


 TEMPO DE AULA: 30min
 GÊNERO TEXTUAL: ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Leitura e interpretação 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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OBSERVAÇÃO RELEVANTE

O texto de divulgação científica não é um texto científico, mas

aquele que media o conhecimento científico da comunidade de

especialistas para o público leigo. O que isso quer dizer? Bem, primeiro

que não há a intenção de fornecer dados técnicos – pelo contrário. As

informações presentes nesse gênero textual precisam ser de fácil

acesso a qualquer tipo de leitor.
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FUNÇÃO SOCIOCOMUNICATIVA

Destina-se a divulgar ciência à população com finalidade de divulgar

as próprias descobertas, além de colaborar a inserção da sociedade em

assuntos científicos.

Ademais, informa descobertas que possam contribuir para melhoria

da qualidade de vida dos cidadãos e, para atingir tal propósito, é

empregada uma linguagem simplificada, diferentemente da linguagem

especializada usada pela comunidade científica.
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ATENÇÃO!

O texto de divulgação científica situa-se no grupo dos textos expositivos, pois

pretende transmitir conhecimentos científicos .

A estrutura de um texto de apresentação científica não é rígida , pois depende do

assunto e de outros fatores da situação, como:

_ Quem produz o texto;

_ Para quem produz;

_ Com que finalidade

Apesar disso, o autor apresenta uma tese e procura fundamentá-la em “provas” ou

evidências, isto é, exemplos, comparações, resultados, dados estatísticos, etc.
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CARACTERÍSTICAS

 Texto expositivo;
 finalidade: transmitir conhecimentos de natureza científica a um público o mais

amplo possível;
 estrutura: ideia principal (afirmação, conceito) / desenvolvido por meio de

provas (exemplos, comparações, relações de efeito e causa, resultados de
experiências, dados estatísticos) / conclusão;

 linguagem clara, objetiva e geralmente impessoal;
 emprega a variedade padrão da língua com a presença de termos e conceitos

científicos de uma ou mais áreas do conhecimento, verbos predominantemente
no presente do indicativo.
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EXEMPLO
Astrônomos detectam potencial sinal de vida nas nuvens de Vênus

Um grupo de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos identificou aquela
que pode ser a primeira evidência concreta de vida nas nuvens do planeta Vênus. Ou não.

O trabalho, publicado nesta segunda-feira (14) no periódico científico Nature
Astronomy, envolveu a detecção de um composto chamado fosfina, ou hidreto de fósforo
(PH3), nas nuvens venusianas. Na Terra, esse é um gás produzido predominantemente por
bactérias anaeróbicas. Em Vênus, o que está gerando esse gás ainda é um mistério.

Fosfina, por si só, seria uma evidência pobre de vida. O gás já foi detectado em
Júpiter e Saturno pela sonda Cassini, por exemplo, e ninguém diz que eles são marcadores
biológicos por lá. O que torna este novo resultado particularmente intrigante é o fato de
que o ambiente na alta atmosfera de Vênus é extremamente ácido, e nessas circunstâncias
é esperado que hidreto de fósforo seja destruído muito rapidamente. O fato de ele estar lá
sugere que há uma fonte muito boa constantemente reabastecendo o ar venusiano com
essa molécula.
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EXEMPLO

Astrônomos detectam potencial sinal de vida nas nuvens de Vênus

[...]O achado, obtido por Jane Greaves, da Universidade de Cardiff, e seus colegas, veio com
observações colhidas com o JCMT (Telescópio James Clerk Maxwell), em 2017, e com o observatório
ALMA (Grande Conjunto Milimétrico/submilimétrico do Atacama), em 2019. Os dados, que
envolvem a detecção, na “assinatura” da luz que vem de Vênus, dos marcadores da fosfina, indicam
uma presença de 20 partes por bilhão na camada superior de nuvens, a uma altitude entre 53 e 62
km da superfície.
Isso quer dizer que deve ser vida? Claro que não. Lembre-se do mantra de Sagan:

“Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias.” Essa nova detecção é
intrigante, mas longe de extraordinária. Ela pode representar apenas um processo químico ou
geológico que ainda não conhecemos, numa atmosfera alienígena que até hoje pouco estudamos.

Os autores do trabalho são os primeiros a dizer que o achado não é uma evidência robusta
para vida microbiana. É o início de uma trilha, que agora precisa ser seguida pelos cientistas, com
mais modelagens e observações, a fim de que se possa dar fim ao mistério.

NOGUEIRA, S. Disponível em: https://mensageirosideral.blogfolha.uol.com.br. Acesso em 16 set. 2020.
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EXEMPLO
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AZEITE DE OLIVA E ÓLEO DE LINHAÇA: UMA DUPLA IMBATÍVEL

Rico em gorduras do bem, ela combate a obesidade, dá um chega pra lá no diabete e

ainda livra o coração de entraves Ninguém precisa esquentar a cabeça, caso não seja possível

usar os dois óleos juntinhos, no mesmo dia. Individualmente, o duo também bale um bolão.

Segundo um estudo recente do grupo EuroOlive, formado por instituições de cinco países

europeus, os polifenóis do azeite de oliva ajudam a frear a oxidação do colesterol LDL,

considerado perigoso. Quando isso corre, reduz-se o risco de placas de gordura na parede dos

vasos, a temida arteriosclerose - doença por trás de encrencas como o infarto.

MAINARI, T. Saúde é vital, n. 347, fev. 2012. Adaptado.
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QUESTÃO 1 [ENEM]

Para divulgar conhecimento de natureza científica para um público não especializado,
Manarini recorre à associação entre vocabulário formal e vocabulário informal. Altera-
se o grau da formalidade do segmento no texto, sem alterar o sentido da informação,
com a substituição de:

A. “dá um chega pra lá no diabete” por “manda embora o diabete”.

B. “esquentar a cabeça” por “quebrar a cabeça”.

C. “bate um bolão” por “é um show”.

D. “juntinhos” por “misturadinhos”.

E. “por trás de encrencas” por “causadoras de problemas”.
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TEXTO I

É evidente que a vitamina D é importante — mas como obtê-la? Realmente, a
vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela
também existe em alguns alimentos comuns. Entretanto, como fonte dessa
vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns possuem uma
quantidade significativa de vitamina D, naturalmente, e são alimentos que talvez
você não queira exagerar: manteiga, nata, gema de ovo e fígado.

Disponível em: http://saude.hsw.uol.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

QUESTÃO 2 [ENEM]
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TEXTO II

Todos nós sabemos que a vitamina D (colecalciferol) é crucial para sua saúde.
Mas a vitamina D é realmente uma vitamina? Está presente nas comidas que os
humanos normalmente consomem? Embora exista em algum percentual na
gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas dietas, a não ser que os
humanos artificialmente incrementem um produto alimentar, como o leite
enriquecido com vitamina D. A natureza planejou que você a produzisse em sua
pele, e não a colocasse direto em sua boca. Então, seria a vitamina D realmente
uma vitamina?

Disponível em: www.umaoutravisao.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

QUESTÃO 2 [ENEM]
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Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam
informações divergentes sobre um mesmo tema. Comparando os dois textos,
constata-se que o Texto II contrapõe-se ao I quando

A) comprova cientificamente que a vitamina D não é uma vitamina.
B) demonstra a verdadeira importância da vitamina D para a saúde.
C) enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que absorvida
por meio de alimentos.
D) afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes e no leite, não em seus
derivados.
E) levanta a possibilidade de o corpo humano produzir artificialmente a vitamina D.

QUESTÃO 2 [ENEM]
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