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Resumo

O teatro de mamulengos é uma forma de manifestação artística, genuinamente nordestina, que pode ser pensada como uma forma de contribuição para determinadas
ações de divulgação científica. Uma das contribuições da arte teatral é a relação possível entre ciência, cultura e saberes populares abordada na forma de teatro de
mamulengos. Nesse estudo, busca-se apresentar os resultados de algumas ações realizadas no projeto “Química também é cultura: show da química com teatro”. Neste
projeto, são desenvolvidas atividades que procuram popularizar e divulgar a química por meio do teatro de mamulengos. A atividade apresentada na forma de
historienta, é a questão do consumo de água.

Palavras-chave: Espaços não formais,Teatro, Química.

Abstract

The mamulengos theater is a form of artistic expression, genuinely Northeastern, which can be thought of as a form of contribution to certain actions of science. One of
the contributions of theatrical art is the possible relationship between science, culture and popularknowledge addressed in the form of mamulengos theater. In this
study, we seek to present the results of some actions taken in the project "Chemistry is also culture: show chemistry with theater." In this project, activities that seek to
popularize and disseminate the chemical through the theater mamulengos are developed. The activity presented in the form of historienta, is the issue of water
consumption.

Keywords: non-formal spaces, Theatre, Chemistry.

.

1. IntroduÇãO

A Química é uma Ciência de natureza extremamente abstrata e imaginativa, desta forma justifica-se a abordagem lúdica do teatro como mais uma alternativa para se
lograr êxito no processo de ensino-aprendizagem. Para Palmer, (2000), o uso de dramatizações nas aulas de Ciências refere-se às situações em que são assumidos
papéis diversos com o objetivo de demonstrar um fenômeno difícil de ser diretamente observado.

Essa abordagem também vem sendo explorada no âmbito da divulgação científica, na qual, destacam-se vários núcleos que exploram o Teatro procurando propagar a
ciência de forma descontraída e divertida, através da linguagem lúdica (MONTEIRO e JUSTI, 2000). Entre várias propostas no Brasil, apresentamos o nosso projeto
intitulado “Química também é Cultura: Show da Química com Teatro”, que tem apoio financeiro da FAPITEC (Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do
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Estado de Sergipe) e da Universidade Federal de Sergipe - Campus Professor Alberto Carvalho. Esse projeto, desenvolvido por um grupo de licenciados do curso de
Química Licenciatura, busca levar o ensino de Ciências aos alunos do ensino básico e à população em geral. As apresentações são realizadas, preferencialmente, em
escolas públicas, mas também ocorrem em espaços, como praças, feiras e povoados. Esses locais, em maior ou menor grau, são ambientes de manifestações da
tradição cultural popular, o que justifica a abordagem de uma linguagem regional.

O espetáculo do teatro de mamulengos é estruturalmente composto por pequenas cenas dos personagens e acontece dentro de uma espécie de barraca (palco), feita de
madeira, revestida por tecidos de características populares. Nesse teatro, os bonecos são a atração principal e são manuseados pelas mãos por pessoas na parte interior
do palco (OLIVEIRA, 2011). O teatro de mamulengos apresenta características semelhantes àquelas que são usadas nas apresentações com fantoches, no entanto,
apresenta uma estrutura única, com histórias, lendas, linguagem própria, personagens fixos, brincadeiras, piadas e até mesmo ciência.

Nas histórias com os mamulengos, os saberes populares são discutidos com base nos saberes científicos, sem que estes tenham uma posição de superioridade (GONDIM
e MÓL, 2009). É necessário destacar, ainda, que os saberes populares não estão limitados a locais específicos, como as zonas rurais, uma vez que cada povo tem a sua
cultura e sua maneira específica de lidar com o conhecimento (BOHRER, KROB e KINDEL). Os saberes populares não exigem espaço nem tempo, acumulam-se ao longo
dos tempos e são transmitidos de geração a geração ou até mesmo entre grupos sociais, por meio da linguagem falada, de gestos e atitudes e através de diversas
influências do meio, podendo, inclusive, ser transformados.

Seguindo uma linha semelhante (KUHN 1982 [2]) o saber popular e o senso comum são tidos como pontos de partida para que se possa haver o processo de construção
dos saberes científicos. Sendo assim, na abordagem de conceitos científicos, inicialmente, buscam-se recursos locais, partindo de desafios/problemas que são conhecidos
e/ou vivenciados pela população, para que a partir dai possa dar-se inicio a problematização. A partir daí, são estabelecidas as relações entre o conhecimento científico e
o cotidiano (GONDIM e MÓL, 2008).

A justificativa para levar, até as escolas e povoados, o teatro de mamulengos, em formato de atos, denominados historietas, baseadas nos saberes populares, centra-se
no fato de ser mais uma alternativa de abordar conhecimento científico, em particular aquele relacionado à Química, de uma maneira mais atrativa, prazerosa e
divertida. A educação em ciência está sendo realizada em diversificados ambientes, inclusive em espaços não formais, os quais contribuem para o aumento da
divulgação científica para os mais diferentes públicos (TAQUARY, 2007). Assim, novos espaços contribuíram para a popularização da ciência dando-se “o início de um
diálogo entre ciência e sociedade” (MARANDINO, SILVEIRA, et al., 2003). Por isso, acredita-se que a ampla divulgação científica pode gerar conhecimentos importantes
para a sociedade em geral, por vezes desprovida dessas informações, cooperando com a formação de cidadãos ativos.

O projeto “Química também é Cultura: Show da Química com Teatro” conta com quatro historietas. A primeira delas procura enfatizar uma situação entre dois
cangaceiros que derrubam sal na areia e têm que superar o desafio de separar o sal da areia. A segunda historieta, chamada “Pedacinho do Mar”, narra à história de um
jovem curioso e apaixonado pelo mar que resolve dar à sua avó algo cujo comportamento se assemelhasse ao dos oceanos ou mares. A terceira historieta, chamada
“Ciência versus Religião”, procura estabelecer uma polêmica entre crenças e conceitos científicos. Nesta historieta, uma senhora muito religiosa usa suas justificativas na
tentativa de alcançar a cura de sua filha que contraiu gripe. A quarta e última historieta, foco do presente artigo, apresenta três personagens que travam uma discussão
sobre os males causados pela ausência da água tratada e seus possíveis efeitos à saúde. A partir dela, aborda-se uma experimentação baseada na titulação iodimétrica
para determinar o teor de hipoclorito de sódio em amostras de água.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar resultados a partir das ações realizadas de uma das historietas, que denominamos “A química presente na água”.
Serão apresentados o processo de investigação dos saberes populares e o desenvolvimento da parte experimental concernente à Química, além disso, discutiremos
como se deu o impacto da ação dessa historieta no público que já participou das atividades do projeto.

2. Materiais e métodos

Para a realização do projeto “Química também é Cultura: Show da Química com Teatro” utiliza-se mamulengos fabricados pelos próprios integrantes do grupo. As figuras
a seguir mostram, desde o processo de confecção dos bonecos e roupas, até o “palco” utilizado.

Para elaborar esta pequena história, foi realizado um levantamento sobre os saberes populares junto as pessoas da região, a exemplo de pais, avós e bisavós. Através
destes relatos, constatou-se saberes populares sobre o tratamento a que aquelas pessoas submetem a água para consumo e limpeza de alimentos. Com base nesta
investigação, foi elaborada uma historieta que atrela os conhecimentos populares aos conhecimentos científicos, de modo a proporcionar uma discussão, com o público,
a respeito das concepções prévias que possuem sobre as questões envolvendo o tratamento da água. É importante destacar que as pessoas entrevistadas afirmaram
não possuírem o hábito de lavar corretamente os alimentos e nem fazer o tratamento da água. Por essas razões, procurou-se levar um conhecimento científico que
pudesse proporcionar uma reflexão sobre o problema levantado.

As apresentações envolvendo a historieta “A química presente na água”, entre outras historietas, foram realizadas com grupos de estudantes da rede pública de ensino,
estaduais ou municipais e em praças públicas das cidades do estado de Sergipe. Nestas incursões, buscou-se auxiliar alunos no tocante ao conhecimento químico e sua
relação com o cotidiano. Nossa pesquisa foi realizada em duas escolas estaduais, sendo uma delas localizada na cidade de Moita Bonita e a outra na cidade Canindé de
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São Francisco, na busca por apresentações em espaços não formais realizamos a nossa pesquisa na praça pública de uma feira na cidade de Ribeirópolis.

No tocante à impressão do público sobre as historietas, fizemos uma coleta por meio de uma gravação de entrevistas orais, de cunho qualitativo. Assim, a partir de um
questionário com perguntas simples, direcionadas as pessoas que assistiram à apresentação, buscamos obter respostas que contribuíssem para o nosso projeto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiro apresentaremos o enredo da história para, em seguida, mostrar o experimento realizado durante a apresentação de mamulengos, para, na sequência,
apresentar dados relativos sobre as impressões do público.

A historieta tem como personagem central Jocelina, uma senhora conservadora dos costumes locais, que não acredita em ciência, sobretudo nos médicos. Nessa trama,
existe ainda Dora, filha de Jocelina, que, ao contrário de sua mãe, tem uma visão voltada à tecnologia e à ciência. Além dessas duas personagens, há Livardina, a filha
de Dora, que, assim como a mãe, gosta de discutir em casa os conhecimentos adquiridos na escola.

Tudo é iniciado quando Livardina reclama à mãe de dores na barriga e, suspeitando do péssimo hábito alimentar da filha, Dora decide levar a garota ao médico. Tal
decisão, no entanto, foi questionada por Jocelina, pois, na visão da avó, bastava uma boa reza. Dora leva Livardina ao médico para consulta e recebe o diagnóstico de
que a garota apresenta um quadro de doença causada por verminose. Então, o médico adverte que a família pode estar consumindo água ou alimentos contaminados e,
prontamente, sugere à Dora alguns cuidados para resolver essa situação.

Nesse momento da peça, algumas questões são apresentadas, para serem problematizadas para os estudantes das escolas públicas e para o público em geral. Vejamos
as perguntas: Como você costuma lavar as suas frutas?
De que maneira a água é armazenada na sua casa?
A ciência pode ajudar a resolver os nossos problemas?
Observa-se que tais perguntas são capazes de provocar as pessoas, no sentido de fazerem-nas refletir sobre os seus hábitos fortemente religiosos.

Voltando ao enredo, Livardina se lembra do tratamento de água que o professor abordara em aula e, então, tenta convencer a mãe e a avó a tratarem a água que
bebem, já que, aparentemente, essa é a causa da doença da garota. Entretanto, a avó ressalta que sempre pegou água do riacho de água corrente e que reservava a
água em potes de barro ou moringas para poder “assentar” a sujeira e assim ficar ideal para o consumo. Dessa forma, essa personagem revela sua crença de que,
daquela forma, a água já estaria propicia para o consumo, enfatizando, assim, que não havia problema algum com a água.

Após essa parte teatral inicia-se a etapa experimental da atividade, na qual é abordada a importância da adição de uma quantidade específica de hipoclorito (ClO-) para
cada litro de água. Essa pequena ação configura-se como um método eficiente para eliminar germes e bactérias presentes nos alimentos, alertando-se que somente a
reserva da água na moringa não é o suficiente para evitar a contaminação da água.

3.1. Sobre a Atividade Experimental

A etapa experimental é realizada por uma equipe de monitores, a qual faz uma discussão conceitual dos resultados obtidos nos experimentos. O objetivo do experimento
é mostrar a diferença da concentração de hipoclorito presente na água que vem da torneira e em diferentes amostras de água, buscando estabelecer um parâmetro da
quantidade do material permitido para eliminar germes, larvas e bactérias. Para deixar clara a diferença do teor de hipoclorito presente em algumas amostras,
utilizou-se o método com base na titulação iodimétrica, por meio do qual ocorre a liberação de iodo em reações. Para isso, várias soluções de concentrações distintas de
Hipoclorito (ClO-) foram analisadas, dentre elas a água da torneira. Para a realização da abordagem experimental, foi utilizado o amido. Empregaram-se tais reagentes,
devido ao seu fácil acesso, já que é possível encontra-los no comércio da região. Utilizou-se também o ácido acético (4%), que pode ser o vinagre comercial, pois esse
possui um teor de 4% de ácido acético, além de alvejante de uso doméstico, de preferência um que seja próprio para a lavagem de alimentos.

Busca-se captar a atenção do público e provocar reflexões sobre um hábito tão comum, bem como sobre a importância do preparo da solução para a lavagem dos
alimentos. Tal solução deve conter uma concentração ideal de hipoclorito, pois tal procedimento traz benefícios à saúde. A discussão procura abordar os elementos que
podem ser prejudiciais à saúde causando verminoses, diarreias, como no exemplo da historieta na qual a menina está com dor na barriga devido ao consumo de
alimentos contaminados. Além disso, ressalta-se o quanto é importante seguir os conselhos médicos para solucionar muitas questões, de modo a complementar a
cultura popular com o conhecimento científico.

Após as explicações sobre os resultados experimentais, a dramatização é retomada com base no experimento. Livardina esclarece à avó e à mãe que somente reservar a
água na moringa não é o suficiente, pois essa ação não a deixa livre de contaminantes. Além disso, explica que elas podem complementar o tratamento de água, para,
com isso, lavar melhor seus alimentos. A personagem ainda ressalta que, para beber, é ideal que a água seja fervida. Assim, mãe e avó, conseguem sanar suas dúvidas,
enfatizando a necessidade que a água seja tratada para o consumo nas residências e para irrigar as plantações. E, ao final, a mãe e a avó reconhecem que usavam a
água do jeito incorreto, ou seja, não se preocupavam em realizar nenhum tratamento complementar, antes de consumi-la, muito menos tinham quaisquer precauções
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ao lavar os alimentos. Desse modo, a reflexões proporcionadas pelo contato com outra forma de conhecimento, o científico, elas passariam a ter mais cuidado com o uso
da água, unindo a tradição de reservar a água na moringa ao tratamento mais adequado.

3.2. Do impacto da historieta no público

Em doze meses de atividades, o projeto já atendeu a cerca de 800 pessoas de um público diversificado, tendo essas apresentações ocorridas em escolas e praças
públicas. Para coletar as impressões sobre o impacto da historieta, realizamos entrevistas orais com 40 alunos de escolas e 26 cidadãos presentes na praça pública,
dentre estas pessoas estão que compõe as três gerações. Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente e responderam as nossas perguntas por livre e espontânea
vontade, após as apresentações realizadas.

De início será abordado à entrevista com os alunos das escolas públicas, subsequente a do público presente na praça pública, a qual foi realizada em feira livre. Com os
participantes da feira livre a entrevista não são coletadas perguntas a respeito de conceitos químicos, mas apenas no âmbito social, já que a maioria não tinha
escolaridade suficiente para aprofundamento do conteúdo, por a grande parte dos participantes se tratar de idosos.

3.2.1. Entrevista com alunos de escolas públicas:

Nessa entrevista foram realizadas as seguintes perguntas:

- Foi possível obter algum tipo de contribuição para o seu cotidiano?

- Você conhece alguém que possua pote ou moringa em casa?
Se sim qual o objetivo de se usar esses recipientes?

- A água é adicionada diretamente nos recipientes de barro ou recebem algum tratamento anteriormente?

Com intuito de saber como a comunidade vem tratando a água para assim analisarmos a necessidade de levarmos o conhecimento científico até ela.

A tabela 1 mostra a primeira pergunta que foi realizada durante a pesquisa, vale ressaltar que toda a pesquisa foi realizada por meio da gravação de áudios das
perguntas com as suas respectivas respostas Todas as perguntas são referentes a aspectos retratados pela historieta “A Química Presente na Água”. É de se destacar
que todos os questionamentos foram baseados na problemática exposta, relevando-se a lavagem dos alimentos, o tratamento da água e a utilização de potes e/ou
moringas. A partir das perguntas, surgiram as categorias e, consequentemente, as subcategorias, as quais foram atribuídas de acordo com as respostas dos alunos.

Tabela 1: Categorização dos dados obtidos através das entrevistas. Pergunta 1.

Perguntas Categoria Percentual
de Respostas Subcategoria Percentual de

Respostas

1. Foi possível
obter algum
tipo de
contribuição
para o seu
cotidiano?

I. Sim 89,3%

a. Tratamento da água para
limpeza dos alimentos. 80,0%

a. Medir o teor de hipoclorito na
água. 4,0%

a. Saúde e bem estar. 20,0%

Na primeira pergunta procuramos levantar as contribuições que a apresentação proporcionou ao público. A partir das respostas, percebeu-se que uma grande maioria
(80%) considerou fazer o tratamento da água e ainda lavar os alimentos adequadamente, assim como foi ensinado na apresentação. Pode-se identificar através do
recorte: “Lavar os alimentos bem lavados, cuidar da água, pra que a gente possa não pegar germes.”

De acordo com os dados apresentados na tabela pode-se verificar que alguns alunos conseguiram captar a ideia química abordada no experimento, porém em uma
menor quantidade (4%). Já outros relacionaram com as questões de saúde (20%), como as verminoses, assunto também apontado na historieta.

Durante a pesquisa constatou-se que 100% (cem por cento) dos entrevistados diziam não lavar corretamente os alimentos. Alguns argumentam que não realizam a
lavagem adequada por falta de tempo, devido aos empecilhos do cotidiano, mas a grande maioria relata que não sabia como deveria lavar e desconheciam os danos que
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poderiam ser causados. Apenas um entrevistado mencionou o uso do hipoclorito, chamado por ele de “Qboa®”, mas, ainda assim, esse aluno não sabia a quantidade
adequada a ser utilizada, sujeitando-se a danos à própria saúde.

Tabela 2: Categorização dos dados obtidos através das entrevistas. Perguntas 2 e 3.

Perguntas Categoria
Percentual
de
Respostas

Subcategoria
Percentual
de
Respostas

1. Você
conhece
alguém que
tenha pote
ou moringa
em casa?
Se sim qual
o objetivo
de se usar
esses
recipientes?

Sim 64,3%

a. Para
resfriar
água. 94,4%

a. Não
souberam. 5,6%

Não 35,7%

3) A água é
adicionada
diretamente nos
recipientes de
barro ou recebe
algum
tratamento
anteriormente?

• 43%

◦ 57%

a. Coado
com um
pano.

75%

a. Não
souberam. 25%

Com estas perguntas também pôde ser verificado que muitas pessoas do interior de Sergipe têm o costume de armazenar água em potes e/ou moringas de barro.
Assim, procurou-se verificar se o motivo era estritamente cultural ou se tinha algum outro benefício com relação ao tratamento da água. Percebeu-se, então, que os
potes e/ou moringas eram apenas bons recipientes para manter a água gelada como mostra a fala do aluno:

Aluno: “a gente usa só para ficar geladinha mesmo e depois beber”.

Além da função de resfriar a água, os entrevistados não conheciam nenhuma outra função para os potes e moringas, em virtude disso investigamos se antes do
armazenamento da água, era feito algum tratamento, como fervê-la ou adicionar hipoclorito de sódio. Os alunos mencionaram que a única forma de tratamento aplicada
era coar com um pano para que assim as impurezas pudessem ser retiradas. Para eles, apenas essas impurezas eram consideradas danosas à saúde. A pesquisa
constatou que 57% (setenta e cinco por cento) dos alunos fazem algum tratamento, mas dizem que apenas coam com o pano, como mencionado anteriormente, no
entanto, ainda há aqueles que simplesmente depositam a água no pote, o que representa 43% (quarenta e três por cento) dos alunos.

3.2.2. Entrevista com o público em geral, realizada em praça pública

Entrevista realizada com jovens, adultos e a maioria idosos, a qual enfatiza-se como eles lavam os alimentos, e se lavam, além da utilização de potes e/ou moringas
para reserva de água e se há algum tratamento dessa água em questão.

De início foi perguntado ao público que presenciou a apresentação como eram lavados os alimentos antes de serem consumidos, em 26 entrevistados, 100% deles
responderam que lavavam apenas com água. Durante a interação dos monitores com o público na apresentação, ainda houve aqueles que diziam comer os alimentos
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sem lavar, e não tinham consciência dos problemas que poderiam ser causados por conta desse hábito, tampouco medo destes, uma vez que eles passaram toda a sua
vida sem fazer qualquer tipo de tratamento com água.

Outra questão abordada foi se eles utilizavam moringas e/ou potes de barro para reservar água e 67% das pessoas responderam que utilizam como recipiente de
reserva de água apenas por costume. Alguns ressaltam o seguinte:

Entrevistado: “Ah eu uso porque a água fica boa, geladinha, costume já”.

Característica essa que também foi identificada quando realizou-se a entrevista dos alunos das escolas públicas. Outro aspecto que foi identificado em ambos os grupos
foi à forma como a qual se realizava ou não o tratamento da água utilizada. Os resultados são expostos na tabela a seguir.

Tabela 4: Categorização dos dados obtidos através das entrevistas com o grupo da praça pública com relação aos 67% que utilizam pote e/ou moringas.

Perguntas Categoria Percentual de
Respostas Subcategoria Percentual de

Respostas

A água é
adicionada
diretamente nos
recipientes de
barro ou recebe
algum
tratamento
anteriormente?

I. Sim 33%

I. Não 67%

a. Coado com um pano. 88%

a. Além de coar ferve a
água. 12%

Com base nas tabelas 3 e 4 percebe-se que houve resultados com valores bem semelhantes, apresar do público presente na praça pública ser composto por pessoas que
apresentam uma idade mais avançada do que os alunos das escolas públicas em que realizamos a pesquisa. Grande maioria dos entrevistados em ambos os grupos
ressaltam que o tratamento predominante é apenas coar a água antes de armazená-la. Na entrevista com o publico da praça obteve-se apenas uma fala diferente das
demais, onde o entrevistado ressalta o seguinte:

Entrevistado: “Eu coo para tirar a sujeira e depois fervo para matar as “cabeças de prego””.

Isso nos mostra que ele tem o conhecimento que ferver a água mata contaminantes presente na água, a este ele se refere a “Cabeça de prego” nome popular dado a
larvas de mosquitos presente na água. Então espera-se que ao conhecimento popular do participante tenha sido acrescentado o científico em que ele precise ter outros
cuidados consequentemente outros tratamentos com a água.

Sendo assim os dois grupos tem como método de tratamento de água apenas coar com um pano, nada mais eficaz, a partir disso pode-se identificar que os saberes
populares continuam sendo passados de geração pra geração, sem sofrer muitas interferências ao longo das décadas.

Vimos com isso que através da ação foi possível propor ao público fazer reflexões que relacionem saberes populares com saberes científicos. Além de poder contribuir
para a discussão sobre um problema social, que é o tratamento da água, levando para o público, por exemplo, uma alternativa experimental de medir o teor de
hipoclorito de sódio presente na água.

Em algumas localidades, devido a seu isolamento, às vezes se desconhece, informações que são simples, porem valiosas com relação à ciência como, por exemplo, o
processo adequado de lavagem dos alimentos. Vale ressaltar que muitas das vezes os meios de comunicação que estão disponíveis para esse público repassam as
informações de maneira complexa, impossibilitando o público de entender e fazer uso prático daquele conhecimento. Assim, esse público acaba imerso em uma grande
quantidade de informações, as quais se tornam confusas e desnecessárias por não apresentarem aplicabilidade no cotidiano.

4. ConclusÃO

Com as atividades de popularização e divulgação científica, foi possível proporcionar a reflexão sobre determinados conhecimentos científicos de forma descontraída,
usando mamulengos típicos da cultura nordestina sergipana, como forma de ensino-aprendizagem. Além disso, abordaram-se conceitos científicos como o método de
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titulação iodiométrica, a adição de hipoclorito na água, o relato dos saberes populares, onde foi identificado que as pessoas apenas coavam a água e adicionavam-na em
potes sendo que este não é um tratamento eficaz para água, esse processo pode contribuir sim como forma de tratamento, retirando as impurezas visíveis, mas não
germes e bactérias. Assim percebe-se que é possível relacionar saberes populares e saberes científicos.

Foi possível comprovar que a Química também pode ajudar a solucionar os problemas presentes no cotidiano e que o saber popular pode contribuir de maneira bastante
significativa para a construção do conhecimento e dos conceitos científicos. Ademais, observou-se que os saberes populares comprovadamente são passados de geração
pra geração especialmente em grupos da mesma região e esses podem ser complementados pelo uso da Ciência, a qual tende a aperfeiçoar técnicas antigas, como é o
caso do uso e do tratamento da água no nosso dia-a-dia.
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