


 TEMPO DE AULA: 30min
 GÊNERO TEXTUAL: ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Definição, características, elementos composicionais,

estrutura e função dos artigos de divulgação científica.
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D18 – Reconhecer efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou

expressão.
 D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou

morfossintáticos.
 ATIVIDADES COMPLEMENTARES [casa]
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Texto expositivo
ARTIGO DE DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA
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O artigo de divulgação científica tem como função promover a

divulgação da ciência ao homem leigo, sendo a ponte entre o cientista e

o público não especializado. São produzidos mediante pesquisas,

aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre temas

relacionados à ciência.

ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
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Possuem a finalidade principal de “popularizar a ciência”,

ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim

diversas informações do âmbito científico de valor indiscutível.

FUNÇÃO SOCIOCOMUNICATIVA
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 Comuns em ambientes acadêmicos;
 linguagem clara, objetiva e impessoal (destituído de marcas pessoais com verbos na

terceira pessoa);
 registro padrão (de acordo com as normas da língua);
 evitam-se expressões populares, linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem como

a redundância e a ambiguidade;
 presença de termos técnicos da área, essenciais à linguagem científica;
 verbos predominantemente no presente do indicativo;
 escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicados ao ramo da ciência por

meio de métodos científicos;
 são primordiais para o desenvolvimento da sociedade, uma vez que são divulgados

conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros;
 circulam em revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação cientifica,

televisão, internet.

CARACTERÍSTICAS
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 Capa: na capa do texto científico aparecem as informações básicas referente ao trabalho
desenvolvido como o título, nome do escritor ou grupo e da instituição.

 Sumário: no sumário, serão apresentados os títulos de cada capítulo do texto e em qual
página cada um se encontra.

 Dedicatória e Agradecimentos: alguns trabalhos tem uma página específica para a
dedicatória e outra para os agradecimentos, donde o pesquisador apresenta as pessoas
e/ou instituições que foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa.

 Resumo: em alguns trabalhos científicos são solicitados os resumos (abstracts em inglês),
ou seja, uma breve apresentação (geralmente com limite de palavras) em que o
pesquisador vai expor a ideia central de sua pesquisa. Dependendo do trabalho, podem
apresentar um resumo na língua materna e outro em língua estrangeira.

 Palavras-Chave: geralmente abaixo do resumo, são incluídas algumas palavras-chave, ou
seja, termos essenciais e pontuais para o desenvolvimento da pesquisa.

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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 Epígrafe: nos trabalhos científicos é comum encontrar uma epígrafe, ou seja, uma frase ou
parágrafo que tenha alguma relação com o que será discutido no texto.

 Introdução: parte extremamente importante do trabalho onde deverão aparecer as principais
ideias (tese) e conceitos que serão desenvolvidas no texto.

 Desenvolvimento: chamado também de "antítese", nessa parte serão abordados todos os
conceitos e possíveis autores e referências utilizadas. Possui forte presença de argumentação e
contra-argumentação com presença de comparações, citações de autores, dados estatísticos.

 Conclusão: Na conclusão, há um arremate de tudo o que foi exposto, sendo que uma nova ideia
geralmente é apontada referente ao que foi apresentado no trabalho. Por esse motivo, essa
parte é chamada também de “nova tese”.

 Bibliografia: reúne as referências bibliográficas e webgrafia utilizada para o desenvolvimento da
pesquisa. Essa parte deverá estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Junto as referências, está o glossário, apêndices e anexos com as tabelas,
gráficos, quadros, ilustrações, lista de símbolos, abreviaturas e siglas que foram utilizadas no
texto.

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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EXEMPLOA ARTE DA TATUAGEM
Parque da Ciência 20:15
Por: Huellington Robert Vargas Da Silva

O Corpo e a forma humana sempre foram motivos de inspirações aos artistas.
Estudadas e retratadas em vários jeitos, seja ela através do desenho, escultura, pintura
entre outros. Com a Vênus de “Willendorf” temos uma ideia dos padrões corporais
daquela época. Ao longo da história percebe-se que esses padrões de beleza foram se
transformando, no caso das mulheres em foco, de formas volumosas, para os dias de hoje
ao culto à medidas menores.

[...]
E assim como os padrões de beleza foram se modificando, por causa da época,

cultura e influências religiosas, o suporte onde é aplicada essa Arte também ocorre essas
modificações. Assim como papeis, telas, murais, pedras (escultura), temos entre muitos
suportes também as paredes (grafite) e também o corpo. Com pinturas externas
(maquilagem ou aerografia, por exemplo) ou de modo interno, no caso da tatuagem (ou
tattoo como é mais conhecida), essa aplicação é feita na epiderme, que é a segunda
camada da pele.
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EXEMPLOA ARTE DA TATUAGEM
Parque da Ciência 20:15
Por: Huellington Robert Vargas Da Silva

A tatuagem já era feita no Antigo Egito, múmias foram encontradas no Vale do Rio Nilo e
segundo especialistas, eram feitas em prisioneiros, para que não fugissem. Nativos da Polinésia,
Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia (maori), europeus durante suas navegações pelo Pacífico Sul,
já constataram esses nativos tatuados. No caso dos Maoris tatuavam suas faces, pois, acreditavam
que isso os faria lutar com maior ferocidade, bem como atrair mulheres. Na Idade Média, na
Inquisição os “pagãos” eram marcados por desenhos no corpo, assim sendo perseguidos.

No Japão, as tatuagens eram utilizadas para identificar as pessoas da família Yakuza
(máfia japonesa). Na Índia, é muito comum a tatuagem de henna, que é feita com um tipo de
tinta extraída de uma semente chamada “merrandi”, sendo ela uma pintura externa, em alguns
dias essa tinta sai.

No Brasil, a tatuagem já era feita pelos nossos índios antes da chegada de Pedro Álvares
Cabral, em 1500. As tatuagens para algumas tribos determinam hierarquia, como por exemplo, os
índios da tribo Tupinambás, que recebiam uma tatuagem depois de abaterem os inimigos
capturados nas batalhas contra outras tribos. Tendo um intuito de hierarquia e não só estético.
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EXEMPLO
A ARTE DA TATUAGEM
Parque da Ciência 20:15
Por: Huellington Robert Vargas Da Silva

Há algumas técnicas de aplicação da tatuagem, no caso dos Tupinambás, eram feitos
cortes na pele, sendo estes cortes simples ou dois riscos cruzados, após aberto a pele, era
aplicado as tintura, onde era esfregada até o ferimento ficar inchado para ser bem absorvida
e os sinais se tornassem permanentes. Os sulcos na pele eram feitos com dente de cotia ou com
osso afiado. A tinta feita de goma queimada transformada em carvão e de seiva de plantas.
As moças dessa tribo também eram tatuadas após a primeira menstruação.

[...]
Nos dias atuais a tatuagem vem sendo vista com bons olhos pela sociedade, num

sentido mais estético e como arte também. Pois vemos na TV atores, atrizes e pessoas da
mídia em geral, que demonstram uma nova realidade. Fazendo diminuir um pouco do
preconceito criado ao longo da história, que só pessoas criminosas, pagãs ou desmerecidas de
confiança tinham seus corpos marcados.

Disponível em: http://parquedaciencia.blogspot.com. Acesso em 9 set. 2020 (adaptado).
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