adoram mudar a aparência 

alterando a coloração capilar, mas por que o cabelo humano tem diferentes colorações? 

 

As diferentes colorações dos cabelos 

De modo geral, as mulheres não gostam de pintar os cabelos com frequência. Para adiar 

a ida ao salão e obter um procedimento mais duradouro, muitas começaram a fazer o processo 
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de “luzes”, conforme o Carlos Alberto afirmou: “a mulherada clareia mais cabelo porque 

justamente a predominância da brasileira é cabelo moreno e o cabelo branco destaca mais no 

meio do cabelo escuro, então por isso que a mulherada vai chegando numa certa idade, 

quando começa a aparecer o cabelo branco, ela começa a fazer as mechas, que aí o branco 

mistura com o cabelo descolorido e você disfarça mais”. Isto pode ser observado nas falas 

abaixo: 

Joana: “O seu cabelo está com tinta?”. 

Cliente: “Sim, com bastante”. 

Joana: “Você está com intenção de clarear ele bastante?”. 

Cliente: “Aham. Estou com muito cabelo branco aparecendo”. 

Joana: “Mas escuro como ele está, com tinta, de primeira não clareia muito não, tem que ser 

gradativo, conforme vai fazendo ele vai pegando cor”. 

A cor dos cabelos varia entre o negro, castanho, louro, ruivo, grisalho e branco. A 

melanina, presente no córtex dos fios, é o pigmento responsável por essas colorações. A Joana 

confirmou: “sempre ando fazendo luzes. Toda semana sempre tem uma”. Seu pai disse ainda 

que “o cabelo da brasileira, ele tem um pigmento azulado muito grande”. Há dois tipos 

principais de melanina: a eumelanina e a feomelanina, as quais produzem as cores do 

castanho ao preto e do marrom-avermelhado ao loiro, respectivamente. Os pigmentos se 

encontram principalmente no interior do córtex e também na medula em grânulos ovoides ou 

esféricos (melanócitos – ver a figura a seguir), os quais possuem tamanho de 0,2 a 0,8 µm ao 

longo dos seus eixos principais (GJESDAL, 1959 apud ROBBINS, 2002, p. 36). 

 

Figura 11 – Local onde a melanina é produzida. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: http://ddcnovasprespectivas.blogspot.com.br/2013/04/melanina-osgranulos-de-melanina-sao.html. 

 

A eumelanina e a feomelanina são formadas a partir de reações químicas envolvendo 

espécies químicas intermediárias altamente reativas. A produção do pigmento eumelanina 

ocorre devido a oxidação enzimática do aminoácido tirosina a dopaquinona. Caso esse 

 



124 

 

 

composto sofra processo de ciclização intramolecular e polimerização oxidativa é produzido o 

pigmento eumelanina. Porém, se a dopaquinona reagir com cisteína formará a 5-S-

cisteinildopa e isômeros, os quais poderão sofrer posterior ciclização intramolecular e 

polimerização oxidativa formando o pigmento feomelanina, como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 12 – Mecanismos deformação das diferentes melaninas: a eumelanina e a 
feomelanina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

O cabelo grisalho ou branco (com ausência de cor) pode estar relacionado com o 

tamanho e a distribuição dos grânulos de melanina, bem como os tipos de pigmentos nas 

fibras. Como já visto anteriormente, a formação dos pigmentos do cabelo ocorre nos 

melanócitos presentes no bulbo dos folículos a partir do aminoácido tirosina. A formação dos 

cabelos brancos acontece quando os melanócitos tornam-se menos ativos durante a primeira 

fase de crescimento capilar, ou seja, haverá menor produção de pigmentos (ROBBINS, 2002, 

p. 77-78). 

É provável que os dois tipos de pigmentos sejam formados nos cabelos de uma 

mesma pessoa, dependendo da quantidade de cisteína presente nos melanócitos e também das 

diferenças no grau de agregação e dispersão do pigmento eumelanina, sendo que esta fornece 

maior proteção para as proteínas do cabelo do que a feomelanina. Os anéis aromáticos de 

ambas as estruturas melânicas são de alta densidade de elétrons, tornando-as sensíveis ao 

ataque de agentes oxidantes presentes no processo de “luzes” capilar (ROBBINS, 2002, p. 

185-188). 
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O procedimento de “luzes” nos cabelos 

Conforme já mencionamos, o procedimento de “luzes” capilar foi observado em dois 

salões de beleza. O nome de um deles é dado na figura abaixo e o nome do outro não fomos 

autorizados a divulgar. Apresentamos a seguir o procedimento realizado pelo cabeleireiro 

Welder e pela cabeleireira Joana, em cada um dos salões, acrescentando ainda os saberes do 

pai dessa segunda, o Carlos Alberto. O valor cobrado para realização das luzes capilar pelo 

Welder varia de R$150,00 a R$180,00 e ele afirma: “salão gera dinheiro e que mesmo com a 

crise ninguém para de usar cosméticos, de ir aos salões”. A Joana cobra aproximadamente 

R$180,00 em um cabelo de comprimento médio.  

 

Figura 13 – Salão de Beleza Gloss, em São João Del Rei, MG – Brasil. 
 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

O Welder costuma tirar fotografias dos cabelos das clientes antes de começar o 

procedimento e depois de finalizado. Ele posta as imagens em sua página no Facebook 

[Welder Canaan]. As interações com o Welder foram sempre divertidas e descontraídas e 

demos muitas risadas. Nas duas vezes que ele realizou o procedimento de luzes, seu salão de 

beleza foi palco de conversas sobre assuntos variados: animais de estimação, viagens, férias, 

formaturas, novelas, aplicativos de celular, carros, repúblicas estudantis, cursos, estágios, 

indústrias, novas tecnologias, livros e clima. Em um dos procedimentos, ele comentou que “o 

salão é pequeno e abafado” e que estava fazendo muito calor naquele dia. O Welder iniciou o 

procedimento separando o cabelo em quatro partes, mas isso depende do volume e tamanho 

do cabelo, num dos casos ele separou em cinco partes e penteou cada uma delas. Esta etapa é 

concluída em 10 minutos aproximadamente. A Joana fez o mesmo, só que no caso observado, 

ela separou o cabelo em três partes.  

No procedimento da primeira cliente, eles começaram conversando: 

Welder: “Qual o xampu você está usando?”. 

Cliente: “Élseve”. 
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Welder: “Pode mudar de vez em quando, tá com caspa. Para melhorar tem que usar anticaspa 

e usar o seu próprio pente. E também fazer o blend, porque o produto já tem pra hidratar, 

ajuda a melhorar também o seu cabelo ressecado”. 

Cliente: “Quero luzes com ombre hair. Bem loira, mas não branco”. 

Welder sugeriu também usar um “óleo reparador porque o cabelo está bastante 

ressecado e quem trabalha em laboratórios acaba com o cabelo, pois neles tem ácidos muito 

fortes”. Ele também fez a seguinte pergunta a ela: 

Welder: “Por que você não faz o botóx? Ele vai hidratar também depois das luzes. A 

hidratação só hidrata, o botox hidrata e alisa”. 

Cliente: “Estou precisando mesmo, ainda mais que tem uns seis meses que não faço luzes, 

nem corto”. 

Essa cliente trabalhava em uma indústria siderúrgica. Ela ficou curiosa com minha 

presença no salão e me perguntou sobre qual era o tema de minha pesquisa. Eu respondi e ela 

disse: “É bem legal, pois a gente faz tratamentos no cabelo e não sabemos o que ocorre, os 

processos químicos e a função dos produtos”. Não é possível dizer ao certo se o estado do 

cabelo dessa cliente tinha relação com os “ácidos fortes” presentes em seu local de trabalho, 

mas é certo dizer que diariamente os cabelos sofrem agressões como danos físicos (escovar, 

pentear e cortar), umidade, exposição à radiação solar, e danos químicos (colorir, alisar e 

lavar os cabelos com xampus) que podem deixá-los embaraçados e ressecados devido à 

quebra das ligações proteicas e à perda de nutrientes capilares. A caspa é caracterizada por 

uma descamação excessiva do couro cabeludo e usualmente acompanhada de coceira. As 

escamas são brancas ou cinzentas, sem inflamação aparente (ELEWSKI, 2005). O 

aparecimento da caspa está associado à proliferação de fungos lipofílicos do gênero 

Malassezia (anteriormente designado por Pityrosporum) no sebo cutâneo, podendo ser 

induzido por água muito quente no banho, xampus, condicionadores inadequados e/ou pelo 

aumento da oleosidade do couro cabeludo (GUPTA et al., 2004). 

Figura 14 – Primeiro passo do processo: pentear e separar o cabelo em partes. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 
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Sobre os tipos de “luzes” que é possível fazer nos cabelos, o Welder disse: 

“O que está mais usando são as luzes, que é mais sorteado os fios loiros, e é no 

cabelo todo, né? Não só nas pontas. E existe o ombre hair no cabelo todo, que é da raiz às 

pontas mais claras e o da metade do cabelo para as pontas, deixando elas mais loiras”; “está 

na moda usar mechas loiras mais grossas”. 

Para produzir as “luzes”, eles utilizaram uma mistura de pó descolorante (contendo 

sais de persulfato) e creme oxidante ativador (contendo água oxigenada ou peróxido de 

hidrogênio) para passar nos cabelos. Além destes produtos, o Welder adicionou um creme de 

proteção de descoloração e esses três produtos foram misturados em um recipiente de plástico 

chamado “cumbuca de tintura”. A aparência final foi uma pasta de coloração cinza azulada ou 

tendendo ao roxo. Uma das clientes do Welder perguntou qual era a finalidade do protetor de 

descoloração e ele explicou: “o protetor utilizado nas luzes tem a função de proteger da 

química. As luzes danificam muito o cabelo e lá no curso falaram que ele é derivado do 

petróleo. É um protetor e uma hidratação”. Ele usou o protetor Defense Blond Plex Olenka®, 

que, segundo o sítio da Olenka® (http://www.olenkacosmeticos.com.br/) tem a função de 

proteger o cabelo antes da ação dos processos químicos que utilizam água oxigenada. O 

produto trata e recupera os fios de dentro para fora, em todas as camadas e em qualquer 

estado, além de fortalecer as ligações responsáveis pela força e resistência do cabelo. O 

Welder disse: “você já faz tudo do mesmo jeito, o protetor mistura com o pó descolorante. Ele 

evita ressecar e agredir o fio”, e concluiu: “é um produto opcional a ser utilizado no processo 

de luzes”.  

A mistura feita pelo Welder para ser aplicada nos cabelos foi preparada na seguinte 

proporção: “cinco de pó, 10 de oxidante e 10 de protetor”. Já a mistura da Joana “tem uma 

medida certa, mas eu não vou medindo não, já vai ficando automático. E a massinha quanto 

mais durinha mais ela clareia”. O tempo de preparo da mistura é de aproximadamente 10 

minutos. A Tabela 2 mostra os componentes químicos que estão presentes na formulação do 

pó descolorante Wella Blondor® e do creme oxidante Wella Welloxon Perfect® utilizados pelo 

Welder. 
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Tabela 2 – Componentes presentes no Pó Descolorante e no Creme Oxidante Ativador utilizados pelo Welder. 
Pó descolorante Creme Oxidante Ativador 

Persulfato de potássio Água 
Silicato de sódio Peróxido de hidrogênio 

Hidróxido-carbonato de magnésio  Álcool cetearílico 
Parafina líquida/Óleo mineral Ceteareth-25 

Persulfato de amônio Ácido Salicílico 
Estearato de sódio Ácido Fosfórico 

Goma xantana Fosfato dissódico 
Amido de arroz Ácido etidrônico 

Algina  
EDTA dissódico  

Sílica  
Cl 77007 (Ultramarino-pigmento azul)  

Fonte: Wella 

 

Segundo Robbins (2002, p. 154-155), a mistura a ser aplicada no cabelo deve ser 

preparada minutos antes de sua utilização, sendo feita com cerca de 50 g de base clareadora, 

100 g de loção reveladora e dois a três pacotes de pó descolorante (cerca de 10 a 12 g cada 

pacote, ou seja, aproximadamente 20 a 36 g de pó). A composição desses materiais segundo a 

literatura é dada na Tabela 3, 4 e 5. 

 

Tabela 3 – Componentes da base clareadora. 
Componentes Porcentagem (%) 

Dietanolamida de ácido graxo de côco 9 

Ácido oleico 8 

Dodecilbenzeno sulfonato 7 

Neodol 91-2.5 6 

Hidróxido de amônio concentrado 6 

Sulfato de sódio 1 

Água deionizada q.s.a 

a q.s., água adicionada até 100%. 

Fonte: Robbins, 2002, p. 154. 

 
Tabela 4 – Componentes da loção reveladora. 

Componentes Porcentagem (%) 

Peróxido de Hidrogênio (30%) 17 

Dodecilbenzeno sulfonato (50%) 16 

Nonoxinol-9 6 

Álcool cetílico 3 

Álcool estearílico 2 

Ácido fosfórico 1 

Água 55 

Fonte: Robbins, 2002, p. 154. 
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Tabela 5 – Componentes do pó descolorante. 
Componentes Porcentagem (%) 

Persulfato de potássio 27 

Silicato de sódio 26 

Persulfato de amônio 25 

Sílica 20 

Lauril sulfato de sódio 1.8 

EDTA dissódico 0.2 

Fonte: Robbins, 2002, p. 155. 

 

A mistura feita pelos cabeleireiros apresenta coerência com a literatura, mas deve ser 

observado que eles não usaram a base clareadora. Os principais componentes dessa última 

estão presentes na formulação do pó descolorante.  

 

Figura 15 – Produtos utilizados pelo Welder: 
 à esquerda o pó descolorante, no centro o creme oxidante e do lado direito o protetor de 

descoloração. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 
Figura 16 – Pó descolorante utilizado pela Joana. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Preparada a mistura, o Welder pegou uma das partes do cabelo e selecionou uma 

porção de fios utilizando o cabo de um pente. De modo a separar os fios em porções ainda 
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menores para descoloração, ele segurou uma porção de fios pela extremidade com as mãos e 

passou o pente nos cabelos debaixo para cima, separando alguns fios. Após ter feito isso, ele 

passou o cabo do pente horizontalmente nos fios que permaneceram esticados realizando um 

movimento ondulatório, através do qual outra porção de fios foi separada. Esta última é que 

recebeu a mistura para descoloração. Isso foi feito porque se a mistura fosse passada em todos 

os fios, não seria o procedimento de “luzes”, mas a descoloração total dos cabelos, conforme 

observou a cliente da Joana: 

Cliente: “Agora eu entendi como ela faz as luzes, ela deixa um pouquinho sem fazer, tá 

vendo? Aqui ela fez, aqui ela deixou sem fazer, ai depois vem cá e faz de novo. Vai 

intercalando as mechas, uma com produto outra sem”. 

 

Figura 17 – Separação dos fios a serem descoloridos. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Após separar os fios, ele os colocou sobre o lado fosco de uma folha de papel 

alumínio apoiada em uma tábua de madeira retangular e passou a mistura preparada nos 

mesmos esticados utilizando um pincel de tintura, de cima para baixo, de baixo para cima e 

em movimento circulatório nas pontas. Depois, ele retirou a tábua de madeira suporte para o 

papel alumínio e “fechou” o mesmo nas extremidades (base e laterais), virando-as para 

dentro, de modo a manter os fios e a mistura envoltos pelo papel alumínio. A Joana, por sua 

vez, utilizou um plástico impermeável que é vendido no mercado como papel Isolmanta ao 

invés do papel alumínio apoiado sobre “um plaquete”.  
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Figura 18 – Passando a mistura no cabelo. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 19 – Cabelos com a mistura envoltos em papel alumínio. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 
Figura 20 – Materiais de trabalho do Welder. No canto superior à direita a “cumbuca de 

tintura” com a mistura preparada para fazer as “luzes”. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 
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Figura 21 – Plaquete utilizado pela Joana. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 22 – Papel Isolmanta. 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Os cabeleireiros repetiram esse procedimento em várias outras porções de fios dos 

cabelos. Mechas superfinas, mais mechas superfinas e mistura de produtos. O cabelo dentro 

do papel alumínio foi reagindo e descolorindo. Esta etapa do procedimento dura de uma hora 

a três horas, dependendo do volume, comprimento, tipo e história do cabelo de cada cliente. 

Nos casos observados a duração foi de aproximadamente três horas. Nas primeira e terceira 

clientes, o Welder passou bastante produto nas pontas dos fios, pois ela havia pedido “luzes” 

estilo “ombré hair”. Nesse caso, a mistura é passada do meio do cabelo até as pontas. 

Todavia, antes de terminar de passar a mistura nos fios, os cabeleireiros começaram a retirar o 

papel alumínio dos primeiros fios e passar uma toalha molhada nos mesmos. Segundo o 

Welder, “se deixar demais fica mais branco ao invés de dourado”. O Carlos Alberto explicou 

a consequência de deixar o produto reagindo no cabelo por mais tempo: “é, deixa mais tempo, 

ele fica mais fraco... quanto mais claro mais frágil fica o cabelo, mais fino, mais fácil de 

quebrar”, as proteínas dos cabelos começam a ser decompostas no tratamento.  

Conforme vimos anteriormente, a proporção utilizada no processo de “luzes” é 

aproximadamente de 1:2, ou seja, uma parte de pó descolorante e duas partes de creme 

oxidante. Neste procedimento, inicialmente ocorre a dissolução dos pigmentos da melanina e 

a oxidação dos mesmos. Assim, o pigmento dissolvido produz uma solução colorida e 

desvanece em nova reação, mas, na sequência, mesmo que os cabeleireiros interrompam o 
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processo, começam a ocorrer reações de degradação das proteínas que compõem o cabelo. A 

velocidade da oxidação dos pigmentos cromóforos (partes da molécula de melanina 

responsáveis pela cor) é favorecida pela presença de agentes oxidantes fortes, como, por 

exemplo, permanganato > hipoclorito = perácido > peróxido, que é a ordem de descoloração 

da melanina quando se encontra solubilizada. O peróxido de hidrogênio é o agente oxidante 

mais fraco dessa série, porém é mais eficaz porque é capaz de dissolver as melaninas e oxidá-

las, causando a descoloração dos cabelos (ROBBINS, 2002, p. 184). No entanto, a oxidação 

das melaninas não ocorre de maneira completa, pois se isto fosse verdade o cabelo se tornaria 

branco (ausência de pigmentos) ao invés de dourado ou “cor de mel”. 

Ao falar sobre o responsável pela descoloração dos cabelos, o Carlos Alberto disse 

que “um dos princípios ativos... São vários, mas o principal dele é o persulfato de potássio. 

Assim, é um blend de química, né? Mas, o que faz mesmo descolorir é o persulfato de 

potássio aliado ao peróxido de hidrogênio”. O peróxido de hidrogênio é o principal agente de 

oxidação utilizado em composições para a descoloração dos cabelos. Os sais de persulfato são 

frequentemente adicionados para “acelerar” o processo e também contribuem para diminuir a 

concentração de peróxido a ser utilizada (ROBBINS, 2002, p. 153-154), como disse a Joana: 

“a proporção de água oxigenada para o pó sendo maior, não sei porque, quimicamente 

falando, clareia mais o cabelo”.  

Os persulfatos utilizados constituem substâncias solúveis em água e os mais 

conhecidos são o de sódio, de potássio, amônio e bário. É um agente oxidante eficiente, 

porém não é tão eficaz quanto o peróxido de hidrogênio. No entanto, as misturas de persulfato 

e peróxido proporcionam uma descoloração mais eficaz do que o peróxido sozinho. 

Entretanto, o persulfato e o peróxido são oxidantes seletivos que reagem com diferentes partes 

das macromoléculas de melanina. O persulfato atua principalmente nos ácidos graxos e 

compostos fenólicos, facilitando a solubilização do pigmento, de modo que o peróxido de 

hidrogênio (o mais forte) degrada-o em solução. Esses dois agentes oxidantes se 

complementam em termos da capacidade para oxidar o pigmento melanina e, portanto, o 

cabelo humano (ROBBINS, 2002, p. 185). As semi-equações de redução do peróxido de 

hidrogênio e do ânion persulfato mostrando suas ações oxidantes na descoloração das 

melaninas do cabelo, bem como as fórmulas estruturais do peróxido de hidrogênio e do 

persulfato de amônio são mostrados a seguir: 

H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O                

S2O8
2- + 2e- → 2 SO4

2- 
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Figura 23 – Fórmula estrutural do peróxidode hidrogênio. 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 
Figura 24 – Fórmula estrutural do persulfato de amônio. 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: próprio autor. 

 

Todavia, o pH ótimo para descoloração situa-se geralmente na faixa de 9 a 11 

(máximo 11,7) (ROBBINS, 2002, p. 154), o que é favorecido com a adição de hidróxido de 

magnésio ou de amônio nos produtos. A amônia (NH3) pode ser utilizada na forma de 

hidróxido de amônio (NH4OH) ou de persulfato de amônio ((NH4)2S2O8) como agente 

alcalinizante, com a finalidade de promover o valor adequado de pH para a reação de 

oxidação (VOGEL, 1981, p. 38). A amônia tem um papel especial na desintegração de 

partículas de melanina. Estudos revelaram que o branqueamento do cabelo não é meramente 

devido ao pH alcalino, mas também à capacidade do amoníaco em solubilizar parcialmente as 

partículas de melanina (Prem et al., 2003). 

 

NH3(g) + H2O(l) ↔ NH4OH(aq) ↔ NH4
+

(aq) + OH-
(aq) 

 

Devido ao alto valor de pH, os laboratórios adicionam substâncias estabilizantes no 

creme oxidante ativador para reduzir a taxa de decomposição do peróxido e garantir vida útil 

satisfatória (ROBBINS, 2002, p. 184). Nessa condição, a semi-equação de redução do ânion 

persulfato permanece a mesma, enquanto a semi-equação de redução da água oxigenada 

torna-se: 

H2O2 + 2e- → 2OH− 
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Para Joana, “os primeiros que eu passei eu tiro primeiro, porque às vezes eles 

clareiam mais rápido e também aqui embaixo na nuca fica abafado, então o calor acelera 

muito o processo”. Do mesmo modo, antes de concluir o procedimento, o Welder começou a 

retirar o produto das primeiras mechas com o auxílio de uma toalha molhada. Então, o 

procedimento foi seguido ora terminando de passar o produto no resto do cabelo, ora retirando 

o produto das primeiras mechas. 

 

Figura 25 – Remoção da mistura das primeiras mechas. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

Durante um dos procedimentos observados, o Welder disse: “coloca a mão no papel 

alumínio para você ver como está quente. É reação química, acontece principalmente em 

jovens e também meninas que menstruam pela primeira vez e depois de um ano fazem luzes 

costuma esquentar mais ainda e também quem tem aquecedor solar em casa quando faz luzes 

esquenta dobrado. É porque o persulfato de sódio do aquecedor reage com a amônia do 

produto, podendo até manchar o cabelo. É bom comer muita verdura”. Ele falou com a cliente 

que “se estiver queimando o rosto” (o papel alumínio caiu todo para frente, na testa), para 

levantar com a mão o papel que ele daria uma soprada pra amenizar. Dando continuidade ao 

procedimento, ele ligou o secador na direção do cabelo com a mistura e disse: “Para esquentar 

o cabelo e descolorir mais rápido”. Ao fornecer calor, Welder favoreceu as colisões entre os 

pigmentos de melanina e os agentes oxidantes. Todavia, o fato do papel alumínio ficar 

“quente” significa que as reações de descoloração são exotérmicas, ou seja, liberam calor, 

mas será que a menstruação e o cobre dos aquecedores solares teriam alguma influência? 

Aparentemente, as reações de oxirredução da melanina independem das meninas estarem ou 

não menstruadas e de possuir aquecedor solar em casa. Em relação ao aquecimento do papel 

alumínio, o Welder disse: “depois que passa um tempo ele estabiliza”, ou seja, as reações 

químicas correspondentes param de ocorrer. 

Ao finalizarem o procedimento de passar a mistura nos cabelos, as clientes ficaram 

esperando de 30 a 45 minutos com a mesma no cabelo.  

 



136 

 

 

Welder: “Pronto Marcella, agora é só esperar. Se quiser levantar pode ficar à vontade”. 

Marcella: “É engraçado que quando tira assim o papel alumínio parece que o cabelo tá super 

branco, depois que lava é que mistura com os outros fios e vai melhorando”. [Risos] 

Welder: “Pode ficar sentada aqui bem embaixo da luz mesmo e esperar mais”. 

Nesse tempo, o Welder aproveitou para realizar outras atividades como cortar cabelo 

de outra cliente, fazer hidratação; isso também aconteceu com a Joana, que realizou depilação 

em cliente, e fez uma sobrancelha. Mas, este tempo também tem um limite: 

Welder: “Vamos começar a lavar uma parte dele né, antes que eu te deixe platinada” [Risos]. 

Os salões de beleza são locais onde circulam, entram e saem várias pessoas, há 

sempre pessoas querendo marcar horário, o telefone toca constantemente e os cabeleireiros se 

desdobram. São locais voltados para a estética das pessoas e isso também envolve tensões, 

medos e preocupações, pois há sempre uma expectativa sobre o resultado dos procedimentos: 

“será que o meu cabelo já tendo outra tinta não irá manchar, ficar com uma cor esquisita 

não?”, disse uma das clientes do Welder, por exemplo. Outras falas onde isso foi observado 

são mostradas a seguir:  

Marcella: “Será que o meu cabelo já tendo outra tinta não irá manchar, ficar com uma cor 

esquisita não?”. 

Welder:“Não, a cor vai misturar e não aparece”. 

Marcella:“Quanto mais tempo deixa o produto mais claro fica o cabelo?”. 

Welder:“Mais claro fica”. 

Marcella:“Mas vai dando um nervoso parece que vai ficar assim, loiríssimo”. 

 

 

Marcella: “Você está fazendo umas duas luzes por dia?”. 

Welder: “Três. Você quer os fios das pontas todos loiros?”. 

Marcella: “Como assim?”. 

Welder: “Você quer todos os fios, só nas pontas, loiros? Ou quer mesclado, alguns loiros e 

outros cor escura do seu cabelo natural? Tá usando todos os fios das pontas loiros”. 

Marcella: “Ah, pode ser então. Meu cabelo tá grande né?!”. 

Welder: “Olha, da última vez que você fez, você fez mesclado, tá vendo? Tem pontas escuras 

e pontas claras”. 

Marcella: “Ah tá, e agora? Você acha mais bonito como?”. 

Welder: “Eu gosto dos dois jeitos”. 
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Marcella: “Pode fazer mesclado então, assim, mas mais loiro, mas pode deixar alguns” 

(Risos). 

 

 

Welder: “(…) Tá com medo de retirar o papel alumínio Marcella?”. 

Marcella: “Tô”. 

 

 

Cliente: “Cortar é depois que faz as luzes?”. 

Joana: “É sim. Você vai cortar só as pontas?”. 

Cliente: “Vou sim, porque fui em outra cabeleireira e ele repicou meu cabelo tudo, fez tudo 

errado, ele ficou um lado maior que o outro”. 

Os salões de beleza são também lugares onde há desconforto, mas há também 

sensações prazerosas: 

Welder: “É. Agora doeu né?!” (Penteando os cabelos após os procedimentos de “luzes”). 

Marcella: “Não é o pescoço que fica meio ruim quando fica muito tempo no lavatório”. 

Welder: “Se quiser sentar pode sentar”. 

Marcella: “Pode?”. 

Welder: “Claro. É só você chegar um pouquinho para trás. E se tiver te molhando aí você me 

fala”. 

 

 

Cliente: “Adoro que mexem no meu cabelo, me dá um sono”. 

 

 

Marcella: “É bom mexer no cabelo das pessoas, eu gosto”. 

Welder: “Eu adoro”. 

Marcella: “E eu adoro também que mexam no meu”. 

Após o tempo de espera do processo de “luzes”, o Welder começou a observar “se já 

estava bom”. Retirou o papel alumínio das partes do cabelo que já estavam com tom 

satisfatório e lavou-as no lavatório com água. 
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Figura 26 – Lavagem das primeiras mechas. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Após mais alguns minutos, ele retirou todos os papéis alumínio e os cabelos foram 

lavados com água para posterior aplicação de uma “máscara hidratante”. O procedimento 

completo tem um tempo de duração total de três a cinco horas, porém, isso também é 

dependente dos cabelos de cada cliente. Concluído o procedimento de descoloração, os 

cabelos ficam difíceis de pentear, pois ficam ressecados: “você agora tem que hidratar, porque 

luzes danifica o cabelo. Você faz uma hidratação normal primeiro porque é melhor pra só 

hidratar. Mais pra frente você faz o botox, que hidrata e alisa”, disse o Welder. As máscaras 

de hidratação apresentam em sua composição uma substância (tensoativo ou base catiônica) 

que condiciona os fios, além de vitaminas, proteínas e lipídeos, formando um fio lubrificante 

que torna os cabelos mais macios e com brilho, além de melhorar a penteabilidade. A 

presença do tensoativo catiônico garante a neutralização das cargas negativas dos cabelos que 

foram tratados quimicamente com descolorações, tinturas ou alisamentos, auxiliando no 

fechamento da cutícula (GOMES, Álvaro, 1999 apud TAMBOSETTI, F. et.al., 2008). 

 

Figura 28 – Lavagem dos cabelos após o processo. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

O Carlos Alberto sustentou que “o OX não é um colorante, ele é um descolorante, ele 

tira pigmento deixando o fio sem cor nenhuma, mais frágil. Quanto mais claro, mais frágil 
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fica o cabelo, mais fino, mais fácil de quebrar. Então tem que fazer hidratação”. As proteínas 

do cabelo são degradas pelos agentes oxidantes (creme oxidante ativador, vulgo OX) e o 

Welder confirmou: “realmente você tem que tratar, porque a cutícula fica aberta, então você 

tem que ir fechando a cutícula para poder não embaraçar tanto o cabelo”.  

Após a conclusão dos procedimentos, as clientes e os cabeleireiros demonstraram 

estar satisfeitos: 

Cliente: “Ficou um loiro elegante”. 

Welder: Cabelo lindo e loiro! 

Marcella: “Muito obrigada Welder. Fiquei super satisfeita e obrigada também pela 

oportunidade de realizar a pesquisa do meu mestrado aqui”. 

Welder: “Obrigada você Marcella, espero ter ajudado e o que precisar pode procurar. Volte 

sempre”. 

Um vídeo mostrando o procedimento de luzes capilar pode ser visto em link 

programado na página deste texto no ambiente Ciência na Comunidade 

(www.ufsj.edu.br/ciencianacomunidade). 

 

Figura 28 – Cabelos da Marcella com Luzes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A degradação das proteínas capilares 

Para explicar porque ocorre o ressecamento do cabelo, Welder disse: “tem gente que 

fala que é a água oxigenada, mas tem gente que fala que é a amônia. No pó tem amônia e no 

oxidante a água oxigenada. Eu acredito que seja mais a água oxigenada mesmo porque 

dependendo da volumagem que a gente usa, ele resseca mais. Tipo de 30 ou de 40 volumes”. 

Branqueamentos químicos com peróxidos alcalinos enfraquecem o complexo da membrana 
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celular, oxidam os resíduos de cistina da matriz do córtex e de outras regiões do cabelo 

(ROBBINS, 2002, p. 156). 

 

Figura 28 – Fibra capilar oxidada com peróxido de hidrogênio em meio alcalino. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Robbins, 2002, p. 156. 

 
Figura 30 – Degradação da fibra capilar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Robbins, 2002, p.157. 

 
O Carlos explicou que “quando você mistura o pó descolorante com o OX, que é o 

peróxido de hidrogênio, você tem ele na força 10, 20, 30, 40, e então ele começa a entrar num 

processo de clareamento, que depende da força, e ele não dá a cor no cabelo que a pessoa 

quer, ele vai abrindo a cor, né?”. Comercialmente, existem diversas concentrações de água 

oxigenada (também conhecida por peróxido de hidrogênio): 10 volumes ou 3% (ideal para 

tonalização), 20 volumes ou 6% (poder de clareamento de um a dois tons de cor), 30 volumes 

ou 9% (poder de clareamento até três tons de cor, ideal para chegar ao tom castanho claro a 

um loiro médio) e 40 volumes ou 12% (poder de clareamento de três a quatro tons). É preciso 

ter extremo cuidado quanto à escolha da volumagem da água oxigenada, pois quanto maior 

causa descoloração mais rápida dos fios capilares e maior degradação das proteínas do cabelo 

(GALACHO; MENDES, 2011). O Welder disse: “de 40 quase nunca uso, mas tem gente que 

só usa o de 40”.  
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Em sua maioria, os agentes oxidantes reagem com as proteínas do cabelo humano na 

ponte dissulfeto da cistina, porém também ocorrem degradações em pequenas quantidades de 

aminoácidos tais como a tirosina, treonina e metionina, pois são espécies sensíveis à 

oxidação. Isso modifica e danifica a estrutura do cabelo (ROBBINS, 1969 apud ROBBINS, 

2002, p. 161). Dois tipos de mecanismos têm sido propostos para a degradação oxidativa das 

pontes dissulfeto: fissão enxofre-enxofre (S-S) e fissão carbono-enxofre (C-S), como mostra o 

esquema a seguir. 

 

Figura 31 – Esquemas de “quebra” ou fissão das ligações entre S-S e entre C-S.  
 

 

 

 

 

Fonte: ROBBINS, 1971 apud ROBBINS, 2002, p. 159. 

 

A clivagem (quebra) da cistina acontece principalmente através da rota de fissão S-S 

e o produto final formado é o ácido cisteico, obtido a partir da oxidação da cistina durante o 

branqueamento químico do cabelo com peróxido alcalino ou pela mistura peróxido-persulfato 

(ROBBINS, 1971; SAVIGE, 1966 apud ROBBINS, 2002, p. 160). 

 

Retomando o problema de fazer “luzes” em quem tem aquecimento solar 

O problema de fazer “luzes” nos cabelos de quem tem aquecimento solar em casa foi 

mencionado pelo Welder em uma de nossas interações, referindo-se a uma cliente particular: 

“agora a tarde vou fazer uma que me dá problema, porque ela tem aquecedor solar em casa. O 

cabelo com aquecedor solar eu não faço nem com pó descolorante Ecosmetics® nem com 

Wella®, eu faço com aquele importado da Schwarzkopf®, não sei se você já ouviu falar”. 

Segundo o sítio da Schwarzkopf® (http://www.schwarzkopf-professional.com.br/), o pó 

descolorante Schwarzkopf Blondme® é um pó branco, não volátil, que oferece até nove tons de 

neutralização avançada, tem consistência de creme para uma aplicação segura e uniforme. 

Este produto promove o clareamento com condicionamento extra, livre de tons indesejados, 

proporcionando um efeito anti-amarelo e possui em sua formulação os seguintes 

componentes: Persulfato de potássio, Silicato de sódio, Hidróxido carbonato de magnésio, 

Persulfato de amônio, Água, Parafina líquida/Óleo mineral, Goma de celulose, Dimeticona, 
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Copolímero de acrilatos, Sílica, EDTA dissódico, Glicina, Polyquaternium-4, 

Hexametafosfato de sódio, Queratina hidrolizada, Dimeticonol, Sulfato de potássio, Sulfato 

de amônio, Geraniol, Citronellol, Fragrância e Cl 77007 (Ultramarino-pigmento azul). 

 

Figura 32 – Pó descolorante Schwarzkopf®. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Ele relatou: “ele dá uma reação menor com o cabelo, ele não esquenta tanto o papel, 

mas se eu quiser fazer com o Ecosmetics®, que é assim, o mais simples dos produtos, então, 

cinco minutos mais ou menos o cabelo ferve, ele descolore só quatro dedos da raiz e o resto 

não descolore, costuma desmanchar”. Mas, por que? O Welder explicou: “porque como a raiz 

é oleosa, ela não absorve o cobre do aquecedor solar e o resto absorve, então não clareia, fica 

só no cobre e costuma desmanchar”. 

O cobre é considerado um metal redox ativo proveniente de fonte exógeno, ou seja, 

da exposição da fibra capilar ao ambiente e, em particular, à água que corre através do sistema 

de tubulação utilizada na sua lavagem que adsorve na superfície da fibra capilar. Estudos 

relataram que o cabelo humano extrai até 10.000 ppm destes íons metálicos da água da 

torneira usada durante as práticas de higiene (MARSH et. al., 2007). A presença de metais 

redox em níveis traço no cabelo humano pode afetar significativamente a condição do cabelo 

em horas extras. Metais redox são conhecidos por aumentar o nível de danos UV em lã 

(MILLINGTON , 2006). Assim, a presença de cobre e ferro sobre o cabelo provavelmente 

causará níveis de danos elevados durante a irradiação da luz solar do cabelo. Metais redox 

também pode causar danos durante a coloração permanente do cabelo. Tanto a aparência da 

cor final como a maneabilidade do cabelo podem ser afetadas pela presença desses metais 

(MARSH et. al., 2007). 

O Welder prosseguiu: “o cabelo não descolore normal, porque pode deixar um dia 

que não chega no branco. Ele fica um tom mais amarelado, meio acobreado mesmo, mesmo 

que fique clarinho, a mecha quase transparente de tanto que já clareou, ela tem um fundo 
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acobreado. Você tira o papel achando que tá branquinho, mas quando você vai lavar tá cobre, 

por causa do aquecedor”. Segundo a empresa Cronos (www.cronossustentavel.com.br/), o 

aquecedor solar é um dispositivo composto basicamente de placas coletoras, responsáveis por 

absorver radiação solar que é captada e transferida para água que circula no interior de 

tubulações de cobre presentes no sistema, e de um reservatório térmico, feito de cilindros de 

cobre, inox ou polipropileno, isolados termicamente com poliuretano expandido, que são os 

responsáveis pelo armazenamento de água aquecida. Dados cinéticos revelam que à 

temperatura ambiente, Cu2+ ou Cu+ têm alta atividade catalítica. Cobre e ferro são conhecidos 

por facilitar a produção de radicais hidroxila no cabelo em combinação com peróxido de 

hidrogênio durante a coloração, o que leva a danos de proteína de cabelo e desgaste cutícula 

adicional através de forças mecânicas. Estes radicais podem alterar a estrutura da proteína do 

cabelo através da oxidação de resíduos de aminoácidos de cistina para o ácido cisteico e 

através da ruptura da ligação peptídica das proteínas da queratina (XU; CHANCE, 2007). Os 

radicais hidroxila são capazes de alterar a taxa de formação de cor, levando alguns indivíduos 

a obter um resultado de cor de cabelo inesperado e indesejado. Mesmo níveis baixos de cobre 

ou ferro no cabelo podem levar a uma produção significativa de radicais hidroxila durante a 

coloração. 

 

Cu2+ + H2O2 ↔ CuOOH+ + H+ 

CuOOH+ ↔ Cu+ + O2
- + H+

 

Cu+ + H2O2 ↔ Cu2+ + -OH + OH 

O2
- + H2O2 ↔ O2 + -OH + OH 

O2
- + Cu2+ ↔ O2 + Cu+ 

 

O cobre (II) catalisa a decomposição do peróxido de hidrogênio seguindo um 

mecanismo semelhante à reação chamada Fenton. Forma um complexo com peróxido de 

hidrogênio que, por decomposição, dá Cu+ e superóxido. O Cu+ reduzido decompõe peróxido 

de hidrogénio produzindo um radical hidroxilo e conduzindo à oxidação de Cu+ de volta para 

Cu2+ que completa o ciclo. De modo semelhante, o superóxido entra no ciclo de 

decomposição do peróxido de hidrogênio gerando radical hidroxilo. O superóxido também 

reduz Cu2+ a Cu+ para continuar a reciclagem de metal (PEREZ-BENITO, 2004). 

O que sabemos é que a partir de 2003 começaram a ser adicionados compostos como 

o EDTA aos produtos tonalizante, com a função de inativar íons metálicos como cobre, ferro, 

magnésio e cálcio provenientes da água e/ou de matérias-primas da formulação do produto. 
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Essa substância consta no rótulo dos pós descolorantes usados pelo Welder, incluindo o 

importado da Schwarzkopf®. Acreditamos que esse composto era para atuar inativando os íons 

de cobre, eliminando, assim, a sua influência no procedimento.  

 

E o caso das mulheres grávidas? 

Durante a observação do processo feito pela Joana, entrou uma mulher grávida 

querendo marcar horário para fazer “luzes” e perguntou se o procedimento era feito com 

touca, pois o médico havia permitido apenas dessa maneira. A Joana explicou: “não, eu só 

faço no plaquete. Não encosta no couro cabeludo, porque se encostar mancha. Não tem perigo 

nenhum não, eu fiz grávida. É porque não tem contato com a pele. A química aqui, a amônia, 

a grávida não pode. Aí realmente, se tiver contato com a pele, não pode”.  

Vejamos alguns trechos de conversas que tivemos: 

Joana: “Normalmente as grávidas tem medo de fazer”. 

Marcella: “De fazer luzes né”. 

Joana: “Tem médico que proíbe, eu já vi, o meu médico não me proibiu, até porque como eu 

faço aqui, vejo que não tem nada a ver assim, realmente é uma química forte, não é bom pra 

grávida, só que não tem contato com o feto”. 

Marcella: “Eu já vi muita grávida que não faz, que não pinta cabelo”. 

Joana: “Eu acho que tem médico que não sabe o procedimento que faz as luzes, porque se 

soubesse não tem porque proibir, assim, apesar que tem vários tipos de produtos, tem uns que 

tem cheiro muito forte, o meu não tem cheiro”. 

A cabeleireira levou o produto para eu cheirar. 

Marcella: “Realmente, não tem cheiro mesmo”. 

Joana: “No entanto que eu estou grávida e faço nas clientes, eu faço um monte né, e meu 

produto não tem cheiro mesmo”. 

Marcella: “Tem uns que cheiram muito amônia né”. 

Joana: “É. Eu vejo o pessoal proibir e penso, nossa, coitada das mulheres, acostumadas a 

fazer luzes”. 

Marcella: “A tintura acho que não pode mesmo né?”. 

Joana: “A tintura não, mas o tonalizante dá o mesmo efeito da tintura, porém dura menos, 

pode fazer, ele é livre de amônia ne. Ele só não tem muita fixação igual a tinta”. 

Marcella: “Sai mais rápido né?”. 

Joana: “É, ai as grávidas podem passar. Apesar que tem uma cunhada minha que esta grávida 

também, só que ela mora em BH e trata com um médico lá, e ele não proibiu ela de fazer livre 
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de amônia, ela fez. Isso eu tenho medo. Ela disse que ele falou que não tem problema nenhum 

fazer tintura”. 

Marcella: “Nossa, acho que eu não teria coragem não. E a maioria não faz né?”. 

Joana: “Não. O meu médico disse que amônia de vez em quando não tem problema, esperar 

os seis primeiros meses, o negócio é que se você vai ficar descolorindo seu cabelo todo dia 

né?”. 

Marcella: “Ás vezes fazer uma vez só né, durante a gravidez”. 

Joana: “É, de vez em quando. Eu acho que para eles não tem problema, mas tem uns que 

proíbem. O meu chegou a falar isso pra mim, mas eu não ia fazer, mas o dela liberou mesmo”. 

 

 

Cliente: “Lembrando o assunto de vocês sobre tinta de cabelo e tal, eu tive uma prima que 

tava grávida e passou tinta, o bebê nasceu cheio de manchas no corpo, ela pintava direto, 

pintava a raiz”. 

Marcella: “Pois é, eu tenho medo, grávida é muito sensível”. 

Cliente: “Igual a Joana disse, ela devia ter feito luzes, que não pega no couro cabeludo né”. 

Marcella: “Pois é”. 

Não há exatamente uma concordância a respeito de grávidas usarem tintura. Segundo 

a Organização de Serviços de Informação sobre Teratologia (OTIS), rede que informa 

prováveis situações de risco na gravidez, não existem relatos que comprovem danos ao feto 

provocados por tinturas de cabelo. A cliente da Joana contou casos de mulheres grávidas que 

fizeram “luzes”. Com toda calma e paciência ela mencionou: “o meu médico disse que 

amônia de vez em quando não tem problema. Esperar os seis primeiros meses. O negócio é 

que se você vai ficar descolorindo seu cabelo todo dia né, mas tem uns que proíbem e liberam 

apenas o tonalizante que dá o mesmo efeito da tintura, porém dura menos e é livre de amônia, 

não tem muita fixação igual a tinta”.  

Uma vez que há dúvidas sobre os riscos do uso de tinturas ou procedimento de 

coloração capilar em mulheres grávidas, a melhor alternativa, segundo a maioria dos médicos, 

é utilizar os tonalizantes e a henna sem amônia e sem metais pesados após o primeiro 

trimestre de gestação, pois é neste período que ocorre a formação dos órgãos e tecidos do 

bebê (PINTAR O CABELO NA GRAVIDEZ, 2016). 
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Progressiva e relaxamento: Qual a função? 

Expliquei para o Welder que uma vez fiz uma “progressiva definitiva” nos cabelos e 

tive que cortar, pois ficou muito danificado. Ele me perguntou: “com amônia?”. Respondi: “é, 

acho que tiaglicolato de amônia, né? Aí meu cabelo ficou horrível e tive que cortar”. Houve 

um momento de silêncio e depois ele completou, “mas Marcella você é louca, você não tem 

cabelo pra fazer tiaglicolato não. Eu não sei como seu cabelo não desmanchou antes de você 

cortar. Eu nunca vi fazer tiaglicolato em cabelo liso. Tiaglicolato é pra cabelo afro”. Carlos 

Alberto explicou que a escova progressiva é diferente de relaxamento: “Tem gente que acha 

que é a mesma coisa, mas não são. A diferença é que o relaxamento você trabalha quebrando 

as moléculas de enxofre que tem na formação do cabelo e trabalha bem no interior do fio do 

cabelo, no córtex dele”.O relaxamento ou alisamento dos cabelos é o processo reativo 

utilizado para alisar os cabelos cacheados excessivamente. Os produtos alisadores atuam 

quebrando as pontes dissulfeto (ligações formadas entre os átomos de enxofre) entre os 

aminoácidos das fibras capilares. Desta forma, para moldar a estrutura do cabelo faz-se o 

alisamento com auxílio de uma chapinha, com posterior aplicação de um neutralizante 

(ROBBINS, 2002, p. 144).  

Enquanto observei o processo de luzes realizado pela Joana, ela afirmou: “legal 

entender a química, né? Igual a do relaxamento, porque ele de química é mais interessante 

ainda o que ele faz com o cabelo. Ele muda a estrutura do fio. É muito interessante. Já a 

progressiva não muda não”. Com sua experiência no ramo, o Carlos Alberto explicou: “O 

relaxamento é mais agressivo. Existe dentro do relaxamento... Normalmente você tem de três 

a quatro forças de intensidade que você vai usar de acordo com a espessura do fio, né?”. A 

faixa de pH dos alisadores varia entre 12,5 a 13,3 e o dano causado por estes produtos ao 

cabelo está, em grande parte, relacionado com isso. Um produto de pH mais baixo, como por 

exemplo o sulfito de sódio ou bissulfito de amônio (pH 7,6) não alisa o cabelo tão 

eficazmente como os alisadores alcalinos. Nesses casos, o produto deve ser deixado no cabelo 

por um longo período de tempo (aproximadamente 50 minutos) para que realmente ocorra o 

alisamento. Os grupos alcalinos reagem com grupos de cistina produzindo resíduos de 

lantionina (ROBBINS, 2002, p. 145), como mostra a figura seguinte. 
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Figura 33 – Quebra e reorganização das ligações do cabelo durante o relaxamento. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Carlos Alberto alertou: “As condições que ele tá com relação aos processos químicos 

que já foram usados antes e os relaxamentos, eles são incompatíveis um com o outro. Você 

tem que saber o que a pessoa usou, para você saber o que vai estar colocando para não cruzar 

química porque se cruzar quebra. Se a pessoa não sabe te informar, aí você vai fazer teste de 

mecha. Você pega umas mechinhas debaixo do cabelo, na nuca, e você usa os produtos que 

você tem, né? Uma mecha fininha e faz o procedimento como você estivesse fazendo um 

relaxamento. Aí você vai testar a elasticidade do cabelo, né? A resistência dele, a porosidade, 

para poder ver qual o produto você pode estar usando. Nesse teste você vai deduzir o que foi 

usado e também os produtos presentes no relaxamento. Quando você vai fazer um 

relaxamento você tem que saber o histórico”. 

A maioria das substâncias usadas nos procedimentos não podem entrar em contato, 

ou seja, serem aplicadas no cabelo que passou por um alisamento. Novas substâncias deverão 

ser usadas somente no cabelo que não passou por nenhum procedimento de alisamento, pois 

pode ocorrer incompatibilidade dos produtos químicos causando a quebra ou dano intenso aos 

fios. Carlos Alberto disse ainda: “Eu trabalho só com dois, que é a guanidina e o tioglicolato 

de amônia. São os dois princípios mais usados, porque eles te dão a flexibilidade para você 

estar fazendo outras químicas se a pessoa quiser”. Os produtos alisadores (relaxantes) são à 

base de hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de guanidina, 

bissulfitos, tioglicotalo de amônia ou etanolamina. Posteriormente, aplica-se uma substância 

neutralizante para diminuir o pH, interrompendo o processo e formando novas pontes 

dissulfeto dando um novo formato ao fio de cabelo, o qual é modelado pelo uso da chapinha.  

O hidróxido de guanidina é uma mistura de carbonato de guanidina (líquido ativador) 

e hidróxido de cálcio (massa). É preciso ter conhecimento sobre a guanidina, pois quando em 

contato com o cálcio em maior quantidade, o cabelo pode ressecar e quebrar. Já o tioglicolato 
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de amônio ou de etanolamina pertencente à família dos “tióis”, são bem menos potentes do 

que o hidróxido de sódio e, em geral, mais suaves do que a guanidina, pois possuem pH 

variando de 8,0 a 9,1. Sua concentração depende do pH da solução de amônia. 

 

Figura 34 – Hidróxido de guanidina. 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 35 – Tioglicolato de amônio. 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Carlos Alberto então completou: “Vamos supor, você faz um. Hoje o que te 

incomoda é um cabelo ondulado aí você relaxa ele. Amanhã você quer ficar loira e tem 

produtos de relaxamento que é incompatível com a descoloração e já esses dois, dependendo 

da maneira como você trata o cabelo, você pode estar fazendo umas mechinhas que ele 

aguenta”. Os relaxantes à base de tiol (Tabela 6) geralmente contêm substâncias que ajudam a 

reconstituir as pontes dissulfeto dos cabelos (ROBBINS, 2002, p. 143-145). 

 

Tabela 6 – Componentes nos produtos relaxantes à base de tiol. 
Componentes Porcentagem (%) 

Monoestearato de gliceril 15 
Ácido esteárico 3 

Petróleo 1 
Lauril sulfato de sódio 1 

Ácido tioglicólico 6.6 
Hidróxido de amônio 20 

Fragrância 1 
Água q.s.b 

Fonte: Robbins, 2002, p. 146. 

 

Nesta pesquisa, percebemos que os saberes envolvidos nos tratamentos capilares 

apresentam relações com conteúdos de Ciências, Química e Biologia, como, por exemplo, as 
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substâncias e funções orgânicas envolvidas, reações de oxirredução, formação e composição 

dos cabelos e outros. Os cabeleireiros têm saberes experienciais, mas também fazem cursos 

que lhes permitem compreender os fenômenos, produtos químicos e adquirir conhecimento 

científico para exercer a profissão. 

Carlos Alberto: É, fiz vários cursos. O primeiro curso meu foi um curso para trabalhar só 

com feminino, depois fiz um corte de química para trabalhar só com a parte química: 

calorimetria, tintura, relaxamento, coloração, descoloração. E depois você vai acumulando 

com o tempo, um cursinho aqui, de fim de semana, outro ali, curso de 12 horas, de 20 horas e 

você vai acumulando conhecimento. 

Observamos que os saberes desse cabeleireiro, em particular, demonstraram 

coerência com os saberes científicos. No entanto, no caso do Welder surgiram dúvidas, como 

foi o caso do efeito da menstruação em candidatas ao procedimento de “luzes”. Acreditamos 

que mesmo essa questão pode ser trazida para a sala de aula para provocar debates e realizar 

novas investigações na comunidade, envolvendo outros cabeleireiros, a literatura e mesmo os 

laboratórios de Ciências das escolas. 

Outro aspecto seria discutirmos em sala de aula se as pessoas precisam ou não ser 

informadas a respeito dos tratamentos capilares. Na maioria das vezes, as pessoas conversam 

sobre vários assuntos quando vão aos salões de beleza, mas raramente conversam sobre 

ciência. Por que não dialogamos também sobre a formação e composição dos cabelos e dos 

produtos capilares, como esses últimos agem, que benefícios e danos provocam e como fazer 

para usá-los adequadamente. Há muito tempo os produtos químicos vêm sendo 

comercializados e utilizados nos tratamentos capilares e é pouco comum que as pessoas se 

interessem em compreender melhor de que e como são feitos, suas propriedades e ações. 

Quantas mulheres (e homens) vão aos salões para fazer “luzes” e saem de lá sem saber o que 

ocorreu? Nesse contexto, cabe perguntar: é importante ter conhecimento científico a respeito? 

Vimos também que existem situações em que é preciso realizar testes nos cabelos para não 

“cruzar” substâncias químicas usadas em tratamentos distintos, sob o risco de ocasionar danos 

aos cabelos. Ao realizar esses testes, podemos dizer que os cabeleireiros expressam atitudes 

científicas? 

Carlos Alberto: Normalmente a gente faz um teste primeiro para uma questão de segurança, 

até porque hoje os processos né, se você quebra um cabelo aí, a pessoa te leva na justiça e 

você tem que indenizar, então quando uma pessoa vê que você trabalha com critério né, e que 

pode acontecer também, aí a pessoa sabe que você entrou com todo o aparato para que aquilo 

pudesse dar certo, a pessoa sabe que você trabalhou com segurança. Então assim, 
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normalmente quando você trabalha com relaxamento a gente faz um teste de mecha e um teste 

alérgico, a gente pega um pouco o produto, igual eu te falei, faz um teste no cabelo e passa o 

produto atrás das orelhas, que é uma área sensível, aí a pessoa de 6, 12 horas ela vai te dando 

passo a passo do que aconteceu, se irritou, coçou. 

Pesquisadora: Então esses produtos que tem para fazer o relaxamento, tipo a guanidina, 

podem dar alergia na pessoa? 

Entrevistado: Isso, a tintura, todos eles podem dar alergia. 

Voltando ao Welder, veja o que ele pensa sobre Química, no entanto: 

Welder: “Química não é fácil né?!”. 

Marcella: “Não é não”. 

Welder: “É cada coisa que acontece que a gente nem espera”. 

Mesmo assim, ele sugeriu à pesquisadora que se dedicasse à profissão de 

“cosmetóloga”, a pessoa que elabora os produtos usados no salão: 

Welder: “Você tem que ser cosmetóloga Marcella. Ganha um dinheirão”. 

Marcella: “Mas o que quê faz?”. 

Welder: “Produtos, inventar os produtos. De cosméticos. Por exemplo, a Ecosmetics tem 

uma cosmetóloga, quer dizer, uma das, que é a mesma cosmetóloga da Avon, que desenvolve 

os Renews, ganha um dinheiro bonito”. 

Marcella: “Também deve ser mega inteligente”. 

Welder: “Pois é. E aposto que ela desenvolve mas não usa”… 

Vemos, assim, que a Química, a Ciência e a tecnologia estão presentes nos 

tratamentos capilares realizados na comunidade. Embora tenham também seus limites de 

utilização, oportunizam situações de trabalho, de cuidado estético, geram economia e 

contribuem, de modo indireto, para as mais diversas interações sociais que ocorrem nos salões 

de beleza. 

 


