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RESUMO
A cultura popular e o conhecimento cultural passaram a ser considerados na orientação dos
currículos de ciências. Dessa forma, é inadequado exigir que os alunos estudem somente o
conhecimento científico muitas vezes descontextualizado, abandonando formas de produção do
conhecimento vinculadas às suas raízes e às suas culturas. Nessa perspectiva, este trabalho foi
desenvolvido de modo a valorizar os saberes populares envolvidos nas etapas de produção de uma
bebida denominada gengibirra. Este trabalho, tem por objetivo apresentar o processo de produção
da referida bebida e sob à luz do conhecimento científico associá-lo a possíveis conteúdo do ensino
de química. Aplicamos o método de pesquisa etnográfica, utilizando a técnica da observação e a
coleta de dados ocorreu sob a forma de entrevistas. A partir dos resultados obtidos, constatamos que
o objetivo do trabalho foi alcançado, pois foi possível relacionar os processos de produção da
gengibirra com os conteúdos do ensino de química.
Palavras-chaves: Saberes Populares, Bebidas Fermentadas, Ensino de Química
ABSTRACT
Popular culture and cultural knowledge have come to be considered in the orientation of science
curricula. Thus, it is inappropriate to require students to study only the often-decontextualized
scientific knowledge, abandoning forms of production of knowledge linked to their roots and their
cultures. In this perspective, this work was developed in order to value the popular knowledge
involved in the stages of production of a drink called ginger beer. This work aims to present the
production process of the said beverage and under the light of scientific knowledge associate it with
possible contents of the teaching of chemistry. We applied the method of ethnographic research,
using the technique of observation and the data collection took place in the form of interviews.
From the results obtained, we verified that the objective of the work was reached, because it was
possible to relate the production processes of ginger beer with the contents of the teaching of
chemistry.
Keywords: Popular Knowledge, Fermented Beverages, Chemistry Teaching
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Figura 1. Milho torrado e
triturado.

Figura 1. Mistura de milho,
gengibre, açúcar mascavo e água.

Figura 2. Açúcar mascavo
sendo adicionado a mistura.
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2.2 SEGUNDA ETAPA DO PREPARO

Figura 4. Aspecto da hora.

Conforme

Figura 5. Retirada do excesso de
resíduos.

Em seguida, descartou-se os resíduos e

reação
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abaixo:
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Gengibirra pronta na garrafa.
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3.1 PROCESSO DE FERMENTAÇÃO
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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3.2 RELACIONANDO SABERES
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POPULARES COM ENSINO DE QUÍMICA
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Equação 1: Equação da hidrólise da sacarose.
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dos
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4. CONCLUSÕES

da água sem ingredientes, posteriormente,
com o acréscimo do açúcar e ao final do

Consideramos

que

este

trabalho

processo de fermentação com a presença do

contribuiu positivamente numa interlocução

etanol no meio reacional.

entre saberes populares e o conhecimento

No tocante ao conteúdo interações
intermoleculares,

cujo

princípio

consiste

científico

moderno.

conhecimentos

e

Agregando
valores

aos

novos
futuros

basicamente numa força de atração entre

professores, promovendo novas concepções

moléculas mantendo-as unidas nos estados

acerca das práticas culturais regionais, além

sólido e líquido. As forças intermoleculares

de fomentar novas práticas pedagógicas.

ou interações intermoleculares se constituem

A

partir

dos

resultados

obtidos,

fundamentalmente em: forças dipolo-dipolo,

constatamos que o objetivo do trabalho foi

dipolo-induzido e ligações de hidrogênio.

alcançado, pois foi possível relacionar os

Esta última interação molecular pode ser

processos de produção da gengibirra com os

abordada

da

conteúdos do ensino de química. Favorecendo

gengibirra. Sua abordagem é sugerida ao final

a realização de novas práticas pedagógicas

relacionando

o

preparo

frente à ruptura do ensino tradicional, no qual
predomina a cultura dominante em detrimento
da diversidade cultural. Com efeito, estas
novas

práticas

pedagógicas,

além

de

valorizarem os saberes populares, aproximam
os conteúdos de química à realidade do aluno,
contribuindo

para

uma

aprendizagem

significativa, bem como colabora para um
processo de democratização dos espaços
escolares.
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