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RESUMO

A leitura e compreensão de artigos originais de pesquisa por graduandos em química pode
proporcionar uma maior capacidade na elaboração de críticas e no estabelecimento de relações
entre conteúdos científicos. Mesmo se constituindo em uma habilidade tão relevante, pesquisas
acerca da temática são escassas, principalmente no contexto nacional. Nessa perspectiva, este
trabalho tem como objetivo principal a investigação da compreensão de artigos originais de
pesquisa sobre o assunto biocombustível, extraídos da revista Química Nova, por graduandos
da área, no contexto de uma disciplina de comunicação científica. Para tanto, foi analisada,
inicialmente, a retextualização realizada por três grupos de alunos (G1, G2 e G3, totalizando
30 alunos) de um artigo original de pesquisa para exposição oral correspondente e, em seguida,
foram estabelecidas relações entre tal processo e a compreensão textual. A investigação se deu
a partir de estudos sobre operações de retextualização e horizontes de compreensão textual,
propostos por Marcuschi. Identificou-se que os grupos empregaram nos slides todas as
operações de retextualização relatadas nesta dissertação, assim como manifestaram todos os
horizontes de compreensão textual. Desse modo, houve a utilização de diversos tipos de
operações, dotadas de diferentes finalidades, bem como ocorreram compreensões nos mais
diferentes graus de complexidade. A partir disso, verificou-se que a compreensão textual no
horizonte mínimo foi a mais recorrente nos slides dos três grupos, fato que possivelmente, está
associado ao receio dos estudantes em cometer erros. A compreensão textual no horizonte
máximo também foi uma das mais recorrentes, evidenciando a realização de atividades de alto
nível cognitivo. Os resultados indicaram que não houve compreensão da totalidade dos artigos
originais de pesquisa por parte dos estudantes, porém, em alguns momentos, ocorreu a
utilização de operações que indicaram considerável compreensão dos mesmos. A partir disso,
foi possível concluir que a elaboração dos slides componentes da exposição oral, em sua maior
parte, ocorreu sem prejuízos ao propósito comunicativo estabelecido pelos autores dos artigos.
Ademais, o trabalho contribui para a ampliação de estudos que fornecem subsídios teóricometodológicos que possam redimensionar as atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas
em cursos de graduação em química, com o objetivo de fomentar habilidades relacionadas à
leitura e compreensão de artigos originais de pesquisa.

Palavras-chave: Compreensão textual. Artigo original de pesquisa. Operações de
retextualização. Ensino Superior. Química.

ABSTRACT

Reading and understanding original research articles by undergraduate students in Chemistry
can provide greater capacity in developing criticisms and establishing relations between
scientific contents. Despite being such a relevant skill, research on the subject is scarce,
especially in Brazil. In this perspective, this paper aims to investigate the understanding of
original research articles on the topic of biofuel, taken from the Química Nova journal, by
undergraduate students in the area, in the context of a scientific communication course. To this
end, retextualization carried out by three groups of students (G1, G2 and G3, totalizing 30
students) of an original research article for a corresponding oral presentation was initially
analyzed, and then relations between this process and textual understanding were established.
The investigation was based on studies on retextualization operations and horizons of textual
comprehension, proposed by Marcuschi. It was found that the groups used all the
retextualization operations reported in this dissertation on the slides, as well as showing all
horizons of textual comprehension. Thus, different types of operations, having different
purposes, as well as understandings in the most varied degrees of complexity were used.
Considering this, it was found that textual understanding in the minimum horizon was the most
recurrent on the slides of the three groups, a fact that is possibly associated with the students'
fear of making mistakes. Textual comprehension in the maximum horizon was also one of the
most recurrent, showing the performance of activities of a high cognitive level. The results
indicated that there was no comprehension of the totality of the original research articles by the
students, however, in some moments, operations were used that indicated considerable
understanding of them. As a result, it can be concluded that making the slides that comprise the
oral presentation mostly occurred without affecting the communicative purpose established by
the authors of the articles. In addition, the work contributes to the expansion of studies that
provide theoretical and methodological support that can reshape teaching-learning activities
developed in undergraduate chemistry courses, aiming to foster skills related to reading and
understanding original research articles.

Keywords: Textual understanding. Original research article. Retextualization operations.
Higher Education. Chemistry.
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1 INTRODUÇÃO

A produção do conhecimento científico apoia-se, essencialmente, na realização de
pesquisas desenvolvidas por indivíduos que, devido à sua formação específica, estão
familiarizados com os temas, os conceitos e o processo de construção da ciência (COSTA;
LEITE, 2007). Para isso, os pesquisadores empregam constantemente a comunicação científica,
sistema que engloba as etapas compreendidas desde a fase mais inicial da investigação até o
instante em que o conhecimento produzido é internalizado por outros cientistas (GARVEY;
GRIFFITH, 1979). A partir do sistema de comunicação, que envolve processos consensuais e
socialmente compartilhados, o conhecimento científico é criado, difundido e utilizado. Na
concepção de Costa e Leite (2007), esses processos promovem meios e condições para a
ocorrência da interação social entre membros da comunidade científica, contribuindo, dessa
forma, para a produção, disseminação, uso da informação e avanço da ciência.
A aprendizagem de ciências ocorre, predominantemente, por meio da linguagem
científica. Nesse sentido, a linguagem possui várias funções, dentre elas: clarificar ideias,
inferir, comparar, observar, prever, diferenciar. Desse modo, contribui substancialmente para
uma educação científica, auxiliando na compreensão do mundo científico e da comunicação
nele existente. Uma vez que a linguagem científica possui relação com a compreensão de
conceitos científicos, o domínio da linguagem por parte do aluno é um valioso instrumento no
desenvolvimento dos processos cognitivos, além de orientar na construção do próprio
conhecimento (OLIVEIRA, et al., 2009).
A compreensão da linguagem científica possibilita o desenvolvimento da literatura
científica. O termo diz respeito às diversas publicações registradas em veículos formais que,
em conjunto, abarcam a documentação total dos manuscritos produzidos por cientistas. Os
pesquisadores, no processo de escrita de seus trabalhos, recorrem constantemente à literatura
científica para construção de novos sentidos e avanço da ciência. Isso revela que a
produção/recepção de um dado texto depende de conhecimentos adquiridos de outros textos
(KOCH; ELIAS, 2006). Assim, a leitura e interpretação de textos são estratégias essenciais no
exercício da linguagem científica.
É sabido que as universidades desempenham um papel fundamental na formação dos
profissionais, de modo que a comunicação científica permeia boa parte das atividades
desenvolvidas pelos estudantes. Apesar disso, estes possuem uma série de dificuldades no uso
da linguagem científica, dentre elas: a compreensão de textos; a escolha das informações
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principais do texto para o desenvolvimento de atividades; elaboração de soluções e exposição
das ideias de maneira sistemática e organizada (OLIVEIRA, 1991).
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química (BRASIL, 2001)
destacam que os profissionais da química, para o desenvolvimento da comunicação científica,
devem aprender a “ler, compreender e interpretar os textos científico-tecnológicos” (p. 5),
“escrever, apresentar e defender seus achados” (p. 2) e “saber comunicar corretamente os
projetos e resultados de pesquisa na linguagem científica” (p. 5).
Uma das formas de abordar a comunicação científica no ensino superior é a solicitação
de produção dos mais diversos tipos de gêneros textuais e discursivos, como o resumo, a
exposição oral, o artigo original de pesquisa, o relatório de laboratório, entre outros. Cabe
destacar que os gêneros são padrões comunicativos socialmente empregados, nos quais se
utilizam textos como objetos culturais na promoção de interação (BAKHTIN, 1986). A
importância do uso dos gêneros na comunicação cientifica é ressaltada por Marcuschi (2008),
na medida em que menciona a impossibilidade de comunicação verbal sem utilização de algum
gênero, bem como a impossibilidade de comunicação verbal sem utilização de algum texto.
Os textos dialogam entre si, ao passo que seus temas, opiniões, conteúdos e suas
coexistências em uma mesma sociedade, constituem nossa herança cultural. Segundo Geraldi
(1997, p. 22). “conceber o texto como unidade de ensino/aprendizagem é entendê-lo como um
lugar de entrada para este diálogo com outros textos, que remetem a textos passados e que farão
surgir textos futuros”.
Posto isso, é indispensável que o educando compreenda as características dos gêneros
recorrentes na comunidade científica e, em especial, as circunstâncias comunicativas em que
eles se realizam (ROJO, 2006). Ou seja, além de estarem em contato com os gêneros, é
importante que os estudantes sejam expostos a situações vinculadas ao processo de construção
da ciência. Assim, cabe aos professores universitários o desenvolvimento de atividades que
envolvam a elaboração de painéis, apresentações orais, leitura de textos científicos, entre outros.
Atualmente, a comunicação científica se constitui em um dos aspectos menos abordados
no ensino de química. Inclusive em carreiras universitárias, pouca atenção é dada às questões a
ela relacionadas, conforme apontam trabalhos publicados na literatura (OLIVEIRA;
QUEIROZ, 2012, 2014, 2015). Comumente, os professores da área de ciências empregam
livros-texto em suas aulas, mais aceitos e difundidos como recurso didático, sem levar em conta
os diferentes gêneros do domínio acadêmico e os aspectos cognitivos e retóricos envolvidos na
produção desses gêneros. É possível estabelecer relações entre a situação em pauta e o fato de
os professores de química não possuírem à sua disposição volume considerável de estudos que
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ofereçam fundamentos teórico-metodológicos, capazes de orientá-los nas práticas de ensino
realizadas, visando o aperfeiçoamento da comunicação científica dos alunos.
Uma das características centrais da prática científica é a prática argumentativa, de modo
que a sua desconsideração no ensino de ciências compromete a formação dos estudantes. O
trabalho de Oliveira e Queiroz (2011) investiga as contribuições de atividades que abarcam
aspectos retóricos da linguagem científica, que muitas vezes subsidiam a argumentação
científica, na formação de profissionais da química. Nesse sentido, as atividades possuíram
como foco o desenvolvimento das habilidades de identificação dos aspectos retóricos, além de
estimular a leitura crítica de textos científicos da área de química. As autoras constataram, a
partir da aplicação das atividades, a melhoria das habilidades de leitura e a ocorrência da análise
dos textos científicos de uma forma menos ingênua.
Oliveira e Queiroz (2015) elaboraram um mapa de caracterização do texto científico, no
qual são destacados os principais aspectos estruturais e retóricos desse tipo de texto. Cabe
ressaltar que, segundo as autoras, os elementos estruturais são aqueles compostos de aspectos
explícitos, evidentes e comuns à maior parte dos trabalhos de caráter científico. Os elementos
retóricos se referem às estratégias e recursos empregados no texto, de modo a valorizar o
trabalho apresentado e convencer o leitor da veracidade das afirmações. O mapa é constituído
de elementos gráficos, como quadros e linhas, sendo que as suas disposições, cores e sequências
buscam orientar os leitores na identificação das partes do texto científico e das suas respectivas
características. A seção Resultados e Discussão de um texto científico, por exemplo, é
representado por um quadro, do qual se originam outros, que configuram seus aspectos
estruturais e retóricos.
Em geral, o mapa oferece uma visão das características presentes no texto científico,
tanto as explícitas como as implícitas, o que o torna um recurso valioso para o processo de
aprendizagem da linguagem científica por parte de alunos de graduação, principalmente da área
de química. A parir dele, é possível que os estudantes realizem uma leitura mais crítica e
minuciosa dos textos científicos. Além disso, o emprego do mapa pode auxiliar professores na
delimitação de critérios para a avaliação de textos científicos produzidos por estudantes desse
nível de ensino.
Um dos aspectos de interesse do presente trabalho é o fato do mesmo se pautar em
práticas relacionadas ao uso, em sala de aula, de um gênero textual anteriormente mencionado:
os artigos originais de pesquisa (AOP). Estes revelam questões inerentes ao processo de
produção da ciência, que usualmente não estão abarcados nos manuais didáticos. Cabe destacar
que neste trabalho consideramos como AOP aqueles cuja organização é evidenciada pela
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divisão em seções, com a presença de introdução, materiais e métodos, resultados e discussão,
e descrevem resultados originais de uma investigação científica (CAMPANÁRIO, 2004).
Em levantamento bibliográfico realizado por Francisco Júnior (2010) sobre estratégias
de leitura na educação em química, foram identificados treze trabalhos, dentre os quais apenas
três são voltados ao uso de AOP (MASSI et al., 2009; SANTOS; SÁ; QUEIROZ, 2006;
SANTOS; QUEIROZ, 2007). Os autores dos trabalhos intitulados “Uso de artigos científicos
em uma disciplina de físico-química” (SANTOS; SÁ; QUEIROZ, 2006) e “Leitura e
interpretação de artigos científicos por alunos de graduação em química” (SANTOS;
QUEIROZ, 2007) descreveram a aplicação propriamente dita dos AOP em disciplinas de
graduação em química. No entanto, enquanto no primeiro foi solicitada aos estudantes a leitura
e posterior redação de resumos referentes aos assuntos tratados nos artigos lidos, no segundo
foi solicitada a elaboração de apresentações orais e painéis. Ainda sobre o primeiro trabalho,
foram coletadas as percepções dos alunos referentes à atividade realizada. O resultado mostrou
o crédito dado por eles ao artigo cientifico na aprendizagem de conceitos de química, no
aprimoramento da capacidade de expressão em linguagem escrita e na localização de
referências bibliográficas.
No trabalho de Massi et al. (2009), intitulado “Artigos científicos como recurso didático
no ensino superior de química”, os autores realizaram uma busca sobre o assunto em pauta em
revistas conceituadas nas áreas de educação em ciências e educação em química, no período de
1964 a agosto de 2007. No total, foram encontrados trinta trabalhos. A análise destes revelou
como os artigos científicos foram empregados, os tipos de atividades didáticas propostas com
os artigos e os principais objetivos almejados com a sua aplicação. No que se refere ao último,
foram encontrados os seguintes:
Ensino e aprendizagem de conteúdo específico de disciplinas dos cursos de
graduação; aperfeiçoamento de habilidades de comunicação oral e escrita em
linguagem científica; familiarização com a literatura primária (localização,
reconhecimento de características, leitura crítica e compreensão);
entendimento sobre o processo de construção do conhecimento científico e
familiarização com as atividades de pesquisa científica. (Massi et al., p. 503,
2009).

Com o propósito de oferecer ao leitor um panorama recente sobre as pesquisas que
tratam da temática em foco, localizamos e discutimos trabalhos a este respeito publicados em
dois periódicos: Journal of College Science Teaching (JCST) e Journal of Chemical Education
(JCE). O primeiro abrange trabalhos que discutem desde métodos de ensino até critérios de
avaliação utilizados no ensino superior de ciências, o que permite o intercâmbio de ideias e
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experiências obtidas nesses cursos. Já o segundo, abarca pesquisas relacionadas ao conteúdo
químico, métodos de ensino e atividades experimentais, possibilitando também um intercâmbio
de informações nessa área.

1.1. AOP na Educação em Ciências
O levantamento bibliográfico se deu em período posterior ao investigado por Massi et
al. (2009), sendo realizado nos referidos periódicos entre setembro de 2007 a abril de 2020. A
sistemática de busca se deu em três etapas, a princípio consultamos todos os números das
revistas publicados no período mencionado e investigamos menções a termos relacionados aos
AOP e à comunicação científica, como scientific article, paper, research articles, writing and
communication e scientific writing, nos títulos dos trabalhos, resumo e palavras-chave.
Foram localizados 18 trabalhos no JCE, apresentados em ordem cronológica na Tabela
1.1. O Apêndice A traz os títulos de cada um dos artigos.
Tabela 1.1 – Artigos, autores e referência no JCE

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Autores
Volume, Página Inicial, Ano
Forest, K.; Rayne, S.
85, 592, 2009
Jones, C. D.
88, 1062, 2011
Dicks, A. et al.
89, 1506, 2012
Bennett, N. S.; Taubman, B. F.
90, 741, 2013
Cole, K. E. et al.
90, 1316, 2013
Meyers, J. K.; Lebaron, T. W.; Collins, D. C.
91, 1643, 2014
Klein, G. C.; Carney, J. M.
91, 1649, 2014
Jacobs, D. L.; Dalal, H. A.; Dawson, P. H.
93, 444, 2015
Evans, H. G.; Heyl, D. L.; Liggit, P.
93, 10274, 2016
Scalfani, V. F.; Frantom, P. A.; Woski, S. A.
93, 482, 2016
Danowitz, A. M. et al.
93, 434, 2016
Stewart, A. F. et al.
93, 86, 2016
Zwicky, D. A.; Hands, M. D.
93, 477, 2016
Slade, D. J.; Miller, J. S.
94, 1458, 2017
Ogunsolu, O. O.; Wang, J. C.; Hanson, K.
95, 810, 2018
Chen, W.
95, 1526, 2018
Marteel-Parrish, A. E.; Lipchock, J. M.
95, 68, 2018
Blackburn, R. A. R.
96, 1510, 2019

Fonte: Autoria própria.
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Na revista JCST localizamos cinco trabalhos, apresentados em ordem cronológica na
Tabela 1.2. No Apêndice B constam os títulos de cada um dos artigos.
Tabela 1.2 – Artigos, autores e referência no JCST

N°
1
2
3
4
5

Autores
Volume, Página Inicial, Ano
Tribe, L.; Cooper, E.
37, 38, 2008
Wenk, L.; Tronsky, L.
40, 60, 2011
Robertson, K.
41, 25, 2012
Collins, E. M.; Calhoun, T. R.
43, 27, 2014
Verkade, H.; Lim, S. H.
45, 83, 2016

Fonte: Autoria própria.

No que se refere aos contextos nos quais os AOP foram empregados, agrupamos os
trabalhos da seguinte forma: aqueles cujas propostas foram aplicadas em disciplinas ou cursos
voltados ao aprimoramento das habilidades de comunicação científica; aqueles cujas propostas
ocorreram em disciplinas de iniciação à pesquisa; aqueles cujas propostas foram desenvolvidas
em disciplinas da área de química. Cabe destacar que dois estiveram associados a mais de uma
disciplina (multidisciplinar), enquanto um a um contexto interdisciplinar.
A Tabela 1.3, indica os AOP (cujos números estão listados nas Tabelas 1.1 e 1.2)
classificados em cada um dos grupos.
Tabela 1.3 – Classificação dos trabalhos apresentados nos Apêndices 1 e 2 de acordo com as disciplinas
nas quais as atividades com os AOP ocorreram.
Disciplinas nas quais
N° do trabalho de acordo
N° do trabalho de acordo
ocorreram as atividades
com a Tabela 1.1
com a Tabela 1.2
com os AOP
Comunicação Científica
1, 2, 6, 7, 10, 15, 17, 18
3
Iniciação à Pesquisa
4, 11, 13, 16
2
Química Orgânica
3, 8, 14
Química Geral
1
Bioquímica
9
Multidisciplinar
5, 12
Interdisciplinar
4
Fonte: Autoria própria.

A partir dos dados expostos na Tabela 1.2, verificamos que a maioria dos trabalhos
encontrou aplicação em disciplinas de Comunicação Científica. Entre os nove encontrados, dois
possuem como foco a escrita científica (MEYERS; LEBARON; COLLINS, 2014;
OGUNSOLU; WANG; HANSON, 2018), sendo descritas atividades que tratam da redação de
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textos no formato de artigos. Na concepção dos autores de um dos trabalhos, a escrita é de
extrema importância para a carreira dos profissionais da química, no entanto, tem sido bastante
negligenciada por graduandos e pelo próprio currículo. Além disso, as disciplinas que
encorajam os alunos a escreverem documentos como relatórios ou resumos, raramente
beneficiam a comunidade científica do produto resultante (OGUNSOLU; WANG; HANSON,
2018).
A partir dessa conjectura, o trabalho de Ogunsolu, Wang e Hanson (2018) relata a
aplicação de uma atividade que envolve a escrita de um artigo de revisão por parte de estudantes
de graduação e pós-graduação em química inscritos em uma disciplina de Escrita Científica.
Nessa abordagem, os alunos foram conduzidos a ler artigos científicos, cujo conteúdo serviu
como base para a realização da atividade. É interessante ressaltar que a estrutura da disciplina
conferiu aos estudantes a oportunidade de uma publicação, uma vez que o produto final foi
enviado para divulgação em uma revista científica. A avaliação dos alunos evidenciou o excesso
de trabalho requerido para a execução da atividade em virtude da elevada demanda de tempo
para leitura dos artigos e escrita do texto. Em contraponto, julgou-se o trabalho satisfatório e
compensador.
Meyers, LeBaron e Collins (2014) também abordaram a escrita científica. No trabalho,
foi solicitado aos estudantes, inscritos em uma disciplina de Redação em Química, a elaboração
de um artigo de periódico alicerçado nos resultados de um experimento científico. Para os
autores, a incorporação nos cursos de química, de recursos vinculados à escrita, tal como os
relatórios de laboratório, pode ser insuficiente na capacitação dos profissionais dessa área.
Embora a organização dos relatórios de laboratório seja destacada pela divisão em seções, assim
como os artigos - resumo, introdução, métodos, resultados e discussão, conclusões - a escrita
de ambos não é equivalente. Isso ocorre porque as finalidades e as normas a serem seguidas são
distintas. Ao final da disciplina, coube aos estudantes compartilhar os resultados obtidos no
experimento por meio da apresentação de um pôster. Meyers, LeBaron e Collins (2014),
apontaram que os estudantes reconheceram aspectos sobre o papel dos cientistas na realização
das atividades.
Sob outra perspectiva, o trabalho de Marteel-Parrish e Lipchock (2018) descreve uma
proposta aplicada junto a estudantes de graduação em química, que teve como objetivos a
preparação profissional, discussão de questões morais, sociais da química e ética na pesquisa,
proficiência em literatura científica e desevolvimento das habilidades de comunicação
científica. Esta apresentou cinco etapas, sendo duas delas constituídas de atividades com os
AOP. Na primeira, foi solicitado a leitura de artigos acerca da ética e moralidade, ao passo que
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na segunda ocorreu a pesquisa, interpretação e síntese do conteúdo presente em artigos. Notase que, assim como os dois trabalhos discutidos anteriormente, uma de suas etapas envolve a
escrita, porém, pouca ênfase é dada ao produto escrito.
No trabalho de Blackburn (2019), alunos do primeiro ano de graduação, inscritos em
módulos de Comunicação Científica, são solicitados a criar um infográfico com base nos
conteúdos presentes em artigos e, em seguida, apresentá-lo oralmente. Segundo o autor,
infográficos são textos curtos e eficientes resultantes da combinação de palavras e gráficos, que
costumam facilitar a visualização e disseminação das informações científicas. Os resultados da
análise dos infográficos mostraram que não houve a cópia de informações dos AOP. Na
concepção de Blackburn (2019) isso se deve, principalmente, ao formato de texto limitado desse
recurso didático. Sob a perspectiva dos estudantes, o limite de palavras na produção do texto
serviu como um guia na busca das informações mais relevantes dos artigos.
Um dos trabalhos foi desenvolvido em um minicurso direcionado para graduandos em
ciências (ROBERTSON, 2012), no qual foram implantadas estratégias, com o objetivo de
orientar os alunos na leitura de artigos científicos. A princípio, foi apresentado aos estudantes
um método sistemático de leitura de artigos que requer a construção de planilhas, elaboradas a
partir da identificação dos pontos principais do texto. As questões de pesquisa, por exemplo,
podem ser um dos itens constituintes da planilha. Robertson (2012) relatou que muitos alunos
se surpreenderam ao verificar que, em alguns casos, bastou ler o título do artigo para encontrar
tais questões.
Em um segundo momento, foram discutidos os procedimentos envolvidos na geração
de novos conhecimentos, sendo uma das etapas a pesquisa científica. A partir da concepção de
que os artigos, assim como as pesquisas, são elaborados de forma ordenada, sugeriu-se aos
alunos a realização da leitura destes textos do mesmo modo. A atividade final envolveu a análise
das figuras presentes nos artigos científicos que, de acordo com os estudantes, contribuiu
significadamente para o entendimento do seu conteúdo. As conclusões do trabalho indicaram
que, após a aplicação da abordagem, os estudantes aperfeiçoaram suas habilidades de leitura e
interpretação de textos, revelando maior confiança no que diz respeito à compreensão do
conteúdo presente em artigos.
Cinco trabalhos foram desenvolvidos em disciplinas de Iniciação à Pesquisa. Tal como
nas disciplinas de Comunicação Científica, os alunos foram responsáveis pela localização de
artigos da literatura primária, seguida da leitura, escrita de documentos e em alguns casos, a
efetuação de apresentações orais e painéis com base no conteúdo dos artigos. Nesse contexto,
foi dada ênfase no desenvolvimento de habilidades relacionadas com a pesquisa científica.

19

No trabalho de Danowitz et al. (2016), por exemplo, desenvolvido em duas disciplinas
de pesquisa, Pesquisa I e em sua subsequente Pesquisa II, é solicitado aos estudantes a busca e
a leitura de artigos que contenham informações relevantes para os seus projetos de pesquisa da
graduação. Logo em seguida, foi disponibilizado aos alunos um tutorial, contendo orientações
sobre o uso do software Endnote na elaboração de referências bibliográficas. A atividade
auxiliou os estudantes na escrita de seus projetos, tal como possibilitou que eles fossem
expostos a situações simulares às vivenciadas pelos cientistas. Para Danowitz et al. (2016), não
são todos os estudantes que seguirão uma carreira baseada em pesquisa, contudo, é necessário
que todos compreendam os aspectos envolvidos na pesquisa em química e de que forma se
desenvolve a pesquisa nessa área.
Em um trabalho distinto, desenvolvido por Bennett e Taubman (2013), estudantes do
primeiro ano de graduação inscritos em uma disciplina de Introdução à Pesquisa Química,
possuíram como tarefa principal a leitura crítica de artigos da literatura primária. Segundo os
autores, as atividades com os artigos são, comumente, associadas à resolução de questões ou
definição de termos científicos, seguidos de discussão das respostas em um grupo ou a escrita
de resumos. Tais atividades denotam baixo nível de compreensão de textos uma vez que não
demandam a avaliação dos artigos. Com o intuito de proporcionar aos alunos a melhoria das
habilidades de leitura, foi solicitada a leitura de artigos científicos e a identificação das
intenções do autor em cada parágrafo do texto. Após isso, os alunos se dividiram em grupo e
cada um deles recebeu um artigo, cujo conteúdo serviu como base para uma apresentação oral.
Como resultado, os alunos reportaram que as atividades favoreceram a compreensão do
conteúdo presente nos artigos, o que facilitou a seleção das informações para a apresentação
oral.
Em relação aos outros trabalhos encontrados, três estiveram relacionados à disciplina
Química Orgânica e apenas uma às disciplinas Bioquímica e Química Geral. Somente um dos
trabalhos que foi desenvolvido na Química Orgânica envolve disciplina de caráter experimental
(SLADE; MILLER, 2017), ao passo que o único trabalho relacionado à Bioquímica possui essa
natureza. Assim como em outras disciplinas, as atividades com os artigos nessas propostas
exigiram dos estudantes a leitura, a escrita de documentos e a realização de apresentações orais
e painéis alicerçadas no conteúdo presentes nos mesmos. Evidencia-se que, em alguns casos, a
avaliação do conhecimento adquirido ocorreu, principalmente, por meio da análise de
apresentações orais e pôsteres.
O trabalho de Dicks et al. (2012), por exemplo, descreve a implementação de um exame
oral em uma disciplina de Química Orgânica, o qual substitui as avaliações escritas. Nesse
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sentido, os estudantes foram solicitados a selecionar uma reação da literatura primária e logo
em seguida expor, por meio de uma apresentação oral, um breve histórico de sua descoberta, o
seu mecanismo detalhado, o seu uso em uma aplicação sintética, seus avanços e outras
aplicações. Foi determinado que o último tópico deveria se basear na literatura química recente,
ou seja, publicada até cinco anos anteriores. Dicks et al. (2012) relataram que os alunos se
adaptaram facilmente à substituição das avaliações escritas por exames orais, podendo ser
incorporada em outras disciplinas.
Já no trabalho de Tribe e Cooper (2008), estudantes da graduação inscritos em uma
disciplina de Química Geral foram solicitados a acessar artigos revisados por pares, cujo
conteúdo serviu como base para elaboração de pôsteres. Vale mencionar que a abordagem
presente neste trabalho realça fortemente a comunicação científica, na medida em que os
autores indicam o uso dos artigos revisados por pares não apenas como base para elaboração
dos pôsteres, mas como um exemplo da ocorrência da comunicação.
Adicionalmente, os autores evidenciam a prática comum dos estudantes em escreverem
documentos sujeitos somente às avaliações dos professores do curso, de modo que o
requerimento de um pôster amplia o público-alvo, com as avaliações também dos colegas de
classe. As conclusões do trabalho mostraram que 71% dos estudantes consideraram a sessão de
pôsteres uma experiência de aprendizado útil. Em contrapartida, a atividade requereu elevado
tempo na organização da sessão de pôsteres.
No trabalho de Evans, Heyl e Liggit (2016), os autores descrevem a aplicação de
atividades a estudantes inscritos em uma disciplina laboratorial de Bioquímica, cujos objetivos
consistem em encorajá-los na leitura de artigos da literatura primária e proporcionar o
entendimento de determinadas técnicas bioquímicas. Nesse contexto, a primeira atividade
consistiu na seleção de uma técnica bioquímica descrita na literatura primária, por parte dos
estudantes. Na sequência, solicitou-se a elaboração de uma exposição oral acerca da técnica
escolhida, possuindo como base o conteúdo de AOP. Por fim, os alunos selecionaram apenas
um artigo a respeito da técnica e explicaram, de maneira crítica, como se deu a utilização da
mesma. Conforme descrito, os artigos foram utilizados como fonte de informação na
aprendizagem dos conteúdos da disciplina, bem como no aprimoramento das habilidades de
comunicação oral, argumentação e prática de leitura científica.
Três trabalhos foram desenvolvidos em contextos diferenciados dos mencionados até
então, pois envolviam a aplicação concomitante de atividades em mais de uma disciplina e em
contexto interdisciplinar. O trabalho de Stewart et al. (2016) envolveu cinco disciplinas
(Introdução aos Métodos Instrumentais de Análise, Química Inorgânica, Técnicas de Síntese
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Orgânica, Mecanismos de Reação Orgânicas e Química Biomolecular), na qual participaram
mais de 600 alunos em um período de seis anos. Tais disciplinas foram selecionadas para a
aplicação da proposta devido à abordagem de aulas práticas, que exigem a escrita de relatórios.
Nesse contexto, os professores avaliaram relatórios elaborados pelos estudantes, sem considerar
o conteúdo científico, e forneceram um feedback no que diz respeito à escrita. Logo em seguida,
solicitou-se a reescrita dos textos tendo em vista as melhorias sugeridas. Os resultados da
comparação entre o primeiro e o segundo relatório mostraram que houve melhora significativa
na qualidade dos textos. No segundo ano de aplicação da abordagem, os alunos propuseram a
substituição dos relatórios de laboratório por um tipo de texto análogo aos artigos científicos.
A solicitação se fundamentou na elevada utilização do último nos laboratórios de pesquisa e
em outras disciplinas do curso. Atendendo ao pedido, disponibilizou-se aos estudantes
informações sobre a estrutura e as seções típicas de um AOP.
Um dos trabalhos ocorreu em uma disciplina de laboratório de ciências interdisciplinar
(COLLINS; CALHOUN, 2014), cujo material de ensino combina conteúdos de matemática,
física, química e biologia. O curso não apresenta pré-requisitos, no entanto, recomenda-se
àqueles que pretendem cursar a disciplina, ter uma base sólida em cálculo, física e química do
ensino médio. A maior parte dos alunos inscritos era do primeiro ano da graduação, sendo
solicitado a eles a realização de experimentos interdisciplinares, a análise dos dados obtidos no
software Matrix Laboratory (MATLAB) e a comunicação escrita dos resultados. Devido ao fato
de os relatórios convencionais de laboratório proporcionarem, usualmente, pouco
desenvolvimento das habilidades de comunicação científica, os textos requeridos na proposta
assemelharam-se aos artigos, em formatação e conteúdo.
Como a maior parte dos alunos do primeiro ano ainda não havia tido contato com artigos
científicos, foram disponibilizados exemplos de trabalho de pesquisa, além da apresentação dos
principais elementos e diretrizes dos artigos. Os autores Collins e Calhoun (2014) relataram que
as atividades, em especial a introdução dos artigos científicos a alunos do primeiro ano,
requerem tempo e comprometimento por parte dos envolvidos. Apesar disso, houve realização
de todas as tarefas requeridas, de modo que muitos estudantes iniciaram trabalhos em
laboratórios de pesquisa durante ou após a realização da disciplina, usufruindo do conhecimento
adquirido.
Diante do exposto, observa-se que todos os trabalhos abarcam atividades com os AOP
visando o desenvolvimento das habilidades de comunicação oral e escrita. Além disso, os
trabalhos buscam proporcionar aos estudantes aprendizagem de conteúdo específico,
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familiarização com a literatura primária, compreensão sobre os mecanismos envolvidos na
pesquisa científica e desenvolvimento do pensamento crítico.
À título de exemplo, no trabalho de Chen (2018), os AOP foram empregados nas
atividades, visando o desenvolvimento das habilidades de comunicação científica e a
familiarização com a literatura primária. Diante disso, a abordagem foi aplicada a alunos do
primeiro ano de graduação, inscritos em uma disciplina de Introdução à Pesquisa. A realização
das atividades se deu a partir do tema nanopartículas que, segundo o autor, apresenta caráter
interdisciplinar, além de ser de interesse geral e de fácil entendimento, em concordância com o
nível dos estudantes. Os tópicos da disciplina foram introduzidos por meio da leitura de artigos,
seguido da discussão, escrita de documentos e realização de apresentação oral.
Cabe mencionar que a disciplina contou também com atividades experimentais, nas
quais os estudantes efetuaram a síntese e caracterização de nanopartículas, com posterior escrita
de um relatório sobre os resultados. De acordo com Chen (2018), inclusive nas atividades
práticas, o foco voltou-se para a elaboração de textos e desenvolvimento das habilidades de
escrita. As conclusões do trabalho evidenciaram resultados positivos. os estudantes apontaram
ganho de confiança nas apresentações do conteúdo de pesquisas e escrita de documentos.
A análise dos trabalhos permitiu verificar também que apenas um distinguiu-se dos
demais, devido ao fato de se caracterizar como uma pesquisa (VERKADE; LIM, 2016). Nela
foi investigado como se dá a leitura de um AOP por parte de um grupo de estudantes do último
de ano graduação em ciências. Examinou-se também o nível de profundidade da escrita
científica dos mesmos. No que diz respeito à leitura, foram aplicados questionários a 96
estudantes com o intuito de averiguar se eles haviam lido completamente os artigos. A maior
parte afirmou que realizou a leitura completa do artigo e não utilizou estratégias para
compreendê-lo como, por exemplo, ler apenas a introdução ou os resultados do texto. Em
relação à escrita, foi solicitada a de um relatório completo, com base no conteúdo de artigos
científicos. Considerando a obtenção de 89 produções textuais, 30,9% dos estudantes
apresentou escrita profunda, 30,5% intermediária e 39% superficial.
Observou-se no contexto internacional investigado a recorrência de relatos de
experiência sobre o uso de AOP e poucas pesquisas. Em contraponto, neste trabalho todos os
procedimentos característicos de uma pesquisa foram realizados, o que é usual no contexto
nacional na área de química. De fato, temos conhecimento de artigos dessa natureza, de autoria
dos seguintes autores, todos vinculados ao Grupo de Pesquisa em Ensino de Química do
Instituto de Química de São Carlos (GPEQSC): Santos, Sá e Queiroz (2006); Santos e Queiroz
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(2007); Massi et. al (2009); Queiroz, Cabral, Silva (2017); Cabral, Sacchi, Queiroz (2020);
Lima e Queiroz (2020); Sacchi e Queiroz (2020).
O trabalho de Santos, Sá e Queiroz (2006) descreve uma sequência didática envolvendo
o uso de AOP no ensino superior de Química, no contexto de uma disciplina de Físico-Química.
Nessa perspectiva, foi solicitado aos alunos a leitura de AOP, a produção de resumo acerca de
seus conteúdos e a formação de grupos, nos quais houve compartilhamento dos conhecimentos
adquiridos e das impressões a respeito da atividade. Após a aplicação da sequência, foram
analisadas as manifestações orais e escritas dos alunos, o que possibilitou reunião e
categorização das percepções dos mesmos sobre a utilização do AOP no que diz respeito à
aprendizagem em Química, à capacidade de comunicação em linguagem escrita e de
localização de referências bibliográficas.
Todos os demais trabalhos estiveram relacionados a uma disciplina de Comunicação
Científica, oferecida em Curso de Bacharelado em Química. A pesquisa de Santos e Queiroz
(2005) envolveu, a princípio, a aplicação de uma sequência didática, na qual graduandos leram,
discutiram e elaboraram textos a respeito dos contéudos presentes em AOP Na busca de
estratégias favoráveis à capacidade de interpretação de AOP pelos estudantes, os autores
analisaram as produções textuais, tomando como base a Análise do Discurso de Linha Francesa,
na perspectiva de Orlandi (2002).
Conforme evidenciado anteriormente, Massi et. al (2009) realizaram uma busca sobre
os AOP em revistas conceituadas nas áreas de educação em ciências e educação em química,
além de ilustrarem a utilização dos artigos como recurso didático em uma disciplina de
Comunicação Científica. Com o intuito de compreender determinadas características do
emprego dos AOP no ensino superior de Química, foi solicitado à turma de alunos a resolução
de um questionário, que permitiu a coleta das impressões dos mesmos sobre a relevância das
atividades envolvendo os AOP e possíveis sugestões para aprimoramente da proposta.
Queiroz, Cabral e Silva (2017) investigaram, com base no refencial teórico de
Marcuschi (2001) e Silva (2013), processos de retextualização de AOP para slides, os quais
serviram de apoio para a elaboração de EO por parte dos alunos. Já o trabalho de Cabral, Sacchi
e Queiroz (2020) apresenta como propósito analisar, pautado nos estudos de Marcuschi (2010)
e Silva (2011), as operações de retextualização colocadas em funcionamento pelos estudantes
na passagem do texto do AOP para uma exposição oral, buscando refletir sobre as facilidades
e dificuldades no uso das mesmas.
No que se refere ao trabalho de Lima e Queiroz (2020), o objetivo principal foi ilustrar
o uso do Modelo Semiótico de Leitura de Inscrições, proposto por Roth e Bowen (2001), na

24

análise de inscrições, utilizadas pelos alunos durante a produção de exposições orais, elaboradas
pelos estudantes a partir da leitura de AOP sobre a temática Química Ambiental.
O trabalho de Sacchi e Queiroz (2020) investiga, fundamentado nos estudos sobre
operações de retextualização e compreensão textual, na perspectiva proposta por Marcuschi, a
compreensão de AOP sobre o tema biocombustível por parte de estudantes da Química. Isso se
deu a partir da análise da retextualização efetuada pelos estudantes de um AOP para exposição
oral correspondente e pelo estabelecimento de relações entre as operações de rextextualização
utilizadas neste contexto e a compressão texual.
Tendo em vista o exposto, desenvolvemos um estudo acerca do gênero AOP, visando o
entendimento das relações dos estudantes com os conteúdos neles veiculados, bem como sua
compreensão a respeito dos mesmos. Dessa forma, tratamos, a seguir, de conceitos acerca das
habilidades de leitura e compreensão textual, os quais são fundamentais para a análise e
discussão dos dados coletados na pesquisa aqui em pauta.

1.2. Leitura e Compreensão Textual
A leitura é um pré-requisito para a inserção do ser humano no mundo atual, além de
gerar o desenvolvimento cultural da população e o estímulo ao pensamento crítico e criativo.
Nessa perspectiva, o processo de leitura inicia-se antes mesmo do ingresso do indivíduo em
instituições de ensino, atingindo a etapa de escolarização formal, a universidade
(CANTALICE; OLIVEIRA, 2009).
Atualmente, a leitura é encarada como instrumento de aprendizagem, recreação e
obtenção de informações. Contudo, nem sempre a leitura foi vista dessa forma (SOLÉ, 2003).
Conforme recuamos no tempo, nos distanciamos dessa ideia. No decorrer da história do
Ocidente, em meados dos séculos XVI e XVII, exceto as elites dominantes que podiam fazer
uso diferente, ler, para a maioria das pessoas, era uma atividade orientada à religião. Além
disso, a leitura era uma experiência oral, praticada em público e os textos eram pensados,
sobretudo, para serem ouvidos e respondidos.
A aprendizagem da leitura era baseada na ação de soletrar palavras para o
reconhecimento do alfabeto e cada letra em particular, com posterior divisão silábica e leitura
corrente. Além do mais, o método utilizado separava a leitura da escrita, e a quantidade elevada
de alunos que um professor tinha de atender fazia com que eles demorassem de um a três anos
para aprender a ler. Consequentemente, muitos alunos não conseguiam atribuir sentido ao que
liam. Esse fato não tinha relevância, visto que a compreensão não era o que se esperava dessa
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alfabetização parcial, ou seja, as crianças aprendiam a ler textos religiosos escritos em latim,
cujo significado não entendiam, pois, a própria língua na qual estavam codificados não era
acessível a elas. Em linhas gerais, naquela época, a leitura não significava compreensão (SOLÉ,
2003).
A leitura passou a desempenhar historicamente um papel relevante, servindo como meio
para questionar e reescrever a própria história a partir do desenvolvimento da imprensa escrita
e do mercado do livro (século XVIII), além do surgimento das bibliotecas, que no século XIX
eram consideradas acervos de livros educativos, selecionados previamente pelas instituições do
estado (CHARTIER, HÉRBRAD, 1995 apud SOLÉ, 2003). No Brasil, o processo de expansão
da leitura foi extremamente tardio em virtude das características de seu descobrimento e
colonização. Somente em 1840, graças aos poucos recursos existentes no país, como tipografia,
livrarias e bibliotecas, ocorreu o primeiro registro de uma pequena sociedade leitora (LAJOLO,
ZILBERMAN, 1996).
Em 1940 a leitura era categorizada em duas classes: a recreacional e a de trabalho. A
primeira delas apresentava a leitura como provedora de prazer e satisfação; a segunda
considerava a leitura como fomentadora de aprendizagem, tanto como para fins profissionais
quanto para escolares. Durante essa década o desenvolvimento econômico e social ocorrido
gerou um interesse maior por pesquisa em leitura, fazendo com que os estudiosos da época
efetivassem revisões nos currículos. Na década seguinte, houve crescimento das produções
relativas ao comportamento de ler. Isto foi associado à expansão da psicologia cognitiva que
desenvolvia pesquisas sobre os processos cognitivos envolvidos na percepção e compreensão
da leitura (PFROMM, 1982; WITTER, 1997). A partir disso, surgiram várias concepções que
buscavam explicar os aspectos e processos envolvidos no ato de ler. Em particular, daremos
destaque à concepção interacionista de leitura, em virtude de sua maior aproximação com o
nosso trabalho.
Na concepção interacionista, o processo de leitura leva em consideração as informações
contidas no texto e as que o leitor traz para o texto. Ou seja, o leitor possui como apoio as
informações do texto e os conhecimentos prévios, aqueles que são adquiridos em sua vida. De
acordo com Panichella (2015), a intencionalidade do autor é fundada pelas escolhas que o texto
demonstra, devendo o leitor detectá-las, mobilizando conhecimentos que construiu na sua vida.
Assim, o leitor reconstitui a intenção do autor pelas escolhas textuais, o que não coincide
necessariamente com o pensamento do autor. Nesse sentido, por mais que o autor planeje seu
texto, jamais poderá prever o impacto real que terá sobre o leitor (NEVES, 2004).

26

Sob a perspectiva de Maurer (1988, p. 265), “a interdependência equilibrada entre
informação contida no texto e os conhecimentos prévios do leitor é a condição essencial para a
compreensão”. Desse modo, o apoio por parte do leitor em apenas determinada informação do
texto pode acarretar na falta de entendimento da sua mensagem no aspecto global. Em
contraponto, caso o leitor venha a ignorar o conteúdo do texto e levar em consideração somente
suas hipóteses e predições, sem procurar confirmá-las no próprio texto, poderá realizar uma
compreensão tendenciosa.
Baseando-se no fato de que os leitores não são iguais, ou seja, cada indivíduo tem seu
conhecimento de mundo, é possível identificarmos uma diversidade de leituras para um mesmo
texto. Portanto, a concepção interacionista revela que a leitura é um processo no qual o leitor,
de acordo com os seus objetivos, conhecimento prévio sobre o assunto e interesses pessoais,
realiza um trabalho ativo de compreensão do texto (PANICHELLA, 2015).
A respeito do tema, Cordeiro (2005, p. 6) evidencia que o processo de leitura é
“considerado ativo porque inclui predição, elaboração de hipóteses e previsões a respeito do
texto”. Neves (2004) revela que o ato de ler envolve uma concepção de mundo pessoal do leitor,
o que acarretará no confronto ou conjunção de ideias diante daquela explicitada pelo autor. Para
Kleiman (1989), a leitura faz com que o leitor busque nas suas lembranças variados níveis de
conhecimentos, sejam eles linguísticos, textuais ou entendimentos do mundo, essenciais para a
compreensão do texto.
Nessa perspectiva, para Marcuschi (2001, p.56) a compreensão é “um processo criador,
ativo e construtivo que vai além da informação estritamente textual”. Logo, compreender um
texto exige habilidade, interação e trabalho, de modo que expressa uma forma de inserção no
mundo e um meio de agir. Em decorrência disso, um mesmo texto pode ser compreendido de
maneiras diferentes (MARCUSHI, 2008).
Na visão de Dascal (2006, p.79), “o ato de compreender algo é inseparável do ato de
relacionar o que compreendemos a outras coisas”. Além disso, o autor destaca que para a
ocorrência de compreensão, deve-se levar em consideração o contexto do ato comunicativo, ou
seja, é relevante que o autor e o leitor pertençam à mesma comunidade linguística. Ainda, em
sua obra intitulada “Interpretação e Compreensão” (DASCAL, 2006), o autor ressalta algumas
estratégias que ocorrem na compreensão textual. Dentre elas, está a capacidade de formulação
linguística, em outras palavras, a formulação do que se entendeu acerca de determinado texto,
isto é, a capacidade de parafrasear. Outra estratégia relaciona-se à realização de inferência, que
é a geração de informação semântica nova por meio de uma informação semântica antiga em
um dado contexto. As inferências assumem papéis de provedoras de contexto integrador para
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informações, estabelecem a continuidade ao próprio texto e, por fim, lhe proporcionam
coerência. (MARCUSCHI, 2008).
De acordo com Marcushi (2008), a compreensão é influenciada por condições textuais,
cognitivas, pragmáticas e outros fatores, como conhecimentos do leitor, gênero e a forma de
textualização. Diante disso, é uma questão complexa e que não envolve somente aspectos
linguísticos, mas também antropológicos e psicológicos. Nesse ponto, as inferências refletem a
capacidade de relacionar esses conhecimentos com muitos outros aspectos.
A leitura e a compreensão textual, no ensino superior, são de suma importância para
uma formação de qualidade, visto que promovem o acesso e a produção do conhecimento, bem
como o desenvolvimento de uma visão mais crítica em relação ao mundo. Em contraponto, são
habilidades pouco abordadas na graduação em química, seja pela falta de importância dada a
elas, seja pela dificuldade em elaborar atividades nas quais as mesmas são tidas como
indispensáveis. Isso não é surpreendente visto que, no Brasil, a produção acadêmica atual acerca
das práticas de leitura aborda, principalmente, os estudantes do ensino fundamental ou do
ensino médio. Pouco se pesquisa sobre os estudantes do ensino superior (CARVALHO, 2002).
Os estudantes universitários usualmente costumam fazer leituras obrigatórias apenas
para atender os requisitos da disciplina, como a resolução de provas e elaboração de trabalhos,
visando a conquista de um diploma (CARVALHO, 2002). Desse modo, os estudantes se
limitam a reproduzir e copiar partes do texto, o que traduz um trabalho mecânico, sem
construção de conhecimento aprofundado. Nesse sentido, Santos (1999), discute em seu
trabalho que as atuais funções da leitura na universidade estão relacionadas com a produção de
resumos, sendo que, recorrentemente, não há esclarecimento de um objetivo para tal atividade,
assim como não há o retorno para o estudante sobre o texto que elaborou. O problema se torna
maior no momento em que o professor solicita uma resenha. Nesse sentido, não existe a
possibilidade de o aluno posicionar-se criticamente diante de um texto, visto que ele sequer
compreendeu as informações apresentadas. Posto isso, o texto do estudante, geralmente, denota
a sua incompreensão, além de se caracterizar como uma cópia do texto original.
A pesquisa de Carvalho e Silva (1996) acerca da leitura no âmbito acadêmico revela
que, para os professores, a competência em leitura e compreensão textual deveria ser “natural”
no estudante de nível superior. Este fato corrobora com a forma como os textos são tratados
nesse meio, ou seja, os professores, geralmente, fazem comentários, inferências e tiram
conclusões sobre os mesmos, sem levar em consideração possíveis informações em relação aos
autores dos textos, a quem se dirigem e com quem dialogam, os objetivos, o contexto sócio
histórico e as condições de produção. Nesse cenário, as aulas que envolvem discussão de textos
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transformam-se num monólogo na medida em que o professor transmite aos estudantes a
própria interpretação.
Em relação às principais fontes de incompreensão dos textos, os autores apontam que a
mais reconhecida por estudantes é a falta de conhecimento das palavras, porém, é essencial
levar em consideração que a compreensão dos textos envolve mais do que o conhecimento do
significado de palavras isoladas. Outro fator de dificuldades é a ausência de conhecimentos
prévios sobre o assunto em pauta. O desconhecimento da organização textual e o despreparo
para ler gráficos foram apontados somente uma vez, revelando que os referidos aspectos são
ainda pouco ponderados como causa de incompreensão (CARVALHO; SILVA, 1996).
De maneira geral, na graduação, as práticas de leitura e compreensão parecem conduzir
à reprodução e à memorização, sendo que, muitas vezes, não há explicitação de um objetivo
para essa atividade, ocasionando na ausência de aprendizagem significativa (CARDOSO,
2008). Sendo assim, os professores precisam proporcionar aos alunos situações em que a
curiosidade e autonomia são estimuladas, de modo que ocorra desenvolvimento de
competências científicas e promoção de aprendizagem.
Acreditamos que estratégias de ensino baseadas na utilização de AOP possam contribuir
para a promoção das habilidades anteriormente destacadas. Assim, é plausível que sejam
propostas atividades nas quais os estudantes aprendam a localizar, ler e discutir artigos
publicados em revistas científicas, bem como produzir textos e fazer apresentações orais sobre
os conteúdos neles expostos (MASSI; SANTOS; QUEIROZ, 2008).
A partir desse cenário, a pesquisa aqui apresentada pretende contribuir para a ampliação
de estudos que fornecem subsídios teórico-metodológicos que possam redimensionar as
atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas em cursos de graduação em química, com o
objetivo de fomentar habilidades relacionadas à leitura e compreensão de AOP.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo investigar a compreensão textual de AOP sobre o
assunto biocombustível por estudantes do segundo ano do curso de Bacharelado em Química
do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da USP, matriculados na disciplina Comunicação
e Expressão em Linguagem Científica II. Para tanto, foram analisadas as retextualizações
realizadas por três grupos de alunos (G1, G2 e G3) para produções de exposição oral (EO) a
partir de três diferentes AOP. A partir disso, estabelecemos relações entre tal processo e a
compreensão textual.
O alcance do referido objetivo visa o oferecimento de respostas para os seguintes
questionamentos, que se constituem nos problemas de pesquisa deste trabalho: a) Quais
operações de retextualização foram empregadas para a produção das EO? b) A retextualização
realizada pelos alunos fornece indícios da compreensão dos mesmos com relação aos AOP?
Os referenciais teóricos que subsidiaram a busca de respostas às questões de pesquisa
delineadas serão detalhados no próximo capítulo.
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3 REFERENCIAIS TEÓRICOS

Neste tópico são apresentados aportes teóricos que fundamentaram a discussão a
respeito do gênero EO, de operações de retextualização e dos horizontes de compreensão
textual.

3.1 O gênero EO
Os gêneros apresentam padrões comunicativos empregados pela sociedade, que são
tomados como modelos comunicativos globais, a partir da representação de um conhecimento
socializado que se dá em situações concretas (BAKHTIN, 1979). Desse modo, são instrumentos
cuja apropriação é capaz de gerar o desenvolvimento de capacidades e competências individuais
correspondentes aos gêneros (TRAVAGLIA, 2013).
Os gêneros orais são aqueles produzidos para serem realizados oralmente, além de
possuírem como suporte a voz humana, tais como: as conferências, as peças de teatro, as
notícias faladas em telejornais e no rádio, as exposições orais, entre outras. Travaglia (2013)
considera os gêneros orais produtos complexos que necessitam de uma compreensão dos
aspectos formais que os constituem, sejam eles estruturais ou linguísticos, bem como dos
objetivos sociocomunicativos.
Sabe-se que os estudantes necessitam de determinadas capacidades para se apropriar
dos mais diversos gêneros existentes em nossa sociedade, de modo que aprendam a ler e
produzir diferentes gêneros textuais nas diferentes situações de comunicação com as quais se
deparam (GONÇALVES; BATISTA; DIEL, 2017). Nesse contexto, Rojo (2000) afirma que os
gêneros discursivos estão ligados a uma esfera de comunicação. Assim, no sentido de dar conta
dessas inúmeras situações de comunicação, a leitura e a fala tornam-se um modo de se colocar
em relação a um gênero do discurso, que equivale a uma forma de agir diante de uma
determinada situação de comunicação (GONÇALVES; BATISTA; DIEL, 2017).
Para os autores Schneuwly e Dolz (2004), os gêneros estão presentes na vida dos alunos
e se manifestam de acordo com os fatores: a) nas práticas de linguagem, que são ligadas ao
funcionamento da linguagem b) nas capacidades de linguagem, que são as aptidões necessárias
aos estudantes na produção de um gênero em uma dada situação comunicativa e c) nas
estratégias de ensino, que são os artifícios por meio dos quais os alunos compreendem e
apropriam-se dos gêneros. Desse modo, o ensino da língua oral deve levar em consideração as
distintas instâncias sociais em que os alunos estão inseridos, a produção de textos orais nas
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diferentes situações comunicativas e a inserção de atividades significativas capazes de
proporcionar reflexão e sistematização da forma pela qual as apresentações orais ocorrem em
sala de aula (FÉLIX, 2012).
De acordo com Schneuwly e Dolz (2004), existem três princípios relevantes no ensino
do gênero oral. O primeiro se refere à inserção de atividades que permitem aos alunos a vivência
de diferentes situações comunicativas, de modo a estimular o domínio da língua. O segundo
está relacionado ao desenvolvimento consciente e voluntário do comportamento linguísticocomunicativo por meio da inserção de situações de uso oral da língua. O terceiro princípio
abrange a conscientização dos alunos de que o trabalho de produção de linguagem deve ocorrer
por meio da abordagem de situações cada vez mais complexas, dependendo de disciplina e
constante análise crítica. Em vista disso, o trabalho com os gêneros discursivos é capaz de
desenvolver no aluno uma série de capacidades de linguagem.
No que se refere ao ensino superior, o gênero EO ocupa um lugar privilegiado no ensino
dos gêneros orais em vista do seu uso constante, seja como forma do professor analisar o grau
de conhecimento do aluno frente a determinado assunto, seja para avaliar o modo como um
aluno lida com a exposição do tema. Segundo Costa (2008, p. 97), a EO é:
Discurso em que se desenvolve um assunto (conteúdo referencial), ou
transmitindo-se informações, ou descrevendo-se ou, ainda, explicando-se
algum conteúdo a um auditório de maneira bem estruturada. Trata-se de um
gênero público pelo qual um expositor especialista faz uma comunicação a um
auditório que se dispõe a ouvir e aprender alguma coisa sobre o tema
desenvolvido (COSTA, 2008, p. 27).

Em contraponto, Dolz et al. (2004) definem a EO como um gênero textual público,
formal e específico, no qual um aluno expositor tem a função de se dirigir ao público de maneira
estruturada para lhe transmitir informações.
A EO é capaz de desenvolver nos estudantes capacidades linguístico discursivas,
requerendo constante leitura, apropriação de novos conteúdos e de novas formas de expressão,
para que possam colocá-la em prática. (MESQUITA, 2011). Em relação a isso, Gomes e Santos
(2012) relatam a importância de os alunos dominarem o conteúdo a ser exposto, de modo a
organizá-lo, reagrupá-lo, associá-lo a outras informações e sumarizá-lo.
Em uma EO, os alunos expositores e os espectadores partem de uma relação assimétrica,
na qual o aluno expositor atua no papel de especialista, enquanto os espectadores se mostram
aptos ao aprendizado da temática que será abordada. Nessas circunstâncias, faz parte do papel
do expositor diminuir a assimetria entre ele e a plateia, tomando por base as expectativas e
interesses dessa última.
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Dolz et al. (2004) sugerem que ao ensinar o gênero EO para os estudantes é necessário
construir uma sequência de atividades levando-se em consideração três dimensões: a situação
de comunicação, as características linguísticas e a organização interna da exposição. A situação
de comunicação ocorre por meio da exposição realizada em sala de aula, sendo que deve ficar
explícito para o aluno expositor o seu papel de especialista, de forma a tomar consciência acerca
deste e guiar o seu próprio comportamento. As características linguísticas podem ser
apresentadas por meio do sistema textual da EO, ou seja, coesão temática (articulação entre as
partes temáticas); sinalização do texto (distinção entre as partes primárias e secundárias; entre
as explicações e descrições; entre os desenvolvimentos de conclusões em forma de resumo e as
sínteses); introdução de exemplos e reformulações.
Nessa perspectiva, Dolz et al. (2004) propõem que os expositores memorizem as falas,
de forma que esta seja espontânea. Assim, é relevante que sejam ensinados aos estudantes como
preparar uma EO sem utilizar o recurso da leitura, mas sim, apoios diversos, como, por
exemplo, gráficos, anotações e citações. Por fim, a organização interna da exposição diz
respeito à capacidade de planejamento de um texto e à consideração das partes inerentes à EO:
abertura; introdução ao tema; apresentação do plano; desenvolvimento e encadeamento dos
diferentes temas; recapitulação e síntese; conclusão; encerramento.
Neste trabalho as referidas considerações foram empregadas para subsidiar a discussão
sobre como os estudantes modificaram o texto base do AOP para a EO e quais recursos foram
utilizados para tal.

3.2 Operações de retextualização
A retextualização, conforme entendida nesta dissertação, foi temática principal da obra
intitulada “Da fala para a escrita: processos de retextualização” (MARCUSCHI, 2010), que
trata das características da fala e da escrita e as relações entre elas, com foco no processo de
retextualização. Um dos aspectos fundamentais apontados pelo autor no livro versa sobre a não
dicotomia entre as modalidades de fala e escrita e a não hierarquia de superioridade da escrita
perante a fala. O autor Luiz Antônio Marcuschi é um dos pesquisadores mais citados no Brasil
na área de Linguística, sendo reconhecido principalmente por seus trabalhos sobre linguística
geral, gêneros textuais e análise de conversação. Desenvolveu a maior parte de sua carreira no
Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco exercendo atividades de
pesquisa e ensino. Também foi responsável pelo ensino da língua portuguesa e literatura

34

brasileira no Centro de Línguas do Seminário de Romanística da Universidade de ErlangenNurenberg, Alemanha, de 1972 a 1974, onde ministrava aulas na graduação.
A expressão retextualização foi empregada por Travaglia (2003) em seu livro intitulado
“Tradução retextualização, a tradução numa perspectiva textual” para designar o processo de
tradução de uma língua para outra. De acordo com o autor, esse processo será diferente para
cada leitor, considerando seus conhecimentos, sua abordagem, sua escolha etc. e as novas
condições de produção e recepção que fazem com que cada tradutor seja único e se utilize do
processo de retextualizar ou (re) enunciar, e não simplesmente decodificar significados fixos
de uma língua para outra. Desse modo, o tradutor parte de um texto e de sua forma particular,
transformando este para “um outro objeto materializado numa outra língua” (p. 23).
Já Marcuschi (2010) utiliza o termo retextualização para se referir a traduções de uma
modalidade para outra, permanecendo-se, no entanto, na mesma língua. Desse modo, pode
ocorrer para gêneros distintos ou para o mesmo gênero e pode ser realizada pelo próprio autor
do texto original (resumos, elaboração de EO, revisão etc.) desde que haja modificações
linguísticas, estruturais e semânticas no texto (SILVA, 2013). Ainda de acordo com o autor, a
retextualização é um processo natural, que ocorre não somente na área de ensino ou pesquisa,
mas também no cotidiano, uma vez que a todo o momento textos são reformulados em uma
vasta variação de registros, gêneros textuais, níveis linguísticos e estilos. Por exemplo, ao se
fazer um relato sobre o que alguém disse ou até mesmo quando são produzidas citações
indiretas, uma fala está sendo transformada, recriada, reformulada e modificada em outra.
No que diz respeito à esfera acadêmica, o conteúdo retextualizado de um gênero para
outro não pode perder a base informacional estabelecida pelo autor do texto base. Contudo, isso
não significa que a nova produção textual deve ser uma reprodução do sentido original do texto,
mas sim uma reconstrução, visto que a interferência na forma pode acarretar na interferência
de sentido. Tomando as possíveis combinações entre fala e escrita, a retextualização pode ser
efetuada de quatro formas distintas, como ilustra o Quadro 3.1, proposto por Marcuschi (2010).
Quadro 3.1 – Combinações possíveis entre fala e escrita por meio do processo de retextualização.
Retextualizações possíveis

Exemplo

1. Fala

Escrita

1. Entrevista oral

Entrevista impressa

2. Fala

Fala

2. Conferência

Tradução simultânea

3.Escrita

Fala

3. Texto escrito

Exposição oral

4. Escrita

Escrita

4. Texto escrito

Resumo escrito

Fonte: Marcuschi, 2010, p. 48.
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No âmbito desta pesquisa, foram estudadas as retextualizações do texto escrito para os
slides da EO, que pode ser considerado como outro texto escrito, conforme o exemplo 4 do
Quadro 3.1.
Marcuschi (2010) aponta quatro variáveis presentes na retextualização: o propósito ou
objetivo da retextualização, a relação entre o produtor do texto original e o transformador, a
variação tipológica e os processos de formulação que tratam das estratégias de produção textual
típicos de cada modalidade.
No que diz respeito ao objetivo da retextualização, no presente trabalho, este consiste
na elaboração de slides por parte dos estudantes, que serviram como suporte de apoio de uma
EO, utilizando como texto base AOP. Em relação à segunda variável apresentada, o texto foi
refeito por um transformador que não é o próprio autor do texto, nesse caso, os estudantes.
Nessa perspectiva, Marcuschi (2010) afirma que esse tipo de transformador geralmente respeita
o autor original do texto e faz o menor número de modificações no conteúdo. No caso da
variação tipológica, ocorre a transformação de um gênero textual escrito para outro gênero
textual escrito, porém, cabe destacar que o gênero resultante da retextualização possui a função
de servir de apoio para o gênero EO, conforme mencionado anteriormente. Por fim, o processo
de formulação vinculado à estratégia de produção textual permite revisão (ou correção) da
versão final do texto. A partir do exposto, a retextualização se mostra por meio de diversas
estratégias e se caracteriza como uma atividade consciente.
Além do apontamento das variáveis existentes no processo de retextualização, o autor
propõe aspectos linguístico-textuais-discursivos e cognitivos que pertencem ao processo de
retextualização. A Figura 3.1 ilustra esses aspectos.
Figura 3.1 – Quadro de operações linguístico-textuais-discursivas e cognitivas envolvidas no processo
de retextualização.

Fonte: Marcuschi, 2010, p. 69.

Considerando a Figura 3.1, as operações de idealização (bloco A) ocorrem
principalmente durante a seleção do conteúdo do texto base que será retextualizado, por
exemplo, a eliminação de parte dele. Já as operações de reformulação (bloco B) são utilizadas
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na (re)construção dessas informações, como o acréscimo de conteúdo. A adaptação (bloco C)
diz respeito ao tratamento dos turnos para o caso da retextualização de conversações. Por
exemplo, em entrevistas realizadas por jornalistas, ocorre eliminação de turnos quando se
apresenta o conteúdo na forma de artigo. A compreensão é composta pelas operações cognitivas
que ocorrem simultaneamente às outras operações. Pode-se dizer que os aspectos cognitivos
são mais complexos, visto que para transformar um texto é necessário compreendê-lo.
A tese de Silva (2013), intitulada “Com a palavra, o aluno: processos de retextualização
na exposição oral acadêmica”, referente à área de Linguística, e a tese de Cabral (2019),
intitulada “Retextualização na exposição oral acadêmica: foco no ensino superior”, referente à
área de Ensino de Química também foram utilizadas como base para o estudo da
retextualização. No que diz respeito à primeira, o autor analisa os processos de retextualização
envolvidos em exposições orais acadêmicas, realizando comparações entre a macroestrutura
dos textos base e as operações de retextualização mobilizadas nos textos de apoio. O objetivo
principal consistia em averiguar o que permite e/ou dificulta a produção deste gênero oral.
Assim como o nosso trabalho, a base teórica fundamentou-se nos trabalhos sobre
retextualização de Marcuschi (2001).
Em relação aos resultados obtidos com o trabalho, o autor propôs quatro novas
operações linguísticas-textuais-discursivas: condensação de informações, paráfrase (reescrita
de um trecho do texto de uma forma linguística para outra semanticamente análoga), retomada
de enunciados e reformulação do conteúdo. Além disso, foi capaz de identificar dificuldades
no que se refere ao uso desses processos, o que revelou a necessidade de um ensinoaprendizagem que possibilite aos alunos o desenvolvimento da capacidade de expor conteúdos
de forma adequada.
A tese de Cabral (2019), por sua vez, investiga as operações de retextualização
envolvidas na elaboração de EO, a partir de textos científicos. Nesse sentido, a análise foi
pautada nas operações propostas por Marcuschi (2001) e Silva (2013), porém, ao notar que o
referencial teórico não era suficiente para investigar a retextualização das imagens que os
estudantes adicionaram aos slides, o autor sugeriu novas operações. São elas: acréscimo de
nova informação, de forma diferente do texto; acréscimo na forma iconográfica, quando ocorre
adição de figuras; paráfrase na forma iconográfica, quando há semelhança entre o texto e a
figura adicionada; retomada na forma iconográfica, quando são copiadas e coladas imagens do
texto original.
Em vista disso, as operações de retextualização consideradas neste trabalho (escrita para
escrita) foram:
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•

Acréscimo de conteúdo;

•

Eliminação de uma palavra, expressão, imagem ou sinal de pontuação;

•

Reordenação tópica, mudança da ordem de informações em relação ao texto
original;

•

Substituição de palavra, expressão, imagem ou sinal de pontuação;

•

Condensação de informações;

•

Paráfrase, reescrita de uma parte do texo base de uma forma linguística para
outra semanticamente análoga;

•

Retomada de enunciados;

•

Acréscimo na forma iconográfica, quando ocorre adição de figura;

•

Paráfrase na forma iconográfica, quando há semelhança entre o texto original
e a figura acrescentada;

•

Retomada na forma iconográfica, quando ocorre cópia das imagens do texto
original.

As operações mencionadas fornecem a base para investigar o processo de
retextualização do AOP para os slides da EO. Há nessas atividades de retextualização um
aspecto geralmente ignorado e de uma importância imensa. Pois para dizer de outro modo, em
outra modalidade ou em outro gênero o que foi dito ou escrito por alguém, deve-se
inevitavelmente compreender o que foi que esse alguém disse ou quis dizer. Portanto, antes de
qualquer atividade de transformação textual, ocorre uma atividade cognitiva denominada
compreensão. Essa atividade, que em geral se ignora ou se dá por satisfeita e não problemática,
pode ser a fonte de muitos equívocos no plano da coerência no processo de retextualização.
A averiguação das operações de retextualização que foram empregadas na produção dos
slides que serviram como material de apoio da EO, a partir do AOP, foi realizada com base nos
processos de retextualização mencionados anteriormente e propostos por Marcuschi (2010).

3.3 Horizontes de compreensão textual
De acordo com Marcuschi (2008, p. 256):
Concebendo a compreensão como processo, fica evidente que ela não é uma
atividade de cálculo com regras precisas ou exatas. Contudo, se compreender
não é uma atividade de precisão, isto também não quer dizer que seja uma
atividade imprecisa e de pura adivinhação. Ela é uma atividade de seleção,
reordenação e reconstrução, em que certa margem de criatividade é permitida.
Diante de tudo que dissemos até aqui, é razoável admitir que leitura e
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compreensão de texto não é uma atividade de vale-tudo. Um texto permite
muitas leituras, mas não infinitas. Não podemos dizer quantas são as
compreensões possíveis de determinado texto, mas podemos dizer que
algumas delas não são possíveis.

A partir dessa concepção, Marcuschi (2008) em sua obra intitulada “Produção textual,
análise de gêneros e compreensão”, afirma que existem leituras erradas, incorretas, impossíveis
e não autorizadas pelo texto. Nesse sentido, o autor comenta que praticamente todos os manuais
escolares apresentam exercícios de Compreensão, Interpretação e Entendimento do texto,
contudo, em sua maioria, são atividades baseadas em cópias, o que justificaria a existência
dessas leituras. Assim, o problema não está pautado na ausência desse tipo de exercício e sim
na forma como ele é elaborado, na sua natureza. Na busca de categorizar as diferentes leituras
de um texto e analisar o tratamento da compreensão nos exercícios dos livros didáticos,
Marcuschi (2008) propôs o diagrama de horizontes de compreensão textual.
O diagrama parte da ideia de Dascal (1986), que toma um determinado texto como uma
cebola, na qual as camadas mais internas são representadas pelas informações mais objetivas,
a serem tratadas sem modificação de conteúdo; as camadas intermediárias são representadas
por inferências, nas quais estão os subentendidos e as suposições, que podem sofrer diversas
interpretações; as camadas mais externas são representadas pelas crenças e valores pessoais; as
camadas das cascas são representadas por extrapolações, nas quais há informações além
daquelas dispostas no texto. Nessa perspectiva, Marcuschi (2008) elaborou cinco horizontes de
compreensão textual, ilustrados na Figura 3.2.
Figura 3.2 – Horizontes de compreensão textual.

Fonte: Marcuschi, 2008, p. 258.
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A falta de horizonte diz respeito a uma leitura que exige apenas a cópia e repetição do
que está dito no texto. Desse modo, permanecer nesse horizonte significa considerar o texto
como um mero conjunto de informações objetivas. Tal perspectiva aparece constantemente nos
exercícios escolares e não indica compreensão do texto.
O horizonte mínimo é caracterizado pela leitura parafrástica, de modo que o aluno
apenas reproduz o conteúdo do texto base por meio de outras palavras. A interferência é
mínima, contudo, pode indicar compreensão das informações.
O horizonte máximo leva em consideração as atividades inferenciais no processo de
compreensão. Nesse sentido, a ideia de inferência é associada à reunião de informações do
próprio texto e à introdução de novas informações, sejam pessoais, sejam resultantes de
pesquisas. Segundo o autor, o horizonte máximo é considerado ideal na produção de sentido.
O horizonte problemático diz respeito a uma leitura que vai além das informações do
próprio texto. Geralmente, aparece em questões de “opinião pessoal”, ao passo que não é
considerado inadequado, contudo, se situa no limite da interpretabilidade. O conceito de
interpretabilidade foi proposto por Charolles (1983) e pode ser entendido como a possibilidade
de se estabelecer um sentido para o texto. Uma vez que é ligado à coerência textual, vai além
da mera junção de palavras, baseando-se na transformação das sequências frasais em unidades
de sentido, resultante de processos cognitivos do leitor. Por fim, o horizonte indevido é aquele
em que a leitura é indevida ou proibida.
O resumo de cada um dos horizontes de compreensão textual consta no Quadro 3.2.
Quadro 3.2 – Definição dos horizontes de compreensão textual (MARCUSCHI, 2008).
Horizonte
Descrição
Falta de
horizonte

Leitor repete informações dadas no texto, o que pode indicar (ou não) a sua
compreensão.

Horizonte
mínimo

Leitor parafraseia informações após selecioná-las, acrescentar e substituir
palavras.

Horizonte
máximo

Leitor realiza atividades de inferência, de leitura entrelinhas, do agrupamento
de diversas informações do texto, com acréscimo de novas informações e
conhecimentos a elas relacionados.

Horizonte
problemático

Leitor insere conhecimentos pessoais às informações dadas no texto e realiza
compreensão além do limite de tais informações.

Horizonte
indevido

Leitor realiza compreensão errônea das ideias contidas no texto.

Fonte: Adaptação de Marcuschi (2008, p. 258)
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Nesta dissertação, averiguação de indícios de compreensão dos AOP, considerando as
operações de retextualização colocadas em funcionamento, foi pautada no diagrama sobre
horizontes de compreensão textual proposto por Marcuschi (2008).
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4 METODOLOGIA

Neste tópico são discutidas questões metodológicas, que tratam da descrição das etapas
realizadas e da coleta de dados. Definimos a pesquisa como qualitativa, pois temos como
objetivo principal investigar quais são os horizontes de compreensão textual evidenciados na
retextualização do gênero AOP para EO, no contexto de disciplina de comunicação científica
oferecida a alunos de graduação em química. No âmbito da pesquisa qualitativa, classificamos
nossa pesquisa como estudo de caso visto que proporciona análises profundas das experiências
humanas em diferentes perspectivas, passíveis de generalizações por parte do leitor, que pode
pleitear a sua aplicação posteriormente (BOGDAN; BIKLEN, 1999).

4.1 Contexto da pesquisa
A partir dos referenciais teóricos e objetivos descritos anteriormente, foram analisadas
EO realizadas no ano de 2017 por uma turma de alunos matriculados na disciplina de
Comunicação e Expressão em Linguagem Científica II (dois créditos teóricos, um crédito
trabalho), oferecida no curso de Bacharelado em Química do Instituto de Química de São Carlos
(IQSC) da USP.
A disciplina foi criada com o intuito de atender às necessidades imprescindíveis para a
formação do bacharel em química, em seus diversos campos de atuação, com destaque para
aqueles que frequentemente se engajam na produção do conhecimento científico (OLIVEIRA;
QUEIROZ, 2008). Tal disciplina sucede uma outra, intitulada Comunicação e Expressão em
Linguagem Científica I, com o mesmo perfil didático-metodológico e quantidade de créditos.
A primeira tem como objetivo principal o aprimoramento da capacidade de escrita e leitura em
linguagem científica, sendo desenvolvida a partir do conhecimento das variadas estruturas de
documentos acadêmicos, em particular dos relatórios de pesquisa, além de familiarização com
levantamento de arquivos bibliográficos e manipulação de programas computacionais
considerados essenciais no processo de elaboração de documentos científicos, tais como Origin
e Excel. A aprovação da primeira não é pré-requisito para cursar a segunda disciplina, cujos
objetivos são: desenvolvimento das habilidades comunicativas orais com ênfase em aspectos
formais de preparação e organização de EO e realização da leitura crítica da literatura primária
em química.
A disciplina é ministrada em duas horas semanais e, no ano de coleta dos dados da
pesquisa, a turma era constituída por trinta alunos, os quais realizaram a maioria das suas
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atividades divididos em cinco grupos com quatro integrantes cada e dois com cinco integrantes
cada. Além disso, a disciplina contava com um estudante de pós-graduação participante do
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino da USP (PAE)1 para auxílio na elaboração e
realização das atividades programadas.
Para a realização das atividades de elaboração das EO foi entregue um AOP para cada
grupo de alunos. Vale ressaltar que os artigos foram selecionados da revista Química Nova
(Quadro 4.1), na qual são publicados artigos em português, em inglês e em espanhol com
assuntos gerais de química, além de ser uma das revistas brasileiras mais bem conceituadas na
área.
Quadro 4.1 – AOP selecionados para leitura dos graduandos em química.
N°
Título do AOP e localização no acervo da revista Química Nova

1
2

Caracterização físico-química de resíduos oleosos do saneamento e dos óleos e graxas
extraídos visando a conversão em biocombustíveis. Química Nova, v.37, n.4, p. 597-602,
2014.
Transesterificação de óleos vegetais: caracterização por cromatografia em camada delgada e
densidade. Química Nova, v.30, n.8, p. 2016-2019, 2007.

3

Caracterização de resíduo sólido formado em biodiesel de sebo bovino. Química Nova. v.35,
n.10, p.1901-1906, 2012.

4

Análise comparativa do conteúdo em esteroides livres de diferentes óleos, gorduras e
biodieseis por cromatografia gasosa. Química Nova, v. 38, n. 4, p. 498-505, 2015.

5

Biodiesel de soja – taxa de conversão em ésteres etílicos, caracterização físico-química e
consumo em gerador de energia. Química Nova, v. 28, n. 1, p. 19-23, 2005.

6

Tratamento do efluente do biodiesel utilizando a eletrocoagulação/flotação: investigação dos
parâmetros operacionais. Química Nova, v. 35, n. 2, p. 235-240, 2012.

7

Utilização de argilas para a purificação de biodiesel. Química Nova, v. 34, n. 1, p. 91-95,
2011.

Fonte: Autoria própria.

A escolha dos AOP se justifica por estarem escritos em língua portuguesa, não serem
muito longos (em média seis páginas) e abordarem assuntos que não exigem o conhecimento
de técnicas analíticas complexas. O atendimento de tais critérios é relevante devido ao fato de
os alunos cursarem o segundo semestre do Curso de Bacharelado em Química e não possuírem
ainda conhecimentos de determinados conteúdos de química. A desconsideração desse contexto

1

http://www.prpg.usp.br/index.php/pt-br/pae/o-que-pae
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poderia comprometer o entendimento sobre o assunto em pauta. Trabalhos reportados na
literatura indicam a viabilidade de aplicação de atividades didáticas com textos da referida
revista junto a calouros (MASSI et al., 2009, SANTOS; QUEIROZ, 2007).
Ainda, os AOP que tratam da temática biodiesel possibilitam o maior envolvimento dos
alunos com a atividade, visto que é atual e apresenta um conteúdo comumente discutido nas
aulas de química. De acordo com a definição de Tolmasquim (2003), o biocombustível é todo
produto útil para a geração de energia, obtido total ou parcialmente da biomassa. Nesse sentido,
o biocombustível tem se destacado como alternativa viável na substituição dos combustíveis
fosseis, como carvão e petróleo, para geração de energia. Um dos principais exemplos desse
combustível é o biodiesel, sendo caracterizado por uma mistura de ésteres de ácidos graxos e
produzido a partir de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal. A obtenção do biodiesel
pode ser realizada por transesterificação ou esterificação. Na primeira, ocorre a reação entre um
triacilglicerídeo e um álcool na presença de uma base ou ácido forte, resultando na formação
do biodiesel e glicerol. A segunda consiste na reação entre um ácido graxo e um mono-álcool
e formação de éster e água (OLIVEIRA; SUAREZ; SANTOS, 2007).
Uma Sequência Didática (SD) fundamentada na retextualização do AOP para a EO foi
levada a cabo com base no modelo de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). De acordo com os
autores, uma SD é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática,
em torno de um gênero oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 97).
Nesse contexto, favorece aos alunos o domínio dos gêneros e das situações de comunicação. A
conveniência da sua aplicação se deve ao fato de que a disciplina busca o aprimoramento das
capacidades de escrita, leitura e comunicação oral dos estudantes, e não o ensino de conteúdos
de química.
A SD englobou um conjunto de atividades organizadas com base nos gêneros textuais
AOP e EO, conforme mostra a Tabela 4.1 (DOLZ et al., 2004).
Tabela 4.1 – Etapas da SD aplicada na disciplina de comunicação científica.
Módulos
Apresentação da situação
Produção inicial
intermediários
Atividades de revisão sobre
as características do AOP e
de instrução sobre as
características da EO
Fonte: Autoria própria.

EO prévia do AOP
e comentários do
docente

Discussão das
características
estruturais e retóricas do
AOP

Produção
final
EO final do
AOP
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Apresentação da situação
Conforme mencionado anteriormente, a princípio, cada grupo de alunos recebeu um
AOP. Após isso, os estudantes foram solicitados a realizarem três atividades individuais, em
horário extraclasse, tendo em vista a promoção do melhor entendimento sobre o artigo
estudado.
A primeira atividade consistiu na leitura de parte do artigo e na resolução de questões
concernentes aos tópicos Abstract, Introdução e Parte Experimental. Esta abordava os objetivos
da publicação, solicitava a criação de um glossário com os termos desconhecidos pelos
estudantes e a elaboração de um fluxograma elucidando a Parte Experimental, bem como um
resumo sobre as técnicas analíticas e/ou estatísticas empregadas pelos autores.
A segunda atividade seguiu os preceitos da primeira, com ênfase no tópico Resultados
e Discussão. Foram abordados, além do glossário, as especificações das imagens e tabelas dos
artigos, questionamentos acerca do alcance dos objetivos propostos e a indicação da realização
de trabalhos futuros. A terceira atividade reuniu questões acerca da visão geral do artigo e suas
referências bibliográficas. Foram abordados aspectos relacionados aos argumentos utilizados
pelos autores para defender a solução proposta para a questão de pesquisa investigada no artigo
e a classificação das referências em trabalhos acadêmicos, AOP, livros etc.
Na sequência, foi ministrada uma aula expositiva dialogada pelo docente responsável,
para a revisão das características estruturais do AOP. Cabe destacar que os estudantes possuíam
embasamento sobre as mesmas por terem cursado a disciplina Comunicação e Expressão em
Linguagem Científica I, pautada no livro “Comunicação e linguagem científica: guia para
estudantes de química” (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2017). Além disso, o docente responsável
revelou o segundo gênero a ser estudado e produzido: a EO. Nesse contexto, notificou-se aos
alunos que dois integrantes de cada grupo deveriam ser escolhidos para exercerem o papel de
expositores, sendo um responsável pela apresentação da EO prévia e um pela apresentação da
EO final. Ademais, foram dadas orientações em relação ao público alvo da EO e a sua forma
de produção no meio acadêmico.

Produção inicial

Essa etapa consistiu na delimitação da elaboração de uma EO prévia acerca do conteúdo
do AOP por parte dos estudantes, de maneira simplificada, com foco na Introdução e Parte
Experimental, com duração estimada de 10 minutos, utilizando como material de apoio slides
elaborados em editores de apresentações, como o PowerPoint™. O objetivo da EO foi o de
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introduzir a temática (biodiesel) e elucidar as técnicas e procedimentos experimentais
envolvidos no AOP estudado, que poderiam ser desconhecidos dos colegas. Nesse contexto, o
docente responsável pode definir em quais momentos sua intervenção seria necessária, a fim de
auxiliar os estudantes em busca dos objetivos didáticos almejados (DOLZ et al., 2004).

Desenvolvimento das atividades retóricas: módulos de intermediários

A partir das sete atividades presentes no artigo de Oliveira e Queiroz (2012),
mencionado anteriormente, o docente responsável realizou a aplicação de cinco delas (Anexo
1), de forma sequencial, uma vez por semana. Apenas a última atividade foi entregue para que
os alunos respondessem em período extraclasse e entregassem na aula seguinte. A cada aula, o
docente responsável entregou cópias do material aos alunos e discutiu o seu conteúdo com a
turma. Em seguida, os alunos resolveram os exercícios propostos, baseados na localização das
características retóricas dos artigos. As respostas foram entregues na forma escrita e
posteriormente corrigidas. A maior parte das atividades foi resolvida pelos grupos formados
previamente. Apresentamos na sequência a descrição de cada uma das atividades aplicadas.
Atividade 1 – Revisão das seções dos textos científicos

Na atividade 1, os alunos trabalharam de forma individual, de modo que o docente
responsável distribuiu uma folha com cópia do exercício para cada aluno. A atividade consistiu
na apresentação de um artigo, separado em dez partes, que deveriam ser organizadas de acordo
com as seções comumente encontradas em um texto dessa natureza (Figura 4.1). O objetivo foi
realizar uma revisão dos conceitos relacionados às seções de um artigo, para averiguar o
conhecimento dos alunos acerca da sua organização, visto que, conforme mencionado
anteriormente, tiveram contato prévio com esse conteúdo ao cursarem a disciplina de
Comunicação e Expressão em Linguagem Científica I, que tinha como um de seus propósitos
o estudo das diferentes estruturas dos documentos científicos escritos.
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Figura 4.1 – Fragmento da atividade 1.

Fonte: Oliveira e Queiroz (2012, p. 1, material suplementar).

A Figura 4.1 ilustra um fragmento das dez seções de um artigo científico que deveriam
ser identificadas por parte dos estudantes. Cabe destacar que as respostas precisavam conter
uma justificativa para os motivos que os levaram a incluir determinada seção em uma posição
específica na sequência por eles elaborada.
Atividade 2 – Os aliados dos textos científicos

A atividade 2 é composta pela identificação dos aliados dos textos científicos, que,
segundo Oliveira e Queiroz (2012), subsidiam os autores para que convençam o leitor sobre
suas ideias, por meio, principalmente, de menções à literatura da área. Os aliados podem ser
internos e externos, por exemplo: as citações de periódicos com credibilidade na área; as
citações de autores de renome; a indicação de instituições financiadoras; e a citação de trabalhos
de outros autores que pesquisam o mesmo tema.
Cabe destacar que a partir dessa segunda atividade, até a última que será aqui descrita,
os alunos utilizaram os próprios AOP que haviam sido selecionados para eles pelo docente
(Quadro 4.1) para elaborar respostas aos questionamentos apresentados nas mesmas.

47

Após a apresentação dos tipos de aliados do texto científico, a discussão com toda a
turma dos motivos pelos quais os autores os utilizam e a apresentação de exemplos reais
(também disponíveis no material didático), os alunos responderam três questões relacionadas
ao tema, ilustradas na Figura 4.2.
Figura 4.2 – Questões componentes da atividade 2.

Fonte: Oliveira e Queiroz (2012, p. 4, material suplementar).

As duas primeiras questões ilustradas na Figura 4.2 tratam da identificação dos aliados
científicos presentes nos AOP. Os alunos deveriam localizar cada um dos tipos de aliados e
transcrever o trecho correspondente, além de procurar por mais tipos que pudessem ser
elencados. Na terceira questão, foi requisitado que eles elaborassem uma análise crítica acerca
dos aliados, como forma de expressar o seu entendimento sobre o que fora discutido em sala.
Atividade 3 – A presença do autor nos textos científicos

A terceira atividade trata da presença implícita do autor nos textos científicos, por meio
da apresentação de sete situações que podem ser observadas em exemplos reais no material
didático.
Evidências da presença do autor são identificadas quando estes justificam a realização
da pesquisa relatada no AOP, emitem opiniões sobre os resultados obtidos durante a pesquisa,
fazem avaliações acerca da própria investigação, indicam a necessidade da realização de
trabalhos futuros, formulam hipóteses, dentre outras ações (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2012).
Após a discussão com toda a turma, os alunos responderam duas questões relacionadas a esse
quesito, ilustradas na Figura 4.3.
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Figura 4.3 – Questões componentes da atividade 3.

Fonte: Oliveira e Queiroz (2012, p. 6, material suplementar).

Conforme ilustra a Figura 4.3, as questões referentes à atividade 3 trataram da
identificação da presença do autor no AOP e da transcrição dos trechos correspondentes, além
da emissão de opinião por parte dos alunos acerca do fortalecimento ou enfraquecimento do
texto científico por meio dessa prática. O segundo questionamento contou com a solicitação de
justificativa por escrito, o que favorecia o desencadeamento da reflexão dos alunos sobre os
conceitos.
Atividade 4 – Os tipos de citações nos textos científicos

A atividade 4 trata das referências bibliográficas e das citações presentes em
documentos científicos, evidenciando os seus principais tipos, bem como sua importância e a
sua localização no texto. No material didático são apresentados exemplos reais para cada tipo
de citação mencionada e ao final, os estudantes responderam a três questionamentos, ilustrados
na Figura 4.4.
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Figura 4.4 – Questões componentes da atividade 4.

Fonte: Oliveira e Queiroz (2012, p. 8, material suplementar).

A primeira questão ilustrada na Figura 4.4 solicitou que os alunos selecionassem trechos
do AOP referentes a cada tipo de citação e os transcrevessem. Já as questões 2 e 3 exigem a
reflexão sobre as referências empregadas no texto, por meio da observação do ano de
publicação e dos tipos de documentos citados.
Atividade 5 – Trabalhando com as citações nos textos científicos

A atividade 5 trata das formas de utilização das citações em textos científicos. Oliveira
e Queiroz (2012) destacam o uso das referências como forma de fortalecimento das ideias
expostas nos textos, por parte dos autores. Algumas estratégias utilizadas, nesse contexto,
incluem a citação de outros documentos que concordam com a ideia proposta pelo autor e
ataque a referências que mostram ideias contrárias, assim como explicitação do uso de
metodologia já adotada em outros trabalhos. Após a identificação de cada estratégia e a
apresentação de exemplos reais, presentes no material didático, os alunos responderam a um
questionamento, ilustrado na Figura 4.5.
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Figura 4.5 – Questão componente da atividade 5.

Fonte: Oliveira e Queiroz (2012, p. 12, material suplementar).

A Figura 4.5 ilustra a questão referente à atividade 5, na qual os alunos foram solicitados
a identificar no AOP o uso de citações para fortalecimento das ideias dos autores e a transcrever
ao menos um exemplo de tal estratégia. Na sequência, como forma de reflexão e retomada das
ideias apresentadas até aquele momento, foi apresentado um trecho do texto de Latour (2000),
“Ciência em ação”, no qual o autor compara as estratégias utilizadas pelos autores de textos
científicos àquelas utilizadas por políticos. Estas incluem o enfraquecimento dos “inimigos”,
auxílio aos “aliados”, comunicações seguras, dentre outros.

Produção final

Essa etapa se deu a partir da elaboração da EO baseada no conteúdo, na íntegra, do AOP
(Introdução, Parte Experimental, Resultados e Discussão, Conclusões e Bibliografia), com
duração estimada de 15-20 minutos, utilizando como material de apoio slides produzidos em
editores de apresentações, como o PowerPoint™. Ao final de cada apresentação os colegas
realizaram perguntas sobre a EO e estas foram respondidas pelos integrantes do grupo do
apresentador e por ele próprio. Essa produção foi exigida com o objetivo de o aluno colocar em
prática o que foi aprendido nas atividades anteriores e possibilitar a avaliação do docente acerca
da sua evolução em relação à produção inicial (DOLZ et al., 2004).
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4.2 Coleta de dados

As etapas de EO prévia e final foram gravadas em vídeo e áudio. Essas gravações,
juntamente ao material de apoio utilizado pelos grupos durante as EO, encontram-se
armazenadas no banco de dados do GPEQSC, que abriga outros dados vinculados à mesma
disciplina. Essa coleção de dados tem sido explorada por integrantes do GPEQSC e já subsidiou
a produção de artigos (CABRAL; PERON; QUEIROZ, 2019; QUEIROZ; CABRAL; SILVA,
2017; PERON; SOTÉRIO; QUEIROZ, 2021), sendo que cada trabalho publicado ou em
andamento, possui questões de investigação, abordagens e metodologias distintas. Na
concepção de Ferraz (2015), a análise de dados que já foram objeto de estudos de outras
pesquisas nos permite inferir conclusões mais fidedignas sobre o trabalho em questão, tanto do
ponto de vista teórico, quanto do empírico. Além do mais, é possível a reflexão em relação às
diferentes nuances que abarcam o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula.
Dessa forma, o corpus deste trabalho se constitui nas EO finais produzidas por
integrantes de três grupos formados na disciplina, nos artigos que serviram de texto base para
a elaboração das EO e nos slides produzidos como material de apoio às EO. A escolha dos
grupos se deu pela similaridade dos objetivos de pesquisa dos artigos utilizados. Ou seja, em
todos eles, o objetivo da pesquisa é caracterizar os produtos obtidos na produção do biodiesel.
4.3 Análise dos dados
A análise dos dados ocorreu em duas etapas. Na primeira etapa foram investigadas as
operações de retextualização, empregadas na passagem dos AOP para o conteúdo dos slides
das EO, na perspectiva de Marcuschi (2010). Para isso, foi necessária a leitura dos AOP, a
localização de trechos que serviram de base para a retextualização e a identificação do tipo de
retextualização. A segunda etapa consistiu no estabelecimento de relações entre tais operações
colocadas em funcionamento e os horizontes de compreensão textual, propostos por Marcuschi
(2008). A princípio, os dados foram organizados em unidade de análise (UA), nas quais é
possível verificar as operações de retextualização e, assim, associá-las a determinadas
perspectivas que, uma vez identificadas, permitem a caracterização do horizonte de
compreensão textual (horizonte máximo, horizonte mínimo, falta de horizonte, horizonte
problemático ou horizonte indevido). Cabe destacar que algumas UA podem apresentar mais
de um horizonte de compreensão textual e nesses casos, no presente estudo, foi feita a indicação
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de cada um deles. O Quadro 4.2 exemplifica uma UA, tendo em vista o melhor entendimento
do leitor sobre as suas características.
Quadro 4.2 – Exemplo de UA com indicação das operações de retextualização.
Trecho do AOP
Slide 13
2. Essa acidez elevada pode
inviabilizar o uso destes resíduos
1.
como matéria-prima para a
2.
produção de biodiesel em reações
de alcoólise com catalisador
básico, pois a transesterificação
alcalina exige que o óleo vegetal
seja isento de umidade e com baixo
2.
teor de acidez (ácidos graxos livres
4.
não podendo exceder 1%). Isto
devido à alta capacidade da base
em reagir com os ácidos graxos
livres, formando sabão e água, o
que dificulta a separação e
purificação do biodiesel. (...)
4. O teor de umidade obtido
também foi elevado se comparado
a amostras de óleos recém
refinados, os quais apresentam
teores de umidade média inferior a
0,5%.

3.

A UA no Quadro 4.2 é composta pelo trecho do AOP e o slide (com seu respectivo
número de identificação, slide 13). Os números em negrito destacados dizem respeito ao uso de
operações de retextualização. Os sublinhados, em conjunto com os números em negrito, no
trecho do AOP, indicam o conteúdo que foi utilizado como base para a retextualização. Assim,
nesse exemplo os números 2. e 3. no slide estão relacionados com o uso de operações de
retextualizações a partir dos conteúdos sublinhados e realçados com os números
correspondentes 2. e 3. no trecho do AOP. Há casos em que o número em negrito indicado no
slide não tem correspondência com nenhum número no trecho do AOP. Isso significa que o
aluno utilizou uma operação de retextualização sem levar em consideração estritamente o
conteúdo presente no AOP. Por exemplo, os números 1. e 4. no slide 13 indicam o uso de
operações de retextualização, as quais não se baseiam diretamente no conteúdo do AOP. O uso
das reticências (“(...)”) significa a supressão de fragmentos dos trechos dos AOP, sendo que as
omissões realizadas não interferem no estudo, visto que os trechos omissos apresentam
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resultados análogos aos que foram considerados na análise. A partir do exposto, são
apresentados os resultados das análises das UA no próximo capítulo.
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5 RESULTADOS E DICUSSÃO

Nesta seção foram analisadas as UA compostas por excertos dos AOP e os respectivos
slides do G1, G2 e G3. Os integrantes do G1 foram responsáveis pela leitura do AOP1 intitulado
“Caracterização físico-química de resíduos oleosos do saneamento e dos óleos e graxas
extraídos visando a conversão em biocombustíveis” (OLIVEIRA et al., 2014); os integrantes
do G2 foram responsáveis pela leitura do AOP2 intitulado “Transesterificação de óleos
vegetais: caracterização por cromatografia em camada delgada e densidade” (FROEHNER;
LEITHOLD; JÚNIOR, 2007); e os integrantes do G3 foram responsáveis pela leitura do AOP3
intitulado “Caracterização de resíduo sólido formado em biodiesel de sebo bovino”
(FERNANDES-JÚNIOR et al., 2012).
As UA possibilitaram a discussão de cada um dos horizontes de compreensão
considerados neste trabalho (MARCUSCHI, 2010). Para tanto, analisamos a retextualização do
conteúdo dos AOP para os slides e, em seguida, apresentamos a análise de como se deu a
identificação dos horizontes de compreensão.
Inicialmente, apresentamos a análise dos slides do G1 e com base nisso, apontamos
contrapontos em relação ao que foi observado para os grupos G2 e G3. Enfatiza-se que as
análises para os dois últimos grupos foram realizadas seguindo os mesmos preceitos do G1, no
entanto, serão inseridos exemplos acerca dos slides dos G2 e G3 apenas em caso de ocorrência
de situações distintas das discutidas anteriormente para G1.

5.1 Análise dos slides do G1
Neste tópico foram analisadas dezessete UA compostas por excertos do AOP1 e os
respectivos slides do G1. Estes serviram como material de apoio a uma EO que foi apresentada
em dezesseis minutos, a partir da leitura do AOP1.
O AOP1 discute o potencial uso de resíduos oleosos provenientes de processos de
saneamento na geração de biocombustíveis. De acordo com os autores, o tratamento de águas
residuárias domésticas é dificultado pela grande quantidade óleos e graxas residuais (OGRs) e
uma das alternativas para reduzir esses compostos lipídicos no efluente é o uso de caixas de
gordura. O material que se acumula ao longo do tempo nas caixas de gordura é denominado
escuma e pode constituir matéria-prima para processos industriais de geração de
biocombustíveis em função do baixo custo e pela sua retirada ou minimização no ambiente, na
qualidade de potenciais poluidores.
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A partir disso, os autores propõem a análises de caracterização de quatro resíduos
oleosos e avaliação dos parâmetros físico-químicos dos óleos e graxas extraídos, bem como sua
composição visando conversão em biodiesel. Os resíduos estudados foram: escuma da caixa de
gordura de uma indústria de alimentos de um município da Grande Vitória (ES); escuma da
caixa de gordura do restaurante universitário da Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES); escuma da caixa de gordura da estação de tratamento de efluentes da UFES; e lodos
de tanques e fossas sépticas presentes no campus de Goiabeiras da UFES. Para caracterização
físico-química dos óleos e graxas residuais, avaliaram-se os parâmetros de índice de acidez,
índice de saponificação, densidade, teor de umidade e glicerina livre e total. A composição em
ácidos graxos dos ORGs foi determinada por meio do uso da cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE).
Os resultados demonstraram que as amostras caracterizadas apresentaram elevados
níveis de óleos e graxas, consequentemente podendo ser aproveitados para a produção de
biocombustíveis. Além disso, os ORGs apresentaram um teor de umidade alto, se comparado a
óleos vegetais refinados, alto teor de ácidos graxos livres e índice de saponificação elevados, o
que pode ser explicado pelo alto grau de processamento, oxidação ou decomposição das
moléculas de triglicerídeos.
Os autores constataram que, devido às características físico-químicas encontradas, o
aproveitamento desses óleos para a produção de biodiesel por catálise alcalina não é viável,
sendo indicada a catálise homogênea ácida ou catálise heterogênea para o processo. A análise
cromatográfica revelou uma grande heterogeneidade de ácidos graxos saturados e insaturados
presentes nos óleos e graxas, indicando a geração de um biodiesel de ótima qualidade.
Na Tabela 5.1 é possível verificar o número total de ocorrências de cada operação de
retextualização e de cada horizonte de compreensão revelado na análise. Ressalta-se que os
slides do G1 e as respectivas classificações de horizontes determinados para um deles encontrase no Apêndice C.
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Tabela 5.1 – Frequência do uso das operações de retextualização na elaboração dos slides do G1 e
horizontes de compreensão textual revelados em cada caso.
Operações

de

Retextualização

Falta de

Horizonte

Horizonte

Horizonte

Horizonte

horizonte

mínimo

máximo

problemático

indevido

Acréscimo

14

Eliminação

28

Reordenação

6

Substituição

18

Condensação
Retomada

16

8

36
6

2

2

7

4

22
7

4

Paráfrase
TOTAL

2

TOTAL

4
7

1

59

32

8
2

2

Fonte: Autoria própria.

A análise da Tabela 5.1 evidencia que o aluno do grupo em questão manifestou todos
os horizontes de compreensão textual reconhecidos por Marcuschi (2008). Houve
predominância de compreensão no horizonte mínimo (59 ocorrências), ao passo que a menor
frequência esteve relacionada ao horizonte problemático e indevido (duas ocorrências). A
compreensão no horizonte máximo aparece frequentemente (32 ocorrências), porém não se
destaca se comparado ao horizonte mínimo. Embora o número não seja expressivos, a falta de
horizonte (quatro ocorrências) também apareceu na análise.
No que diz respeito à retextualização na passagem do texto base para os slides, a
operação de eliminação foi a mais comum (36 ocorrências), enquanto que a retomada foi a
menos recorrente (quatro ocorrências). A quantidade de usos das operações de substituição (22
ocorrências), acréscimo (dezesseis ocorrências), paráfrase (oito ocorrências), condensação (sete
ocorrências) e reordenação (seis ocorrências) revela que as mesmas foram significativas na
elaboração da EO. A reordenação e a retomada não foram estratégias que se destacaram na
análise, no entanto, serão mencionadas ao longo da discussão.
A seguir, são discutidas as UA levando em consideração perspectivas que apontaram
para determinados horizontes de compreensão, os quais foram identificadas com base nas
operações de retextualização colocadas em funcionamento. A discussão ocorre em ordem
decrescente do nível de complexidade dos horizontes de compreensão, sendo discutidas
inicialmente as UA referentes à compreensão no horizonte máximo e, por último, as UA
referentes à compreensão no horizonte indevido.

5.1.1 Horizonte máximo nos slides do G1
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Conforme mencionado anteriormente, o processo de compreensão no horizonte máximo
considera atividades inferenciais, ou seja, atividades que geram sentido pela reunião de várias
informações do texto, ou pela inserção de conhecimentos pessoais e informações que não
constam no texto base. Em geral, exigem processos cognitivos de alto nível, como capacidade
de realizar inferências, habilidades linguísticas gerais e conhecimento de mundo
(MARCUSCHI, 2008).
Verificamos 32 ocorrências de compreensão textual no horizonte máximo (Tabela 5.1),
sendo o segundo horizonte mais recorrente. O horizonte máximo esteve relacionado a operações
de acréscimo (quatorze ocorrências), eliminação (oito ocorrências), condensação (sete
ocorrências), substituição (duas ocorrências) e paráfrase (uma ocorrência). Assim, dentre as
mencionadas, a operação mais frequente foi a de acréscimo, enquanto que as menos frequentes
foram a de substituição e paráfrase.
O Quadro 5.1 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte máximo relacionado ao
uso da operação de acréscimo. O conteúdo do slide 1 trata da abertura da EO, na qual são
evidenciadas informações do artigo, tais como: título, revista, volume, número, páginas e ano
de publicação.
Quadro 5.1 – UA referente ao uso da operação de acréscimo: compreensão no horizonte máximo (G1).
Trecho do AOP1
Slide 1
Quim. Nova, Vol. 37, No. 4, 597602, 2014 (1)
Caracterização físico-química
de resíduos oleosos do saneamento
e dos óleos e graxas extraídos
visando
a
conversão
em
biocombustíveis
1.

A primeira perspectiva para identificação do horizonte máximo é exemplificada na UA
do Quadro 5.1, com a realização de uma atividade inferencial por parte do aluno expositor a
partir da inserção de uma imagem associada a um conteúdo que não constava no texto base. De
acordo com Dell’Isola (2007), a inferência é um processo cognitivo que gera uma informação
semântica nova, a partir de uma informação semântica anterior, em determinado contexto.
Adicionalmente, observa-se que a imagem inserida no slide apresenta características que
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possivelmente revelam a opinião do aluno expositor sobre o conteúdo presente no AOP. Ou
seja, o aluno buscou conhecimentos adquiridos pela experiência de vida para complementar a
apresentação, indicando compreensão no horizonte máximo.
No referido exemplo, foi utilizada a operação de acréscimo na forma iconográfica,
apontado em 1. (Quadro 5.1), em virtude da adição de uma figura. Carneiro (1997) define a
imagem como representação visual, real ou analógica de um ser, fenômeno ou objeto, que
normalmente se apresenta em oposição ao texto escrito, no qual a oposição se situa entre a
imagem e linguagem, ou seja, signo linguístico e signo não linguístico. Em resumo, a imagem
pode significar uma complementação do sentido do texto. Partindo desse pressuposto, o aluno,
ao buscar uma imagem suplementar, trouxe um novo sentido do texto à apresentação.
Considerando que o slide 1 corresponde à abertura da EO, a adição da imagem,
supostamente serviu como estratégia para chamar a atenção dos espectadores. Para Dolz et al.
(2004) este é o momento de despertar o interesse do público.
O Quadro 5.2 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte máximo relacionado ao
uso das operações de acréscimo e condensação precedidas por eliminação. O conteúdo do slide
13 apresenta um esclarecimento sobre os fatores que inviabilizam o uso de resíduos oleosos do
saneamento para a produção de biodiesel.
Quadro 5.2 – UA referente ao uso das operações de acréscimo e condensação precedidas por
eliminação: compreensão no horizonte máximo (G1).
Trecho do AOP1
Slide 13
2. Essa acidez elevada pode
inviabilizar o uso destes resíduos
1.
como matéria-prima para a
produção de biodiesel em reações
2.
de alcoólise com catalisador
básico, pois a transesterificação
3.
alcalina exige que o óleo vegetal
seja isento de umidade e com baixo
teor de acidez (ácidos graxos livres
2.
não podendo exceder 1%). Isto
4.
devido à alta capacidade da base
em reagir com os ácidos graxos
livres, formando sabão e água, o
que dificulta a separação e
purificação do biodiesel.
4. O teor de umidade obtido
também foi elevado se comparado
a amostras de óleos recém
refinados, os quais apresentam
teores de umidade média inferior a
0,5%.
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A segunda perspectiva para identificação do horizonte máximo é exemplificada na UA
do Quadro 5.2, com a realização de uma atividade inferencial por parte do aluno, a partir da
identificação e reunião de informações do texto base a respeito dos fatores mencionados. Nesse
exemplo, também foi identificada a primeira perspectiva em virtude do acréscimo de
informações que não constam no texto base. Os processos envolvidos exigiram o conjunto de
informações do próprio texto e o conjunto de conhecimentos prévios que foram ativados para
guiar o aluno na interpretação ativa e crítica das informações textuais.
O acréscimo, indicado pelo número 1. (Quadro 5.2), corresponde à adição de
informação que não consta no AOP1, sendo o título “possíveis pontos problemáticos”. Tais
palavras denotam, possivelmente, a intenção do expositor em potencializar o entendimento dos
espectadores sobre o assunto. Para isso, o aluno empregou conhecimentos e estratégias que
excedem a mera combinação de significados lexicais individuais, elaborando uma
representação mental do conteúdo proposicional das mensagens. Segundo Dolz et al. (2004), a
atitude por parte do expositor revela um trabalho significativo, que envolve o planejamento, a
antecipação e a consideração aos espectadores.
O acréscimo na forma iconográfica, indicado no Quadro 5.2 por 3., representa a reação
de hidrólise de um éster formando um ácido e um álcool. A informação está contida no texto
base, porém é implícita e ocorre na forma descritiva. Dessa maneira, verifica-se o uso de
ilustração na substituição do texto escrito, com potencialidade para facilitar a compreensão do
mesmo. Em relação ao processo de compreensão do conhecimento químico, Johnstone (2000)
afirma que existem três diferentes níveis de representação: macroscópico, submicroscópico e
simbólico. No nível de representação macroscópico, os fenômenos são observáveis e, no
submicroscópico, o fenômeno químico pode ser explicado por meio do arranjo e movimento de
moléculas, átomos, íons, elétrons etc. A química no nível simbólico refere-se tanto a
representações simbólicas quanto a símbolos químicos como, por exemplo, fórmulas, equações
e estruturas. Desse modo, o aluno buscou explicitar o conteúdo presente no texto base no nível
simbólico e obteve sucesso na medida em que retextualizou o trecho do AOP com a adição da
equação química pertinente. Nesse cenário, o estudante revelou compreensão do conhecimento
químico e do texto base. Observa-se, portanto, uma leitura inferencial por parte do aluno
expositor, a partir da reunião de várias informações do texto e da inserção de informações e
conhecimentos que são relacionados a ele.
As condensações precedidas de eliminação, apontadas no Quadro 5.2 pelos números 2.
e 4. foram utilizadas pelo aluno expositor com o intuito de resumir o conteúdo do AOP para
criação de tópicos. De acordo com Van Dijk e Kintsch (1983), a capacidade de resumir textos
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é considerada uma manifestação do processo de compreensão e também indicativa da
competência discursiva do leitor-resumidor, uma vez que o sucesso dessa na utilização das
regras de redução semântica depende da sua capacidade em avaliar as informações do texto em
termos da estrutura global do mesmo. Logo, é plausível inferir que omissões de informações do
texto base, quando malsucedidas, podem gerar o entendimento errôneo por parte dos
espectadores. No exemplo dado houve redução das informações do AOP, porém, manteve-se a
base informacional, com a frase retextualizada caracterizando-se como uma reformulação do
conteúdo e apresentando um menor número de estruturas sintáticas se comparadas ao texto
base.
O Quadro 5.3 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte máximo relacionado ao
uso das operações de acréscimo, condensação e eliminação. O conteúdo do slide 5 apresenta
uma discussão sobre o aproveitamento da escuma para a produção do biodiesel e as vantagens
da mesma, como saneamento ambiental e geração de energia limpa.
Quadro 5.3 – UA referente ao uso de operações de acréscimo, condensação e eliminação: compreensão
no horizonte máximo (G1).
Trecho do AOP1
Slide 5
2. Devido aos elevados teores de
OGRs, a escuma apresenta alto
potencial a ser utilizada como
1.
matéria-prima na produção de
biodiesel. OGRs como o óleo 2.
residual de fritura, ácidos graxos
3.
4.
livres, escuma de caixas de gordura
e esgoto sanitário, 3. utilizados
como matérias-primas para a
geração de biodiesel, podem
contribuir, significativamente, para
a redução dos custos de produção,
além de caracterizar o processo
como um tratamento sanitário.

No Quadro 5.3 é possível observar outro exemplo da primeira e segunda perspectivas
para identificação do horizonte máximo, com a realização de uma atividade inferencial a partir
da reunião de componentes textuais, além da adição de componentes que vão além do texto
base e funcionam como premissas para se chegar a outra informação. Nota-se que a exposição
do slide se inicia com uma questão não pertencente ao texto, construída por meio de uma
inferência. Na sequência, o aluno expõe a solução da pergunta em um tópico, realizando

62

condensação precedida de eliminação de várias informações do AOP1, sem que ocorra
eliminação de elementos essenciais.
A primeira perspectiva é identificada a partir das operações de acréscimo, indicadas no
Quadro 5.3 pelos números 1. (“o que fazer com a escuma?”) e 4. (“energia limpa”). Segundo
Spinillo e Mahon (2007), geralmente um texto escrito não apresenta de forma explícita todas
as informações necessárias para a elaboração que leva à compreensão, sendo que quem o produz
pressupõe que as informações serão recuperadas pelo leitor de alguma forma. O aluno resgatou
as informações e usou-as para informar, esclarecer ou potencializar os conhecimentos dos
espectadores com o intuito de reduzir a assimetria inicial de conhecimentos em relação aos
ouvintes.
A segunda perspectiva é identificada a partir das condensações precedidas por
eliminações, apontadas no Quadro 5.3 pelos números 2. e 3. e efetuadas no intuito de resumir
em duas expressões (“aproveitamento para a produção de biodiesel” e “saneamento ambiental”)
ideias contidas em dois parágrafos do texto base. Foram realizadas eliminações léxico-sintáticas
por meio da omissão de informações que podem ser recuperadas a partir do uso do slide durante
a EO. Dessa forma, a compreensão do texto nesses casos é essencial, visto que há a elaboração
de um novo texto a partir do primeiro.
As operações evidenciadas nos exemplos serviram de base para a realização de
inferências, ação que se revelou indispensável para que os alunos alcançassem a compreensão
no horizonte máximo. Além do mais, as inferências foram realizadas para fins distintos, o que
possibilitou a sua análise em diferentes perspectivas.
Segundo Marcuschi (2008), o grau de complexidade de compreensão textual no
horizonte máximo é alto. Nesse sentido, o resultado obtido em relação ao número total de
ocorrências de compreensão nesse horizonte (35) é positivamente surpreendente, uma vez que
esse horizonte foi atingido diversas vezes.
Acredita-se que a dificuldade em se alcançar o horizonte máximo se dá em virtude da
exigência de ações complexas, como capacidade de realizar inferências, habilidades linguísticas
gerais e fatores como conhecimentos do aluno, gênero e forma de textualização.

5.1.2 Horizonte mínimo nos slides do G1

Conforme mencionado anteriormente, o horizonte mínimo de compreensão corresponde
à leitura parafrástica, ou seja, repetição de informações do texto base com outras palavras,
termos ou expressões. O horizonte mínimo nos slides do G1 foi o mais numeroso, com 59
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ocorrências, e esteve relacionado a operações de eliminação (28 ocorrências), reordenação (seis
ocorrências), substituição (dezoito ocorrências) e paráfrase (sete ocorrências). A operação mais
recorrente foi a de eliminação e a menos recorrente foi a de reordenação.
O Quadro 5.4 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte mínimo relacionado ao
uso de operações de eliminação e substituição. O conteúdo do slide 4 apresenta a introdução da
EO por meio da inserção de uma questão inicial.
Quadro 5.4 – UA referente ao uso de operações de eliminação e substituição: compreensão no horizonte
mínimo (G1).
Trecho do AOP1
Slide 4
2. Estabelecimentos alimentares,
domésticos e comerciais geram
grandes volumes de efluentes que
contém
1.quantidades
1.
significativas de óleos e graxas
residuais 3. (OGRs).
4. Uma alternativa para minimizar
o acúmulo do material lipídico no
efluente é o uso de caixas de
gordura. 5. Tais dispositivos são
utilizados
como
tratamento
preliminar na remoção de ORGS
de efluentes.

A primeira perspectiva para identificação do horizonte mínimo é exemplificada na UA
do Quadro 5.4, a partir da leitura parafrástica do texto, visto que houve reconhecimento e
reprodução do conteúdo por meio de outras palavras na introdução ao tema. A substituição,
indicada no Quadro 5.4 pelo número 1., aponta a utilização da operação de substituição no
momento em que o estudante modifica a expressão “quantidades significativas” por “grandes
quantidades”. Nesse caso, a substituição revela a preocupação com o tratamento estilístico a ser
dado no texto para o slide por parte do aluno expositor visando uma maior formalidade na
apresentação. De acordo com Oakhill e Cain (2007), fatores como reconhecimento de palavras
se referem à leitura eficiente e precisam estar presentes para que a compreensão textual ocorra.
As operações de eliminação, indicadas no Quadro 5.4 pelos números 2.
(estabelecimentos alimentares, domésticos e comerciais que geram grandes volumes...que
contém), 3. (ORGs), 4. (uma alternativa para minimizar o acúmulo do material lipídico no
efluente é o) e 5. (tais dispositivos são utilizados...na remoção de ORGS de efluentes) podem
ter sido utilizadas para diminuir o volume de texto na elaboração dos slides. Segundo Oliveira
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e Queiroz (2017), para a elaboração de uma “boa EO”, os autores devem evitar escrever
textos ou muitos tópicos por slide ou transparência.
O Quadro 5.5 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte mínimo relacionado ao
uso de operações de eliminação, reordenação e substituição. O conteúdo do slide 16 apresenta
o desfecho da EO.
Quadro 5.5 – UA referente ao uso de operações de eliminação, reordenação e substituição: compreensão
no horizonte mínimo (G1).
Trecho do AOP1
Slide 16
1. sendo a catálise homogênea
ácida ou catálise heterogênea 3.
indicada 2. para tal processo.
(...) esta mistura de ácidos graxos
saturados e insaturados 4. pode
gerar um biodiesel com 5.
excelente qualidade.

1. 3.
4.
5.

No Quadro 5.5 é possível observar outro exemplo da primeira perspectiva para
identificação do horizonte mínimo, a partir da leitura parafrástica do texto, uma vez que o aluno
expositor se mantém coerente com o que é proposto no texto base, no entanto, não questiona as
ideias apresentadas e se limita à mera repetição. Observa-se que o estudante elabora a conclusão
baseado em dois parágrafos inseridos na seção Conclusão do AOP. Para isso, foram empregadas
operações de reordenação, eliminação e substituição.
Conforme ilustrado no Quadro 5.5 em 1., o leitor modifica a ordem das ideias
apresentadas no texto base por meio do uso da reordenação, operação que diz respeito à
qualidade da EO, pois interfere no estilo, na ordem dos tópicos e na estratégia de argumentação
utilizada pelo aluno expositor. Dessa forma, há influência direta na compreensão que o aluno
apresenta acerca do texto base. Nesse sentido, a reordenação não prejudica o sentido original,
uma vez que as palavras “a catálise homogênea ácida ou catálise heterogênea” e a expressão já
substituída “as mais apropriadas” possuem o mesmo nível de importância e podem, assim, ser
alteradas em sua ordem. Na retextualização de textos científicos é comum que os alunos
realizem a reordenação de informações dispostas no texto base, estabelecendo modificações na
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estrutura linguística e na forma de expressão, mas mantendo o conteúdo. Isso se deve,
provavelmente, à sua falta de audácia em modificar o texto de outro autor, considerando que o
texto do AOP1 foi escrito por pessoas autorizadas pela comunidade científica, enquanto que o
estudante, em sua condição de aprendiz, não se vê reconhecido como tal.
A eliminação de “tal processo”, apontada no Quadro 5.5 em 2., supostamente foi
realizada como forma de diminuir o volume de texto para elaboração do slide, apoiado no fato
de que o processo já havia sido mencionado em trecho anterior. As substituições de “indicada”
por “apropriada”, “pode gerar” por “há a possibilidade de gerar” e “excelente” por “ótima”,
mostradas no Quadro 5.5 em 3., 4. e 5., são semanticamente equivalentes de forma que não
houve prejuízos à base informacional do AOP1. Nesse contexto, a interferência do leitor é
mínima, pois utiliza palavras distintas para repetir as mesmas informações do texto base.
O Quadro 5.6 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte mínimo relacionado ao
uso de operações de paráfrase, eliminação, substituição e reordenação. O conteúdo do slide 9
refere-se à seção Materiais e Métodos do AOP1, na qual são apresentados os materiais
utilizados e procedimentos realizados nos experimentos.
Quadro 5.6 – UA referente ao uso de operações de paráfrase, eliminação, substituição e reordenação:
compreensão no horizonte mínimo (G1).
Trecho do AOP1

1. 1.a) seguida de centrifugação a
3.000 rpm por 5 min 1.b) para a
retirada de materiais particulados e
eventuais impurezas. O volume
final de óleo foi medido por
gravimetria para quantificação

Slide 9

1a)

5. 6.

Composição de ácidos graxos
2. Após realizar procedimentos de
saponificação-esterificação,
a
composição química 3. em ácidos
graxos dos OGRs 5. 6. foi
detectada e 4. quantificada por
cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE).

A segunda perspectiva para identificação do horizonte mínimo é exemplificada na UA
do Quadro 5.6, com a construção de um fluxograma por meio da seleção e organização de
informações presentes no AOP. Nesse processo, o aluno expositor não discute sobre as técnicas
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e materiais empregados pelo autor, ou seja, apenas reproduz o conteúdo de outra forma. Isso
foi realizado pela utilização de paráfrase e operações de acréscimo, eliminação, substituição e
reordenação.
A paráfrase, proposta por Silva (2011) a partir da definição de Marcuschi (2010), trata
da reescrita de fragmentos do texto base de uma forma linguística para outra similar
semanticamente à original. A operação de paráfrase, representada no Quadro 5.6 por 1., é
constituída de substituição de “seguida de” por “submeter” (expressa em 1.a)) e de eliminação
de “para a retirada de materiais particulados e eventuais impurezas” (exposta em 1.b)). A
substituição foi realizada para adequar o enunciado à EO, enquanto que a eliminação foi usada
para resumir informações do texto base. Assim, constata-se a integração de estratégias
formando um novo texto sem alteração do sentido original.
Nas eliminações de “após realizar”, “em ácidos graxos dos OGRs” e “quantificada”,
indicadas no Quadro 5.6 por 2, 3. e 4., o aluno expositor exclui informações que não considera
relevante para a construção do slide, podendo recuperá-las durante a EO. A substituição de “foi
detectada” por “determinação”, apontada no Quadro 5.6 por 5., é semelhante em sentido, sendo
assim, o aluno revela compreensão no horizonte mínimo. A reordenação, apontada no Quadro
5.6 por 6., traz o termo “foi detectada” (substituído no slide por “determinação”) para o início
do tópico. Há, nesse sentido, compreensão no horizonte mínimo uma vez que a reordenação
não prejudica o sentido original do texto base, ou seja, as informações possuem a mesma
relevância e podem ser modificadas em sua ordem.
As operações evidenciadas nos exemplos serviram de fundamento para a repetição das
mesmas informações do texto base em outras palavras, termos ou expressões, ação que se
revelou indispensável para que os alunos alcançassem a compreensão no horizonte mínimo.
Além do mais, as repetições foram realizadas para fins distintos, o que possibilitou a sua análise
em diferentes perspectivas.
A compreensão no horizonte mínimo foi a mais recorrente, o que pode estar relacionado
ao receio dos estudantes em cometer erros a partir da inserção de conhecimentos pessoais e
informações que não constam no texto base, visto que os equívocos supostamente causam
prejuízo nas avaliações às quais são submetidos. Mesmo assim, Marcuschi (2008) aponta que
a repetição de ideias do texto base em outro vocábulo pode indicar compreensão textual.

5.1.3 Falta de horizonte nos slides do G1
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A falta de horizonte está associada apenas à cópia das informações do texto. Nesse
sentido, a atividade do leitor se reduz à mera repetição e não há reflexão sobre as informações
veiculadas no texto (MARCUSHI, 2008). A falta de horizonte nos slides do grupo em questão
foi escassamente identificada, com apenas quatro ocorrências, e esteve relacionado somente à
operação de retomada.
O Quadro 5.7 ilustra um exemplo relacionado ao uso da operação de retomada, a partir
da qual se discute a primeira perspectiva para identificação da falta de horizonte. O conteúdo
do slide 14 diz respeito aos resultados apresentados no AOP1.
Quadro 5.7 – UA referente ao uso de operação de retomada: compreensão na falta de horizonte (G1).
Trecho do AOP1
Slide 14

É identificada na UA do Quadro 5.7 a cópia da informação do texto base, sendo que o
aluno expositor utiliza os mesmos gráficos e legenda presentes no AOP1. Nesse caso, ocorre o
uso da operação de retomada de dois tipos, a retomada textual e a retomada na forma
iconográfica. A retomada textual refere-se ao uso da legenda original da figura, enquanto que a
retomada na forma iconográfica diz respeito ao uso da própria figura do AOP no slide.
Todas as retomadas foram realizadas por meio da cópia, de modo que não ocorreram
alterações na fonte utilizada, no número da figura, dentre outras modificações que poderiam ser
feitas em caso de reconstrução da mesma por parte do aluno expositor. Assim, tomando por
base a metodologia em voga neste trabalho, que considera a análise apenas da retextualização
escrita para escrita (AOP para slides), conclui-se que o aluno assumiu um papel passivo, pois
abstraiu o sentido do texto e o transpôs para outro lugar. No entanto, tal assertiva poderia não
ser verdadeira, caso a análise abarcasse também a retextualização escrita para fala, na qual se
consideraria a fala do aluno frente ao slide 14, o que poderia indicar a compreensão textual em
outro tipo de horizonte. Nessa perspectiva, é possível apontar uma limitação da metodologia
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aqui adotada, no que diz respeito à tessitura de considerações sobre a falta de horizonte de
compreensão textual, na perspectiva de Marcushi (2008).
Mesmo considerando a referida limitação da metodologia, poucas foram as UA que
indicaram falta de horizonte. Essa constatação não é corroborada por Santos (2006), que afirma
que, usualmente, universitários se limitam a somente repetir o conteúdo presente na literatura,
sem realizar analises críticas e próprias. Essa operação de repetição é reveladora de limitado
domínio da discursividade e uma prática social em total submissão à prática discursiva.

5.1.4 Horizonte problemático nos slides do G1

O horizonte problemático diz respeito à extrapolação por meio de conhecimentos
pessoais, ou seja, o leitor interpreta o texto além os limites das informações que ele contém
(MARCUSHI, 2008). Embora esse horizonte não seja considerado como inadequado, se situa
no limite da interpretabilidade. A compreensão nesse horizonte tem caráter pessoal e é tida
como “opinião pessoal” do estudante. Duas ocorrências de compreensão no horizonte
problemático foram verificadas nos slides do grupo em questão, associadas à operação de
acréscimo.
O Quadro 5.8 ilustra um exemplo da compreensão no horizonte problemático,
relacionado ao uso da operação de acréscimo, a partir da qual se discute a única perspectiva
para identificação do horizonte problemático. A UA referente ao Quadro 5.8 já foi mencionada
anteriormente (Quadro 5.4), durante a discussão da compreensão no horizonte máximo,
contudo, nela também se identifica o horizonte problemático. No slide 4, o aluno expositor
busca esclarecer uma solução para a problemática evidenciada no AOP: efluentes com grandes
quantidades de óleos e graxas residuais. A solução dada pelo aluno é o uso de caixas de gordura
como tratamento preliminar.
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Quadro 5.8 – UA referente ao uso da operação de acréscimo: compreensão no horizonte problemático
(G1).
Trecho do AOP1
Slide 4
Uma alternativa para minimizar o
acúmulo do material lipídico no
efluente é o uso de caixas de
gordura.

1.

É identificada na UA do Quadro 5.8 a extrapolação das informações do texto. Os
integrantes, ao pressuporem o uso de caixas de gordura como tratamento preliminar para o
problema apresentado, presume um conteúdo que não condiz com o exposto no AOP, o qual
cita que o uso de caixas de gordura é apenas uma alternativa para minimizar o acúmulo de
material lipídico no efluente. De fato, houve extrapolação das informações do texto, uma vez
que a partir do seu ponto de vista, possivelmente o aluno considera o uso de caixas de gordura
como solução do problema.
A operação de acréscimo de novas informações textuais, indicada no Quadro 5.8 por 1.,
refere-se à adição do termo “solução”. Nesse contexto, a adição serviu para ampliar o conteúdo
informacional e explicitar uma informação. Dado que se notou valorização da opinião pessoal
do expositor sobrepujando a informação do AOP, constata-se o horizonte problemático de
compreensão por meio da extrapolação da ideia matriz.
O Quadro 5.9 ilustra outro exemplo da compreensão no horizonte problemático,
relacionado ao uso da operação de acréscimo, a partir da qual se discute a única perspectiva
para identificação do horizonte problemático. No slide 10, o aluno expositor acrescenta
imagens referentes às fontes de coletas das amostras residuais, nesse caso, do restaurante
universitário, da estação de tratamento de efluentes, da fossa séptica e da indústria alimentícia.
Observa-se que, exceto a figura do restaurante universitário, as imagens são acompanhadas pela
fonte de pesquisa.
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Quadro 5.9 – UA referente ao uso da operação de acréscimo: compreensão no horizonte problemático
(G1).
Trecho do AOP1
Slide 10
Os resíduos estudados foram:
escuma da caixa de gordura de uma
indústria de alimentos (ECG-IND)
de um município da Grande
Vitória-ES; escuma da caixa de
gordura
do
restaurante
universitário
(ECG-RU)
da
Universidade Federal do Espírito
Santo - UFES; escuma da caixa de
gordura da estação de tratamento
de efluentes (ECG-ETE) da UFES;
e lodos de tanques e fossas sépticas
(LTFS) presentes no campus de
Goiabeiras da UFES.

A única perspectiva do horizonte problemático é exemplificada na UA do Quadro 5.9
a partir da extrapolação das informações do texto. Nesse sentido, os alunos ultrapassaram os
limites do AOP1 no momento em que adicionou imagens que não condizem com o conteúdo
do texto base. Enquanto que os autores do AOP1 especificam quais foram as fontes de coleta
para o desenvolvimento do trabalho (escuma da caixa de gordura de uma indústria de alimentos
de um município da Grande Vitória, escuma do restaurante universitário da Universidade
Federal do Espírito Santo UFES, escuma da caixa de gordura da estação de tratamento de
efluentes da UFES e fossas sépticas do campus de Goiabeiras da UFES), no slide 10 há o
acréscimo de imagens que generalizam os elementos em questão. Por exemplo, a imagem
associada ao restaurante universitário não corresponde ao restaurante da UFES, ao passo que o
aluno expositor não leva em consideração a origem da amostra. Isso é preocupante na medida
em tal informação é relevante para o entendimento do AOP1. Desse modo, a generalização
revelou a opinião pessoal do aluno expositor sobrepujando as informações do texto base.
O acréscimo na forma iconográfica, refere-se à adição das imagens do restaurante
universitário, da estação de tratamento de efluentes, da fosse séptica e da indústria alimentícia.
Possivelmente, a operação foi realizada para elucidar a seus espectadores o conteúdo do texto
base, de modo que isso é bastante comum em EO. No entanto, a falta de correspondência com
o AOP1 prejudicou o sentido original das ideias do mesmo.
Portanto, os slides do grupo em questão apresentam duas compreensões no horizonte
problemático, consistindo no uso da operação de acréscimo. Isso indica que em apenas dois
momentos da apresentação houve explícita inadequação da leitura. A estratégia de acréscimo
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permitiu interpretação incoerente das informações presentes no AOP, sendo que não houve uma
interferência crítica, mas uma desconsideração da informação recebida na leitura.

5.1.5 Horizonte indevido nos slides do G1

Parafraseando Marcuschi (2008), o horizonte indevido é o nível de compreensão
errônea. É um aspecto que merece destaque pois revela falta de entendimento do conteúdo e
dificuldades no emprego de operações de retextualização.
Foi possível identificar nas UA do grupo em questão duas ocorrências de compreensão
no horizonte indevido. O horizonte indevido esteve associado a duas operações de substituição.
O Quadro 5.10 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte indevido relacionado ao uso
de operação de substituição. A UA nele apresentada já foi mencionada anteriormente (Quadro
5.5) durante a discussão da compreensão no horizonte mínimo, contudo, nela também se
identifica o horizonte indevido. Conforme mencionado, o conteúdo do slide 16 apresenta o
desfecho da EO.
Quadro 5.10 – UA referente ao uso da operação de substituição: compreensão no horizonte indevido
(G1).
Trecho do AOP1
Slide 16
1. Esta mistura de ácidos graxos saturados
e insaturados pode gerar um biodiesel com
excelente qualidade.

1.

A primeira perspectiva para identificação do horizonte indevido é exemplificada na UA
do Quadro 5.10, a partir da mudança do conteúdo informacional do texto base, o que acarretou
falseamento das ideias presente no mesmo. A modificação sugere que o aluno expositor não
compreendeu que o que gera um biodiesel de excelente qualidade é a mistura de ácidos graxos
saturados e insaturados, e não a grande variedade de ácidos graxos.
A substituição “esta mistura de ácidos graxos saturados e insaturados” por “devido à
grande variedade de ácidos graxos”, indicada por 1., não é equivalente em sentido. Desse modo,
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possivelmente, o uso da operação foi originado de uma interpretação errônea por parte do leitor,
gerando alteração da ideia defendida pelo autor do AOP e consequências para a construção do
sentido da apresentação oral.
De acordo com a análise apresentada, a compreensão no horizonte indevido manifestouse em somente dois momentos durante a EO, portanto foi um horizonte pouco recorrente.

5.2 Análise dos slides do G2
Neste tópico foram analisadas dezenove UA compostas por excertos dos AOP2 e os
respectivos slides do G2. Estes serviram como material de apoio a uma EO que foi apresentada
em doze minutos, a partir da leitura do AOP2.
O AOP2 trata do processo de transesterificação de óleos vegetais, tanto refinados,
quanto usados. Nesse contexto, o processo foi escolhido devido ao fato de ser simples, melhorar
o desempenho dos óleos vegetais como combustíveis e obter produtos com características
semelhantes ao óleo diesel obtido do petróleo. Além disso, relata o uso de propriedades físicas,
como a densidade, para determinar a fração de ésteres etílicos obtidos no processo. Os autores
apresentam a metodologia como alternativa na caracterização de produtos preparados em locais
onde não se dispõem de métodos analíticos rigorosos.
No procedimento experimental, os autores evidenciam o uso de catalisadores básicos,
como KOH e carbonato de potássio, na conversão dos óleos vegetais em ésteres. Posto isso, a
verificação da conversão é realizada por meio da técnica Cromatografia em Camada Delgada
(CCD), comumente utilizada na química para separar compostos químicos. A pureza dos ésteres
obtidos foi examinada a partir de testes, como densidade, índice de iodo, entres outros,
conforme recomendações da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os resultados apontam que
a técnica do uso de propriedades físicas para determinar o grau de pureza do biodiesel preparado
é adequada para pequenas unidades de produção do biodiesel, sendo rápida e precisa. Além
disso, a taxa de conversão do óleo refinado foi maior que do óleo usado. O hidróxido de potássio
foi o que mostrou melhor rendimento na conversão de óleos vegetais.
Na Tabela 5.2 é possível verificar o número total de ocorrências de cada operação de
retextualização e de cada horizonte de compreensão revelado na análise. Ressalta-se que os
slides do G2 e as respectivas classificações de horizontes determinados para um deles encontrase no Apêndice D.
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Tabela 5.2 – Frequência do uso das operações de retextualização na elaboração dos slides do G2 e
horizontes de compreensão textual revelados em cada caso.
Operações

de

Falta de

Horizonte

Horizonte

Horizonte

Horizonte

horizonte

mínimo

máximo

problemático

indevido

Acréscimo

3

14

Eliminação

47

4

Reordenação

8

Substituição

13

Retextualização

Condensação
Retomada

TOTAL

17
2

2

1

14
1

6

8

8

55
8

5

Paráfrase

TOTAL

8
18

1

89

25

19
3

2

Fonte: Autoria própria.

A análise da Tabela 5.2 evidencia que todos os horizontes de compreensão textual
reconhecidos por Marcuschi (2008) foram identificados nos slides do G2. Houve
predominância da compreensão no horizonte mínimo (89 ocorrências), ao passo que a menor
frequência esteve associada ao horizonte indevido (duas ocorrências). A compreensão no
horizonte máximo (25 ocorrências) foi identificada em determinadas ocasiões, embora não se
destaque quando comparado ao horizonte mínimo. A falta de horizonte (oito ocorrências) e o
horizonte problemático (três ocorrências) também apareceram na análise.
No que diz respeito à retextualização na passagem do texto base para os slides do G2, a
operação mais empregada foi a de eliminação (55 ocorrências), enquanto que a condensação
foi a menos recorrente (seis ocorrências). A quantidade de usos das operações de acréscimo
(dezessete ocorrências), paráfrase (dezenove ocorrências) e substituição (quatorze ocorrências)
revela que as mesmas foram significativas na elaboração dos slides. A retomada e a reordenação
(oito ocorrências), não se destacaram, no entanto, serão mencionadas ao longo da discussão. A
seguir são discutidas as UA do G2.

5.2.1 Horizonte máximo nos slides do G2

Verificamos 25 ocorrências de compreensão textual no horizonte máximo (Tabela 5.2),
sendo o segundo horizonte mais recorrente nos slides do G2. O horizonte máximo esteve
relacionado a operações de acréscimo (quatorze ocorrências), condensação (cinco ocorrências),
eliminação (quatro ocorrências), paráfrase (uma ocorrência) e substituição (uma ocorrência).
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Assim, dentre as mencionadas, a operação mais frequente foi a acréscimo, ao passo que as
menos frequentes foi a de paráfrase e a de substituição.
O Quadro 5.11 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte máximo relacionado
ao uso da operação de acréscimo. O conteúdo do slide 6 apresenta imagens que representam
grãos comumente utilizados na produção de óleos vegetais.
Quadro 5.11 – UA referente ao uso da operação de acréscimo: compreensão no horizonte máximo (G2).
Trecho do AOP2
Slide 6
Não há trecho correspondente
no AOP2
1.

A primeira perspectiva para identificação do horizonte máximo é exemplificada na UA
do Quadro 5.11, com a realização de uma atividade inferencial a partir da inserção de uma
figura associada a um conteúdo que não constava no texto base. Segundo Oliveira e Queiroz
(2017) as ilustrações aparecem com frequência em apresentações orais com a finalidade de
facilitar a compreensão por parte dos espectadores. Nesse contexto, a adição da figura é
adequada em virtude da exposição de imagens que remetem exemplos de grãos responsáveis
pela produção de óleos vegetais (soja, amendoim, girassol e milho), os quais podem ser
facilmente reconhecidos pelos espectadores. Para isso, o aluno expositor buscou um
conhecimento adquirido pela experiência de vida, além de uma forma de transmitir o
conhecimento, revelando compreensão no horizonte máximo.
No referido exemplo, foi evidenciada a operação de acréscimo na forma iconográfica,
apontado em 1. (Quadro 5.11), em virtude da adição de uma figura. De acordo com Lacerda
(2001), os textos não apresentam todas as informações necessárias à sua compreensão, pois
caso isso ocorresse, eles seriam imensos. Cabe aos alunos preencheram as lacunas existentes
no texto, recorrendo ao seu conhecimento de mundo, conforme evidenciado no slide 6.
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O Quadro 5.12 ilustra um exemplo da compreensão no horizonte máximo, relacionado
ao uso da operação de substituição. O conteúdo do slide 8 evidencia a reação de
transesterificação, sendo uma das formas de se obter o biodiesel.
Quadro 5.12 – UA referente ao uso da operação de substituição: compreensão no horizonte máximo
(G2).
Trecho do AOP2
Slide 8

1.

Outro exemplo da primeira perspectiva para identificação do horizonte máximo é
exemplificado na UA do Quadro 5.12, com a realização de uma atividade inferencial, a partir
da alteração de informações do texto base. Observa-se a busca por informações além das
dispostas no AOP2, visto que, no slide, os compostos envolvidos na reação de transesterificação
estão representados por uma ramificação diferente daquela do texto base. Além disso, a reação
é relacionada a um site de pesquisa, o que indica a procura por informações na internet na
expansão do conhecimento e no auxílio da elaboração da EO. A partir disso e dos
conhecimentos prévios dos alunos envolvidos na elaboração dos slides, houve identificação da
reação de transesterificação, disposta em forma de figura no AOP2, e modificação da imagem
representativa da reação.
Conforme dito anteriormente, a substituição, identificada no Quadro 5.12 por 1., é
efetuada no intuito de alterar a figura que indica como se dá o processo de transesterificação.
Nesse sentido, as duas ilustrações apontam os mesmos reagentes (triglicerídeos e álcool) e
produtos (ésteres de ácidos graxos/biodiesel e glicerol), porém em distintas representações.
Enquanto que a figura do AOP2 apresenta os grupos ésteres na mesma direção, a figura do slide
representa em diferentes direções. Diferentemente do que foi observado nos slides do G1, a
substituição aqui aponta o horizonte máximo, isto porque requisita de conhecimento específico
da química para a sua efetuação.
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O Quadro 5.13 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte máximo relacionado
ao uso das operações de acréscimo. O conteúdo do slide 7 retrata os principais destinos dados
aos óleos de frituras, em particular, à produção de biodiesel.
Quadro 5.13 – UA referente ao uso da operação de acréscimo: compreensão no horizonte máximo (G2).
Trecho do AOP2
Slide 7
Vários tipos de óleos vegetais já
foram testados na preparação do
1.
biodiesel (canola, soja, milho,
2.
girassol, mamona, algodão etc.)
(...)
Destaca-se ainda o uso de óleos
utilizados em frituras cuja
finalidade mais nobre era até então
a produção de sabão ou
descartados em aterro sanitário.

3.

A segunda perspectiva para identificação do horizonte máximo é exemplificada na UA
do Quadro 5.13, a partir da reunião de informações e realização de atividades inferenciais.
Nesse sentido, o aluno expositor foi capaz de elaborar o título “óleos de frituras” para o slide 7.
Além disso, propôs equivalência de sentido entre a produção de sabão e a saponificação, além
de reconhecer a produção do biodiesel como um dos destinos dos óleos utilizados nas frituras.
Em todos os casos, houve percepção do sentido global do texto base e leitura das entrelinhas,
de modo que o conteúdo foi abordado na EO de forma distinta do AOP2 (MARCUSCHI, 2001).
O acréscimo apontado no Quadro 5.13 por 1., indica a adição do título “óleos de frituras”
ao slide 7. Para Marcuschi (2001), o título é a primeira entrada cognitiva no texto, uma vez que
é possível desenvolvermos uma série de suposições iniciais sobre o conteúdo que será
apresentado, além de adiantarmos hipóteses de conteúdos com base em nossas expectativas.
Nessa concepção, a sugestão de títulos para textos é uma forma de trabalhar os conteúdos
globalmente que, nesse caso, depende da compreensão das ideias dispostas do texto base.
Os acréscimos, indicados no Quadro 5.13 pelos números 2. e 3., apontam a adição dos
termos “(saponificação)” e “e mais...”, os quais não constam no texto base. No primeiro caso,
a inserção do termo foi realizada com o intuito de igualar a expressão “produção de sabão” à
reação de saponificação. Isso é coerente, uma vez que a saponificação envolve formação de sais
de ácidos graxos, comumente denominado sabão. Supõe-se que o reconhecimento da
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equivalência entre ambos os termos se deu por meio do domínio do vocabulário por parte do
aluno expositor ou por meio de um conhecimento adquirido a partir de pesquisas para a
elaboração da EO. Além do mais, destaca-se que houve preocupação por parte do aluno em
tornar a linguagem mais formal no contexto da EO, na medida em que isso foi possibilitado
pelo mesmo nível de formação dos estudantes. No que se refere ao segundo caso,
possivelmente, a expressão “e mais...” foi utilizada para despertar a atenção do público, dado
que a informação subsequente é umas das mais relevantes para o entendimento da EO.
Para Marcuschi (2008), o horizonte máximo de compreensão textual é considerado ideal
perante o seu alto grau de complexidade. Diante disso, considera-se que o resultado obtido em
relação ao número total de ocorrências de compreensão é positivamente satisfatório, visto que
o mesmo foi atingido em várias ocasiões nos slides do grupo em questão.

5.2.2 Horizonte mínimo nos slides do G2

O horizonte mínimo nos slides do G2 foi o mais numeroso, com 89 ocorrências, e esteve
relacionado a operações de eliminação (47 ocorrências), paráfrase (dezoito ocorrências),
substituição (treze ocorrências), reordenação (oito ocorrências) e acréscimo (três ocorrências).
A operação mais recorrente foi a de eliminação, ao passo que a menor frequência esteve
associada à operação de acréscimo.
O Quadro 5.14 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte mínimo relacionado
ao uso de operações de eliminações e reordenação. O conteúdo do slide 12 expõe o modo de
preparo de amostras compostas por éster e mono, di e triglicerídeos para a obtenção de uma
curva padrão, cuja função é associar o grau de pureza com a densidade da amostra.
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Quadro 5.14 – UA referente ao uso das operações de eliminações de reordenação: compreensão no
horizonte mínimo (G2).
Trecho do AOP2
Slide 12
3. Estas amostras, contendo o éster
e mono, di e triglicerídeos foram
preparadas para se obter uma curva
4. padrão que relacionasse 5. o grau
6.
de pureza, ou seja, o percentual do
éster com a densidade da amostra.
1. Foram preparadas amostras com
6. diferentes graus de pureza, 2. ou
seja, com diferentes percentagens
do éster.

A primeira perspectiva para identificação do horizonte mínimo é exemplificada na UA
do Quadro 5.14, a partir da leitura parafrástica do texto, visto que houve eliminação de partes
de parágrafos constituintes da seção Materiais e Métodos do AOP2, além de modificarem a
ordem das informações do texto base, se limitando à mera repetição. As eliminações, indicadas
no Quadro 5.14 pelos números 1. (Foram preparadas amostras) 2. (ou seja, com diferentes
percentagens do éster), 3. (Estas amostras, contendo o éster e mono, di e triglicerídeos foram
preparadas para se), 4. (padrão) e 5. (o grau de pureza, ou seja,) possivelmente, foram realizadas
com o intuito de diminuir o volume de texto na apresentação das informações do texto base.
Nota-se que a supressão não ocasionou danos à base informacional do AOP2, o que caracteriza
indícios de compreensão textual. Por outro lado, a elaboração do slide se limitou à mera
repetição das informações do texto base por meio de outras palavras.
Conforme ilustrado no Quadro 5.14 em 6., o leitor modifica a ordem das ideias
apresentadas no texto base por meio do uso da operação de reordenação. Nesse sentido, a
reordenação traz o trecho “diferentes graus de pureza” para o início do slide, assim como o
trecho “obter uma curva que relacionasse o percentual do éster com a densidade da amostra”
para o fim. O uso da operação não prejudicou o sentido original do texto base, visto que
enquanto o autor explicitou a razão da escolha daquele modo de preparo da amostra no início
do parágrafo com posterior descrição desse modo, o aluno expositor, primeiramente retratou o
preparo de amostra para em seguida apresentar o motivo de tal escolha.
O Quadro 5.15 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte mínimo relacionado
ao uso da operação de paráfrase. O conteúdo do slide 14 expõe de forma diferenciada os

79

resultados presentes no AOP2 referentes ao rendimento médio da reação, à taxa de conversão
e à formação de glicerina.
Quadro 5.15 – UA referente ao uso da operação de paráfrase: compreensão no horizonte mínimo (G2).
Trecho do AOP2
Slide 14
Através do balanço de massa do
processo, obteve-se como rendimento
médio da reação 55,1 ± 3,4% (% m/m)
1.
quando utilizado o óleo refinado. O
rendimento médio para a reação com
o óleo usado em frituras, foi de 48,3 ±
3,5%. Considerando somente a
quantidade de óleo que entra na
reação, a taxa de conversão média foi
95,2 ± 1,2% e 88,5 ± 2,4% para o óleo
refinado
e
óleo
usado,
respectivamente. Como subproduto
da reação houve a formação de
glicerina, 11,5% ± 2,7 para o óleo
refinado e 10,0% ± 2,3.

A segunda perspectiva para identificação do horizonte mínimo é exemplificada na UA
do Quadro 5.15, com a construção de uma tabela por meio da seleção e organização de
informações presentes no AOP2. Segundo Lima (2019), as tabelas são caracterizadas por um
conjunto de dados numéricos dispostos em função de determinada classificação. Quando
utilizadas para a apresentação de informações, tal como ocorre no exemplo, é essencial que se
compreenda o conteúdo presente no texto base. De acordo com recomendações de Oliveira e
Queiroz (2011), os números de uma tabela devem ser arredondados quando apresentados em
EO, o que não ocorreu no slide 14. A falta de reflexão quanto à forma de apresentação do
conteúdo do AOP2 aliado à compreensão das informações do texto base para a construção da
tabela indicou o horizonte mínimo.
Assim como as ilustrações, as tabelas costumam ser usadas frequentemente em
apresentações para facilitar a compreensão por parte dos espectadores (OLIVEIRA; QUEIROZ,
2011). A paráfrase na forma iconográfica apontada no Quadro 5.15 pelo número 1.,
possivelmente foi utilizada como meio de esclarecer aos espectadores, a partir de uma tabela,
as diferenças dos resultados obtidos do óleo usado e do refinado em relação ao rendimento
médio, taxa de conversão e formação de glicerina.
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Conforme dito anteriormente, o horizonte mínimo de compreensão textual foi o mais
numeroso nos slides do G2 se comparado aos outros horizontes. Isso reflete o uso de operações
de retextualização na repetição do conteúdo ao AOP2 por meio de outras palavras.

5.2.3 Falta de horizonte nos slides do G2

Oito ocorrências de compreensão na falta de horizonte foram verificadas nos slides do
G2 (Tabela 5.2), associadas à operação de retomada. O Quadro 5.16 ilustra um exemplo
relacionado ao uso da operação de retomada, a partir da qual se discute a primeira perspectiva
para identificação da falta de horizonte. O conteúdo do slide 13 explícita os valores dos fatores
de retenção obtidos a partir da transesterificação do óleo usado e virgem. De acordo com a
literatura, o fator de retenção de uma substância representa a relação existente entre a distância
percorrida pela mesma e a distância percorrida pela fase móvel (COLLINS; BRAGA,
BONATO, 2006).
Quadro 5.16 – UA referente ao uso da operação de retomada: compreensão na falta de horizonte (G2).
Trecho do AOP2
Slide 13

No Quadro 5.16 é identificado a falta de horizonte a partir da cópia do conteúdo disposto
no texto base. Nesse caso, houve utilização da mesma tabela presente no AOP2. Diferentemente
do que foi observado nos slides do G1, há substituição da numeração que exprime a ordem de
apresentação da tabela, possivelmente realizada com o intuito de aperfeiçoar a EO. Por outro
lado, não ocorreram alterações em relação à fonte e informações da tabela, caracterizando o uso
da retomada iconográfica e consequentemente indícios da falta de horizonte.
Conforme dito anteriormente, a metodologia aqui apresentada possui uma limitação na
identificação desse horizonte, visto que não é possível afirmar firmemente se houve ou não
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reflexão sobre as informações veiculadas no texto por parte do aluno expositor. Por outro lado,
a cópia das informações do AOP2 pode comprometer a qualidade da EO pois, de acordo com
recomendações de Oliveira e Queiroz (2011), na apresentação de tabelas, figuras e gráficos é
necessário destacar-se os dados mais importantes, fato que não se efetivou no slide 13.

5.2.4 Horizonte problemático nos slides do G2

Verificamos três ocorrências de compreensão textual no horizonte problemático (Tabela
5.2). O horizonte esteve relacionado a operações de eliminação (duas ocorrências) e
condensação (uma ocorrência). O Quadro 5.17 ilustra um exemplo de compreensão no
horizonte problemático relacionado ao uso das operações de condensação precedida por
eliminação. No slide 9, o aluno expositor do G2 buscou relatar os problemas envolvidos na
transesterificação de óleos vegetais, refinados e usados.
Quadro 5.17 – UA referente ao uso das operações de condensação precedida por eliminação:
compreensão no horizonte problemático (G2).
Trecho do AOP2
Slide 9
1. Como pode ser visto a
transesterificação
de
óleos
vegetais, refinados ou usados, já é
bastante conhecida, todavia o
1.
problema maior é a quantificação
dos ésteres formados (etil éster ou
metil éster, de acordo com o
álcool). (...)
Dependendo do tempo da reação e
das razões entre reagentes, além do
éster, podemos ter também mono,
di e triglicerídeos, os quais
comprometem a qualidade do
biodiesel e diminuem a pureza do
éster obtido.

A única perspectiva para identificação do horizonte problemático nos slides do G2 é
exemplificada na UA do Quadro 5.17, a partir da extrapolação de informações do texto base.
Nesse sentido, o autor do AOP2 aponta que a dificuldade em relação à reação de
transesterificação de óleos vegetais, refinados ou usados está na quantificação dos ésteres
formados. Já o aluno expositor relata dois problemas envolvidos na reação: a quantificação dos
ésteres e a qualidade e pureza do biodiesel. Em relação ao primeiro problema, há indícios de
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compreensão do texto base, o equívoco surge na identificação do segundo problema. Nota-se
que possivelmente os alunos consideram a qualidade e pureza do biodiesel como fatores
problemáticos na reação de transesterificação, o que não condiz com o exposto no AOP2.
A operação de condensação precedida por eliminação, indicada no Quadro 5.17 por 1.,
foi realizada para resumir em um tópico “qualidade e pureza do biodiesel” ideias contidas em
um parágrafo do texto base. A princípio, a redução de informações é adequada, dado que em
uma EO os alunos devem evitar escrever textos longos (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2011),
contudo, torna-se problemática quando o aluno expositor do grupo em questão desconsidera
escritos relevantes para a compreensão da apresentação por parte do público. Nesse cenário, de
acordo com o autor do AOP2, o tempo de reação e a razão entre os reagentes influenciam
diretamente na qualidade e pureza do biodiesel, conhecimento que não foi comunicado aos
espectadores. Desse modo, supõe-se que um dos problemas envolvidos na reação de
transesterificação é a qualidade e pureza do éster formado, transparecendo a opinião do aluno
expositor, contudo, afastando-se a das ideias do texto base.

5.2.4 Horizonte indevido nos slides do G2

Identificou-se na UA do G2 duas ocorrências de compreensão no horizonte indevido
associada à operação de eliminação, conforme evidencia a Tabela 5.2. O slide 10 explicita, por
meio de um fluxograma, o conteúdo presente na seção Método e Materiais do AOP2. Nesse
sentido, é identificado o processo de transesterificação da amostra.
Quadro 5.18 – UA referente ao uso da operação de eliminação: compreensão no horizonte indevido
(G2).
Trecho do AOP2
(...) foi lavada com uma solução
aquosa de HCl 0,5% para
neutralizar o KOH remanescente e
retirar eventuais traços de álcool
ou glicerina.
1. Após decantar novamente, a
amostra foi levada ao evaporador
rotatório a 70 oC (...)

Slide 10
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A segunda perspectiva do horizonte indevido é exemplificada na UA do Quadro 5.18, a
partir da exclusão de informações do texto base necessárias para a compreensão do método
experimental utilizado no trabalho. Enfatiza-se que até o momento a primeira perspectiva fora
identificada apenas nos slides do G1 e a segunda perspectiva, somente nos slides do G2.
Retomando o exemplo, de acordo com Oliveira e Queiroz (2011), a metodologia deve ser escrita
de maneira que seja reprodutível. Isto torna-se complexo na medida em que as limitações de
espaço obrigam o autor a resumir o seu texto, o que pode levar à remoção de informações
relevantes. Em relação a EO, sabe-se que existe um tempo estipulado, o que restringe a
abordagem de todo o conteúdo presente no artigo. Nesse cenário, os alunos devem atentar-se
no que diz respeito à eliminação de informações relevantes, de modo que o método seja
reprodutível.
A eliminação do trecho “Após decantar novamente” do texto base, indicada pelo número
1. no Quadro 5.18, é imprópria uma vez que por meio dela é anulada uma informação relevante
do AOP2. Desse modo, a operação prejudica a clareza das informações e acarreta em prejuízos
ao entendimento da EO. Segundo Silva (2013), é essencial que o uso da operação de eliminação
não prejudique o sentido geral da apresentação, sendo necessário chamar a atenção dos alunos
quanto à utilização adequada.

5.3 Análise dos slides do G3
Neste tópico foram analisadas dezesseis UA compostas por excertos do AOP3 e os
respectivos slides do G3. Estes serviram como material de apoio a uma EO que foi apresentada
em onze minutos, a partir da leitura do AOP3.
O AOP3 parte da ideia de que o Brasil, em 2010, era o segundo produtor mundial de
biodiesel. A partir de 2008, a utilização de sebo bovino no país como matéria-prima para a
produção de biodiesel tornou-se expressiva. Nesse cenário, até então, não existia qualquer
investigação sobre a natureza do resíduo sólido formado na produção deste tipo de biodiesel.
Desse modo, o AOP3 trata do estudo sobre a composição do precipitado de biodiesel de sebo
bovino.
Para isso, os autores utilizaram duas técnicas analíticas de identificação: Cromatografia
a Gás com Detector de Ionização de Chama (CG-DIC) e Termogravimetria (TG). A primeira
tem como princípio a combustão de compostos na chama, com posterior envio de sinal elétrico
pelo detector e registro gráfico, cuja área é proporcional à concentração do analito. A segunda
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mede a variação em uma propriedade física de uma amostra submetida a certas temperaturas.
Os padrões utilizados como referência na análise foram a monopalmitina e a monoestearina. Os
autores verificaram ao longo da análise que a formação do precipitado reduziu os níveis de
monoglicerídeos e aumentou os de di- e triglicerídeos no biodiesel de sebo bovino.
Os resultados da análise cromatográfica confirmaram a natureza do precipitado como
sendo basicamente composto de monoglicerídeos saturados, com predominância de
monopalmitina e monoestearina. Além disto, a análise da termogravimetria do resíduo apontou
perfil semelhante ao de decomposição térmica dos padrões de referência, comprovando os
resultados obtidos anteriormente.
Na Tabela 5.3 é possível verificar o número total de ocorrências de cada operação de
retextualização e de cada horizonte de compreensão revelado na análise. Ressalta-se que os
slides do G3 e as respectivas classificações de horizontes determinados para um deles encontrase no Apêndice E.
Tabela 5.3 – Frequência do uso das operações de retextualização na elaboração dos slides do G3 e
horizontes de compreensão revelados em cada caso.
Operações

de

Retextualização

Falta de

Horizonte

Horizonte

Horizonte

Horizonte

horizonte

mínimo

máximo

problemático

indevido

Acréscimo

9

5

Eliminação

35

3

Reordenação

9

Substituição

32

Condensação
Retomada

2

17

4

42

1

10

1

33

4

4

4

Paráfrase
TOTAL

1

5
18

4

TOTAL

103

18
12

2

7

Fonte: Autoria própria.

A análise da Tabela 5.3 evidencia que o aluno do grupo em questão manifestou todos
os horizontes de compreensão reconhecidos por Marcuschi (2008). Houve predominância de
compreensão no horizonte mínimo (103 ocorrências), ao passo que a menor frequência esteve
relacionada ao horizonte problemático (duas ocorrências). Foram identificadas doze
ocorrências de compreensão no horizonte máximo e sete no horizonte indevido, de modo que
os números não foram tão expressivos. A falta de horizonte (quatro ocorrências) também
apareceu na análise.
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No que diz respeito à retextualização na passagem do texto base para os slides, a
operação de eliminação foi a mais comum (42 ocorrências), enquanto que a condensação
(quatro ocorrências) e a retomada (cinco ocorrências) foram as menos recorrentes A quantidade
de usos das operações de substituição (33 ocorrências), paráfrase (dezoito ocorrências),
acréscimo (dezessete ocorrências) e reordenação (dez ocorrências) revela que as mesmas foram
significativas na elaboração da EO. A seguir são discutidas as UA do G3.

5.3.1 Horizonte máximo nos slides do G3

Foram identificadas doze ocorrências de compreensão no horizonte máximo (Tabela
5.3), sendo um horizonte pouco recorrente. O horizonte máximo esteve vinculado a operações
de acréscimo (cinco ocorrências), eliminação (três ocorrências) e condensação (quatro
ocorrências). Desse modo, dentre as mencionadas, a operação que mais se destacou foi a de
acréscimo, seguida da condensação.
O Quadro 5.19 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte máximo associado ao
uso das operações de acréscimo. O slide 6, relativo à introdução da EO, evidencia a produção
do biodiesel por meio da construção de um tópico que descreve o processo e uma figura que
representa a reação de transesterificação.
Quadro 5.19 – UA referente ao uso da operação de acréscimo: compreensão no horizonte máximo (G3).
Trecho do AOP3
Slide 6
Não há trecho correspondente
1.
no AOP3
2.

3.

A primeira perspectiva para identificação do horizonte máximo é exemplificada na UA
do Quadro 5.19, com a realização de atividades inferenciais a partir da inserção de texto e
imagem que não estão presentes no texto base. Nota-se que o aluno expositor opera com o
acréscimo de informações, na busca da ampliação do conteúdo do AOP3, seja para definir
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termos intimamente relacionados ao biodiesel, seja para explicitar o processo de produção do
mesmo (SANTOS, 2006).
Os acréscimos, apontados por 1. e 2. (Quadro 5.19), correspondem à adição de
informações textuais que não constam no texto base, sendo o título “Produção do biodiesel” e
o tópico “obtenção a partir da reação de transesterificação, onde um triglicerol reage com o
metanol, formando glicerol e o éster metílico de ácido graxo”. Considerando que a reação de
transesterificação é, em geral, discutida nos cursos de química, o uso da operação possui a
função de enriquecer a EO, o que indica a tentativa de aproximar o conteúdo do AOP3 com a
realidade dos expectadores (SILVA, 2013). O acréscimo na forma iconográfica, indicado pelo
número 3. (Quadro 5.19), implica na adição de figura correlata ao texto presente no slide 6. Isso
significa que além da descrição do processo de transesterificação, o aluno expositor explicitou
as estruturas químicas correspondentes aos reagentes e produtos envolvidos na reação. Nesse
cenário, inferimos que os acréscimos, quando relacionados ao horizonte máximo, envolvem
diretamente a compreensão do texto matriz, cuja complexidade depende da coerência entre o
conteúdo exposto no texto base e as informações apresentadas na EO.

5.3.2 Horizonte mínimo nos slides do G3

O horizonte mínimo nos slides do G3 apresentou frequência extremamente alta, sendo
o mais numeroso, com 103 ocorrências (Tabela 5.3). Nesse sentido, esteve relacionado a
operações de eliminação (35 ocorrências), substituição (32 ocorrências), paráfrase (18
ocorrências), reordenação (nove ocorrências) e acréscimo (nove ocorrências). A operação mais
recorrente foi a de eliminação, ao passo que a menor frequência esteve relacionada com a de
acréscimo.
O Quadro 5.20 ilustra um exemplo de compreensão no horizonte mínimo relacionado
ao uso das operações de paráfrase, acréscimo, substituições, eliminações e reordenação. O slide
10 expõe parte do procedimento experimental desenvolvido pelos autores do AOP3, bem como
as amostras utilizadas. Ainda há apontamento de uma das conclusões expressa no texto base.

87

Quadro 5.20 – UA referente ao uso da operação de paráfrase, acréscimo, substituições, eliminações e
reordenação: compreensão no horizonte mínimo (G3).
Trecho do AOP3
Slide 10
5. As amostras 4. foram
analisadas
pelas
técnicas
4.
comparativas de cromatografia a
gás com detector de ionização de
chama
(CG-DIC)
e
17.
termogravimetria 6. (TG) 7. para
16 1.
verificar a natureza do resíduo,
.
3.
2.
usando
monopalmitina
e
monoestearina como padrões de
referência.
(...)
11.
16.
Os
resultados
cromatográficos confirmaram a
natureza do resíduo 12. como
sendo
basicamente
monoglicerídeos saturados, 13.
com
predominância
de
monopalmitina e monoestearina,
este como 14. componente
majoritário 15. do precipitado.
8. Foram coletados 30 L de
biodieseis de sebo bovino
(também
identificados
por
B100), 17. recém-produzidos, de
dois produtores 9. nacionais
autorizados pela ANP que
utilizam a rota metílica de
transesterificação,10.
identificados como produtores X
e Z.

A primeira perspectiva para identificação do horizonte mínimo é exemplificada na UA
do Quadro 5.20, a partir do parafraseamento das informações do texto matriz, ou seja, o
reconhecimento e reprodução do conteúdo por meio de outras palavras, de modo que a
retextualização efetuada interferiu no conteúdo do AOP3 (SANTOS, 2006). Para tanto, foram
observados tanto o recurso da inserção, como o da omissão, o da reordenação e das substituições
de expressões. Observa-se no Quadro 5.20, a realização de três paráfrases elaboradas em três
tópicos a partir de três parágrafos distintos do texto base. Todas são compostas por acréscimos,
substituição, eliminações e reordenações.
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Os acréscimos das expressões “foram analisadas amostras de dois”, “concluiu-se” e “é
composto”, indicados por 1., 2. e 3. revelam uma função diferente daquela verificada no
horizonte máximo de compreensão, dado que são efetuados para dar coerência à EO. Isso
significa que as adições não revelaram reflexão das informações dispostas no AOP3, indicando
o horizonte mínimo. A substituição da expressão “foram analisadas pelas” por “foi realizada a
partir de”, apontada por 4., não é equivalente em sentido, porém, possui a mesma função dos
acréscimos mencionados anteriormente, ou seja, garantir a coerência das informações dispostas
no slide. Nesse sentido, o uso da substituição é coerente com o texto base, revelando indícios
de compreensão.
As eliminações de “as amostras”, “(TG)”, “para verificar a natureza do resíduo, usando
monopalmitina e monoestearina como padrões de referência.”, “Foram coletados 30 L de
biodieseis de sebo bovino (também identificados por B100)”, “nacionais autorizados pela ANP
que utilizam a rota metílica de transesterificação”, “identificados como”, “Os resultados
cromatográficos confirmaram a natureza” e “como sendo basicamente monoglicerídeos
saturados”, “com predominância de”, “componente” e “do precipitado”, indicados por 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. e 15., foram efetuadas com o intuito de resumir as informações
dispostas no AOP3. Uma vez que a supressão não alterou os significados sugeridos pelo texto
de origem, supõe-se indícios de compreensão do texto base. Foram efetuadas duas
reordenações, evidenciados no Quadro 5.20 por 16. e 17. de modo que apenas no primeiro caso
foi realizada a inversão dos parágrafos do AOP3. Nesse sentido, os autores do AOP3, a
princípio, comentam sobre os resultados cromatográficos e na sequência, descrevem as
amostras x e y. Já no slide 10, ocorre a inversão destas informações. Em relação às demais
reordenações, houve modificação das ideias no próprio parágrafo. Para Silva (2013), o uso da
operação de reordenação é complexo visto que o seu sucesso depende da modificação da ordem
das ideias, sem que ocorra alteração do tipo de relação de sentido estabelecida entre elas. Ainda,
menciona que a operação costuma ser integrada às paráfrases, conforme efetuado no exemplo.
O horizonte mínimo nos slides do G3 foi marcado pela operação de paráfrase,
ocasionando, muitas vezes, na apresentação de textos longos e poucos adequados à EO. Apesar
de ser uma operação de extrema relevância, quando exclusiva, torna a EO uma mera reprodução
das informações do texto base. Nesse caso, torna-se relevante orientar os alunos no que diz
respeito à produção satisfatória dos slides, que servem de apoio à EO (SILVA, 2013).

5.3.3 Falta de horizonte nos slides do G3
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A falta de horizonte nos slides do G3 foi identificada, com quatro ocorrências, e esteve
relacionada somente à operação de retomada. O Quadro 5.21 revela um exemplo relacionado
ao uso da operação de retomada, a partir da qual se discute a primeira perspectiva para
identificação da falta de horizonte. O slide 11 expõe uma tabela, presente na seção Resultados
e Discussão do AOP3, por meio da qual se discute as porcentagens de monoglicerídeos
identificadas nos resíduos sólidos pela técnica CG-DIC.
Quadro 5.21 – UA referente ao uso da operação de retomada: compreensão na falta de horizonte (G3).
Trecho do AOP3
Slide 11

1.

A primeira perspectiva da falta de horizonte é exemplificada na UA do Quadro 5.21, a
partir da cópia das informações do texto base. Diante disso, o aluno expositor efetuou três
retomadas, sendo duas textuais e uma na forma iconográfica. A retomada textual, aqui
identificada por 1., se difere daquelas observadas nos slides do G1 e G2, considerando que não
houve cópia da legenda original da tabela, mas sim do fragmento constituinte dela, nesse caso,
a expressão “teor de monoglicerídeos (% massa)”. A segunda retomada textual, expressa por 2.
no Quadro 5.21, é detectada por meio da cópia de uma nota de rodapé. A retomada na forma
iconográfica se refere ao uso da mesma tabela disposta no texto base, sem qualquer
reconstrução da fonte e tamanho utilizado, bem como do conteúdo informacional.
O Quadro 5.22 revela um outro exemplo da falta de horizonte relacionado ao uso da
operação de retomada, a partir da qual se discute a segunda a perspectiva para identificação da
falta de horizonte. A UA referente ao Quadro 5.22 já foi mencionada anteriormente (Quadro
5.20), durante a discussão da compreensão no horizonte máximo, contudo, nela também se
identifica a falta de horizonte. No slide 10, o aluno expositor relata sobre o conteúdo presente
na seção de Materiais e Método do AOP3 e aponta que o mesmo já foi mencionado em outra
ocasião.
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Quadro 5.22 – UA referente ao uso da operação de retomada: compreensão na falta de horizonte (G3).
Trecho do AOP3
Slide 10
As amostras foram analisadas
pelas técnicas comparativas de
cromatografia a gás com detector
de ionização de chama (CG-DIC)
e termogravimetria (TG) para
verificar a natureza do resíduo,
usando
monopalmitina
e
monoestearina como padrões de
referência.

1.

A segunda perspectiva da falta de horizonte é exemplificada na UA do Quadro 5.22, a
partir da menção de um fato supostamente ocorrido fora do contexto da EO. Nesse sentido, o
slide 10 traz a informação de que tal conteúdo do procedimento experimental já havia sido
comentado em outro momento da disciplina. Supõe-se que isso ocorreu na EO prévia, visto que
nessa etapa os alunos foram solicitados a apresentar a Introdução e a seção Materiais e Método
do artigo em questão. Contando que a EO final consistia na elaboração de uma EO completa
do texto base, o aluno expositor afastou-se do objetivo da atividade proposta. Diante disso, não
é possível identificarmos se houve ou não compreensão do AOP3, posto que a análise se refere
somente à EO final do G3. A retomada textual, apontada pelo número 1. no Quadro 5.22 referese ao uso da expressão “já comentada anteriormente”, de modo que o aluno expositor buscou
resgatar uma informação fora do contexto da EO.

5.3.4 Horizonte problemático nos slides do G3

Foram identificados nos slides do G3 duas ocorrências de compreensão no horizonte
problemático, associadas às operações de acréscimo e substituição. Ambas foram efetuadas no
slide 7, conforme evidenciado no Quadro 5.23, a partir da qual se discute uma perspectiva para
identificação do horizonte problemático. No slide 7, o aluno expositor relata que em condições
de clima frio, o biodiesel de sebo bovino tem rendimento menor se comparado ao do diesel de
petróleo em virtude do resíduo formado. Ainda de acordo com o slide, tal resíduo pode
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ocasionar no entupimento de bicos injetores e filtros de combustíveis. Diante disso, surgiram
várias inovações tecnológicas que buscam melhorar o rendimento do biodiesel.
Quadro 5.23 – UA referente ao uso da operação de acréscimo e substituição: compreensão no horizonte
problemático (G3).
Trecho do AOP3
Slide 7
No entanto, tem-se observado
que o desempenho do biodiesel
em condições de clima frio é
claramente pior do que o diesel
de petróleo (...)

1.

2.

A ocorrência de depósitos em
biodiesel 2. pode acelerar o
entupimento de filtros de
combustíveis e de bicos
injetores, causando problemas de
desempenho em motores de
veículos.

A única perspectiva para identificação do horizonte problemático é exemplificada na
UA do Quadro 5.23, a partir da extrapolação de informações. Foi possível identificar duas
ocorrências desse horizonte, sendo ambas realizadas no segundo tópico do referido slide. O
tópico traz que o excesso do resíduo causa o entupimento de bicos injetores e filtros de
combustíveis, ao passo que os autores do AOP3 relatam que a ocorrência de depósitos de
biodiesel pode acelerar tal processo. Diante disso, as ocorrências do horizonte problemático se
referem à justificativa dada ao problema apresentado, visto que na EO, relata-se que o excesso
do resíduo promove o entupimento de bicos e filtros, enquanto que no AOP3 os depósitos em
biodiesel apenas aceleram tal processo. Sendo assim, tal complicação não é somente oriunda
do resíduo do biodiesel, e sim de outros fatores que não foram mencionados no texto base. A
afirmativa exposta no slide extrapola as informações do AOP3, na medida em que não condiz
com o que é dito no mesmo.
A operação de acréscimo de novas informações textuais, indicada no Quadro 5.23 por
1., refere-se à adição do termo “excesso”. Supõe-se que o aluno expositor buscou parafrasear
as informações do texto base na elaboração da EO, porém, não obteve sucesso na medida em
que acrescentou um conteúdo inconsistente com aquele exposto no AOP3. Assim, houve
supervalorização de experiências pessoais que sobrepujaram as informações contidas no texto
base (SANTOS, 2006). A substituição da expressão “pode acelerar” pela palavra “causa”,
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indicada em 2., novamente revela valorização do conhecimento pessoais, na medida em que
ocorre dedução incoerente com as informações presentes no texto base. Nesse caso, houve
desconsideração do que foi dito no texto, comprometendo a qualidade da EO.

5.3.5 Horizonte indevido nos slides do G3

Verificamos sete ocorrências de compreensão textual no horizonte indevido (Tabela
5.3), sendo um dos horizontes menos recorrentes. O horizonte indevido esteve associado a
operações de eliminação (quatro ocorrências), acréscimo (duas ocorrências) e reordenação
(uma ocorrência). Nesse sentido, a operação de eliminação foi a que mais se destacou, ao passo
que a menor frequência esteve associada ao uso da reordenação.
O Quadro 5.24 ilustra um exemplo que contém duas ocorrências de compreensão no
horizonte indevido relacionado ao uso das operações de acréscimo e reordenação, a partir da
qual se discute duas perspectivas para identificação do horizonte indevido. A UA referente ao
Quadro 5.24 já foi mencionada anteriormente (Quadro 5.23), durante a discussão da
compreensão no horizonte problemático, contudo, nela também se identifica o horizonte
indevido. No slide 7, o aluno expositor menciona o menor rendimento do sebo bovino se
comparado ao do diesel de petróleo. A partir disso, relata o surgimento de inovações
tecnológicas na busca de melhorias no processo de transesterificação e consequentemente, no
aumento do rendimento.
Quadro 5.24 – UA referente ao uso da operação de acréscimo e reordenação: compreensão no horizonte
indevido (G3).
Trecho do AOP3
Slide 7
1. Na última década, inovações
tecnológicas foram significativas
para otimização do processo de
transesterificação, com o objetivo de
reduzir os níveis de glicerídeos e a
produção de glicerina de alta pureza
como coproduto, obtendo melhor
rendimento e qualidade do biodiesel.
No entanto, tem-se observado que o
desempenho do biodiesel em
condições de clima frio é claramente
pior do que o diesel de petróleo, em
função de insolúveis que podem se
formar a temperaturas mais baixas.

2.

1.
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É identificada na UA do Quadro 5.24 duas perspectivas para identificação do horizonte
indevido. A primeira perspectiva do horizonte indevido está relacionada à mudança de ordem
das informações dispostas no AOP3, acarretando em prejuízos ao entendimento da base
informacional do texto base. A segunda perspectiva do horizonte indevido foi apenas
identificada nos slides do G3, na medida em que houve acréscimo de informações errôneas à
EO.
A reordenação, indicada no Quadro 5.24 pelo número 1., modifica a ordem do trecho já
alterado “Surgimento de inovações tecnológicas que buscam aumentar o rendimento do
biodiesel a partir da otimização da reação de transesterificação”, levando-o para o fim do tópico.
Nesse sentido, o uso da operação prejudica o sentido original do texto, uma vez que a
modificação sugere que o surgimento de inovações tecnológicas na busca pelo aumento do
rendimento do biodiesel é umas das formas de solucionar a problema do baixo rendimento do
biodiesel em condições de clima frio. Ao analisarmos o trecho do AOP3 que deu origem à
retextualização, verificamos que mesmo diante do surgimento das inovações tecnológicas, temse observado o baixo desempenho do biodiesel em condições de clima frio se comparado ao
diesel de petróleo.
O acréscimo dos termos “sebo bovino”, apontado por 2. no Quadro 5.24, indica que nas
condições de clima frio, somente o biodiesel de sebo bovino tem rendimento inferior ao diesel
de petróleo. Por outro lado, os autores do AOP3 não especificam o tipo de biodiesel que possui
esse comportamento. Desse modo, a adição de informações que não condizem com o que foi
dito no texto base, ocasionou em um falseamento das ideias do mesmo.

95

5.4 Síntese comparativa: análise dos slides de G1, G2 e G3
Neste tópico será apresentada uma síntese comparativa dos resultados obtidos no
decorrer da análise das retextualizações realizadas pelos alunos dos G1, G2 e G3 para produções
de EO a partir de textos base, buscando entender a extensão da compreensão dos AOP.
Em uma análise geral, identificamos que os três grupos de alunos empregaram todas as
operações de retextualização levantadas neste trabalho, assim como manifestaram todos os
horizontes de compreensão textual propostos por Marcuschi (2008). Isso revela que houve a
utilização de diversos tipos de operações, dotadas de diferentes finalidades, bem como
ocorreram compreensões nos mais diferentes graus de complexidade. Ainda nessa perspectiva,
o resultado fornece subsídios para afirmar que não houve compreensão da totalidade dos AOP
por parte dos estudantes, porém, em alguns momentos, ocorreu a utilização de operações que
indicaram considerável compreensão dos mesmos.
Nesse sentido, ressalta-se que o uso de uma operação de retextualização ou de algumas
delas não aponta, necessariamente, compreensão em determinado horizonte. A título de
exemplo, a operação de acréscimo nos slides do G1 foi empregada de duas formas. A primeira
ocorreu no slide 1 por meio da adição de uma figura à abertura da EO (evidenciada no Quadro
6.1), em uma atividade inferencial, revelando compreensão no horizonte máximo. No segundo
caso, houve o acréscimo do termo “solução” ao slide 4 para explicitar informações do AOP1,
no entanto, devido à extrapolação da ideia presente no texto base, o mesmo indicou
compreensão no horizonte problemático.
Quadro 5.25 – Operação de acréscimo em destaque nos slides 1 e 4 do G1.
Slide 1
Slide 4

A mesma situação repete-se nos slides dos grupos G2 e G3. Por exemplo, a operação de
eliminação nos slides do G2 indiciou compreensão nos horizontes máximo, mínimo,
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problemático e indevido. Já nos slides do G3, a operação de substituição esteve associada à
compreensão nos horizontes mínimo e problemático.
Sobre as perspectivas delineadas que permitiram a caracterização dos horizontes de
compreensão textual, verificamos na totalidade dos slides: duas perspectivas para identificação
do horizonte máximo, duas do horizonte mínimo, duas da falta de horizonte, uma do horizonte
problemático e duas do horizonte indevido. A explicação de cada uma delas e os grupos que as
manifestaram nos slides encontra-se no Quadro 6.2.
Quadro 5.26 – Perspectivas evidenciadas nos slides do G1, G2 e G3 que permitem a caracterização dos
horizontes de compreensão textual.
Horizontes de
Perspectivas
Compreensão
Primeira
Segunda
Textual
Inserção de informações, além
Reunião de informações do
daqueles presentes nos AOP, em
AOP, inserção e uso de
Máximo
uma atividade inferencial
conhecimento prévio
(G1, G2 e G3)
(G1, G2 e G3)
Seleção e organização das
Realização de paráfrases
Mínimo
informações presentes no AOP
(G1, G2 e G3)
(G1 e G2)
Menção a informações fora do
Falta de
Cópia do conteúdo do AOP
contexto da EO
Horizonte
(G1, G2 e G3)
(G3)
Única - Extrapolação das informações do AOP
Problemático
(G1, G2 e G3)
Modificação das informações e
Acréscimo ou exclusão de
mudança da ordem do conteúdo do
Indevido
informações errôneas
AOP
(G2 e G3)
(G1 e G3)
Fonte: Autoria própria.

Nos slides do G1, foram verificadas as duas perspectivas para identificação do horizonte
máximo, as duas do mínimo, apenas a primeira da falta de horizonte, a única do problemático
e somente a primeira do indevido. Os slides do G2 apresentaram resultados semelhantes,
diferenciando-se apenas na perspectiva referente à identificação do horizonte indevido.
Enquanto os alunos do G1 modificaram a ordem do conteúdo informacional do AOP1 (primeira
perspectiva), os estudantes do G2 acrescentaram informações errôneas ao contexto da EO
(segunda perspectiva). É notável a discrepância dos slides do G3, uma vez que identificamos
as duas perspectivas do horizonte máximo, a primeira do mínimo, as duas da falta de horizonte,
a única do problemático e as duas do indevido.
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Um fator que influencia no processo de compreensão textual é a complexidade do
conteúdo presente nos textos lidos. Nessa perspectiva, inferimos que o AOP3 apresenta maior
dificuldade de compreensão devido a presença de gráficos, técnicas de nível maior de
complexidade, justificando o resultado mencionado. Para fins de melhor entendimento, o AOP1
trata do potencial uso de resíduos oleosos provenientes de processos de saneamento na geração
de biocombustíveis e o AOP2 discute o processo de transesterificação de óleos vegetais. Já o
AOP3 investiga a composição do precipitado de biodiesel de sebo bovino, sendo que, até então,
não existia qualquer análise sobre a natureza do resíduo sólido formado na produção deste tipo
de biodiesel.
Com relação aos horizontes de compreensão textual, houve predominância nos slides
dos três grupos de compreensão no horizonte mínimo, o que pode estar relacionado ao receio
dos estudantes em cometer erros a partir da inserção de conhecimentos pessoais e informações
que não constam nos AOP. Ainda assim, a repetição de ideias do texto base em outro vocábulo
revela compreensão textual (MARCUSCHI, 2008).
O segundo horizonte mais recorrente nos slides do G1 e G2 foi o máximo. A
compreensão neste horizonte apresenta alto grau de complexidade, ocorrendo necessidade de o
estudante realizar inferências e em alguns casos, utilizar conhecimentos prévios. Nos slides do
G3, este horizonte foi também o segundo mais recorrente, porém, apresentou frequência baixa
quando comparada às dos G1 e G2. Ainda sobre o G3, o número de ocorrências de compreensão
no horizonte máximo aproximou-se daquele referente ao indevido.
Em uma análise mais específica, observamos que os equívocos do G3 ocorreram em
relação às seções Introdução, Parte Experimental e Conclusões do AOP3, na medida em que tal
resultado pode estar associado à maior complexidade das mesmas. Na seção Parte
Experimental, por exemplo, são apresentados os materiais e procedimentos realizados no
trabalho, de modo que os estudantes podem ter dificuldade no entendimento de determinado
método ou técnica. Ainda, segundo Oliveira e Queiroz (2017, p.149), no que se refere a esta
seção do texto, “o que pode ser óbvio para o autor, pode ser bastante confuso para o leitor”.
Nota-se que a compreensão no horizonte indevido nos slides do G1 e G2 foi manifestada
em dois momentos. Os estudantes do G1 cometeram equívocos ao retextualizar informações
presentes nas seções Parte Experimental e Conclusões do AOP1, enquanto que os alunos do G2
fizeram o mesmo em relação à Parte Experimental do AOP2.
No que diz respeito aos outros horizontes, o problemático foi o menos frequente nos
slides do G3, na medida que os estudantes do grupo revelaram a extrapolação de informações
do texto base em somente dois momentos. De maneira similar, o G1 apresentou a mesma
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frequência de compreensão no horizonte problemático, sendo esta e a compreensão no
horizonte indevido as menos recorrentes nos slides do grupo.
A falta de horizonte foi escassamente identificada nos slides dos grupos em questão e
esteve associada, principalmente, a cópias das informações do texto. Em específico, a maior
parte delas se deu por meio da inserção de tabelas ou gráficos presentes nos textos base. A título
de exemplo, no slide 13 do G3 (Quadro 6.3), houve a repetição de uma tabela presente no
AOP2. Cabe ressaltar que apenas nos slides do G3, foi verificada a segunda perspectiva para
identificação deste horizonte, que diz respeito à menção de informações fora do contexto da
EO.
Quadro 5.27 – Falta de horizonte em destaque no slide 13 do G3.
Trecho do AOP2

Slide 13

Sobre as operações de retextualização, a maior parte da produção dos slides dos três
grupos foi embasada na eliminação. A constatação não é surpreendente, uma vez que o tempo
estipulado para a apresentação das EO (em torno de 15 minutos) faz com que o conteúdo seja
selecionado, hierarquizado e eliminado. Outro ponto que justifica os números elevados para
esta operação é pautado no fato de que a eliminação costuma participar das paráfrases e
condensações. Destaca-se que a incidência das outras operações se deu de formas distintas para
todos os grupos.
Nos slides do G1 e do G3, a segunda operação mais recorrente foi a de substituição,
sendo utilizada, principalmente, para modificar palavras, números ou expressões do AOP1 e
do AOP3 (horizonte mínimo). Existiram dois momentos em que os estudantes deste grupo
manifestaram compreensão no horizonte indevido ao utilizar a substituição, visto que não houve
equivalência em sentido. Além de compreensão no horizonte mínimo, a utilização da operação
nos slides do G2 indicou o horizonte máximo, pois requisitou conhecimento específico da
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química para a sua efetuação. Nos slides do G3, foi observada a compreensão nos horizontes
mínimo e problemático, sendo o último indicado pela desconsideração do que foi dito no AOP3.
A segunda operação mais recorrente nos slides do G2 foi a de paráfrase, sendo que a
sua frequência foi similar para o G3. Em geral, realizou-se a operação na reescrita de fragmentos
do AOP de uma forma linguística para outra similar semanticamente à original (horizonte
mínimo). Nos slides do G1 e G2, houve identificação da compreensão no horizonte máximo,
uma vez que requisitou processos inferenciais complexos para a sua ocorrência. É relevante
mencionar que a paráfrase costuma ser constituída de acréscimos, eliminações e substituições,
o que justifica também as altas incidências dessas operações nos slides do G2. O oposto não é
verdadeiro, uma vez que o G1 efetuou poucas paráfrases e apresentou frequências expressivas
das operações mencionadas.
A operação de acréscimo foi a terceira mais recorrente nos slides dos G1 e G2 e a quarta
mais recorrente nos slides do G3, utilizada para a inserção de palavras e imagens. Nos slides do
G3, esteve relacionada a quatro horizontes: máximo, mínimo, problemático e indevido. Já nos
slides do G1 indicou compreensão nos horizontes máximo e problemático. De maneira distinta,
a operação nos slides do G2 apontou compreensão nos horizontes máximo e mínimo. Quando
associada à compreensão no horizonte máximo, revelou a intenção do aluno expositor em
potencializar o entendimento dos espectadores sobre o assunto, mostrando planejamento e
consideração pelo público (DOLZ et al., 2004). Os acréscimos indicaram compreensão no
horizonte mínimo quando não envolveram processos inferenciais complexos, estando, em
alguns casos, associados às paráfrases.
Em relação ao G3, a adição à EO de informações que extrapolam aquelas presentes no
AOP3, indicou compreensão no horizonte problemático. Já o acréscimo de informações que
não condizem com o que foi dito no AOP3, ocasionou em um falseamento das ideias do mesmo,
indicando compreensão no horizonte indevido. Sob outra perspectiva, vale ressaltar que os
acréscimos na forma iconográfica ocorreram nos slides dos três grupos.
As operações de reordenação, condensação e retomada não foram significativas na
elaboração dos slides dos três grupos. A reordenação efetuou-se a partir da modificação da
ordem das ideias dos textos base, indicando compreensão no horizonte mínimo. Foi utilizada
erroneamente apenas em uma ocasião pelos estudantes do G3, visto que prejudicou o sentido
original do AOP3 (horizonte indevido). Conforme citado anteriormente, a condensação esteve
associada à operação de eliminação, sendo realizada com o intuito de resumir as ideias presentes
nos textos base (horizonte máximo). Enfatiza-se que os alunos do G2 realizaram uma
condensação malsucedida ao desconsiderar escritos relevantes para a compreensão da EO por

100

parte do público. Já a operação de retomada se efetivou do mesmo modo para os três grupos,
de modo que esteve ligada à falta de horizonte.
Em suma, identificamos que os estudantes do G1 e G2 compreenderam a maior parte
do conteúdo presente nos AOP, uma vez que as maiores frequências estão associados à
compreensão nos horizontes máximo e mínimo. O mesmo ocorreu para o G3, porém, destacase que o valor associado à compreensão do horizonte máximo, aproxima-se daquele referente
ao indevido, fato que não ocorreu para os outros grupos. As operações de retextualização nos
slides do G1 e G2 foram utilizadas, em sua maior parte, para a criação de tópicos, enquanto que
o uso nos slides do G3 se deu para o resumo das informações do conteúdo presente no AOP3.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho investigamos a compreensão textual de AOP por estudantes do segundo
ano do curso de Bacharelado em Química em uma disciplina de comunicação científica. Para
isso, foram analisadas as retextualizações realizadas por três grupos de alunos (G1, G2 e G3)
para produções de EO a partir de diferentes AOP. Dessa forma, estabelecemos relações entre
as operações de retextualização colocadas em funcionamento e os horizontes de compreensão
textual, propostos por Marcuschi (2008). Isso foi realizado por meio da identificação de
perspectivas que apontam para a predominância de um dos horizontes. Cabe destacar que os
dados foram organizados em UA, nas quais é possível verificar as operações de retextualização
e, assim, associá-las a determinadas perspectivas que, uma vez identificadas, permitem a
caracterização do horizonte de compreensão.
Por meio da análise dos resultados foi possível responder às questões de pesquisa: Quais
operações de retextualização foram empregadas para a produção das EO? A retextualização
realizada pelos alunos fornece indícios da compreensão dos mesmos com relação aos AOP?
No que se refere à primeira questão, na retextualização do AOP1 para os slides do G1
as operações mais empregadas foram as de eliminação, de substituição e de acréscimo. Já na
retextualização do AOP2 para os slides do G2, as operações mais utilizadas foram as de
eliminação, paráfrase e acréscimo. Por fim, na retextualização do AOP3 para os slides do G3,
as operações mais empregadas foram as de eliminação, substituição e paráfrase. A eliminação
foi a operação que mais se destacou, sendo utilizada para diminuir o volume do texto na
elaboração dos slides, além de fazer parte de paráfrases e condensações.
Conforme mencionado anteriormente, há concordância de que todos os grupos
utilizaram a operação de substituição para modificar palavras, números ou expressões dos
textos base. A maior parte das trocas revelou a preocupação com o tratamento a ser dado na
passagem do texto para o slide por parte dos estudantes, visando uma maior formalidade na
apresentação. Vale salientar que, em determinados momentos, as substituições não foram
equivalentes em sentido, nem deram coerência às informações dispostas nos slides, afetando a
qualidade da EO.
A operação de acréscimo, por sua vez, foi realizada a partir da inserção de informações
aos slides, seja por meio de palavras, seja por meio de imagens. Assim como a eliminação, os
acréscimos fizeram parte das paráfrases, sendo uma das justificativas da alta incidência da
operação. Sob outra perspectiva, a operação foi utilizada para informar e esclarecer informações
contidas nos AOP, com o intuito de potencializar os conhecimentos dos espectadores sobre o
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assunto. De acordo com Dolz et al. (2004), tal atitude revela um trabalho significativo, que
envolve o planejamento, a antecipação e a consideração aos espectadores.
As paráfrases foram efetuadas para repetir as informações dos textos base por meio de
outras palavras. De fato, os alunos utilizaram o que já foi dito por outra pessoa (SANTOS,
2006), porém, houve necessidade de compreensão das ideias para a realização de alterações e
exposição das informações, sem alterar o sentido original do texto. Por outro lado, o destaque
da operação indica a falta de audácia dos alunos em modificar o texto de outro autor,
considerando que o AOP foi escrito por pessoas autorizadas pela comunidade científica,
enquanto que o estudante, em sua condição de aprendiz, não se vê reconhecido como tal.
A segunda questão é aqui retomada: A retextualização realizada pelos alunos fornece
indícios da compreensão dos mesmos com relação aos AOP? A elaboração dos slides com base
nos AOP, em sua grande maioria, foi realizada mediante as operações de retextualização, sem
prejuízos ao propósito comunicativo estabelecido pelos autores dos textos base, sugerindo a
compreensão desses últimos por parte dos graduandos. Conforme citado anteriormente,
verificamos modificações na forma e no sentido dos AOP, por meio do uso, principalmente,
das operações que denotam: seleção de conteúdo (eliminação) e a reconstrução das informações
(acréscimo, paráfrase, substituição).
Em uma análise mais profunda acerca da compreensão dos AOP, estabelecemos
relações entre as operações de retextualização colocadas em funcionamento e os horizontes de
compreensão textual, propostos por Marcuschi (2010). Observou-se que a compreensão textual
no horizonte mínimo foi a mais recorrente nos slides dos três grupos, quando comparado aos
demais horizontes. O resultado, possivelmente, está associado ao receio dos estudantes em
cometer erros a partir da inserção nos slides de conhecimentos pessoais e informações que não
constavam nos AOP. Nesse sentido, informações foram hierarquizadas e parafraseadas a partir
da seleção, eliminação e substituição de palavras presentes nos textos base. Ainda assim, o
resultado revela indícios de compreensão textual coerente nas UA analisadas com relação a esse
horizonte e as operações de retextualização colocadas em funcionamento levaram à
modificação e eliminação de palavras de forma alinhada com a base informacional estabelecida
no AOP.
A compreensão textual no horizonte máximo também foi a segunda mais recorrente nos
slides dos três grupos. Tal resultado é positivamente surpreendente, visto que o alcance de tal
compreensão exige a capacidade de realizar inferências, bem como o conhecimento, por parte
dos estudantes, dos gêneros tratados (EO e AOP) e de formas de retextualizá-los. Também é
positiva a constatação de que o horizonte problemático e o horizonte indevido foram os menos
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recorrentes nos slides do G1 e G2, uma vez que o primeiro consiste na inserção de
conhecimentos que ultrapassam os limites dos AOP, enquanto o segundo se refere a uma
interpretação errônea, desautorizada pelo texto base.
Nos slides do G3, a falta de horizonte e ao horizonte problemático foram os menos
recorrentes. É importante chamar atenção para o fato de que a metodologia em voga neste
trabalho, que considera a análise apenas da retextualização escrita para escrita (AOP para
slides), apresenta uma limitação no que diz respeito às considerações sobre a falta de horizonte
de compreensão textual. Desse modo, caso a análise abarcasse também a retextualização escrita
para fala, a análise poderia indicar uma compreensão em outro tipo de horizonte.
Tendo em vista o exposto, o presente trabalho respalda ações desencadeadas no ensino
superior de química por docentes que desejem diversificar suas aulas a partir do uso de AOP,
com foco no desenvolvimento de habilidades valiosas para os graduandos, desde a iniciação
científica (MASSI; QUEIROZ, 2010) até o desempenho futuro de tarefas como profissionais
da área.
Cabe ainda ressaltar que a elaboração de SD baseadas na leitura de AOP é favorecida
pelo acesso a artigos dessa natureza, sendo muitos deles disponíveis on-line e de forma gratuita
nas universidades brasileiras. No contexto investigado a SD foi aplicada no segundo semestre
do Curso de Bacharelado em Química, evidenciando a pertinência de tal leitura desde o início
da graduação e corroborando com o estudo feito por Hubbard e Dunbar (2017), que revela
diferentes níveis de dificuldade na compreensão dos artigos, de acordo com o estágio do leitor
na carreira acadêmica.
Por fim, destacamos o fato de existirem poucos trabalhos na literatura que lidam com a
questão do uso de AOP pautados em referenciais teóricos para subsidiar a análise dos resultados
obtidos a partir da sua aplicação em ambientes de ensino. Desse modo, a adoção de referenciais
teóricos, baseados nas ideias de Marcuschi (2008, 2010), aqui realizada, se constitui em uma
ação valiosa que pode vir a contribuir com elementos relevantes para o incremento de SD
voltadas ao ensino de química no nível superior.
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APÊNDICE C - Análise da presença dos horizontes de compreensão textual nos slides da EO
do G1
Nota: As UA 2 (inicial), 16 e 17 (finais) foram excluídas para preservação da identidade dos
alunos.
AOP

Slide

1. Quim. Nova, Vol. 37, No. 4, 597-602,
2014
Caracterização
físico-química
de
resíduos oleosos do saneamento e dos
óleos e graxas extraídos visando a
conversão em biocombustíveis.

1.
1

2.
Horizonte Máximo – 2. Acréscimo
Horizonte Mínimo – 1. Reordenação

Não há trecho correspondente no AOP1

3

Horizonte Máximo – Condensação

1.
2.
Estabelecimentos
alimentares,
domésticos e comerciais geram grandes
volumes de efluentes que contém 3.
quantidades significativas de óleos e
graxas residuais 4. (OGRs).
6. Uma alternativa para minimizar o
acúmulo do material lipídico no efluente
é o uso de caixas de gordura. 7.Tais
dispositivos são utilizados como
tratamento preliminar na remoção de
OGRs de efluentes.

3.
5.
4

Horizonte máximo – 1. Acréscimo
Horizonte mínimo – 2., 4., 6. e 7. Eliminações; 3.
Substituição
Horizonte problemático – 5. Acréscimo
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AOP
2. Devido aos elevados teores de OGRs,
a escuma apresenta alto potencial a ser
utilizada como matéria-prima na
produção de biodiesel. OGRs como o
óleo residual de fritura, ácidos graxos
livres, escuma de caixas de gordura e
esgoto sanitário, 3. utilizados como
matérias-primas para a geração de
biodiesel,
podem
contribuir,
significativamente, para a redução dos
custos de produção, além de caracterizar
o processo como um tratamento
sanitário.

Slide
1.
2.
3.
5.

4.

9.
8.

7.

11.

5
Horizonte máximo – 1. e 4. Acréscimos; 2. e 3.
Condensações precedidas por Eliminações; 9.
Substituição
Horizonte mínimo – 5. Paráfrase; 6. e 10.
Eliminações; 7., 8. e 11. Substituições

5. Assim, o objetivo deste trabalho foi
caracterizar 6. quatro resíduos oleosos do
saneamento e avaliar os parâmetros
físico- 7. químicos dos óleos e graxas 8.
extraídos, 9. bem como sua composição
10. em ácidos graxos 11. visando
conversão em biodiesel.

6

Falta de horizonte – Retomada

1.

2.
Não há trecho correspondente no AOP

7

Horizonte máximo – 1. e 2. Acréscimos
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Slide

3. Para uniformizar 4. a unidade em mg
L-1, foram calculadas as densidades dos
resíduos que se encontravam na fase
sólida.

7.
3.

5. Para extração dos óleos e graxas, 6.
adicionou-se em um erlenmeyer 100 g do
resíduo oleoso, 7. 1,0 mL de HCl
concentrado e 100 mL de n-hexano.
8. Com auxílio de um agitador magnético
com controle de temperatura, a amostra
foi mantida 9. 10. sob agitação e 11.
aquecimento (40 ºC) até sua total
dissolução. 13. Em seguida, a solução foi
14. centrifugada para separar a fase
orgânica, 15. a água e as impurezas do
resíduo.

6.

2.

1.

23. 20.
19.

8

9. 10.

16. 18.

14.

12.

Horizonte máximo – 1., 2. e 12. Acréscimos
Horizonte mínimo – 4., 5., 8., 11., 13., 15., 17., 21.,
22. e 24. Eliminações; 6., 9., 16. e 20. Paráfrases; 3.,
19., 23 e 14. Substituições; 10. e 18. Reordenações
Horizonte indevido – 7. Substituição

16. 17. 18. A fase orgânica foi retirada
com o auxílio de uma pipeta e 19.
transferida para um rota-evaporador a 70
ºC.
20. Após 21. verificar a total evaporação
do n-hexano, 22. coletou-se o óleo
extraído e o mesmo foi 23. submetido à
filtração a vácuo 24. do percentual
lipídico extraído dos resíduos oleosos em
estudo.

4. 7.

1. 2.
1. 2. Seguida de centrifugação a 3.000
rpm por 5 min 3. para a retirada de
materiais particulados e eventuais
impurezas. 4. 5. O volume final de óleo
7. foi medido 8. por gravimetria 9. para
quantificação
10. Após realizar procedimentos de
saponificação-esterificação,
a
composição química 12. em ácidos
graxos dos OGRs 13. 14. foi detectada e
15. quantificada por cromatografia
líquida de alta eficiência.

6.
8.
13.
14.

11.

9

Horizonte máximo – 4. Paráfrase; 5. e 9.
Eliminações; 6. e 11. Acréscimos
Horizonte mínimo – 1. Paráfrase; 2., 8. e 13.
Substituições; 3., 4., 10., 12. e 15. Eliminações; 7. e
14. Reordenação
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AOP

Slide
1.

1. Os resíduos estudados foram: 2.
escuma da caixa de gordura de uma 3.
indústria de alimentos 4. (ECG-IND) de
um município da Grande Vitória-ES; 5.
escuma da caixa de gordura do
restaurante universitário 6. (ECG-RU)
da Universidade Federal do Espírito
Santo - UFES; 7. escuma da caixa de
gordura da estação de tratamento de
efluentes 7. (ECG-ETE) da UFES; e
lodos de tanques e 8. fossas sépticas
(LTFS) presentes no campus de
Goiabeiras da UFES.

9.

8.
10

3.
Horizonte máximo – 1. Substituição
Horizonte mínimo – 2., 4., 5., 6. e 7. Eliminações; 3.
e 8. Substituições
Horizonte problemático – 9. Acréscimo

11

Falta de horizonte – Retomada
2. Essa acidez elevada pode inviabilizar
o uso destes resíduos como matériaprima para a produção de biodiesel em
reações de alcoólise com catalisador
básico, pois a transesterificação
alcalina exige que o óleo vegetal seja
isento de umidade e com baixo teor de
acidez (ácidos graxos livres não
podendo exceder 1%).
Isto devido à alta capacidade da base
em reagir com os ácidos graxos livres,
formando sabão e água, o que dificulta
a separação e purificação do biodiesel.
4. O teor de umidade obtido também foi
elevado se comparado a amostras de
óleos recém refinados, os quais
apresentam teores de umidade média
inferior a 0,5%.

1.
2.
3.
2.
12

4.

Horizonte máximo – 1. e 3. Acréscimo; 2. e 4.
Condensações precedidas por Eliminações
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AOP

Slide

13

Falta de horizonte – Retomada

14

Falta de horizonte – Retomada
1. 2. Os quatro resíduos oleosos
caracterizados apresentaram elevados
níveis de óleos e graxas, demonstrando
que estes resíduos devem ser
aproveitados para a produção de
biocombustíveis, visto que, além de
constituírem uma matéria-prima 4.
disponível e sem custos para a produção
de biodiesel, a sua retirada do ambiente
pode ser vista como um tratamento
sanitário. 5. Devido às características
físico-químicas encontradas para o
material
lipídico
avaliado,
o
aproveitamento desses óleos para a
produção de biodiesel por catálise
alcalina 6. não é viável, sendo a catálise
homogênea
ácida
ou
catálise
heterogênea 7. 8. indicada 9. para tal
processo.
10. Esta 11. mistura de ácidos graxos
saturados e insaturados 12. pode gerar
um biodiesel com 13. excelente
qualidade.

4.
3. 2.

6.
5.

11.
13.

7. 8.
12.
10.

15
Horizonte máximo – 3. Acréscimo; 2. e 5.
Condensações precedidas por Eliminações
Horizonte mínimo – 1. e 9. Eliminações; 4., 6., 8., 12.
e 13. Substituições; 7. Reordenação; 10. Paráfrase
Horizonte indevido – 11. Substituição
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APÊNDICE D - Análise da presença dos horizontes de compreensão textual nos slides da EO
do G2
Nota: A UA 2 foi excluída para preservação da identidade dos alunos.
AOP

Slide

1.
1.Quim. Nova, Vol. 30, No. 8, 20162019, 2007
Transesterificação
de
óleos
vegetais:
caracterização
por
cromatografia em camada delgada e
densidade

1

Horizonte mínimo – 1. Reordenação.

Não há trecho correspondente no
AOP2

3

Horizonte máximo – Condensação
1. Com exceção da energia
hidroelétrica e nuclear, a maioria das
fontes para produção de energia são
provenientes
de fontes
não
renováveis como petróleo, gás
natural e carvão.
2. Essas fontes são limitadas e seu
esgotamento é certo e num futuro
não muito distante. Este fato, além
do aumento no consumo e apelos
ambientais, gerou uma busca
incessante por alternativas para
substituição
dos
combustíveis
fósseis por fontes renováveis e
menos poluidoras.
4. Atualmente, o uso de 5. óleos
vegetais
transformados
(transesterificados) tem sido uma
alternativa 6. na substituição de
combustíveis (...)

1.
2.
3.
5.
4
Horizonte máximo – 1. e 2. Condensações precedidas
por Eliminações; 3. Acréscimo
Horizonte mínimo – 4. e 6. Eliminações; 5. Reordenação
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AOP

Slide

1.
Com
exceção
da
energia
hidroelétrica e nuclear, a maioria das
fontes para produção de energia são
provenientes
de fontes
não
renováveis como petróleo, gás
natural e carvão.

5

2.

Horizonte máximo – 1. e 2. Acréscimos

1.
2.
Vários tipos de óleos vegetais já
foram testados na preparação do
biodiesel (canola, soja, milho,
girassol, mamona, algodão etc.).

6

Horizonte máximo – 1. e 2. Acréscimos

1.
4.Vários tipos de óleos vegetais já
foram testados na 5. preparação do
biodiesel (canola, soja, milho,
girassol, mamona, algodão etc.)
6. Destaca-se ainda o uso de óleos
utilizados em frituras cuja finalidade
mais nobre era até então a 7.
produção de sabão ou descartados
em aterro sanitário.

2. 7.

3.

7

5.

Horizonte máximo – 1., 2. e 3. Acréscimos
Horizonte mínimo – 4. e 6. Eliminações; 5. Substituição;
7. Reordenação
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AOP

Slide

2.
1.
8

Horizonte máximo – 1. Substituição; 2. Acréscimo
2.Como pode ser visto a
transesterificação de óleos vegetais,
refinados ou usados, já é bastante
conhecida, todavia o problema
maior é a quantificação dos ésteres
formados.
3.Dependendo do tempo da reação e
das razões entre reagentes, além do
éster, podemos ter também mono, di
e
triglicerídeos,
os
quais
comprometem a qualidade do
biodiesel e diminuem a pureza do 4.
éster obtido.
5. O objetivo deste trabalho foi 6.
demonstrar que a densidade pode ser
uma técnica rápida e eficiente na
determinação (...)

1.
3.
4.
9

6.

Horizonte máximo – 1. Acréscimo
Horizonte mínimo – 2. e 5. Eliminações, 4. Substituição
Falta de horizonte – 6. Retomada
Horizonte problemático – 3. Condensação precedida
por eliminação

1.
2. A este reator foram 3. adicionados 90 g do
óleo refinado. (..) 4. O óleo foi 5. aquecido à
50 ºC, 6. então, foram adicionados 40 mL de
etanol e 1,8 g de 7. hidróxido de potássio(...)
8. A mistura 9. 10. foi agitada por 2h para
garantir a completa esterificação do óleo. 11.
A mistura reacional foi colocada em um 12.
13. decantador e adicionados 14. 30 mL de
glicerina(...).15. A fase inferior, contendo o
éster,16. 17. foi lavada com solução aquosa
de HCl 0,5% 18. para neutralizar o KOH
remanescente(...). 19. Após decantar
novamente, a amostra foi levada ao 20.
evaporador a 70oC 21. e sob vácuo
moderado(...) em seguida 22. 23. tratada
com sulfato de magnésio 24. anidro e 25.
filtrada. 26. 27. Finalmente, a amostra estava
pronta para análise.

3.

12.

5.
13.

14.

10

7.

9. 10.

16. 17.

20.

26.
22. 23.

25.

Horizonte máximo – 1. Acréscimo
Horizonte mínimo – 2., 4., 6., 8., 11., 15., 18., 21. e 27.
Eliminações; 7., 10., 13., 17. e 23. Substituições, 9.,10.,
12.,16., 22. e 26. Paráfrases
Falta de Horizonte – 3., 5., 14., 20. e 25. Retomadas
Horizonte indevido – 19. e 24. Eliminações
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AOP

Slide

1.

2. O éster obtido 3. foi dissolvido em
éter de petróleo e 5. aplicado sobre
uma placa contendo sílica 6. como
fase estacionária. 7. 9. Uma mistura
de éter de petróleo, éter etílico e
ácido acético 10. na proporção de
80:20:1 11., respectivamente, foi
utilizada como fase móvel.

2. 4.

7.
8.

5.

11

Horizonte máximo – 1. Acréscimo
Horizonte mínimo – 2., 5. e 7. Paráfrases; 3., 6., 9. e 10.
e 11. Eliminações; 4. e 8. Acréscimos
1. Estas amostras, contendo o éster e
mono, di e triglicerídeos foram
preparadas para se obter uma curva
padrão que relacionasse o grau de
pureza, ou seja, o percentual do éster
com a densidade da amostra.
2. 3. Foram preparadas amostras
com diferentes graus de pureza (...)
A preparação destas misturas (éster,
mono, di e triglicerídios) 4. foi
realizada
seguindo
5.
o
procedimento 6. descrito acima 7.
para a preparação do biodiesel.

1. 2. A conversão do óleo vegetal em
ésteres
etílicos
pôde
ser
acompanhada
qualitativamente
através da CCD, sendo uma técnica
muito simples e bastante eficaz na
comprovação, durante a reação, da
conversão do óleo vegetal.

3.

1.
4.

7.

5.

12

1.

2.

Horizonte máximo – 1. Condensação precedida por
eliminação
Horizonte mínimo – 2. e 5. Reordenações; 3. e 6.
Eliminações; 4. Paráfrase; 7. Substituição

3.

13

1.

2.

Horizonte máximo – 1. Condensação precedida por
eliminação
Horizonte mínimo – 2. Reordenação; 3. Substituição
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AOP
1. Através do balanço de massa do
processo,
obteve-se
como
rendimento médio da reação 55,1 ±
3,4% (% m/m) quando utilizado o
óleo refinado. O rendimento médio
para a reação com o óleo usado em
frituras, foi de 48,3 ± 3,5%.
Considerando somente a quantidade
de óleo que entra na reação, a taxa
de conversão média foi 95,2 ± 1,2%
e 88,5 ± 2,4% para o óleo refinado e
óleo usado, respectivamente. Como
subproduto da reação houve a
formação de glicerina, 11,5% ± 2,7
para o óleo refinado e 10,0% ± 2,3.
1. Correlação entre densidade e grau
de pureza 2. do biodiesel preparado.
3. A 4. viscosidade e a densidade 5.
são parâmetros importantes na
qualidade do biodiesel e podem ser
diretamente relacionadas com a
pureza do produto (...).
6. 7. 9. Fatores como reação
incompleta, a presença de mono, di
e triglicerídeos ou a presença de
glicerina, devido à purificação
ineficiente, promovem mudanças na
viscosidade e na densidade. (...)
10. Sendo um método analítico
eficiente, rápido e de baixo custo
para 11. a determinação da
qualidade e pureza do biodiesel.

EE = a. p + b

Slide

1.

14

Horizonte mínimo – 1. Paráfrase

1.
4.
6.

8.

15

Horizonte mínimo – 2., 3., 5., 9., 10. e 11. Eliminações;
4. e 7. Paráfrases; 6. Reordenação; 8. Acréscimo
Falta de horizonte – 1. Retomada

1.

3. onde EE representa a fração do
éster etílico, 4. p a densidade em
g/mL e 5. a e b são constantes e
dependentes 6. da temperatura.

7.

2.

1.

16

6.

Horizonte máximo – 1. Paráfrase; 2. Acréscimo
Horizonte mínimo – 3., 4. e 5. Eliminações; 6.
Substituição

132

AOP

1.

Slide

1.

2.

2.

17

Horizonte mínimo – 1. Substituição
Falta de horizonte – 2. Retomada
2. 3. O tipo de catalisador é um fator
determinante na velocidade 4. da
reação bem como na taxa de
conversão (...) 5. 6. Enquanto que o
rendimento 7. da reação com o
catalisador KOH 8. ficou em 55,1 ±
3,4% 9. para o óleo refinado, com o
catalisador 10. carbonato de
potássio 11. o rendimento da reação
foi bem menor 13,1 ± 4,1%.
12. 13. Bajwa obteve rendimentos
maiores nas reações de conversão de
óleos vegetais com carbonato de
sódio como catalisador, todavia, a
14. temperatura 15. foi maior 16.,
aproximadamente 180oC. A baixa
solubilidade 17. do K2CO3 também
é um ponto negativo.

1. 2.Dentre os catalisadores 3.
usados, sem, dúvida o que mostrou
melhor rendimento foi o 4.
hidróxido de potássio (...)
5. 6. Finalmente, os resultados
obtidos comprovam a viabilidade
técnica do uso 7. de propriedades
físicas, como a densidade, para
determinar o grau de pureza do
biodiesel preparado, 8. adequado
para pequenas unidades de produção
de biodiesel.

1.
2.
5.
10.
18

4.
14.

12.

Horizonte máximo – 1. Acréscimo
Horizonte mínimo – 2., 5. e 12 Paráfrases; 3., 4., 6., 7.,
8., 9., 11., 13., 14., 15., 16. e 17. Eliminações; 10.
Substituição; 14. Reordenação

4.
5.

1.

19

Horizonte mínimo – 1. e 5. Paráfrases; 2., 3., 6. e 7.
Eliminações; 4. Substituição
Horizonte problemático – 8. Eliminação
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APÊNDICE E - Análise da presença dos horizontes de compreensão textual nos slides da EO
do G3
Nota: A UA 2 foi excluída para preservação da identidade dos alunos.
AOP

Slide

1.
Quím. Nova, Vol.35, Ed. 10,
1901-1906, 2012
Caracterização de resíduo sólido
formado em biodiesel de sebo
bovino

1

Horizonte mínimo – 1. Reordenação

Não há trecho correspondente no
AOP3

3

Horizonte máximo – Condensação
1.The nature of the solid residue
formed in beef tallow biodiesel from
two commercial producers in Brazil
was determined by comparative
analytical techniques, namely, gas
chromatography
with
flame
ionization detector (GC-FID) and
thermogravimetry (TG) (...).
2. The chromatographic and
thermogravimetric
results
confirmed the nature of the residue
as
saturated
monoglycerides,
predominantly monostearin and
monopalmitin.

1.

4

2.

Horizonte máximo – 1. e 2. Condensações precedida por
eliminação
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AOP
2. 3. O biodiesel é um combustível
4. diesel alternativo, composto 5. de
mono ésteres 6. alquílicos de ácidos
graxos derivados de óleos e
gorduras de origem 7. vegetal 8. ou
animal.
9. Em 2010, o Brasil 10. foi o
segundo maior produtor 11. mundial
de biodiesel, 12. atrás da Alemanha.
13. 14. A partir de 2008, 15. a
utilização do sebo bovino 16. como
matéria-prima 17. para a produção
de biodiesel no Brasil tornou-se
expressiva, 18. representando cerca
de 20% 19. do biodiesel vendido no
país.

Slide

1.
2.

9.
5

13.

14.

5.

7. 8.

10.

16.

18.

19.
Horizonte máximo – 1. Acréscimo
Horizonte mínimo – 2., 9. e 13. Paráfrases; 3., 4., 6., 11.,
12., 15. e 17. Eliminações; 5., 8., 10., 14., 16., 18. e 19.
Substituições; 7. Reordenação

1.

2.
Não há trecho correspondente no
AOP3

6

3.

Horizonte máximo – 1., 2. e 3. Acréscimos

2. 18. Na última década, inovações
tecnológicas foram significativas para
otimização
do
processo
de
transesterificação, com o objetivo de
reduzir os níveis de glicerídeos e a
produção de glicerina de alta pureza
como coproduto, obtendo melhor
rendimento e qualidade do biodiesel.
3. 4. No entanto, tem-se observado que
o 5. 7. desempenho do biodiesel em
condições de clima frio 8. é claramente
pior do que o diesel de petróleo, 9. em
função 10. de insolúveis 11. que podem
se formar a temperaturas mais baixas.
12. A ocorrência de 14. depósitos 15.
em biodiesel 16. pode acelerar o
entupimento 17. de filtros de
combustíveis e de bicos injetores (...)

1.
5.

3.
7. 8.
13.
12.

14.

16.

6.
9. 10.
17.

2.
7

18.
Horizonte máximo – 1. Acréscimo; 18. Condensação
precedida por eliminações
Horizonte mínimo – 3. e 12. Paráfrases; 4., 11. e 15.
Eliminações; 5. e 17. Reordenações; 7., 8., 9., 10. e 14.
Substituições
Horizonte problemático – 13. Acréscimo; 16.
Substituição.
Horizonte indevido – 2. Reordenação; 6. Acréscimo
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AOP
1. 2. 3. Alguns estudos 4. têm-se
dedicado à verificação da natureza
de resíduos sólidos em biodiesel, 5.
relatando que 6. os compostos
identificados como esteróis, esterilésteres, esteril-glicosídeos e esterilglicosídeos
esterificados
são
indutores
da
formação
de
precipitados 7. em biodiesel 8. de
origem vegetal.
9.
Esteróis-glicosídeos
11.
esterificados estão presentes em
óleos vegetais e durante 12. o
processo de transesterificação são
convertidos em esteril-glicosídeos,
13. os quais levam à 14. formação de
materiais sólidos (...)
1. 2. Quanto à caracterização do 3.
biodiesel de sebo bovino, foi
verificado elevado teor de éster
saturado 4. em sua composição (...)
5. 6. No entanto, 8. não foi descrita
qualquer investigação sobre a
natureza do resíduo sólido formado.
9. 10. Neste trabalho buscou-se
confirmar a composição do
precipitado de biodiesel de sebo
bovino por meio de 11. diferentes
técnicas
analíticas
12.
de
identificação.

Slide

13.

14.

Horizonte mínimo – 1. e 9. Paráfrases; 2., 5., 7., 13. e
14. Substituições; 3. Reordenação; 4., 6. e 12.
Eliminações; 10. Acréscimo
Horizonte indevido – 8. e 11. Eliminações

3.

1.

7. 8.

5.

4.

10.
9.

9

12.
Horizonte mínimo – 1., 5. e 9. Paráfrases; 2., 6. e 11.
Eliminações; 3. Reordenação; 4., 8., 10. e 12.
Substituições; 7. Acréscimo

1. 3. As amostras 4. foram analisadas
pelas técnicas 5. comparativas de
cromatografia a gás 6. com detector de
ionização de chama (CG-DIC) e
termogravimetria 8. (TG) para

22.
5.

1.

2.

4.

7.

verificar a natureza do resíduo,
usando
monopalmitina
e
monoestearina como padrões de
referência. 16. 17. Os resultados
cromatográficos
confirmaram
a
natureza do resíduo 19. como sendo
basicamente
monoglicerídeos
saturados, 21. com predominância de
monopalmitina e monoestearina, 22.
este como componente majoritário do
precipitado.9. 10. Foram 11. coletados
30 L de biodieseis 14. de sebo bovino
13. recém-produzidos, 15. de dois
produtores nacionais autorizados pela
ANP que utilizam a (...)

5.

7.

10.

9.

8

3.

2.

1.

10

16.
21.

13.

12.

10. 9.
18.

20.

Horizonte mínimo – 1., 10. e 16. Paráfrases; 2., 12., 18. e
20. Acréscimos; 3., 8., 11., 14., 15., 17., 19. e 22.
Eliminações; 4., 5. e 21. Substituições; 9. e 13.
Reordenações
Horizonte indevido – 6. Eliminação; 7. Acréscimo
Falta de horizonte – 22. Retomada
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AOP

Slide

1.

11

Horizonte mínimo – 1. Substituição
Falta de Horizonte – 2. Retomada

3.

1.
4.

6.
1. 2. Uma possível explicação para
a 3. composição majoritária de
monopalmitina e monoestearina 4.
nos precipitados 5. de biodiesel de
sebo bovino 6. seria devida à
estrutura
química
dos
monoglicerídeos saturados.

12

7.

8.

Horizonte mínimo – 1. Paráfrase; 2. e 5. Eliminações; 3.,
4. e 6. Substituições; 7. e 8. Acréscimo

13

Falta de horizonte – 1. Retomada
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AOP

Slide

1. 2. Os perfis das curvas 3.
termogravimétricas dos resíduos sólidos
demonstraram
o
mesmo
comportamento de perda de massa,
independente do produtor, da condição
e do tempo de armazenamento

1.

4.
14

4. 5. A análise dos resultados
demonstrou que os resíduos 6. sólidos
possuem 7. as mesmas composições
químicas 8. por apresentarem perfis
termogravimétricos
similares
9.
independente do produtor, do tempo e
da condição de armazenamento.

7.

8.

Horizonte mínimo – 1. e 4. Paráfrases; 2., 3., 5., 6. e 9.
Eliminações, 7. e 8. Substituições

1. 2. A análise por CG-DIC 4. verificou
que houve redução de monoglicerídeos
e aumento de diglicerídeos e
triglicerídeos no biodiesel de sebo
bovino 5. após a formação do resíduo
sólido.

4.

1. 3.

7.

15
6. Tal fato demonstra que a natureza do
resíduo 7. é proveniente da 8. nucleação
e aglomeração de monoglicerídeos
saturados, 9. a partir de uma névoa fina,
majoritariamente, 10. no primeiro mês
de armazenamento.

8.
10.

Horizonte mínimo – 1. Paráfrase; 2., 5. e 6. Eliminações;
3. Acréscimo; 4., 7. e 10. Substituições, 8. Reordenação
Horizonte indevido – 9. Eliminação

1.
1. Resultados de CG-DIC e TG
demonstraram que o resíduo 2.
sólido de biodiesel de sebo bovino é
constituído majoritariamente por
monoestearina e monopalmitina.
3.
Não
foram
detectados
diglicerídeos e triglicerídeos no
resíduo sólido.

3.
16

Horizonte mínimo – 1. Paráfrase; 2. Eliminação
Falta de Horizonte – 3. Retomada
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ANEXO 1 – Atividades envolvidas na etapa de módulos intermédios da SD

Atividade I – Revisão das Seções do Texto Científico

140

141

Atividade II – Os Aliados dos Textos Científicos
A elaboração de um texto científico pode ser vista como uma batalha na qual o autor do
artigo tenta convencer um leitor discordante. Nesta disputa, se o autor estiver isolado
provavelmente não terá forças diante das dúvidas e questionamentos do leitor sobre a
veracidade do que ele escreveu. Assim, para se fortalecer o autor busca reforços, principalmente
na literatura. A seguir apresentamos alguns desses aliados dos textos científicos (e os supostos
motivos do autor para apresentar tais aliados).

Acima apresentamos os principais aliados externos. Mas os trabalhos do próprio grupo também
podem fornecer um reforço ao texto científico:

Observe a seguir alguns exemplos encontrados em artigos científicos da área de Química.
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Atividade III – A Presença do Autor nos Textos Científicos

Aprendemos que o texto científico é objetivo e impessoal e que, portanto, não cabe ao
pesquisador manifestar opiniões, interesses particulares. Assim, os verbos costumam aparecer
na terceira pessoa, geralmente na voz passiva. Afinal o que interessa são os fatos científicos e
não quem fala deles. No entanto, “embora se diga que a literatura técnica é impessoal, isso está
longe de acontecer. Os autores estão por toda parte, incorporados no texto”. Apresentamos a
seguir exemplos de “marcas” deixadas pelos autores nos textos:
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Atividade IV – Os Tipos de Citações nos Textos Científicos

Uma das características mais marcantes do texto científico é a presença de várias
citações e referências. Você já observou que algumas delas servem como aliados do autor para
convencer seus leitores. Mas existem outras citações tão importantes quanto aquelas.
A seguir apresentamos os principais tipos de citações1-3 presentes nos artigos
científicos, destacando sua importância, em que seções elas costumam ser apresentadas e
exemplos extraídos de artigos científicos.
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Atividade IV – Trabalhando com as Citações nos Textos científicos

A apresentação de muitas citações e referências é importante na elaboração de um artigo
científico. Mas não é o suficiente para elaborar um texto convincente! Os autores dos artigos em geral, até de forma inconsciente - costumam ser engenhosos na utilização das citações de
modo a fortalecer seu trabalho. A seguir apresentamos algumas dessas sutilezas da literatura
científica – cuja finalidade é tão somente persuadir o leitor a acreditar no trabalho do
pesquisador1,3 – e citamos alguns exemplos.
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CONVÉM LEMBRAR! Todos os esforços do autor para se proteger das críticas e
questionamentos do leitor podem sucumbir diante de uma informação erroneamente colocada
a respeito de uma citação. Afinal, pode ser que o leitor “rastreie cada referência e procure
comprovar até que ponto elas correspondem à tese do autor”:

