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Resumo

Esta dissertação apresenta um estudo sobre os modos de circulação do 

conhecimento químico na atualidade, a partir do discurso. Entendemos que os 

discursos  circulam  a  partir  de  gêneros  discursivos  com  formas  textuais 

relativamente  cristalizadas,  produzindo efeitos  de  sentido  que constroem o 

imaginário de cada época.

 Usando  alguns  pressupostos  da  Escola  Francesa  de  Análise  do 

Discurso e da sociologia de Pierre Bourdieu, foram analisados alguns textos 

de  divulgação  científica  produzidos  em  diferentes  instâncias  consideradas 

representantes  legítimas  do  conhecimento  químico:  entidade  de  classe, 

sociedade  de  química  e  docentes  universitários.  Os  destinatários 

pressupostos eram químicos, professores de química, e até o público geral de 

jornal de circulação nacional. 

A  análise  dos  textos  mostra  a  intervenção do  discurso  cotidiano  no 

científico  produzindo  um  discurso  típico  de  divulgação  científica,  que 

manipulado  pelos  diferentes  enunciadores  procura  legitimar  interesses 

variados.  A  própria  química  mostrada é heterogênea,  sugerindo diferenças 

conforme relacionada à indústria, pesquisa, ensino ou tecnologia. Observou-

se  uma tendência  a  manter  alguns  estereótipos  comumente  associados  à 

atividade científica, como neutralidade, objetividade e acesso à verdade; além 

de manter o mito da dificuldade de acesso ao conhecimento químico.

Foram feitas algumas entrevistas com professores de química da rede 

pública estadual de São Paulo, de modo a entender suas práticas e inserção 

das informações da mídia na sala de aula. Foi constatada a dificuldade de 

tratar estas informações numa perspectiva crítica, mostrando os problemas de 

adotar  uma  postura  de  ensino  baseada  nas  interações  entre  ciência, 

tecnologia e sociedade (perspectiva CTS) no ensino de química.
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Abstract

Through my dissertation research I  critically examine possible meanings 

related  to  chemical  knowledge  in  society  nowadays,  with  a  discursive 

approach. 

I  analyzed  some  scientific  popularization  texts  produced  by  chemical 

societies and chemistry professors, using some aspects of Discourse Analysis 

based on Michel Pêcheux and Eni Orlandi's ideas about language. Based on 

Pierre Bourdieu work I focus on the importance of symbolic values related to 

the scientific knowledge and its communication.

The texts showed usual features of scientific popularization discourse, 

such as scientific and popular views to produce tendentious vision of science 

and chemistry.

I then moved on to address possible meanings not perceived by high 

school  teachers.  The  data  gathered  from  interviews  with  public  school 

chemistry teachers showed little concern about critical evaluation of journalistic 

information.  This  points  out  some  problems  related  to  STS  (science, 

technology and society) perspective in teaching chemistry.
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Introdução

As tempestades de pó que assolam Marte geram químicas corrosivas 
que caem sobre sua superfície em forma de neve e tornariam impossível a 

existência de vida no planeta, afirmam dois estudos publicados na terça-feira 
pela revista Astrobiology  (O Globo online, 1º/8) (divulgado por e-mail para 

assinantes eletrônicos do Jornal da Ciência, produzido pela SBPC)

Notícias JC e-mail 3072, de 03 de Agosto de 2006

Acaba de ser lançado o Projeto “Ciência no Rádio”, que visa 
mapear programas de rádio realizados em todo o Brasil, relacionados a 

temas de ciência e tecnologia, incluindo medicina, saúde, meio ambiente, 
agricultura, biologia, física, astronomia e matemática 

JC e-mail 3072, de 03 de Agosto de 2006. Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC©2002

“Sou pura química. A Química está em tudo”
slogan estampado em camisetas vendidas pela SBQ

“Como as palavras, as fórmulas químicas são totalmente 
dependentes do contexto para terem significados. Somente o 

contexto pode nos dizer se a fórmula H2O representa uma molécula 
ou um mol; um gás ou um líquido; um ácido ou uma base; um 

nucleófilo ou eletrófilo”
S.J.Weininger, 1998 (tradução livre)

Aparecendo na imprensa, divulgados por sociedades científicas, usados no 

dia-a-dia, impostos pelos professores, os significados e as imagens envolvendo a 

química são inúmeros e bem-vindos. Não compactuo mais com a patrulha que 

gostaria de ver censurados enunciados alegando "produtos sem química", mas 

creio ser fundamental  discutir  abrangência e entender os múltiplos significados 

ligados ao conhecimento químico. Aí se encaixa a proposta deste trabalho, e para 

isso proponho inicialmente situar minha trajetória e os motivos que me levaram a 

ser não uma química cáustica, nem céptica1, mas apenas crítica, já que analítica 

traz outros significados.

Há muito tempo fiz na USP o bacharelado em química, concluindo também 

as  disciplinas  tecnológicas  para  me  tornar  uma  química  industrial.  O 

encantamento  já  vinha  do  colegial2,  com  a  lógica  matemática  parecendo 

destrinchar  todos os fenômenos.  Ao contrário  de muitos colegas,  os aspectos 

1 cf. "O Químico céptico", de Robert Boyle, publicado em 1661
2 Antiga denominação do atual ensino médio.
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práticos  não  me  seduziam,  e  não  foi  fácil  passar  por  inúmeros  laboratórios 

seguindo receitas. A falta de qualquer contextualização histórica e filosófica no 

conhecimento  transmitido  também me  incomodava.  Só  com a  experiência  de 

realmente  propor,  controlar  e  tentar  entender  os  resultados  nas  experiências 

realizadas para concluir um mestrado em química orgânica, me senti entendendo 

alguma coisa de química. Neutralidade e objetividade eram o que se esperava do 

conhecimento adquirido e sua reportagem.

Esta vivência em laboratório de pesquisa me convenceu da ineficiência dos 

métodos tradicionais de ensino, que me seduziam enquanto aluna. Estudava-se, 

passava-se de ano, mas será que se aprendia algo? Relacionar teoria e prática 

significativamente depende de um envolvimento difícil de ser alcançado.

Muitos fatores acabaram me levando de volta à universidade para concluir 

a  licenciatura  quase  vinte  anos  depois  do  vestibular.  Outras  experiências 

profissionais,  a maturidade,  e a enorme mudança na área de educação neste 

período me deram a oportunidade de novas descobertas. Perspectivas apontadas 

por  teorias  ligadas  a  mudança  conceitual,  sócio-construtivismo,  e  ciências 

cognitivas, além de muita frustração com a dificuldade em atingir meus alunos de 

ensino médio me levaram a propor um mestrado em ensino estudando relações 

entre imagens e cognição no ensino de química. Participei de alguns testes com 

abordagem  diferenciada  de  laboratório  com  alunos  do  ensino  superior,  mas 

fatores  externos  acabaram  abortando  a  pesquisa.  No  entanto,  a  abertura 

propiciada pelas discussões em cursos de História das Ciências e principalmente 

conhecer trabalhos em Filosofia da Química permitiram rever muitos conceitos e 

me situar enquanto pesquisadora em educação.

Foi  através  de  um  curso  extra  na  pós-graduação  que  consegui 

redirecionar, tardiamente, meu trabalho para a linguagem, seduzida por propostas 

da Análise do Discurso. Muita paixão esteve envolvida no estudo da nova área e 

descobertas  decorrentes,  e  a  possibilidade  de  fazer  conexões  com  minha 

experiência  de  cientista  "dura"  acabaram  me  enredando  nas  questões  de 

imagens,  valores,  conceitos e preconceitos circulando nos meios acadêmico e 

cultural  em  que  vivi.  Não  posso  deixar  de  citar  minha  decepção  pelo  que 

considerei na época (logo após receber o título de Mestre em Ciências) falta de 

seriedade, quase institucional, ao trabalhar alguns meses como repórter na área 

científica de grande jornal. Estava convencida da transparência da linguagem e 

perseguia uma clareza universal na divulgação científica. 
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A situação inicial no atual mestrado era o desconforto na convivência com 

os  sentidos  negativos  associados  à  química,  e  a  percepção  de  uma  certa 

intolerância  com  sentidos  diversos  da  palavra  química,  e  conceitos  a  ela 

relacionados. Ao mesmo tempo havia a percepção da ubiqüidade da informação 

midiática transformando a sociedade e a escola. Como isto poderia influenciar o 

ensino  da  química?  Existe  uma  objetividade  envolvendo  o  discurso  feito  por 

químicos?  Também  havia  os  inúmeros  equívocos  relacionados  ao  próprio 

conhecimento químico, cometidos pela imprensa. Esta dissertação tenta mostrar 

os  caminhos  percorridos  na  aceitação  da  pluralidade,  compreensão  da 

impossibilidade da significação unívoca, e na conclusão da necessidade premente 

de ampliar discussões relacionadas ao poder e ética no trato de qualquer aspecto 

da difusão do conhecimento químico. 

Meu  foco  esteve  voltado  para  as  produções  textuais  de  certa  forma 

avalizadas por entidades idôneas que deveriam representar  o saber  químico - 

entidade de classe, sociedade científica e professores ligados a universidades; 

representando um tipo específico de divulgação científica. Estes tipos de textos 

permitem discussões das relações entre ciência, tecnologia e sociedade dentro de 

uma perspectiva interdisciplinar fortemente incentivada pelos PCNs.

Meu interesse é entender alguns aspectos da produção de sentidos dados 

pelos textos,  seus modos de veiculação,  e o deslocamento de seu uso como 

instrumento didático. Tentarei mostrar a importância de questões como visões de 

mundo  implicitadas  no  discurso  da  divulgação  científica,  muitas  vezes 

considerado neutro, e a construção de saberes "compartilhados" na sociedade. 

Adoto uma perspectiva que assume a subjetividade do olhar como integrante da 

pesquisa, usando alguns referenciais derivados da Escola Francesa de Análise do 

Discurso. Me apoio também nas considerações de Pierre Bourdieu acerca das 

produções simbólicas, entendidas não apenas como instrumento de comunicação 

ou conhecimento, mas fazendo parte de uma estrutura social, com interesse em 

sua legitimação e manutenção das diferenças.  

Algumas abordagens foram incluídas por sugestão da banca examinadora 

do  exame  de  qualificação,  mas  a  maioria  das  decisões  foi  de  minha 

responsabilidade,  reconhecendo  que  não  fui  muito  flexível  e  forcei  algumas 

opções  metodológicas.  Apresento  no  capítulo  1  aspectos  gerais  para 

entendimento do problema e embasamento teórico da pesquisa. Reservo para o 

capítulo 2 a apresentação e análise de dados recolhidos em materiais impressos, 
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e mostro no capítulo 3 as informações e impressões obtidas nas entrevistas com 

professores  de  ensino  médio.  Neste  mesmo capítulo  discuto  alguns  aspectos 

referentes  ao  modo  de  recepção  de  um  dos  textos  analisados  e  suas 

decorrências. No capítulo 4 esboço as considerações finais à guisa de conclusão.
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Capítulo 1  - Localização

Neste capítulo são descritas as visões adotadas da química e sua relação 

com a sociedade (ítem 1.1), e os aspectos referentes ao problema da linguagem, 

especificando alguns referenciais teóricos que nortearam a pesquisa (ítem1.2).

1.1. QUÍMICA E SOCIEDADE

A  química  vista  pela  maioria  dos  químicos  parece  formar  um  corpo 

coerente  e objetivo  de  conhecimentos  aceitos  por  todos  seus  participantes,  e 

diferenciado das outras ciências naturais. Esse conhecimento é cada vez mais 

apurado  por  resultados  de  pesquisas  com  metodologia  bem  definida  e  é 

transmitido  nas  faculdades,  mantendo  seus  dogmas  razoavelmente  bem 

protegidos.  No entanto  esta  não é a  visão dos  filósofos  da   ciência.  Popper, 

Bachelard, Kuhn, Feyerabend já mostravam no século passado a complexidade e 

múltiplas visões referentes ao fazer científico, que, prudentemente, de um modo 

geral  são  mantidas  à  distância  dos  químicos  em  formação.  Alguns  aspectos 

históricos e a responsabilidade social do conhecimento até podem ser discutidos, 

mas  a  crença  na  objetividade  e  realidade  de  suas  teorias  fazem  parte  da 

manutenção da própria ciência. 

Compreendo a comunidade científica e suas forças contraditórias variando 

no contexto histórico e social, compartilhando crenças e definindo a aceitação do 

próprio fazer científico. Cada indivíduo envolvido na produção do saber na área 

de química pertence a inúmeros grupos sociais  e,  quando ligado à academia, 

geralmente tem na publicação de papers a validação de seu trabalho. 

É o campo científico, enquanto lugar de luta política pela dominação 
científica,  que designa a cada pesquisador,  em função da posição que ele 
ocupa,  seus  problemas,  indissociavelmente  políticos  e  científicos,  e  seus 
métodos,  estratégias científicas  que,  pelo fato de se definirem expressa ou 
objetivamente pela referência ao sistema de posições políticas e científicas 
constitutivas do campo científico, são ao mesmo tempo estratégias políticas. 
Não  há  "escolha"  científica  -  do  campo  da  pesquisa,  dos  métodos 
empregados, do lugar de publicação; ou, ainda, escolha entre uma publicação 
imediata de resultados parcialmente verificados e uma publicação tardia de 
resultados plenamente controlados - que não seja uma estratégia política de 
investimento  objetivamente  orientada  para  a  maximização  do  lucro 
propriamente  científico,  isto  é,  a  obtenção  do  reconhecimento  dos  pares-
concorrentes. (Bourdieu, 1983, p.126) 



A ciência natural  como tentativa de entender o mundo também significa 

seu controle, estando portanto relacionada a valores, enquando potencialmente 

relacionada  a  tecnologia,  e  suas  consequências.  Ética,  comércio,  estratégia, 

estruturas de poder acabam envolvidos nas questões complexas da pesquisa e 

seu financiamento na atualidade, enquanto pode ser interessante manter o mito 

de uma ciência neutra e objetiva.

A formação voltada para o ensino permite aos licenciados1 em química um 

pouco  mais  de  contacto  com  as  questões  epistemológicas  e  algum 

relacionamento com a filosofia,  teoricamente dando uma visão mais crítica do 

conhecimento envolvido. Mas vejo que a influência dos positivistas lógicos ainda é 

grande,  sendo  comum  a  crença  na  explicação  científica  como  única,  e 

comprovada por um método científico inquestionável.

1.1.1. ENSINO DE QUÍMICA E CONSTRUTIVISMO

O ensino de Química está inerentemente ligado aos problemas decorrentes 

do uso de modelos e da linguagem com que os iniciados nesta ciência transitam 

entre  os  níveis  fenomenológico,  submicroscópico  e  representacional  com que 

lidam. As transições entre estes níveis são feitas de maneira automática, muitas 

vezes impossibilitando o diálogo com o aprendiz pela própria inconsciência do 

hermetismo dos conceitos e da polissemia dos termos que emprega.

A pesquisa em ensino de ciências passou por grandes transformações a 

partir do que se chamou Movimento das Concepções Alternativas, na segunda 

metade do século XX, com diferentes impactos na sala de aula. Este movimento 

teve origem nas pesquisas que mostravam que os estudantes mantinham, mesmo 

após escolarização, muitas idéias do senso comum não condizentes aos modelos 

científicos  aceitos  (Garnett  et  al.,  1995).  Uma  possível  explicação  para  a 

manutenção  destas  concepções  alternativas  seria  o  modelo  de  ensino  por 

transmissão  de  conhecimentos,  sem  preocupação  com  os  significados 

construídos pelos estudantes. 

Os  desdobramentos  das  discussões  podem  ser  acompanhados  na 

bibliografia especializada, sendo aqui referidos de maneira bem geral. Pesquisas 

1 Os licenciados em química se diferenciam dos bacharéis plenos não apenas por acesso às disciplinas ligadas 
à didática e epistemologia, mas também por uma "carga" menor de disciplinas técnicas da própria química. 



foram feitas apartir dos anos 80 em torno da proposta de mudança conceitual no 

ensino de ciências, baseadas em autores como Piaget, Ausubel, Khun, Lakatos, e 

também Vygotsky. Sob o rótulo geral construtivismo  houve propostas valorizando 

a  interação  professor-aluno  e  o  repertório  prévio  deste.  Assumia-se  que  os 

conhecimentos  correspondem  a  construções da  mente  humana,  e  não  a 

descrições objetivas da realidade concreta (Bastos et al., 2004). 

 "Química no Cotidiano" foi um dos temas que orientou o ensino de química 

no nível  médio,  numa tentativa de tornar seu estudo mais significativo para os 

alunos.  No  entanto,  observou-se  muitas  vezes  a  manutenção  do  enfoque 

conteudista, apenas mais recheado de exemplos do dia-a-dia (Jiménez Liso et al., 

2002).

Nos últimos anos apareceram várias críticas às propostas construtivistas 

alegando  tentaviva  de  submissão  cultural,  possibilidade  de  coexistência  de 

concepções contraditórias, desconsideração de fatores afetivos e certo fatalismo, 

ao assumir  que conhecimento não pode ser  transmitido  (Bastos et  al.,  2004 e 

citações  aí  incluídas).  Aqui  no  Brasil,  o  trabalho  de  Mortimer  (2000)  mostra  a 

formação  de  perfis  conceituais,  negando  a  ocorrência  de  mudança  conceitual; 

enquanto  Bastos  e  colaboradores  mostram  dados  indicando  a  percepção  de 

mudança conceitual em professores, e também a existência de perfis conceituais 

(Bastos et  al.,  2004).  Alguns pesquisadores tentam desqualificar  trabalhos com 

referenciais  construtivistas,  tachando-os  de  ultrapassados.  Tal  posicionamento, 

segundo Bastos e colaboradores, é bastante contraproducente por desrespeitar a 

pluraridade  de  olhares  desejável  em  qualquer  campo  de  conhecimento.  Estes 

autores  mostram  as  similaridades  nos  processos  de  ensino  por  projetos,  por 

mudança  conceitual  ou  baseados  em  perfis  conceituais;  e  defendem  que 

distorções  ocorrem  no  processo  de  ensino-aprendizagem  de  ciências 

independentemente dos processos mentais envolvidos. Os esforços deveriam se 

concentrar  nos  significados  e  relações  construídas  pelo  aprendiz  durante  o 

processo, e não na tentativa de impor verdades no campo educacional. 

1.1.2. ENSINO DE QUÍMICA E CTS



O movimento didático ciência-tecnologia-sociedade (CTS) surgiu nos anos 

70 em virtude da insatisfação com os objetivos de formar cientistas presentes no 

ensino  de  ciências  nas  décadas  anteriores,  dentro  de  uma  visão  de  ciência 

neutra, lógica, objetiva e empírica. A percepção dos estragos da bomba atômica e 

problemas ambientais decorrentes das aplicações tecnológicas provocaram o fim 

da  associação  ciência-progresso  e  desencadearam  a  disseminação  das 

discussões  filosóficas  e  sociológicas  sobre  o  caráter  da  ciência.  Entre  as 

propostas  de  ensino  de  ciências  no  enfoque  CTS  está  a  desmistificação  da 

ciência,  interdisciplinariedade,  respeito  aos conhecimentos e características  do 

pensamento do aluno, e aceitação da relevância dos aspectos sociais e culturais 

nos conteúdos abordados.

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  elegem  como  princípios 

pedagógicos a contextualização e a interdisciplinariedade, modificando o ensino de 

química  tradicional.  Há  uma  maior  preocupação  de  relacionar  os  conteúdos 

específicos  aos problemas sociais  e  ambientais  ligados à atividade científica  e 

produtiva,  e  incorporação  dos  aspectos  procedimentais  e  atitudinais  (BRASIL/ 

MEC, 1998). Ao apontar a formação do cidadão crítico, em constante aprendizado, 

como um de seus objetivos, salienta a importância da autonomia do estudante na 

obtenção  de  informação.  Nesta  perspectiva,  tem  prioridade  a  discussão  das 

relações dos indivíduos com a mídia no contexto do Ensino Médio. O uso de textos 

jornalísticos  em  sala  de  aula  se  difunde,  ajudando  na  contextualização  dos 

conteúdos e nos projetos. Eles respondem a um interesse imediato da sociedade 

e,  apesar  da  superficialidade,  permitem  múltiplas  referências,  temporais  e 

intertextuais, e possibilidades de leitura negadas aos livros didáticos (Kleiman e 

Moraes, 1999). 

Pfeiffer  aponta  para  os  perigos  da  invasão  da  escola  (de  certo  modo 

reconhecendo sua falência) pela mídia impressa, que passa então a ser referência 

de informações objetivas e até do modo correto de escrever (Pfeiffer, 2001). Em 

relação à divulgação científica esta autora e também Orlandi (2001) apontam para 

os efeitos de sentido dados pelos deslocamentos que ocorrem ao se passar do 

discurso científico para o jornalístico, e deste para a escola. As alterações do papel 

social da ciência e até da escola veiculadas pelo jornalismo científico dificilmente 

são trabalhadas em sala de aula. 



1.1.3. LEITURA E ESCOLA

A leitura pode ser entendida como um processo de interlocução mediada 

pelo texto, ressaltando a papel ativo e único do leitor na tentativa de dar sentido 

ao que lê. É um processo que envolve e altera as leituras anteriores dos sujeitos e 

significados construídos das relações com o mundo.  

O autor, instância discursiva de que emana o texto, se mostra e 
se dilui nas leituras de seu texto: deu-lhe uma significação, imaginou seus 
interlocutores, mas não domina sozinho o processo de leitura e de seu 
leitor, pois este, por sua vez, reconstrói o texto na sua leitura, atribuindo-
lhe a sua (do leitor) significação. (Geraldi, 2004 (1995), p.91)

Geraldi detecta quatro posturas de interlocução do leitor diante do texto:

1. a leitura - busca de informação: o objetivo do leitor é extrair informações, 

normalmente para responder questões elaboradas externamente (e não 

necessariamente do interesse do leitor).

2. a leitura - estudo de texto: o objetivo é identificar a tese defendida pelo 

texto, especificar os argumentos e contra-argumentos utilizados, e avaliar 

a coerência entre tese e argumentos.

3. a  leitura  do  texto  -  pretexto:  em  vários  sentidos,  é  utilizado  como 

iniciação  de  outros  processos,  como  dramatizações,  reelaborações, 

ilustrações.

4. a leitura - fruição do texto: caracterizado pela gratuidade da ação, ler por 

ler,  por  prazer.  Não se  nega a obtenção de resultados,  só  não pode 

haver seu controle. (Geraldi, 2004)

Em situações escolares a atividade linguística que se estabelece é artificial, 

na medida que existe uma coerção dada pelas funções aluno/professor/escola. É 

comum produzir-se  o que Geraldi  chama de simulação de leitura.  O aluno lê 

buscando  se  adequar  às  expectativas  do  professor.  Comentando  das 

especificidades das culturas literária e científica, Pêcheux mostra a conveniência, 

em certas áreas, de promover a apreensão do sentido unívoco. Muitas vezes este 

é  o  aspecto  privilegiado  pela  escola,  manifestando  um  policiamento  de 

enunciados e apagamento seletivo da História (Pêcheux, 1994).

Orlandi lembra que além da não reconhecer a história do aluno enquanto 

leitor,  normalmente  a  escola  não  trabalha  a  própria  história  de  leitura  de  um 

determinado texto,  e  como variam as  possibilidades  de  leituras  em diferentes 



épocas. Cobra-se normalmente do aluno a leitura referendada pelas respostas do 

livro didático  (Orlandi, 2001).

Além da procura do sentido único,  a leitura na escola sofre com outros 

equívocos que provocam simulações de leitura. Almeida (1998) aponta para as 

representações que encontrou, em referência às aulas de física: a idéia de que a 

leitura deve ser trabalhada apenas pelo professor de língua portuguesa, e que 

nas aulas de "exatas" só se lê para buscar informações. Silva e Almeida (1998) 

analisam as condições de produção de leituras em aulas de física e mostram a 

importância das histórias de leitura, expectativas e modos de cobrança existentes. 

Concluem ser necessários novos modos de leituras plurais  no espaço escolar 

para mediar o saber científico e melhorar as relações posteriores dos alunos com 

a leitura (Silva e Almeida, 1998).

A  aprendizagem  de  ciências  esteve  classicamente  associada  à  leitura 

individual de textos e alguma experimentação. As perspectivas construtivistas de 

ensino mostraram a leitura como interação social,  influenciada pelo contexto e 

envolvendo raciocínio elaborados na construção de significados. Pesquisas em 

aprendizagem mostram que a habilidade na resolução de problemas científicos se 

relaciona  com as  competências  leitoras  e  metacognitivas,  e  apontam para  as 

perspectivas do escrever no aprendizado de ciências (Holliday, Yore e Alvermann, 

1994). A importância dos modos de relação com o texto escrito e o aprendizado 

de  ciências  é  discutida  em  um  número  exclusivo  do  Journal  of  Research  in 

Science Teaching de 1994. Em um destes trabalhos, Norris e Phillips mostram 

alguns problemas na interpretação de artigos populares de divulgação científica 

por alunos pré-universitários canadenses. Além de dificuldades epistemológicas, 

os alunos mostram baixa percepção das intenções dos autores de divulgação 

científica. O artigo conclui pela necessidade de melhor formação dos professores 

de ciências, responsabilizando-os pelo trato do discurso científico com os alunos, 

em seus diferentes níveis de significados (Norris e Phillips, 1994). 

1.1.4. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

A interação dos indivíduos com temas da ciência e tecnologia na sociedade 

ocorre de várias formas. O quadro conceitual definido por Bueno (1984) coloca a 

difusão  científica  como  um  conceito  amplo  que  abrange  de  periódicos 



especializados  e  reuniões  científicas,  a  seções  especializadas  em  ciência  e 

tecnologia em jornais, revistas, ou  no rádio e TV. A diferenciação em função do 

público  a  que  se  destina  define  a  disseminação  (para  especialistas),  e  a 

divulgação (para o grande público). 

A disseminação científica, segundo Bueno, também pode ocorrer em dois 

níveis: intrapares e extrapares. A primeira se refere à circulação de informações 

científicas e tecnológicas entre especialistas de mesma área ou de área conexa, e 

tem como características o público especializado, conteúdo específico e código 

fechado.  Engloba  periódicos  especializados  e  reuniões  científicas  restritas.  A 

disseminação extrapares é feita para especialistas que atuam fora da área-objeto 

da disseminação, como uma revista de Economia Política que pode interessar a 

economistas, cientistas políticos e sociólogos. 

Já  a  divulgação  científica  supõe  a  recodificação  da  linguagem  para  a 

compreensão  do  público,  e  inclui  o  jornalismo  científico  e  também  os  livros 

didáticos,  aulas  de  ciências  no  ensino  básico,  cursos  de  extensão  para  não-

especialistas, estórias em quadrinhos, documentários, programas especializados 

divulgados  no  rádio  e  televisão  e  fascículos  e  folhetos  envolvendo  o  assunto 

(Bueno, 1984). 

A ampla classificação de divulgação científica de Bueno se justifica pelo 

seu  interesse  em  comunicação,  mas  parece  inadequada  ao  incluir  aulas  de 

ciências  no  Ensino  Médio,  e  até  o  livro  didático.  Embora  nestes  casos  se 

pressuponha uma adaptação de linguagem, os objetivos e o sistema regulador a 

que  estão  submetidos  em  suas  funções  institucionais  dificilmente  podem  ser 

considerados similar a qualquer divulgação de informação para "grande público". 

Vogt (2003) propõe o conceito de espiral da cultura científica para situar os 

processos  de  interlocução  que  ocorrem  nas  sociedades  contemporâneas, 

situando-as  no  tempo e  espaço.  No início  desta  espiral  estaria  a  produção e 

difusão  da  ciência,  nas  universidades,  centros  de  pesquisa  e  congressos, 

ocorrendo entre os participantes de uma determinada comunidade que partilha o 

mesmo discurso. A seguir viria o quadrante envolvendo as ações realizadas para 

o  ensino  da ciência  e  formação  de  cientistas,  tendo  como  destinadores  os 

cientistas e professores. Já o ensino para a ciência estaria no terceiro quadrante 

e englobaria os esforços dirigidos essencialmente aos jovens para entenderem 

aspectos e efeitos ligados aos conhecimentos científicos e tecnológicos, incluindo 

a educação básica, feiras de ciências, museus e documentários específicos. A 



divulgação científica forma o quarto quadrante e está relacionada à propagação 

do conhecimento científico destinada a todos cidadãos, incluindo as revistas de 

divulgação científica, páginas de jornais e revistas dedicadas ao tema, programas 

de rádio e televisão, campanhas, etc, para o grande público.

 Assim, usarei o termo divulgação científica para me referir aos materiais 

produzidos para divulgar o conhecimento científico para não-especialistas, assim 

como  normalmente  se  entendem  os  termos  correspondentes  em  francês, 

"vulgarisation scientifique", e inglês, "scientific popularization".   

O  discurso  científico  tem  sua  apresentação  padronizada,  obedecendo 
normas compartilhadas pela comunidade científica de forma a transparecer no 
texto a objetividade científica. No entanto, os estudos de Coracini sobre textos 
científicos  brasileiros  e  franceses  da  área  biológica  mostraram  seu  caráter 
subjetivo,  por  sua  estrutura  argumentativa  e  formas  linguísticas  utilizadas 
(Coracini, 1991). 

Para Coracini, as formas canônicas do discurso científico, longe 
de  representarem esquemas  de  retenção  da  "perseguida  e  almejada" 
objetividade da ciência, constituem instrumentos de persuasão, portanto, 
índices  de  subjetividade,  na  medida  em que  camuflam  e  distorcem a 
origem enunciativa e o percurso prévio do experimento e da pesquisa. 

(…)  todos  os  documentos  escritos  -  as  "inscrições  literárias"  - 
produzidos  pelos  cientistas  levam  a  um  produto  final  que  não  é, 
entretanto,  um  "fato"  a  descobrir,  como  dizem  os  cientistas,  mas,  na 
verdade, "idéias, teorias, razões" às quais aderiram e com as quais vão 
buscar convencer os outros. (Zamboni, 1997. p. 61)

Authier-Revuz  (1998)  comenta  que  as  representações  envolvidas  na 

atividade  de  divulgação  científica,  além  de  legitimar  a  atividade  científica, 

carregam noções de falta, separação dos que têm o poder do conhecimento e os 

que não têm. O jornalismo científico, realizado essencialmente por jornalistas, se 

caracteriza  por  uma  reformulação  do  discurso  científico,  exposta  através  dos 

mecanismos  de  citação,  tradução,  ajuste  e  glosa.  No  entanto  as  escolhas, 

supressões, adições e substituições não são explicitadas. Esta autora também 

discute  os  desdobramentos  de  sentidos  dados  pelo  jornalismo  científico  se 

encarregar da difusão do conhecimento, de certa forma competindo de maneira 

mais  dócil  com  a  instituição  escolar,  e  garantindo  uma  posição  superior  e 

inquestionável para a ciência (Authier-Revuz, 1998).

Orlandi alerta sobre as ilusões operadas pelo jornalismo científico ao por 

em circulação a terminologia da ciência e escondendo seu funcionamento: seus 



consumidores  adquirem  a  informação  pensando  ter  o  conhecimento  (Orlandi, 

2005, Orlandi, 2001).

Moreira e Massarani mostram que historicamente a divulgação científica 

respondeu a motivações e interesses variados, e já tem pelo menos dois séculos 

de história no Brasil.  Na segunda metade do século XIX a revolução industrial 

iniciou uma fase de otimismo em relação aos benefícios decorrentes do progresso 

científico e técnico, acarretando mais de uma centena de publicações periódicas 

relacionadas a ciência no Brasil. O tema também começa a aparecer nos jornais e 

merecer atividades de divulgação em museus, sendo enfatizadas as aplicações 

técnicas (Moreira e Massarani, 2002). 

No primeiro  quartel  do  século  XX foi  fundada  o  que  seria  a  Academia 

Brasileira  de  Ciências;  e  o  rádio  e  as  conferências  públicas  desempenharam 

importante  papel  na  divulgação  científica.  A  função  democratizante  desta 

informação  nas  próximas  décadas  foi  assumida  pelos  filmes  voltados  para  a 

educação em ciências. Nos anos 40 cientistas como José Reis começam a atuar 

como divulgadores na imprensa nacional.  A fundação da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) em 1948 marcou a popularização científica, 

culminando  no  grande  interesse  pela  experimentação  na  década  de  1960 

(Moreira e Massarani, 2002). 

A SBPC na década de 70 se fortaleceu pela oposição ao regime militar e 

mobilização  da  comunidade  científica  buscando  saídas  para  o 

subdesenvolvimento. A Associação Brasileira de Jornalismo Científico se instituiu 

em  1977  com  fins  corporativos  e  de  democratização  dos  conhecimentos 

científicos e tecnológicos. Os anos 80 culminaram na criação de setores voltados 

à ciência nos jornais diários e na produção de programas de TV com os mesmos 

fins. Em 1982 a SBPC criou a revista Ciência Hoje, com intuito de pesquisadores 

brasileiros escreverem sobre seus trabalhos, que também conta com ramificação 

voltada ao público de 8 a 12 anos.   Atualmente a entidade também produz o 

Jornal da Ciência com referências às notícias da área, cuja versão eletrônica tem 

grande repercussão no meio acadêmico. As empresas privadas também puseram 

no  mercado  revistas  mais  populares  como  Globo  Ciência  (hoje  Galileu)  e 

Superinteressante, alcançando grande público (Moreira e Massarani, 2002). 

Apesar dos avanços, segundo Moreira e Massarani, a ciência tem pouco 

espaço na imprensa e ainda há poucos jornalistas especializados.



Parte  significativa  dos  artigos  sobre  ciência  que  são 
publicados  é  constituída  de  traduções  de  textos  comprados  ou 
disponibilizados de jornais ou revistas do exterior. De uma maneira 
geral,  o  jornalismo  científico  brasileiro  ainda  é,  em grande  parte, 
calcado em uma visão mistificada da atividade científica, com ênfase 
nos  aspectos  espetaculares  ou  na  performance  genial  de 
determinados  cientistas.  A  ênfase  nas  aplicações  imediatas  da 
ciência  é  também  generalizada.  Raramente  são  considerados 
aspectos importantes na construção de uma visão realista sobre a 
ciência, como as questões de risco e incertezas, ou o funcionamento 
real da ciência com suas controvérsias e sua profunda inserção no 
meio cultural e socioeconômico (Moreira e Massarani, 2002, p.63).

Pesquisas  envolvendo  jornalismo  e  divulgação  científica  no  Brasil 

apareceram na década de 80 e estão basicamente vinculadas às faculdades que 

oferecem pós-graduação em comunicação2. Recentemente Guimarães divulgou 

trabalhos feitos pelo Núcleo de Jornalismo Científico da Unicamp sobre material 

de divulgação científica publicados em jornais de circulação nacional e regional 

dos anos 2000 e 2001 (Guimarães, 2001 e 2003). 

Salem e Kawamura (1996) mostraram, em estudos comparativos de livros 

didáticos e de divulgação científica,  que estes  últimos mostram temas atuais, 

situações  concretas,  preocupação  com  o  leitor,  e  linguagem  adequada.  No 

entanto  estes  dois  meios  atendem  a  interesses  e  demandas  diferentes, 

produzindo aprendizagens diferentes, sendo portanto complementares.

A pesquisa de Zamboni (1997) voltada para os efeitos da linguagem sobre 

material das revistas Globo Ciência, Superinteressante, Ciência Hoje e de jornais 

de 1990 mostra alguns estereótipos usados na divulgação científica.  A autora 

conclui  que  o  discurso  de  vulgarização  não é  uma reformulação  do  discurso 

científico, mas se trata de um gênero discursivo particular, marcado pela ação do 

sujeito  vulgarizador  dentro  de condições de produção diferenciadas reguladas 

pelo  mercado.  Observa-se  uma  movimentação  constante  de  perspetiva 

discursiva,  ora  colocando em referência  o discurso científico,  ora  o cotidiano, 

usando  técnicas  de  nomeação,  definição,  conceituação,  mais  com  objetivos 

legitimadores (Zamboni, 1997). 

Isabel  Martins  e  colaboradores  relatam  um  estudo  da  reelaboração 

discursiva  na  adaptação  de  um  texto  de  divulgação  científica  (escrito  por 

pesquisador) publicado na Ciência Hoje, para um livro didático de Biologia. Os 

2 Destacam-se os trabalhos na ECA-USP (por exemplo: "O jornalismo científico no Brasil: os compromissos 
de uma prática dependente",Wilson da Costa Bueno (1985); "Jornalismo científico e nova educação: para a 
construção de uma sociedade pós-industrial" de Daniel I.T. Aguirre (1994)) e Universidade Metodista de 
S.Paulo (p.e."Ciência Hoje nas bancas", Myrian R. DelVecchio de Lima (1992), "A ciência em revista: um 
estudo  de  casos  da  Globo  Ciência  e  Superinteressante",  Alessandra  P.  de  Carvalho  (1996)  e  "Saúde  e 
imprensa: o público que se dane", Boanerges Lopes Filho (1997)). 



pesquisadores mostram como as alterações dos padrões linguísticos e redução 

das informações contribuem para a fixação de uma imagem simplista da ciência, 

apontando  para  a  necessidade  do  professor  intervir  nas  mediações  das 

diferentes  fontes  apresentadas  aos  estudantes  (Martins,  Cassabe  e  Rocha, 

2001). 

Hosana  Silva  usou  a  análise  de  conteúdo  e  tratamento  por  técnicas 

estatísticas  de  análise  multivariadas  para  identificar  concepções  de  ciência, 

tecnologia e sociedade em matérias científicas de diversas revistas nacionais do 

ano de 2001. Suas análises mostram artigos marcados pela transformação da 

notícia  em  espetáculo,  e  acentuado  interesse  mercadológico.  No  entanto  a 

pesquisadora  percebe um aumento  no  interesse  em desmistificar  a  ciência  e 

associar perspectivas culturais, econômicas e sociais à notícia científica. A autora 

também  aponta  muitos  trabalhos  e  experiências  educacionais  envolvendo 

jornalismo científico divulgados em congressos (Silva, 2003). 

Isaltina Gomes, preocupada com as manifestações da heterogeneidade, 

fez  um  estudo  comparativo  das  características  textuais  de  duas  dezenas  de 

artigos de divulgação científica publicadas na Ciência Hoje, produzidos ou por 

jornalistas ou por cientistas.  Ela explica as diferenças encontradas do uso do 

discurso relatado em função das comunidades de origem, com práticas distintas. 

De um modo geral tanto os jornalistas quanto os cientistas citam especialistas em 

seus textos, mas os primeiros geralmente usam o discurso direto para legitimar 

as informações. Já os cientistas, demonstrando maior domínio do assunto, usam 

as falas dos outros para desenvolver sua própria argumentação (Gomes, 2004).

Grillo, Dobranszky e Laplane usaram contribuições da retórica no estudo 

da argumentação para examinar discursos em, segundo elas, duas esferas de 

transmissão  de  conhecimento:  mídia  e  livro  didático.  As  autoras  usaram  o 

editorial  e  carta  do  leitor  de  duas  revistas  de  divulgação  científica 

(Superinteressante e Pesquisa Fapesp ambas de outubro de 2002), e o prefácio 

e  apresentação  de  dois  livros  didáticos  de  Língua  Portuguesa  para  o  ensino 

médio  (1999  e  2000).  A  revista  de  popularização  mostrou  maior  tentativa  de 

diálogo e sedução do leitor, se baseando no prestígio das fontes das reportagens 

ao se dirigir a um leitor de saber comum. O saber é vendido como mercadoria a 

um leitor interessado na utilidade da ciência para sua vida, contribuindo para a 

mistificação da atividade científica. Já o texto da revista relacionada à pesquisa 

se caracteriza pelo efeito de objetividade do discurso científico e seleção dos 



assuntos pela novidade e relevância social. O próprio veículo, ligado a um órgão 

financiador de pesquisas, legitima as informações, não sendo necessários muitos 

recursos de sedução, destinados aos que já subentendem o valor da pesquisa 

científica.  Os  textos  analisados  nos  livros  didáticos  se  dirigem  ao  professor, 

predominando cumplicidade e identificação, usando argumentos de autoridade e 

utilidade.  As autoras  apontam para  a convergência  dos  discursos no aspecto 

mercadológico,  vendo na necessidade de adaptar-se aos alunos uma face da 

perda  de  autoridade  e  legitimidade  das  instituições  educacionais  (Grillo, 

Dobranszky e Laplane, 2004). 

A ausência  da química na divulgação científica  pela  televisão se deve, 

segundo Chamizo, à ausência do heroísmo esperado pelo público. As barreiras 

de linguagem e dificuldades de transposição do mundo submicroscópico tornam 

a química um assunto "aborrecido", se comparados às viagens no mundo ou no 

cosmos possibilitadas pela biologia e física. Cabe à comunidade dos químicos 

mudar esta imagem (Chamizo, 2006).

Acredito que a veiculação da ciência pela mídia é um assunto de grande 

interesse  para  os  pesquisadores  em  ensino  de  ciências  uma  vez  que  é 

normalmente por esta via que o público mantém contacto com a área científica.  

Uma  vez  admitidas  a  importância  das  idéias  prévias  dos  alunos  em 

qualquer situação de ensino e a perspectiva de formação crítica dos alunos em 

relação  à  obtenção  de  informação,  é  fundamental  que  a  relação  da  química 

veiculada pela mídia com o conhecimento científico seja explorada e discutida 

nas próprias aulas de química. 

  



1.2. QUESTÃO DE LINGUAGEM -
 O Referencial Teórico

1.2.1. LINGUAGEM E DISCURSO

 
A linguagem  já  foi  entendida  como  um código  desenvolvido  visando  a 

comunicação, e o texto uma unidade fechada em seu sentido de informar, sendo 

produto da ação e intenção de seu autor. Hoje, a maioria dos autores aceita a 

intervenção de processos bem mais complexos, como o fator sócio-ideológico, 

atuando  na  significação  das  interações  linguísticas  (Brandão,  1998,  Orlandi, 

1988).

 A preocupação em entender e utilizar a linguagem com fins persuasivos se 

encontra desde a antiguidade, sendo objeto da retórica (Koch, 2004). A linguística 

ao se estabelecer como campo do conhecimento esteve baseada na separação 

língua  /  fala,  se  interessando  inicialmente  apenas  pela  primeira.  Atualmente 

poderíamos dizer, esquematicamente, que há um núcleo mais preocupado com o 

estudo  das  propriedades  formais  da  língua;  e  no  entorno,  com  contornos 

instáveis,  haveria  o  interesse  pela  linguagem,  estando  portanto  relacionado  a 

disciplinas como sociologia, psicologia, história e filosofia (Maingueneau, 1997). A 

linguagem então só faz sentido para sujeitos envolvidos na interlocução, sendo 

influenciada pelas posições sociais e momento histórico. Neste contexto surge o 

discurso, entendido como o efeito de sentido entre locutores, e sua manifestação 

através do texto. 

Discurso,  entendido  como  colocação  em  funcionamento  de 
recursos expressivos de uma língua com certa finalidade, atividade que 
sempre se dá numa instância concreta e entre um locutor e um alocutário 
(Possenti, 2001. p.64)

Benveniste propõe a existência de marcas explícitas da subjetividade na 

linguagem, e define a enunciação como um processo de apropriação da língua 

pelo  sujeito.  Pode-se  contestar  esta  passividade  da  língua,  e  entender  esta 

atividade além de com a língua, em relação à língua, e sobre a língua (Possenti, 

2001). 

A noção de polifonia foi elaborada por Ducrot retomando o termo usado por 

Bakhtin  para  se  referir  às  múltiplas  visões  embutidas  nos  romances  de 



Dostoiewski.  O termo é usado designando "o coro de vozes que se manifesta 

normalmente no discurso, visto ser o pensamento do outro constitutivo do nosso, 

não sendo possível  separá-los radicalmente"  (Koch,  2004).  Ducrot  desenvolveu 

sua teoria semântica da enunciação incorporando a intenção do locutor. O autor 

propõe  a  análise  de  marcas  linguísticas  dos  diferentes  enunciadores  que  se 

manifestam no discurso, anteriormente considerados na unicidade do locutor. Além 

da polifonia também associada à negação, Ducrot analisa a existência dos tabus e 

procedimentos linguísticos responsáveis pelos subentendidos, como a significação 

implícita  nas  formações  discursivas  (Indursky,  1989,  Ducrot,  1977).  Ducrot, 

interessado no sentido a partir da enunciação, formula três leis do discurso: 

- informatividade - o falante deve dizer ao ouvinte o que supõe que o ouvinte 

desconheça; 

- exaustividade - o locutor deve dar as informações mais fortes que tiver sobre o 

tema em questão;

- da lítotes - o locutor leva o ouvinte a interpretar o enunciado como dizendo 

mais do que sua significação literal (Barros, 2002, p.97).

Foi Bakhtin, no século passado que atentou para a influência da ideologia 

no uso dos signos linguísticos, mostrando que as escolhas remetem a valores, 

preceitos e idéias externos ao contexto: “A língua não é o reflexo das hesitações 

subjetivo-psicológicas, mas das relações sociais estáveis dos falantes” (Bakhtin, 

2004 (1929), p.147).

…ao falarmos, somos também falados por grandes unidades 
de  linguagem,  que  carregam  consigo  temas,  problemas,  valores, 
conceitos.  Deste modo, “nossas opiniões”  podem não ser tão “nossas” 
como imaginamos. (Citelli, 2004, p.37) 

(…) as “nossas” falas, as “nossas” opiniões estão relativizadas 
por grandes formações discursivas que, muitas vezes, direcionam o que 
dizemos, ampliam ou circunscrevem o que compreendemos.

Daí  a  insistência  na  necessidade  de  identificar  discursos 
dominantes  que  ajudam  a  formar  muitas  das  convicções,  opiniões, 
crenças  que  manifestamos.  A  tentativa  de  se  produzir  dominância 
discursiva faz parte das lutas pela construção de hegemonias de poder 
que se afirmam na sociedade. (ibid., p.39) 

Neste sentido as formações discursivas carregam valores, muitas vezes 

pouco  percebidos,  das  instituições,  definindo  uma  retórica  profissional,  e 

perpetuando  estruturas  de  poder.  Esta  ligação  da  utilização  das  formas 

simbólicas  e  relações  de  dominação  são  estudadas  por  Althusser  numa 

orientação  marxista  determinista.  A  identificação  do  sujeito  a  uma  formação 

discursiva é referida como assujeitamento  (Althusser, 1985). Este autor distingue 



um  aparelho  repressivo  do  Estado,  que  funciona  basicamente  pela  violência 

(Governo, Administração, Exército, Polícia, Tribunais), dos aparelhos ideológicos 

do Estado, representados por instituições como religião, escola, família, partidos 

políticos, sindicatos, meios de comunicação. A estes aparelhos, às vezes com 

atuações conflitantes, caberiam converter em representações coletivas as idéias 

e ilusões da classe dominante (Barros, 2002).

Foucault  inicia  uma  nova  visão  da  história  como  ruptura  e 

descontinuidade, reconhecendo no discurso um papel privilegiado no seu estudo 

(Brandão, 2004). Foucault se interessa pelos papéis dos sujeitos (dispersão) e 

das restrições externas e internas nos processos discursivos,  definindo o que 

pode e deve ser dito (Foucault, 1971). 

 

…um  enunciado  é  sempre  um  acontecimento  que  nem  a 
língua, nem o sentido conseguem esgotar inteiramente…é único como 
qualquer  acontecimento,  mas  que  se  oferece  à  repetição,  à 
transformação,  à  reativação;  finalmente,  porque  é  ligado  ao  mesmo 
tempo a situações que o provocam, e a consequências  que incita, mas 
está ligado ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente 
diferente, a enunciados que o precedem e o seguem (Foucault, 1968, 
apud Possenti, 2001, p.81).

Brandão enumera as principais contribuições das idéias de Foucault para 

o estudo da lingagem:

- Concepção de discurso como prática advinda da formação dos saberes, e 

de sua articulação com outras práticas não-discursivas.

- Conceito de  formação discursiva, em que seus elementos constitutivos 

estariam submetidos a regras de formação.

-  Distingue-se,  entre  estes  elementos  constitutivos,  enunciação  (que 

singulariza  o  discurso),  e  enunciado  (que  funciona  como  unidade 

linguística básica).

- Concepção de discurso como jogo estratégico e polêmico.

- O discurso é o espaço em que saber e poder se articulam, pois quem fala, 

fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente. 

Esse discurso, que passa por verdadeiro, veicula o saber (institucional), 

gerando poder.

-  A  produção  desse  discurso  gerador  de  poder  é  controlada  por 

procedimentos  visando eliminar  qualquer  ameaça à permanência  desse 

poder. (Brandão, 2004). 



As perspectivas apontadas por  Althusser  e Foucault,  e os trabalhos de 

Pêcheux, entre os anos 60 e 90, convergiram no que se chama de linha francesa 

de Análise do Discurso. Nesta abordagem os múltiplos significados das situações 

de discurso são definidos por interações complexas de sujeitos e significados 

historicamente constituídos. 

…todo enunciado é intrinsecamente susceptível de tornar-se 
outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido 
para derivar para um outro ( a não ser que a proibição da interpretação 
própria ao logicamente estável se exerça sobre ele explicitamente). Todo 
enunciado,  toda  sequência  de  enunciados  é,  pois,  linguisticamente 
descritível  como  uma  série  (léxico-sintaticamente  determinada)  de 
pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação. (Pêcheux, 
1990 apud Gregolin, 2001)

As  influências  do  inconsciente  apontadas  pela  psicanálise  também  são 

reconhecidas pelas suas várias vertentes (Possenti, 2001). 

Maingueneau  retomando  as  “leis  do  discurso”  ressalta  a  importância  do 

contexto e interdiscurso,  e imagens recíprocas do enunciador  e destinatário.  O 

aspecto interativo do discurso é tão importante na construção do sentido que se 

permite referir ao destinatário como coenunciador. O suporte também é visto como 

direcionando o sentido e uso do texto que veicula  (Maingueneau, 2004).

1.2.2. ANÁLISE DO DISCURSO

O  termo  análise  do  discurso  tem  sido  usado  por  vários  pesquisadores, 

englobando metodologia e pressupostos tão diversos como tratamento estatístico 

de  ocorrências  linguísticas,  análises  com  referenciais  da  semiótica,  e  estudos 

baseados em aspectos da psicanálise. 

A escola francesa de análise do discurso, usualmente abreviada por AD, tem 

sua origem na linguística, foca principalmente os textos escritos e teve o discurso 

político como preocupação original.  A apresentação de Maingueneau (1995) na 

revista  Langages dedicada a "Les Analyses du discours en France" explicita os 

inúmeros  desdobramentos  que  teve  naquele  país  o  quadro  epistemológico 

proposto por Pêcheux nos anos 60. Já a análise do discurso anglo-saxã estuda 

principalmente  a  oralidade  e  se  deriva  da  antropologia,  utilizando  métodos  da 



psicologia  e  sociologia  (Maingueneau,  1997).  No  Brasil  seus  vários  adeptos 

produziram  aplicações  e  adaptações  variadas  (Osakabe,1979;  Possenti, 

2001(1988); Geraldi, 2003 (1991); Orlandi, 2005).

A pragmática se opõe à visão da língua como transmissora de informações 

e relaciona a linguagem aos espaços institucionais, baseando-se nos modelos de 

contrato e cenografia. Nesta perspectiva de "regras do jogo" são trabalhados os 

mecanismos jurídicos que se estabelecem pela posição eu-tu de qualquer situação 

dialógica.  A noção teatral  dos  papéis  possíveis  que o locutor  pode escolher  e 

impor ao destinatário é tratada como fruto de intenções conscientes. No entanto 

esta  não  é  a  perspectiva  da  AD,  que  enfatiza  as  ligações  das  instâncias  de 

enunciação  e  lugares  sociais  preexistentes,  em  que  falantes  se  inscrevem. 

Assume posições baseadas em Foucault  "de determinar  qual  é  a  posição que 

pode e deve ocupar  cada indivíduo para dela ser  o sujeito".  Esta instância da 

subjetividade enunciativa tem dois efeitos, além de constituir o sujeito em sujeito 

de seu discurso, ela o assujeita (Maingueneau, 1997). 

A AD não se pretende objetiva, em suas várias linhas "produz uma forma de 

conhecimento em que sua escrita não é esvaziada desse sujeito do conhecimento, 

ele faz parte dela" (Orlandi, 2005, p.38). Reconhece a impossibilidade de acesso a 

um sentido único (inexistente), e toma a interpretação como objeto de reflexão. 

Tenta compreender os gestos de interpretação dos sujeitos ao darem sentido a um 

texto.  A  AD  trabalha  sobre  a  opacidade  do  texto,  vendo  nesta  opacidade  a 

presença do político, do simbólico, do ideológico, a relação língua - história que 

define sua significação, sendo portanto sujeita a falhas (Orlandi, 2005).

A historicidade da linguagem afasta, ao mesmo tempo, dois mitos: 
aquele  da  univocidade  absoluta,  identificável  com  o  sonho  da 
transparência, e aquele da indeterminação absoluta, em que não seria 
possível  atribuir  qualquer  significação  a  uma  expressão  fora  de  seu 
contexto.  Entre  os  dois  extremos  está  o  trabalho  dos  sujeitos  como 
atividade constitutiva. (Geraldi, 2003, p.15)

Os  gestos  de  interpretação  dos  sujeitos  estão  condicionados 

ideologicamente pelo interdiscurso, rede de sentidos na memória que se estrutura 

pelo esquecimento, dando a ilusão do sentido surgindo de nós. Orlandi observa 

que os efeitos de sentido estão ligados a uma eterna tensão entre os sentidos 

aceitos e possíveis:



Em termos bastante gerais, podemos dizer que a produção do 
discurso se faz na articulação de dois grandes processos, que seriam o 
fundamento  da  linguagem:  o  processo  parafrástico  e  o  processo 
polissêmico.
-  O processo parafrático é o que permite a produção do mesmo sentido 
sob várias de suas formas (matriz de linguagem)
 - O processo polissêmico é o responsável pelo fato de que são sempre 
possíveis  sentidos  diferentes,  múltiplos  (fonte  da  linguagem)  (Orlandi, 
2001, p.19)

 Para limitar as possibilidades de interpretação existem formas de controle, 

como a separação do literal  do que está sujeito a interpretação, e a regulação 

daqueles que têm e os que não têm o direito de interpretar. O texto literário seria 

considerado instável quanto aos sentidos, enquanto o texto científico teria sentido 

estável, havendo interdição à interpretação. As instituições, posições dos sujeitos e 

tipos de textos tentam controlar os movimentos dos sentidos. 

As noções clássicas de gêneros do discurso herdadas da retórica (discurso 

polêmico, de editorial, de diálogo, discurso científico, de panfleto, etc) acabam por 

se enquadrar em diferentes padrões, sendo que a pragmática tende a os associar 

menos a suas características formais, enfatizando sua origem institucional. A AD 

reflete sobre os gêneros e suas coerções, variando segundo lugares e épocas, 

entendendo que vários tipos podem estar presentes num mesmo texto. Entende 

que  os  lugares  de  enunciação  e  o  ritual  associado  não  são  apenas  fatores 

exteriores para legitimação, mas pressupostos que o tornam possível.  Além de 

discutir o gênero, é necessário entender que a decisão de usar um gênero e não 

outros é tão constitutivo da forma discursiva quanto o conteúdo (Maingueneau, 

1997).

Na língua qualquer ato de enunciação está definido pelas coordenadas, que 

definem a "deixis",  dadas pelo triângulo referencial  das instâncias pessoais,  de 

localização, e  temporal:

AQUI

EU            TU AGORA

Num  contexto  discursivo  podemos  falar  na  deixis  discursiva para  nos 

referirmos  às  instâncias  correspondentes  a  locutor,  destinatário,  topografia  e 

cronografia, podendo se constituir de formas variadas:



Se existe deixis discursiva é porque uma formação discursiva não 
enuncia  a  partir  de  um sujeito,  de  uma conjuntura  histórica  e  de  um 
espaço  objetivamente  determináveis  do  exterior,  mas  por  atribuir-se  a 
cena que sua enunciação ao mesmo tempo produz e pressupõe para se 
legitimar. (Maingueneau, 1997, p. 42)

Segundo Maingueneau, a cenografia de uma formação discursiva poderia ser 

delimitada  através  desta  deixis  discursiva,  e  também  da  chamada  deixis 

fundadora.  Este termo se refere a "situações de enunciações anteriores  que a 

deixis  atual  se  utiliza  para  a  repetição  e  da  qual  retira  boa  parte  de  sua 

legitimidade" (Maingueneau, 1997).

Na retórica havia também uma preocupação com o que se revelava não 

pelo que se dizia, mas por sua maneira de dizer. A AD vai além da vontade própria 

de produzir certos efeitos, entendendo que eles são frutos da formação discursiva. 

Existem  representações  de  corpo  e  caráter  que  o  leitor-ouvinte  faz 

espontaneamente da figura do enunciador advindas de seu modo de dizer. O que 

é  dito  e  o  tom   (moderado,  alegre,  variado)  com  que  é  dito  são  igualmente 

importantes e inseparáveis. Este "tom" é produzido em função dos estereótipos 

que  circulam  nas  diferentes  culturas.  Há  uma  mescla  indissociável  de  uma 

formação discursiva e a representação de sua corporiedade criando, em função 

das  idéias  que  veicula,  certas  características  no  próprio  destinatário 

(Maingueneau, 1997). Este poder de suscitar crenças está bastante presente nos 

estereótipos usados para identificação do consumidor em recursos publicitários.

A influência  das comunidades na própria  formação discursiva dos vários 

segmentos acaba por definir uma prática discursiva, que inclui o social e o textual 

do discurso. O discurso científico, por exemplo, deixa claro este embricamento ao 

só  ter  sentido  dentro  de  um  certo  grupo,  e  sendo  sua  própria  finalidade 

(Maingueneau, 1997). Além do conhecimento, o que está em jogo na comunicação 

científica  são  disputas  de  prestígio  e  poder  de  falar  e  agir  sobre  a  ciência  (e 

também conseguir verbas). 

Não é  possível  escapar  à  mistura  radical  dos  conteúdos  e  da 
instituição. A comunidade discursiva e a formação discursiva conduzem 
uma à outra indefinidamente (Maingueneau, 1997, p.64).

A  noção  de  polifonia  está  presente  nos  conceitos  de  heterogeneidade 

enunciativa,  constitutiva  e  mostrada,  essenciais  à  AD.  A  heterogeneidade 

mostrada está relacionada às múltiplas fontes de enunciação explícitas no discurso 

(uso  de  discurso  relatado,  diferentes  enunciadores  e  pressupostos,  aspas, 



metadiscurso  do  locutor,  parafrasagem,  discurso  indireto  livre,  ironia,  saber 

consensual, provérbios) (Maingueneau, 1997).

A  heterogeneidade  constitutiva  está  relacionada  ao  que  se  entende  por 

dialogia  essencial  pelos  seguidores  de  Bakhtin,  e,  como  já  assinalado,  está 

presente na AD na noção de interdiscurso. 

O interdiscurso é o conjunto de dizeres já ditos e esquecidos que 
determinam  o  que  dizemos,  sustentando  a  possibilidade  mesma  do 
dizer. Para que nossas palavras tenham sentido é preciso que já tenham 
sentido.  Esse efeito  é  produzido  pela  relação  com o interdiscurso,  a 
memória discursiva: algo fala antes, em outro lugar, independentemente. 
Tenho definido o interdiscurso como a memória que se estrutura pelo 
esquecimento,  à  diferença do arquivo,  que é  o  discurso  documental, 
institucionalizado,  memória  que  acumula.  Filiamo-nos  a  redes  de 
sentidos em um gesto de interpretação, na relação com a língua e a 
história, e em que trabalham a ideologia e o inconsciente:"há um real 
constitutivamente estranho à univocidade lógica e um saber que não se 
transmite,  não se  aprende,  não  se  ensina  e  que,  no  entanto,  existe 
produzindo efeitos" (Pêcheux, 1990; apud Orlandi, 2005, p.60). 

Finalmente,  restam  algumas  considerações  sobre  a  concepção  de  texto, 

autor, leitor, formações imaginárias, e seus efeitos para a AD.

Segundo Orlandi 

O texto se apresenta como um todo em sua unidade (imaginária). 
O  trabalho  simbólico  do  sujeito  colocar  em  palavras  "o  que  tem  na 
cabeça" converte o discurso em texto; a não sobreposição perfeita, o 
ajuste inevitável entre discurso e texto resulta na multiplicidade possível 
de sentidos, atestando mais uma vez a abertura do simbólico, deixando 
ver  os  pontos  de  subjetivação  do  indivíduo  interpelado  em  sujeito 
(Orlandi, 2005, p.113). 

Assim, podemos entender a função-autor como produzindo uma unidade de 

sentido (a partir das circunstâncias da enunciação e memória) em função de um 

leitor  virtual,  e o efeito-leitor  como unidade (imaginária)  de um sentido lido em 

função  da  textualidade  apresentada  e  sua  memória.  Nesta  relação  com  o 

simbólico,  surgem  os  gestos  de  leitura,  advêm  interpretações  em  função  da 

memória e relação da língua com a história, surgem as diferentes interpretações.

Não é no texto em si que estão (como conteúdos) as múltiplas 
possibilidades de sua leitura, é no espaço constituído pela relação do 
discurso e o texto, um entremeio, onde jogam os diferentes gestos de 
interpretação.( Orlandi, 2005, p.68)

Para entender como os sentidos se formulam e circulam Orlandi lembra os 

significados  do  silêncio:  "todo  dizer  apaga  necessariamente  outros  dizeres 



produzindo um silêncio sobre outros sentidos", ou "aquilo que é proibido dizer em 

uma certa conjuntura". Numa perspectiva histórica "para compreender um discurso 

devemos nos perguntar sistematicamente o que ele cala" (Orlandi, 2005. p.130). 

Pêcheux (1969) assume que todo processo discursivo supõe a existência de 

formações imaginárias que respondem a perguntas do tipo: quem sou eu para lhe 

falar assim? Quem é ele para que eu lhe fale assim? Quem sou eu para que ele 

me fale assim? Quem é ele para que me fale assim? De que lhe falo assim? De 

que  ele  me  fala  assim?  A  esse  esquema  Osakabe  (1979)  acrescenta  outras, 

relacionadas  à  situação  e  objetivos  visados  na  interlocução  que  respondem a 

questões: O que o locutor pretende do interlocutor falando desta forma? O que o 

locutor  pretende  de  si  falando  dessa  forma?  Ao  que  Zamboni,  baseada  em 

Possenti,  acrescenta a questão do valor dos recursos agenciados, resumindo a 

questão do seguinte modo:

A escolha que o locutor faz de determinado recurso textual  ou 
gramatical  (sintático,  semântico  ou  lexical)  está  também  ligada  ao 
problema das  imagens  que  ele  tem desses  recursos  da  língua.  Não 
basta,  portanto,  projetar  imagens  apenas  dos  protagonistas  e  do 
referente, como fez Pêcheux, ou ainda agregar a natureza do ato da fala 
do  locutor   e  do  ato  que  se  visa  provocar  no  interlocutor,  como 
acrescentou Osakabe. É preciso incorporar as imagens que o locutor 
projeta nos recursos expressivos que a língua põe à sua disposição, não 
só em termos de sua potencialidade para gerar este ou aquele efeito de 
sentido,  mas  também  para  veicular  este  ou  aquele  valor  social, 
consideradas, e isso já é óbvio, todas as demais condições de produção 
do discurso. (Zamboni, 1997, p.31)

A questão  da  subjetividade  está  bastante  presente  nas  contribuições  de 

Geraldi  e Possenti, que vêem na atividade linguística uma dimensão libertadora 

do sujeito "assujeitado" inicialmente proposto pela AD. 

Na perspectiva que vimos expondo, as ações da linguagem, quer 
em  sentido  estrito  de  interferência  nas  próprias  possibilidades  de 
percepção e de raciocínio linguístico-discursivo, quer em sentido mais 
amplo de constituição de um modo de ver o mundo (na construção de 
sistemas de referências), limitam e estabilizam formas de raciocínio e 
formas  de compreensão  do  mundo.  Por  seu  turno,  as  ações  com a 
linguagem  e  as  ações  sobre  a  linguagem  vão  produzindo  as 
possibilidades de ultrapassagem destes limites, de modo que se repete 
aqui  a  oscilação  entre  a  estabilidade  e  a  mudança.  Em  ambas,  o 
trabalho  linguístico  que  constrói  uma  e  outra:  as  possibilidades  de 
raciocínios  lógico-linguísticos  e  os  sistemas  de  referências.  E, 
obviamente, não só o trabalho linguístico. (Geraldi, 2003, p.57)

 



Capítulo 2 - Química(s) em circulação

Podemos entender qualquer discurso significativo como tendo uma 
forma ( materialidade, sonora ou gráfica) e o conteúdo (entendido como 
significação, sentido, efeito de sentido, etc) o trabalho de análise deve 
ser uma certa maneira de relacionar,  suscitando-os, uma forma e um 
conteúdo - nenhum dos dois preexiste nem é a coisa natural (Possenti, 
2001, p.234)  

Analisei seis textos envolvendo química em mídia específica, valendo-me de 

pressupostos da Análise do Discurso, tentando detectar as construções de sentido 

possíveis  em virtude das diversas posições do sujeito,  organização textual  e o 

próprio  suporte  (Orlandi,  1988,  Possenti,  2001,  Barzotto,  2001).  Adoto  uma 

perspectiva  interdisciplinar,  por  entender  que  uma  análise  mais  linguística 

demandaria outra formação, e reconhecendo a necessidade de atuação na área 

científica  e  educacional  para  tentar  esclarecer  alguns  aspectos  envolvidos  na 

complexa interação de forma e conteúdo em textos de divulgação científica. 

As análises foram feitas procurando elucidar nos diferentes textos:

- características discursivas gerais

- manifestações da heterogeneidade

- relações intertextuais

- inscriçõs da subjetividade

- efeitos de sentido

- clareza dos conceitos abordados

- possibilidade e efeitos do uso em sala de aula.

Os textos escolhidos foram classificados em função das quatro diferentes 

origens,  definindo  os  diferentes  públicos  a  que  se  direcionam.  São  pontuais, 

produzidos em 2004, como os extraídos do Informativo do Conselho Regional de 

Química  e  da  revista  Ciência  Hoje;  e  também  escolhidos  dentro  de  uma 

amostragem mais ampla produzida pelo mesmo autor, ambos docentes do Instituto 

de Química da USP, publicados no periódico Química Nova na Escola (QNE) e no 

jornal O Estado de São Paulo. 



2.1. A QUÍMICA NO CONSELHO DE CLASSE - 
 Texto do CRQ-XII

2.1.1. O SUPORTE – O INFORMATIVO DO CRQ XII

O Informativo oficial do Conselho Regional de Química XII (Goiás, Distrito 

Federal e Tocantins) estudado é o nº 42, de setembro de 2004. É uma publicação 

com tiragem de 10 mil  exemplares dirigida a químicos industriais,  engenheiros 

químicos  e  técnicos químicos,  que  para  exercerem  a  profissão  devem  estar 

filiados ao CRQ. Consta de 12 páginas em cores, com projeto gráfico e impressão 

muito  cuidados.  Por  eleger  o  XII  Encontro  Nacional  de  Ensino  de  Química 

realizado em Goiânia como um dos assuntos abordados, foi enviado também a 

todos os participantes deste Encontro.  

2.1.2. EFEITOS DE SENTIDO NA CAPA

A capa do Informativo é mostrada na Figura 1, na página 25, onde se pode 

ver pelos assuntos e disposição das fotos uma preocupação em envolver o leitor 

de modo a que passe a partilhar as opiniões veiculadas. Iniciando o conteúdo do 

Informativo temos a chamada “exclusivo”, escrita em letras brancas sobre tarja 

vermelha.  Logo  abaixo,  em destaque,  escrito  em letras  azuis  maiores  que  o 

próprio título do informativo: “Prêmio Nobel” ao lado de uma foto recortada de um 

homem, ocupando mais espaço vertical que as três linhas do título mantido à 

esquerda. A frase continua ajustada à esquerda em letras menores, em preto mas 

com  bastante  destaque:  “de  Química  fala”,  e  na  próxima  linha,  com  mesma 

tipologia e ajuste: “ao CRQ-XII”. Abaixo temos um texto de 3 linhas em caixa alta, 

com referência a importância e resumo do artigo ("O norte-americano Peter Agre 

(foto) falou sobre a premiação mais cobiçada do mundo e explicou como suas 

pesquisas  com  aquaporinos  ajudam  a  humanidade.  O  cientista  elogiou  os 

químicos brasileiros."), e indicação da página em que se encontra o artigo.

A foto é o que mais se sobressai na capa, ocupando o quadrante superior 

direito, ao lado da chamada. A foto mostra um senhor facilmente associado ao 

estereótipo dos poderosos,  de olhos claros desviados da câmera,  com bigode 

farto  e  quase  branco,  boca entreaberta mostrando os   dentes e sugerindo fala,



Figura 1 – Cópia da capa do Informativo n. 42 do CRQ XII



 vestido formalmente com paletó preto e gravata sobre camisa azul clara, com 

aliança de ouro na mão esquerda e caneta metálica visível no bolso da camisa, 

em atitude professoral, explicando com as mãos algum assunto. A formalidade é 

quebrada pelo uso do  boné promocional de seu grupo de trabalho, onde se lê 

Aquaporin Leader. O olhar do leitor se fixa inicialmente no rosto retratado, numa 

tentativa de reconhecimento, sendo imediatamente associado o título, escrito em 

destaque no mesmo campo de visão: Prêmio Nobel. Esta estratégia tenta agregar 

o  valor  pelo  reconhecimento  do  trabalho  científico  do  pesquisador  ao  próprio 

Informativo,  uma vez que lhe foi  concedida a interlocução. A exclusividade da 

entrevista  também é ressaltada  no  editorial  da  segunda  página,  garantindo  a 

idoneidade do veículo.

O  uso  de  hipérboles  no  resumo,  tanto  para  se  referir  ao  prêmio  Nobel 

(“premiação mais  cobiçada do mundo” ), como importância da pesquisa (“ajudam 

a humanidade”), tentam aumentar a importância do assunto e interessar o leitor, o 

que também é feito na tentativa de o envolver pela possível inclusão na citação 

final (“O cientista elogiou os químicos brasileiros”).

Após um traço horizontal um pouco abaixo do meio da página, há a divisão 

em 3 colunas, e com chamadas em cada uma escritas em branco em tarjas cinza: 

“DESCOBERTA”,  “XII  ENEQ”  e  “DESTAQUES  DESTA EDIÇÃO”.  Na  primeira 

coluna, mais à esquerda e atraindo menos atenção, há um resumo da entrevista e 

foto (pequena, no final  da coluna)  de outro pesquisador estrangeiro.  A coluna 

central, com espaço e foto maiores, se refere ao Encontro de Ensino de Química. 

Na última coluna, classificados como destaques da edição, em tamanho médio e 

negrito  aparecem as  chamadas  “EDITORIAL”  e  “CLORO”,  seguidas  de  breve 

resumo e páginas em que se encontram. No final desta coluna há quatro ítens, 

sem maiores destaques, dispostos em lista e relacionados a sua localização nas 

páginas: CRQ  e Dia do Químico, Decisão judicial, Variedades, e Artigo Técnico.

Retomando o conteúdo das colunas, vemos que na primeira, após a 

classificação “descoberta” vem o título:  “Cientista polonês desenvolve a fórmula  

da vida” ” (grifos meus). Segue-se um resumo em que situa o local de trabalho, 

tipo de pesquisa e resultado obtido (“Jersy Maselko (foto), da Universidade do 

Alasca, misturou sais e conseguiu dar origem a uma membrana idêntica a uma 

membrana celular. Em entrevista ao informativo CRQ-XII, Maselko falou sobre a 

experiência." Pode-se notar novamente o abuso das comparações exageradas, e 

a exclusividade da interlocução. Segue-se indicação da localização do artigo, com 



número (da página) impresso em vermelho, e a foto do pesquisador. Esta foto, 

mostra  um homem  calvo  e  de  óculos  vestido  informalmente  (camisa  esporte 

xadrez) sentado em seu laboratório, em atitude passiva e sutil indicação de um 

sorriso, sugerido pelas bochechas salientes, retratado de um nível ligeiramente 

superior. Pode se ver ao fundo a bancada e equipamentos comuns de laboratório, 

dando  até  uma  impressão  de  ambiente  pouco  moderno  (ausência  de 

computadores,  existência  de  frascos  de  reagentes  sobre  bancada  preta,  fios 

aparentes, fitas adesivas aparentes para fixação na bancada, e também usadas 

como rótulos).

Na coluna central que trata do ENEQ a foto do ambiente do Encontro 

aparece antes do título. Observam-se vários grupos de participantes em frente a 

estandes típicos de congressos, e há uma bandeira do Brasil visível em um deles. 

Segue-se  o  título  em laranja:  “Química”  complementado  na  linha  abaixo  com 

letras pretas e menores: ”e as políticas educacionais”. Segue-se um resumo do 

artigo quantificando os participantes e localizando o encontro no tempo e espaço. 

Finalizando o resumo temos novamente uma informação curiosa: “O estande do 

Conselho Regional de Química foi um dos mais movimentados”. A frase poderia 

ser  validada  pela  imagem,  mas  um  exame  mais  cuidadoso  revela  que  a 

movimentação refletida  na foto é em frente ao estande de inscrições,  não do 

CRQ.

Vemos na última coluna que o artigo sobre Cloro aparece como destaque 

com a mesma importância,  se medida pelo tipo e tamanho de letra,  dada ao 

Editorial, estando apenas em menor destaque que o Premio Nobel. 

O encadeamento de sentidos vai sendo produzido pala ação do leitor sobre 

o material (Barzotto, 2001), relacionando imagens e textos. 

O  uso  de  hipérboles  envolve  o  leitor,  assim  como  a  insistência  da 

importância do informativo. A palavra química aparece seis vezes e químico, três, 

só  na  capa,  sem  contar  as  abreviações.  Esta  repetição  típica  de  discursos 

publicitários tenta garantir a compreensão fácil, e reforçar um interesse comum da 

classe dos químicos. 

A utilização das fotos dos pesquisadores garante a noção de proximidade e 

aceitação da entidade CRQ pelas respectivas instituições (Universidades Johns 

Hopkins e do Alasca, ao menos a primeira reconhecida nos meios acadêmicos 

por  suas  pesquisas  científicas);  e  de  que  eles  realmente  receberam  um 



representante  do  Informativo.  Os  estereótipos  são  mantidos  e  a  idéia  da 

importância relativa destes referentes parece que se manifesta no entorno das 

fotos  dos  pesquisadores:  o  professor  polonês  do  Alasca  é  representado  em 

atitude  passiva  no  seu  ambiente  de  trabalho,  subentendendo-se  que  este 

ambiente  é  necessário  para  legitimar  sua  posição.  Já  a  foto  do  pesquisador 

americano é recortada sobre o fundo branco da página, deduzindo-se que sua 

imagem (em traje mais formal, identificado como líder pelo boné, à maneira de 

esportistas  identificando  os  patrocinadores),  retratado  de  frente,  talvez  de  um 

nível inferior, ressaltando as mãos) prescinde de complementos para comprovar 

autoridade. Seu título valida "sua fala", retratada. Ambos são apresentados como 

pesquisadores  respeitados  e,  como  nas  propagandas,  como  ideais  a  serem 

atingidos, ou a menos invejados, pela comunidade de químicos. O efeito também 

é  validar  a  própria  atividade  de  pesquisa  em  química,  muitas  vezes  distante 

daqueles envolvidos em processos industriais (grande maioria dos membros do 

CRQ).

O próprio texto encontra-se na última folha, página 11, no lado direito se 

considerarmos o informativo aberto, na parte interna da contra-capa (vide Figura 

2, na página 31). A localização de matérias nas páginas ímpares de periódicos 

contribui para a construção de sentidos além do próprio texto, uma vez que são 

mais visíveis (Barzotto,  2001).  Existe aí  uma classificação como tema “saúde” 

(escrito em verde e na vertical externa, fora dos limites de espaço do texto), que 

não tinha sido dada na capa. Observa-se que, assim como as entrevistas e outros 

artigos,  não  é  um  artigo  assinado,  podendo  ser  creditado  ao  jornalista 

responsável,  encontrado  em  letras  miúdas  após  nomeação  de  toda  diretoria, 

secretaria  e  conselheiros,  numa  pequena  faixa  na  segunda  página,  após  o 

editorial. Um possível entendimento para a ausência de marcas de autoria é a 

identificação  total  das  matérias  com o  próprio  conselho,  num apagamento  de 

subjetividades.

O  único  texto  assinado  do  Informativo  é  um  artigo  técnico-científico 

(“Tratamento alternativo de efluente industrial  domissanitário com biopolímero”) 

que  aparece  na  contra-capa,  página  12.  A  localização  do  artigo  analisado 

imediatamente anterior  a este pode significar  uma tentativa de intermediar  um 

conhecimento excessivamente técnico, de interesse mais restrito,  e ao mesmo 

tempo compartilhar sua credibilidade.



Na chamada do texto na capa já podemos notar uma intenção de valorizar 

o  assunto  cloro  mostrando  através  de  números  inquestionáveis  (80%  dos 

produtos industrializados, 87% dos medicamentos) sua importância na indústria, 

mas tentando associá-lo a coisas boas (saúde, medicamentos). Esta preocupação 

existe  uma  vez  que  os  químicos  sabem,  presume-se,  que  se  trata  de  uma 

substância gasosa asfixiante e venenosa quando pura; fato nunca abordado nos 

textos. O único reconhecimento desta noção de periculosidade vem do uso de 

també m  indicando adição aos aspectos positivos relacionados à importância na 

produção, mas podendo sugerir que o esperado seria associação negativa pela 

insalubridade  que  representa:  “Substância  utilizada  em  80%  dos  produtos 

industrializados  també m  é  sinônimo  de  saúde”,  subentendendo-se  que,  em 

princípio,  cloro não  é  sinônimo  de  saúde. Ducrot  (1977)  mostra  que  estes 

significados  implícitos  no  discurso  são  usados  em  função  dos  interesses  do 

locutor. A  frase  final  usa  um  artifício  de  envolver  o  leitor  explicitando  um 

tratamento mais pessoal pelo convite, e também aguçando seu interesse. Isto é 

feito pelas associações positivas ao cloro e ao conhecimento que o leitor passará 

a compartilhar lendo o artigo: “Saiba mais sobre esse elemento químico, usado na 

fabricação de 87% dos medicamentos.”

Os  três  lugares  referidos  na  capa  (o  texto  usa  a  nacionalidade  como 

referência  dos  pesquisadores  que  aparecem  nas  fotos,  e  situa  apenas  a 

universidade do que não ganhou um Nobel): Alasca (genérico, “extremo norte da 

América”, segundo reportagem), Estados Unidos (“Universidade Johns Hopkins, 

Baltimore, Maryland” descritos na reportagem) e Brasil (evidenciado pela bandeira 

facilmente visível na foto do ENEQ, e local de origem da enunciação) podem ser 

compreendidos na contraposição aqui-lá. O aqui do locutor é o mesmo espaço do 

interlocutor, e o lá, o estrangeiro. O espaço apresentado como desejável, local 

ideal  de  trabalho  e  recompensa  (o  prêmio),  onde  se  produz  o  conhecimento 

(transmitido pelos professores) é sutilmente relacionado aos Estados Unidos. A 

aproximação desejada é viabilizada pela interferência do CRQ e seu informativo 

oficial,  criando  uma  sensação  de  participação  de  seus  membros  nestes 

ambientes. 

  2.1.3. O TEXTO- CLORO: VIDA OU MORTE?



O  título  do  texto  aparece  no  alto  da  folha,  com  letras  grandes  e 

significativamente verdes: “Cloro:”, um pouco abaixo, em preto com letras menores 

mas mais grossas: “garantia de vida” (Figura 2). O artifício de usar as primeiras 

palavras do título em letras maiores e coloridas (vermelha, azul, laranja e verde) 

também foi  utilizado nos outros artigos do Informativo. Já neste título podemos 

fazer algumas relações com a cor da letra e o sentido da frase: a substância cloro, 

podendo  ser  referida  pela  fórmula  Cl2  ,  é  um  gás  esverdeado  nas  condições 

ambiente,  reconhecida  pela  alta  reatividade  e  toxidez,  sendo  essencialmente 

contrária à vida, e já foi usada como arma química. A necessidade de associá-la 

ao termo garantia de vida mostra uma intenção de valorizar um de seus usos: sua 

ação bactericida quando em diluição adequada em água. Esta ação contra a vida 

de microorganismos garantiria a vida de outros animais supostamente livres de 

doenças  causadas  por  eles,  acaba  apagando  a  noção  de  morte  que  estaria 

originalmente associada (pelos químicos) à palavra cloro. 

O  subtítulo  vem  a  seguir  com  letras  maiúsculas:  “SUBSTÂNCIA 

DESCOBERTA  HÁ 250  ANOS ESTÁ PRESENTE  EM 80% DOS PRODUTOS 

INDUSTRIALIZADOS E É IMPRESCINDÍVEL À SAÚDE”- Aí vemos, já como um 

resumo do texto, a intenção de difundir a noção de substância importante, não só 

por ser usada largamente na indústria, mas por ser essencial à saúde. 

O texto em si vem em sequência, com apenas uma divisão introduzida pelo 

sub-título INDUSTRIALIZAÇÃO. Na metade inferior da página, sobre fundo verde, 

há um texto sob o título “Melhor método de purificação”, onde se esperaria tratar 

apenas do uso do cloro na purificação da água. O recurso visual dá a entender que 

neste "box" de leitura independente teríamos uma outra abordagem do assunto, 

mas trata-se apenas da continuação do texto inicial.

A análise geral do texto mostra uma estrutura característica de um texto de 

divulgação  científica  visando  a  informação  através  da  utilização  do  discurso 

relatado de autoridades. Este discurso é intercalado com o discurso pedagógico 

típico  do  discurso  científico,  geralmente  operado  por  um  locutor  genérico, 

impessoal, se investindo da autoridade do conhecimento científico, inquestionável. 

Em apenas uma ocasião no início do segundo parágrafo o locutor se manifesta 

como   pessoa  ao utilizar  a  forma   verbal   referente   à   primeira   pessoa,   mas 



Figura 2 – Cópia do artigo sobre Cloro, publicado do Informativo n.42 do CRQ XII



mascarado  pelo  plural  (“chegamos  aonde  queríamos”).  É  uma  formação  que 

permite a aproximação com o leitor ao deixar claro seu movimento de persuasão. 

Podemos entender este nós como uma exclusão do você (referindo-se a eu + ele), 

englobando enunciadores potencialmente distintos do leitor, ou como incluindo eu 

e você, aproximando-se do destinatário e compartilhando com ele as afirmações 

do texto.

 Logo após, o locutor se esconde sob a forma de um locutor impessoal, 

criando a ilusão de que os fatos são auto-narrados e objetivos.  No entanto,  a 

presença do locutor enquanto pessoa aparece através das avaliações usadas com 

o objetivo de enfatizar seu ponto de vista:  apenas 70%, “recente”,  já representa 

60%, assustadora média. Podemos distinguir também outras vozes representadas 

no  texto  como  enunciadores:  estatísticas  (genérica),  revista  Life,  Organização 

Mundial de Saúde, diretor do Conselho Mundial de Cloro; normalmente instituições 

que conferem seriedade às enunciações associadas. Note-se que possíveis vozes 

discordantes,  como  por  exemplo  trabalhadores  prejudicados  ou  ambientalistas, 

nem são aventadas.

A  referência  ao  destinatátio  (tu  -  você)  também  é  diluída  no  texto, 

aparecendo apenas no primeiro parágrafo: “pode ter certeza” e implicitamente nas 

perguntas retóricas “alguém conseguiria viver…?”, “quem nunca ouviu falar…?”. 

Estas são as únicas formas de aproximação com o leitor, que não poderia ter outra 

opinião, restando apenas aceitar as proposições do texto. O tratamento por você, 

que  poderia  significar  uma  diferenciação,  na  realidade  se  aplica  a  qualquer 

destinatário que tenha uma escolarização média e possa fazer parte do universo 

dos que aceitam a idéia de que o cloro é importante e precisa ser consumido.

Esta forma de apagamento de interlocutores tenta produzir um texto neutro, 

que  não  é  produto  de  opiniões  mas  de  fatos  inquestionáveis,  baseados 

essencialmente em cifras (250 anos, 80% dos produtos, 70% da população, 58% 

dos  municípios,  12  unidades  de  fabricação,  1,2  milhão  de  toneladas,  60% do 

mercado, 25 mil, 20 norte-americanos, média de 2083, década de 1960, 20 norte-

americanos, média de 1,6 morte, 25 mil crianças, 87% dos remédios).

Este  tipo  de  discurso  apresentando-se  como  inquestionável  tem  como 

objetivo a anulação de qualquer subjetividade, buscando uma homogeneização de 

opiniões (Brandão,1998).

O  texto  faz  uso  alternativo  de  alguns  conceitos  de  química.  Elemento, 

substância, átomo e molécula são usados ao menos uma vez inadequadamente 



sob  o  ponto  de  vista  do  conhecimento  científico  aceito.  O objetivo  parece  ser 

unicamente mostrar  a importância  do cloro,  que não seria  reconhecida mesmo 

garantindo a potabilidade da água. 

Transcrevo o primeiro parágrafo: 

Algumas substâncias estão intimamente ligadas ao dia-a-dia do homem 
moderno.  Prova  de  que  a  química  transcende  as  fórmulas,  equações  e 
enunciados das faculdades. Alguém conseguiria viver sem duas moléculas de 
hidrogênio conjugadas a uma de oxigênio, por exemplo? E aquele arroz com 
feijão? Pode ter certeza de que não ficaria tão bom sem uma molécula de sódio 
e outra de cloro .

A presença de termos como  dia-a-dia e  arroz com  feijão torna o assunto 

química  mais  próximo  do  homem  comum.  O  uso  do  qualificativo  moderno e 

alguns conceitos químicos facilmente reconhecíveis atribuem um valor positivo ao 

interlocutor, que poderia se reconhecer ao entender as referências a água e sal. 

No  entanto,  além  da  descrição  química  inadequada  destas  duas  substâncias1 

vemos a discrepância do exemplo banal associado a vida moderna, uma vez que 

ambas  podem  ser  entendidas  como  pré-requisito  para  a  própria  vida. 

Percebemos também a confusão entre quantidades moleculares e molares. 

Os termos prova e faculdade remetem a situações de ensino, e a frase em 

que se inserem lembram os discursos do tipo “química no cotidiano”. A noção de 

química restrita a fórmulas está no senso comum, mas o locutor parece excluir 

leigos como destinatários ao usar o termo “enunciados das faculdades”. A quem 

então se destina o texto? Qualquer  pessoa que estudou química na faculdade 

esperaria um exemplo mais pertinente,  ou com menos concepções alternativas 

(“duas  moléculas  de  hidrogênio  conjugadas  a  uma de  oxigênio”,  “molécula  de 

sódio  e  outra  de  cloro2”).  Podemos  perceber  uma  tentativa  de  desqualificar  o 

conhecimento acadêmico: o discurso sobre a ciência veiculada pela faculdade é 

associado a um imaginário negativo. A referência à química de faculdade se faz 

como algo distante ou até contrário à verdadeira química  que seria representada 

pelo sistema produtivo, que o locutor enquanto pessoa parece defender.  

1 O  elemento  químico  cloro  é  representado  pela  fórmula  Cl  e  é  distinto  da  substância  química  cloro, 
representada por Cl2,  que também representa a molécula de cloro, formada pela ligação química de dois 
átomos de cloro. Já o sódio não forma moléculas, e a substância simples sódio (Na) é formada por átomos de 
sódio, que em presença da substância cloro (Cl2) forma a substância iônica (totalmente diferente de uma 
molécula) cloreto de sódio (NaCl), através de uma reação química explosiva. A substância química água é 
formada por moléculas (H2O) por sua vez formadas pela ligação química de dois átomos de hidrogênio a um 
átomo de oxigênio. Note que as substâncias hidrogênio e oxigênio são constituídas de moléculas, H2 e O2 

respectivamente.
2. Nos dois exemplos o conceito molécula foi usado inadequadamente, no primeiro caso molécula deveria ser 
substituído por átomo e no segundo exemplo por íons de sódio e de cloro



O segundo parágrafo começa com uma exclamação: “Pronto! Chegamos ao 

ponto  que  desejávamos.”  Este  tipo  de  construção  parece  mostrar  um  súbito 

reconhecimento  de  uma  idéia,  como  se  aflorasse  no  instante  e  fosse 

inquestionável.  Mostra  que  o  autor,  com  sua  responsabilidade  disfarçada  pelo 

plural, considera que o parágrafo anterior e suas conclusões sobre a importância 

da  química  do  sal  e  água  na  vida  moderna  são  o  ponto  de  partida  para  a 

compreensão da importância do cloro. Podemos entender esta idéia sabendo que 

as matérias  primas para a produção do cloro não passam de sal  e água,  fato 

também não explicado no texto. 

As informações seguintes mostram quem e quando descobriu o elemento 

cloro, referindo-se à substância elementar, veiculando uma concepção mecanicista 

de história da ciência, e tentando mostrar que se trata de um elemento essencial 

para a vida cotidiana: “está presente em pelo menos 80% de todos os produtos 

industrializados, como medicamentos, equipamentos cirúrgicos, eletrônicos, água 

sanitária, automóveis, etc. Também pode ser encontrado na siderurgia, agricultura, 

construção civil, informática, entre outras áreas.” Nesta enumeração dos produtos 

industrializados  se  parte  de  conceitos  gerais  como  equipamentos  cirúrgicos  e 

eletrônicos, restringe explicitando água sanitária, em vez de produtos de limpeza, e 

completa com automóveis, restringindo a indústria automobilística. Logo a seguir 

expande  a  aplicação  em áreas  como agricultura  e  construção  civil  e  enumera 

informática que já teria sido referida pelos equipamentos eletrônicos. 

O sentido  desta  repetição é  enfatizar  a  importância  da  substância  pelas 

suas aplicações, mas fica sem sentido por dois motivos: ou por fazer as áreas 

parecerem substância, ou, sendo uma forma indireta de mostrar a presença do 

cloro  como componente  dos  equipamentos  que as áreas utilizam,  a lista  seria 

infindável. Ao omitir a presença do cloro no que no fundo é sua única fonte: o sal, 

retirado de minas ou da água do mar,  e não explicando exatamente como ele 

participa da composição química de diversas substâncias artificiais, fica-se com a 

impressão  que  é  um  componente  essencial  em  todas  elas.  O  texto  contribui 

bastante para a confusão entre conceitos químicos como elementos e substâncias 

simples e compostas. 

O texto continua dizendo que apesar de "tanta relevância," seu consumo "é 

muito baixo no Brasil", indicando que o texto está sendo escrito justamente para 

mudar  este  quadro,  convencendo  mais  pessoas  (de  preferência  ligadas  a 

indústrias)  que  é  essencial  ampliar  seu  consumo.  Como justificativa  para  este 



necessário aumento de consumo lembra que o cloro é usado em países desérticos 

para purificar água. Argumentação estranha para fazer uma comparação com o 

Brasil, uma vez que o maior problema lá seria a escassez de água. A necessidade 

de purificação da água deve diferir essencialmente de países mais populosos para 

desérticos,  visto  que  a  ação  fundamental  do  cloro  é  na  eliminação  de 

microorganismos  patogênicos,  presumidamente  com  incidência  ligada  ao 

adensamento  populacional.  Continuando  a  argumentação  o  texto  apresenta 

estatísticas  mostrando  que  no  Brasil  “apenas  70% da  população  usufruem do 

acesso à rede de esgoto e 58% dos municípios não têm água tratada”.  Estes 

dados  parecem  ser  fáceis  de  manipular,  uma  vez  que  compara  inicialmente 

número  de  pessoas  e  depois  número  de  municípios.  Considerar  que  70% da 

população com acesso a rede de esgoto é pouco é interessante,  sendo que o 

principal problema não deve ser a coleta em si, mas seu tratamento, que aí sim 

poderia  estar  ligado  ao  uso  do  cloro,  e  deve  apresentar  um  número 

significativamente pequeno.

Aparentemente  iniciando  nova  abordagem  aparece  o  subtítulo 

“Industrialização”. O que se segue é um histórico da produção de cloro no Brasil, 

usando o único  termo isolado do texto  que aparece entre  aspas (“recente”),  e 

dizendo que “apenas em 1993 o elemento químico passou a ser processado em 

escala comercial”,  se referindo à substância química. O uso de aspas esconde 

uma interpretação deixada ao leitor (Maingueneau, 1997, p.91), podendo alterar o 

significado da informação, que poderia não ser considerada recente, ou também 

indicando não ser um dado confiável, já que a indústria de cloro-álcalis existia há 

mais tempo. Seguem-se os valores exatos de unidades produtoras atualmente e a 

quantidade produzida por ano, salientando que “a produção brasileira já representa 

60% do  mercado  latino-americano”.  Este  dado  parece  mostrar  que  se  produz 

bastante  cloro,  mas  não deve  ter  consumo interno  significativo,  confirmando  a 

impressão de se tratar de artigo encomendado pelos produtores visando aumentar 

o consumo.

Marca  temporal  questionável  também  aparece  no  início  do  próximo 

parágrafo:  “Recentemente, a renomada revista norte-americana Life trouxe uma 

matéria em que cita que a purificação de água através do cloro é provavelmente o 

mais  significativo  avanço  da  saúde  pública  mundial”.  O  conhecimento  deste 

assunto já é estabelecido na comunidade acadêmica e transmitido nos cursos de 

ensino médio brasileiros há décadas, não sendo necessário referendar com um 



artigo  popular,  justamente  valorizado  por  ser  escrito  nos  Estados  Unidos.  Em 

seguida  é  discutida  a  ação  do  cloro  na  prevenção  da  febre  tifóide  no  século 

passado,  mostrando através de estatísticas,  nos EUA do início do século e da 

década de 60, que a mortandade diminuiu significativamente. Dados tão antigos e 

do exterior parecem mostrar desconhecimento do assunto por parte do autor. A 

exposição  deixa  claro  não  se  tratar  de  artigo  recente,  como  afirmado,  e  põe 

também em dúvida a pertinência do adjetivo aposto (renomada revista), que já foi 

semanal, mensal e não está mais sendo publicada3.

O  texto  é  finalizado  por  um  parágrafo  concluindo  que  a  saúde  pública 

mundial sofre devido ao não-uso do cloro, pois dados da OMS mostram que “25 

mil crianças morrem diariamente em países onde a água não é tratada com cloro”. 

A análise desta frase de efeito não deixa claro se as mortes se devem a doenças 

decorrentes da falta de tratamento da água, ou a outros problemas como guerras e 

fome.

No texto  escrito  sobre  fundo  verde e localizado  logo  abaixo  deste  texto 

principal  tem-se  o  título  Melhor  método  de  purificação.  Estes  indícios  de 

aprofundamento  do  assunto  cloro  como  agente  purificador  não  se  verifica 

totalmente. Após iniciar o texto com “De acordo com Howlett Jr., diretor-executivo 

do Conselho Mundial de Cloro” seguem-se afirmações esperadas e repetidas de 

que o cloro é o melhor tratamento desinfetante para a água.

 As confusões continuam quando é abordado o uso do cloro na área da 

medicina:  na  assepsia  hospitalar  e  na  fabricação  de  remédios.  Após  igualar 

conceitos  de  substâncias  cloradas  reativas  usadas  em desinfecção  e  produtos 

estáveis contendo cloro, é afirmado “No entanto, mes mo  saudável, o ser humano 

se cruza com o  cloro  quase que diariamente”  (grifos  meus).  É uma frase que 

merece atenção, afinal a tese defendida até então era cloro = vida, pois a água só 

seria  pura  com  ele,  e  o  sal  do  dia-a-dia  conteria  cloro.  Parece  que  estes 

argumentos são esquecidos ao se usar as expressões grifadas para restringir a 

onipresença  do  cloro.  Na  continuação  podemos  encontrar  o  significado  destas 

restrições,  quando  o  texto  passa  a  se  referir  veladamente  aos  agrotóxicos: 

“produtos à base de cloro, utilizados nas lavouras asseguram o fornecimento de 

3 A revista Life era dirigida à familia média americana, assumindo posições conservadoras, e foi pioneira na 
introdução  do  fotojornalismo.  Foi  publicada  semanalmente  entre  1936  e  1972,  quando  deixou  de  ser 
publicada. Em 1978 voltou a ser publicada mensalmente até 2000. Desde então apareceram alguns números 
especiais  e  uma série  de  livros  com a  marca  Life.  Em julho de  2004 foi  anunciado  seu  retorno como 
suplemento  em  alguns  jornais  americanos,  previsto  para  outubro  de  2004  (posterior  à  publicação  do 
Informativo) (http://www.comciencia.br/reportagens/memoria/12.shtml acesso em 13 de janeiro de 2005)

http://www.comciencia.br/reportagens/memoria/12.shtml


culturas com ótima qualidade”. Logo em seguida fala da água sanitária, esta sim 

responsável  pela  desinfecção  das  águas,  e  simplificadamente  associando  a 

fórmulas químicas como NaCl e H2O (o processo é bem mais complexo, e aqui 

caberia todo crédito ao próprio cloro, Cl2) que “garantem um processo peculiar de 

limpeza e desintoxicação de alimentos.” 

Importante ressaltar o uso de  desintoxicação, termo reservado para tratar 

organismos vivos sofrendo ação de uma substância tóxica, ao invés do correto 

desinfecção, ação de eliminação de organismos patogênicos, única consequência 

comprovada do uso da água sanitária. Sobre os presença de agrotóxicos, pouco, 

ou nada, o cloro (usado no sentido usual de água clorada, ou sanitária) pode fazer. 

Podemos ver aqui a presença do inconsciente, relacionada aos atos falhos - houve 

uma  troca  de  palavras  de  sons  semelhantes  revelando  algo  que  se  queria 

esconder  (Possenti,  1988).  O  termo  agrotóxico (verdadeira  palavra  tabu)  foi 

evitado,  mas  a  palavra  intoxicação  apareceu  quando  se  queria  falar  em 

desinfecção. 

As palavras tabus nos fornecem o melllhor exemplo de que 
é fato observável em  qualquer língua que as palavras não só referem 
(  ou  têm  um  sentido),  mas  carregam  com  elas  efeitos  de  sentido 
específicos  decorrentes  de  sua  enunciação,  porque  elas  têm  uma 
história,  uma  origem  social,  são  distribuídas  desigualmente  pelos 
interlocutores e pelas circunstâncias" (Possenti, 1988, p.169) 

Sem dúvida  é  conveniente  para  o  fabricante  de  cloro  (indiretamente  de 

agrotóxico  e  água  sanitária)  passar  a  idéia  de  que uma possível  presença de 

agrotóxico  em  alimentos  poderia  ser  eliminada  com  o  uso  de  água  sanitária. 

Poderíamos pensar que no fundo é esta a idéia que o texto sobre fundo verde quer 

passar: o título Melhor método de purificação, inicialmente entendido como a ação 

do cloro na água distribuída ao consumidor, poderia se referir a uma alegada ação 

da  água  sanitária  em  produtos  provenientes  da  lavoura  contaminados  por 

agrotóxicos. Obviamente este significado implícito não deve ser explicitado, pois 

poderia ser refutado, como observa Ducrot: 

 Uma segunda origem possível para a necessidade do implícito 
prende-se ao fato de que toda afirmação explicitada torna-se por isso 
mesmo, um tema de discussões possíveis. Tudo que é dito pode ser 
contradito. De tal forma que não se poderia anunciar uma opinião ou 
um desejo sem expô-los ao mesmo tempo às eventuais objeções dos 
interlocutores” (Ducrot,1977)



Finalizando as inúmeras utilidades do cloro, é lembrada sua presença na 

construção  civil  através  dos  tubos  de  PVC.  Mais  uma  vez  confundindo  a 

substância cloro com produtos que apresentam cloro na sua composição, o texto 

acaba afirmando “Na construção civil, o cloro diminui a relação custo/benefício e 

contribui  com uma maior  durabilidade do material  empregado,  com seu design 

moderno e com a segurança”. 

2.1.4. COMENTÁRIOS 

A análise dos elementos gerais do texto mostrou que vários fatores estão 

sendo  usados  para  a  construção  de  sentidos.  Notamos  que  a  disposição  das 

imagens e textos na capa, assim como seu conteúdo, tentam envolver o leitor do 

Informativo na construção de uma identidade de valores mediada pela profissão. 

Usando um discurso que o oscila entre o informativo e o de propaganda vai se 

delimitando  uma visão de mundo que não  deixa  espaço para  a  refutação.  Os 

interlocutores que seriam basicamente os químicos ligados à atividade industrial, 

são ampliados para incluir as pessoas ligadas ao ensino de química. 

Neste universo bem ordenado pela instituição CRQ há basicamente espaço 

para  o  conhecimento  (gerado  pelos  pesquisadores),  e  sua  difusão  (feita  pelos 

educadores). O lugar da indústria e seus modos de produção, que são realmente o 

elo  de  seus  membros,  é  diminuído,  talvez  por  ser  menos  charmoso.  É 

representada na capa apenas pela chamada do artigo analisado.

Neste texto específico encontramos algumas características do discurso da 

propaganda: 

-  tentativa de um diálogo pelo reconhecimento do interlocutor  pelo 

tempo  verbal  (“Pode  ter  certeza”)  e  perguntas  indiretas  (“Alguém 

conseguiria  viver  sem?”,  “Quem  nunca  ouviu  falar?”).  Ao  mesmo 

tempo estas últimas construções anulam o sujeito,  ao apelar para 

um saber consensual inquestionável,

-  envolvimento dos sentidos (sabor do sal, comidas, importância da 

água)

- vocabulário acessível (“arroz com feijão”, proposta de desmistificar a 

química das faculdades),

-  tentativa  de  inclusão  do  outro  em  seu  discurso,  usando  o  “nós” 

(“Chegamos ao ponto que desejávamos”), 



-  tentativa  de  persuasão  pela  utilização  de  diversos  enunciadores 

idôneos  (estatísticas,  revista  americana,  Organização  Mundial  de 

Saúde (OMS), Conselho Mundial de Cloro (CCC));

e também do discurso técnico-científico:

- tempo presente,

- enunciador genérico associado à verdade,

- utilização de referenciais numéricos inquestionáveis (250 anos, 80% 

dos produtos, 70% da população, 58% dos municípios, 12 unidades 

de fabricação, 1,2 milhão de toneladas, 60% do mercado, 25 mil,  20 

norte-americanos, média de 2083, 20 norte-americanos, média de 1,6 

morte, 25 mil crianças, 87% dos remédios).

- uso de fórmulas e termos técnicos de química (NaCl, H2O, moléculas, 

elemento químico).

O movimento geral das vozes no texto mostra a estratégia do locutor de 

inicialmente dar voz ao interlocutor, criando uma situação de diálogo. Observamos 

em  seguida  uma  contínua  movimentação  no  sentido  de  anular  sua  voz  e  se 

apossar do saber científico de modo a impedir qualquer refutação. A indústria de 

um modo geral,  está presente na voz do enunciador associado à produção do 

cloro (diretor do CCC) e se manifesta mostrando sua visão de mundo (água com 

cloro impede doenças). Esta posição é identificada com o locutor desde o início do 

texto, e qualquer referência a possíveis vozes discordantes, como trabalhadores 

da indústria de cloro ou ambientalistas, é silenciada.

Estas considerações ajudam a confirmar a percepção geral de ser um artigo 

encomendado, escrito às pressas por um jornalista que desconhece o assunto, 

supondo que apenas o conhecimento das fórmulas químicas da água e do sal 

seria suficiente para se dirigir a interlocutores químicos. Sabendo que o cloro pode 

ser considerado um subproduto indesejável na produção da soda cáustica, devido 

à  dificuldade  de  armazenamento  e  periculosidade,  podemos  compreender  a 

necessidade de um artigo enaltecendo o produto.

As idéias e valores transmitidas no texto ressaltam uma posição ideológica, 

ligada a uma formação social num determinado contexto histórico. A esta posição 

interessa relacionar aspectos positivos ao modo de produção industrial capitalista 

predatório representado pelos Estados Unidos.

É  interessante  notar  a  referência  ao  PVC  mas  a  ausência  de  outras 

substâncias sintéticas derivadas do cloro, como os CFCs, amplamente usados na 



indústria por décadas e associados aos problemas de destruição da camada de 

ozônio, discutidos na maioria dos livros didáticos de química ou ciências.

Provavelmente o leitor médio, mesmo sendo químico, pouco se aperceba 

dos  usos  alternativos  dos  conceitos  científicos,  e  da  falibilidade  das 

argumentações usadas. Uma leitura rápida deixa a impressão de que se aprendeu 

alguma coisa: a indústria de um modo geral usa bastante cloro nos seus processos 

de produção, e não há saúde sem água tratada com cloro (note-se a ausência de 

qualquer  referência  a  estudos  que  sugerem  potencial  cancerígeno  de  águas 

tratadas  com  cloro).  A  interligação  destes  dois  assuntos  fica  por  conta  da 

imaginação do leitor.

Como  comentado  anteriormente,  ao  interlocutor,  que  só  se  reconhece 

enquanto  usuário  da  água e consumidor  de  produtos  industrializados,  só  cabe 

aceitar os argumentos veiculados e passar a fazer parte dos que acreditam que 

cloro é bom. 

No entanto é este interlocutor silenciado que vai poder se manifestar pela 

negação  do  discurso.  Esta  ação  é  facilitada  pelos  fatores  que  abalam  a 

credibilidade do texto, uma vez que o locutor usa argumentos infundados (a revista 

de referência não tinha os atributos imputados), e se responsabilizou por conceitos 

não aceitos na comunidade científica. Cria-se um discurso que não está baseado 

no  domínio  do  conjunto  de  saberes  aceitos,  sendo  então  passível  de 

desqualificação. 

O professor de ensino médio dificilmente poderia tomar esta decisão. Além 

do  desconhecimento  de  muitos  conceitos  abordados  nesta  análise,  não  se 

encontra  na  posição  de  contestar  um  discurso  avalizado  justamente  pela 

instituição que regula o próprio exercício profissional do químico. 



2.2. A QUÍMICA NA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA -
 Ciência Hoje  

2.2.1. CIÊNCIA HOJE- A REVISTA

A revista Ciência Hoje é uma publicação mensal do Instituto Ciência Hoje, 

referida  como Organização Social  de Interesse Público da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência. Esta, por sua vez, é uma entidade sem fins lucrativos 

"voltada para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico no país", 

formada  por  acadêmicos  de  diferentes  áreas.  A  revista  dedicada  à  divulgação 

científica, com redação sediada no Rio de Janeiro, conta com apoio financeiro de 

organismos  federais  de  incentivo  à  pesquisa,  como  CNPq e  Finep,  ligados  ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem editorias nas áreas de ciências humanas, 

ambientais, econômicas, exatas, biológicas e biomédicas, com a maioria de seus 

responsáveis ligados à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de artigos de 

pesquisadores  nas  diferentes  áreas  traz  seções  como  cartas  e  perguntas  dos 

leitores, entrevistas, e seções mais específicas, como "Mundo da Ciência" e "Em 

dia",  com  artigos  escritos  pela  equipe  do  Ciência  Hoje,  geralmente  jornalistas. 

Outros textos de pesquisadores não envolvidos no tema central de cada número 

aparecem nas seções "A propósito", Opinião, Ensaio, Memória, Primeira Linha e 

Resenha,  que  também  conta  com  resenhas  não  assinadas.  É  distribuída  aos 

assinantes,  vendida  em  bancas  de  jornal,  e  também  tem  a  versão  on-line 

disponível pela Internet, com alguns artigos acessíveis para não-assinantes.  

Escolhi para análise um número aleatório de 2004 que continha a palavra 

Química com certo destaque na capa (vide Figura 3, p. 44), e me concentrei num 

texto de interesse geral, referente a prêmio Nobel, assinado por uma docente do 

Instituto de Química da USP. Trata-se da revista Ciência Hoje, de dezembro de 

2004, com informação na capa de volume 35, nº 211.



2.2.2. EFEITOS DE SENTIDO NA CAPA

A  capa  da  revista,  reproduzida  na  Figura  3  mostra  uma  diagramação 

diferenciada da maioria das revistas por ter seu nome escrito na vertical, junto ao 

canto esquerdo superior da capa, com visualização só destacada pelo fundo bem 

marcado. Aí se situa uma faixa branca vertical de 3,5 por 13 cm que serve de fundo 

do título, com bordas à direita arredondadas, marcadas por contorno em traço preto 

de 3 mm. O título "ciênciahoje" é escrito na vertical em letras minúsculas de até 2,2 

cm, em cores preta e cinza diferenciando as duas palavras.  A lateral  esquerda 

inferior da capa contém faixa preta vertical de 1 cm de largura com as informações 

escritas  em  branco  na  vertical:  REVISTA  DE  DIVULGAÇÃO  CIENTÍFICA  DA 

SBPC, seguida da identificação de volume e número, data e preço, separadas por 

barra.  Se  a  revista  for  colocada  na  horizontal  para  facilitar  a  leitura  destas 

informações lembra uma pasta de arquivo, simbolizada por retângulo horizontal em 

ícones de computador. O nome da pasta então apareceria no lugar habitual, uma 

porção  de destaque  na parte  direita  superior  que,  coincidindo  com o  nome da 

revista,  funciona  como  organizador  das  informações  que  contém.  O  efeito  é 

entendermos a revista como produto do trabalho de organização feito pela SBPC 

sobre a produção atual caracterizada como ciência.  

Uma foto colorida, mostrando água cobrindo todo espaço retratado, serve 

como fundo de todas outras informações escitas na capa (vide Figura 3, p. 44). Até 

o código de barras e os logotipos do Instituto Ciência Hoje e SBPC parecem formar 

um selo, boiando, impressos numa faixa branca vertical de 1,4 por 15,2 cm, isolada 

das bordas. Em destaque no meio da foto aparece um garoto branco de uns sete 

anos, em pé, sem camisa, de bermuda ou calça comprida preta, molhada, e com 

as pernas pouco visíveis dentro da água, que quase cobre sua coxa. O menino é 

retratado de lado, voltado para o lado direito da foto e com pequena inclinação do 

corpo mantendo o ombro direito  à frente,  salientando parte  das costas.  Parece 

estar  numa  situação  de  lazer,  mas  com  efeito  desconcertante  pela  solidão  e 

imobilidade transmitidas pela situação retratada. O efeito diferenciado é conseguido 

por seu rosto voltado para o lado contrário da câmara, mantida acima do menino.



Figura 3 – Reprodução da capa da revista Ciência Hoje, n. 211



Aparece    apenas  o cabelo   castanho no  alto da cabeça,  iluminado  pela 

frente do garoto e, com isso ressaltando toda parte de traz da cabeça bem escura. 

Aí se forma uma região preta como o calção. Se não fosse a posição das braços 

dobrados poderíamos pensar na ilusão de um rosto escuro, sem detalhes, sugerido 

pelo formato do cabelo e a visibilidade das duas orelhas. O cabelo está seco na 

parte do alto da cabeça, ao menos, mas há gotas de água visíveis nas suas costas, 

a partir do pescoço. As mãos juntas mantidas um pouco à frente na altura do 

umbigo sugerem uma certa tensão, dando idéia de insegurança, indecisão. 

O horizonte não é marcado na foto e não se observa nada que poderia estar 

artraindo o olhar do menino, além da luminosidade à sua frente, podendo significar 

o futuro. A água parece ser de um rio límpido, com leves ondulações, ou o mar, 

sem ondas características. A coloração da água pode indicar que no seu fundo há 

pedras ou areia. O tom esbranquiçado dos reflexos na sua superfície, mostram luz 

intensa proveniente do sol. Não se sobressaem os tons azuis esperados no reflexo 

de céu límpido, podendo indicar nuvens (problemas?) no céu. A predominância da 

foto  é  de  tons  marrom  esverdeados,  com  destaque  para  parte  das  mãos  do 

menino, mais clara que o resto do corpo.

O título do assunto em destaque neste número da revista aparece impresso 

em duas linhas,  sobre a foto,  no alto e ajustado à direita  da revista,  em letras 

vermelhas de 1,4 cm: "Um planeta degradado". Estas informações, na posição de 

maior  visibilidade,  funcionam  como  referencial  na  construção  de  sentidos  na 

visualização da capa. Um pouco abaixo, lemos o subtítulo "O futuro em nossas 

mãos", com mesmo ajuste e impresso em letras pretas de 0,7 cm. 

O  efeito  geral  da  capa  é  dividir  a  responsabilidade  entre  todos  na 

constatação da situação ambiental da Terra (degradada), associando a referência 

ao planeta água, retratado num aspecto pretensamente puro da situação de lazer 

de um garoto. E envolver todos pela referência do possessivo nossas, cobrando a 

responsabilidade  de  cada  um na construção  do  futuro  das  próximas  gerações, 

sugerida pelo que está à frente do menino encalorado solitário. As mãos do garoto 

destacadas  pela  claridade  na  foto  reforçam  a  idéia  de  ação,  sugerida  pela 

referência textual a mãos. O fundo líquido lembra mobilidade e falta de solidez, 

podendo  se  referir  a  ausência  de  referenciais  seguros  na  questão.  Talvez  a 

representação da água ocupando todo espaço e passando do joelho do menino 

represente  uma situação futura,  alardeada na imprensa,  do mar já  subindo em 

consequência do agravamento do efeito estufa. 



Na parte inferior direita da capa temos os outros assuntos de destaque da 

revista, com as referências ao assunto impressas em letras maiúsculas de 0,5 cm 

amarelas (Química, Chico Buarque e Prêmio Nobel), seguidas de uma explicação 

dos aspectos tratados, em letras brancas do mesmo tamanho e tipo ("um novo 

olhar sobre os catalisadores"; "o canto em ritmo de liberdade"; "os vencedores de 

2004"), relacionados a cada ítem.

Podemos  pensar  no  efeito  que  provoca  a  palavra  Química  impressa  no 

quarto inferior direito da revista que parece ter por título "Um planeta degradado". A 

associação  de  idéias  entre  as  palavras  posicionadas  em  regiões  de  grande 

visibilidade é rápida: a degradação está relacionada à química. A explicação que se 

segue  ao  ítem  Química  -  "um  novo  olhar  sobre  os  catalisadores"  reforça  o 

problema  de  poluição  ambiental,  por  lembrar  catalisadores  usados  em 

escapamentos de automóveis; e também indústria química. Só a leitura da Carta 

ao Leitor, na página 1, ou à tentativa de compreensão do índice, nas páginas 2 e 3 

situam melhor as coisas. Antes porém,  da discussões destes ítens, faço um rápido 

comentário sobre a contra-capa.

A contra-capa traz uma propaganda "assinada" pelo governo de estado do 

Nordeste, tentando agregar valor à preservação ambiental.  Há uma foto grande 

mostrando grandes rochas e ausência de vegetação, de região identificada como 

área de proteção ambiental, sendo visíveis na parte direita, em tamanho pequeno, 

quatro jovens caminhando. No céu azul, retratado com poucas nuvens, aparece 

impressa em letras brancas a mensagem: "A natureza em ótimo estado". O duplo 

sentido da frase, recurso bastante usado em publicidade, relacionando estado à 

Paraíba,  ou  também  garantindo  a  situção  da  natureza,  contribuem  para  o 

agenciamento  de  sentidos  propiciados  pela  revista.  Funciona  como contraste  à 

situação negativa de degradação ambiental tratada no resto da revista, e garantia 

da atuação necessária sugerida na capa. Aparecem outras três fotos, reproduzidas 

com bordas brancas, posições irregulares, e títulos em letras imitando caligrafia 

manual,  com  referência  a  três  outros  lugares  protegidos,  como  se  fossem 

mostrados por turistas. O texto impresso em letras pequenas na parte esquerda 

inferior da folha, dirige-se ao leitor:

A Paraíba segue seu desenvolvimento conservando os valores 
naturais  do  meio  ambiente,  incentivando  e  investindo  na  prática  do 
ecoturismo, que hoje é reconhecido e apreciado em todo mundo. E a 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente cuida da natureza 
a fim de manter o estado vivo, para você e para gerações futuras. Enfim, 



a Paraíba é o destino certo pra você que quer ver a natureza no seu 
melhor estado.

Vemos uma estratégia de valorização da natureza ligada a desenvolvimento 

e  exploração  turística  numa  perspectiva  ecológica,  associada  a  programa 

governamental.  Na  parte  interna  da  contra-capa  há  também  uma  propaganda 

institucional  de  prefeitura  de  município  paulista,  ressaltando  investimentos  na 

educação  pública  com  diferentes  parcerias.  Há  foto  de  crianças  brancas  bem 

cuidadas,  em uniforme escolar  na cor laranja,  que também é usada em outros 

recursos gráficos na mesma propaganda.

2.2.3. OUTRAS INFORMAÇÕES - CARTA AO LEITOR E ÍNDICE

O texto escrito na página 1 com o título "Por um meio ambiente inteiro" é 

classificado como "Carta ao Leitor" por letras brancas em uma tarja vertical ocre de 

1,5  por  19  cm  na  extremidade  direita  superior  da  página.  Sendo  que  à  sua 

esquerda,  na  parte  interna  da  capa  há  uma  propaganda  dos  cursos  de  pós-

graduação da PUC Campinas. 

O corpo do texto aparece impresso em preto sobre fundo creme, que tenta 

simular um espaço para a carta. A assinatura (A redação) e as palavras iniciais de 

cada parágrafo são  impressas em letra ocre, em tom parecido ao usado no fundo 

da tarja explicativa. Estes três parágrafos começam com letras maiúscula, mas as 

cores diferenciadas, a ausência de recuo e o espaço entre eles mostram que se 

referem a coisas diferentes. 

O primeiro, bem maior, se inicia com: "Em apenas um século, a temperatura 

da superfície terrestre aumentou cerca de 0,6ºC, trazendo como ameaça drásticas 

mudanças no clima do planeta." Segue-se referência ao efeito estufa, com citação 

a  "dióxido  de  carbono  e  metano"  e  relação  com  atividades  humanas.  Na 

continuação são levantados problemas como emissão de gases por hidrelétricas, 

danos ambientais devido ao agronegócio, excassez de água doce e produção de 

lixo,  levando  à  conclusão  da  necessidade  de  esforço  conjunto  para  "reduzir 

atividades  essencialmente  poluidoras",  e  implementar  "políticas  ambientais 

compatíveis com o crescimento econômico e o desenvolvimento social". 

A seguir, temos os dois parágrafos curtos, introduzindo o artigo referente a 

Química e Chico Buarque, reproduzidos abaixo:



Dada sua importância na produçao industrial moderna, intensificada 
pela preocupação em minimizar possíveis impactos ambientais, os catalisadores 
vêm sendo importante alvo de estudo. A busca constante por novos sistemas 
catalíticos está gerando resultados animadores,  que apresentamos em artigo 
nesta edição.

Após 40 anos do golpe militar de 1964, vale lembrar a trajetória de um 
dos mais importantes nomes da música popular brasileira, que muito lutou pela 
recuperação  dos  ideais  de  liberdade  e  cidadania.  Ciência  Hoje  presta 
homenagem a Chico Buarque de Holanda pelos seus 60 anos e oferece ao leitor 
flashes de sua vida,

Vemos que os três assuntos referidos na capa são abordados na Carta ao 

Leitor, com maior ênfase no tema deste número. Apesar de não existir referência 

direta, há uma tentativa de citar todos assuntos de que tratam os artigos referentes 

ao problema ambiental. A citação do nome químico e não do usual gás carbônico 

agrega o valor do conhecimento científico ao tratamento dado ao problema pela 

revista.

Na  introdução  ao  assunto  catalisadores  vemos  uma  tentativa  de  ligar  o 

assunto  ao  aspecto  ambiental,  contribuindo  para  a  impressão  de  unidade  das 

abordagens. Vemos também uma tentativa de valorização da revista salientando 

sua  importância  como  veículo  de  divulgação  ("resultados  animadores,  que 

apresentamos  em artigo nesta edição"). A preocupação ambiental não é apontada 

no índice na página 3, onde temos "Catalisadores: em busca de estruturas de 

superfície", seguido de "Novas técnicas permitem estudar estruturas na superfície 

de catalisadores, o que permite aperfeiçoar esses produtos, usados em inúmeros 

processos industriais".  Parece que na Carta ao Leitor  há uma preocupação em 

relacionar o assunto química a ambiente, que só vai se observar na introdução ao 

assunto no próprio artigo, que se encontra na página 26 da revista. É um artigo 

técnico, com ilustrações referentes ao nível sub-microscópico, e gráficos de dados 

experimentais, escrito por pesquisadores (assinado por quatro, ligados a centros de 

pesquisa)  a leitores familiarizados com o conhecimento químico. A ênfase é na 

compreensão  da  ação  de  catalisadores  metálicos,  usados  anteriormente  de 

maneira empírica, expondo nova técnica espectroscópica com utilização de sondas 

isotópicas  radiativas.  Os  exemplos  apresentados  se  referem  à  indústria 

petroquímica, salientando aspectos relacionados a maior rendimento das reações.

O outro artigo referente ao cantor Chico Buarque é citado numa perspectiva 

histórica, garantindo à revista amplo espectro de assuntos abordados. A ênfase é 

na homenagem pelo seu passado, e a revista parece se aproveitar do aniversário 

do cantor, trazendo a matéria como "presente" para os leitores. Tenta envolver o 



leitor  enquanto  pessoa  comum,  que  ouve  música  popular  brasileira.  O  próprio 

artigo ocupa cinco páginas da revista, é assinado por professora da Faculdade de 

Letras  da  UFMG  e  exalta  o  escritor  de  livros,  além  de  compositor.  Não  há 

referência nesta Carta ao Leitor do assunto Premio Nobel citado na capa, apesar 

deste assunto vir em páginas anteriores às reservadas a Chico Buarque (p. 20)

Só nas páginas 2 e 3, mostradas na figura 4, como se fosse um índice, mas 

omitindo esta denominação,  há referência a todas as seções da revista e seus 

artigos.  Ocupando a região central  formada pela  revista aberta nestas páginas, 

temos destacado um retângulo com fundo verde claro. Sobre ele, como se fosse 

anexada, mas com certo deslocamento lateral e para cima, temos a foto original da 

capa, em 3x4, indicando a unidade de todos artigos referidos no retângulo. A única 

referência textual feita à foto é por seu crédito ("Capa:  foto Stock Photos").  Em 

duas  colunas são indicadas as  páginas  em que se encontram os sete  artigos, 

seguidos  de  pequeno  parágrafo  explicativo,  e  citação  nominal  dos  autores.  Os 

títulos  são:  "Desenvolvimento  e  meio  ambiente:  uma  falsa  incompatibilidade", 

"Padrão de consumo e degradação ambiental no Brasil", "O aquecimento global e o 

papel do Brasil", "Gases do efeito estufa em hidrelétricas da Amazônia", "O custo 

da àgua gratuita", "Agronegócio e desertificação no Brasil", "Zonas de sacrifício" e 

"bota-foras": os conflitos ambientais no estado do Rio de Janeiro". Os artigos estão 

impressos a partir  da  página 30, sem introdução ou tentativa de união, e com 

identificação na parte superior das páginas da especialidade  vinculada:  economia 

(os dois primeiros),   climatologia  (2),   hidrologia,  geografia,  e ecologia urbana. 

Cada um é assinado por um pesquisador,  com referência à instituição em que 

trabalha. 

Embaixo  deste  espaço  verde,  sobre  fundo  branco,  temos  a  citação  dos 

artigos sobre Chico Buarque ("O samba da minha terra"),  na página 2, e sobre 

catalisadores na página  seguinte,  em posição simétrica;  com as referências  de 

página, título, parágrafo explicativo e autor. Do lado direito das informações sobre o 



Figura 4 – Cópia reduzida das páginas 2 e 3 da  revista Ciência Hoje n. 211.



cantor, na página 2, temos impressa sua foto, recortada, ocupando espaço de 7,5 

cm de altura por 4 cm de largura.  O destaque é para seu rosto sério, ollhando de 

frente para a câmara, ocupando um espaço de 2 cm na vertical, visto que está 

retratado de pé,  de camisa de manga comprida branca,  solta  na cintura.  Não 

aparece a calça, e a localização, a partir da parte de baixo direita da folha, sem 

bordas, dá a impressão de estar surgindo, desrespeitando os limites da página e 

do texto. Uma leve sombra parece ter sido adicionada ao contorno da foto para 

identificar a camisa branca no fundo branco. Suas mãos não estão visíveis, mas a 

posição  do  braço  indica  estarem  juntas,  nas  costas.  Forma  um  interessante 

contraste com a foto do menino na capa, anônimo, talvez atônito, com única veste 

escura e rosto não-visível, e mãos destacadas. Já o rosto do cantor-compositor é 

facilmente reconhecível, com roupa branca e olho claro inspirando pureza, com 

seriedade  na  atitude  e  mãos  escondidas,  já  que  fez  seu  papel  "relevante  na 

defesa da liberdade e cidadania através de sua obra", durante a ditadura militar 

brasileira.  Sua  importância  permite  dispensar  o  fundo  da  foto  mas,  como  o 

menino, só tem seu corpo visível a partir da altura da coxa. O título "O samba da 

minha terra" impresso na altura dos olhos do retrato, lembra letra de sua música e 

cria um vínculo pela regionalidade com os outros assuntos de destaque. Afinal, no 

retângulo verde acima, entre os sete títulos há três referencias textuais a Brasil e 

duas especificações mais regionais. O efeito geral é garantir a nacionalidade das 

pesquisas e garantir relevância cultural de todos assuntos e da própria revista.

As outras matérias estão discriminadas em letras pretas menores em região 

ocupando a metade direita da página 3, começando pela referência à página em 

que se encontram.  Contrariamente às seções em destaque,  aqui  se observa o 

ordenamento das matérias em função da numeração das páginas correspondentes. 

Apenas os nomes das onze seções são impressos em branco em pequenas faixas 

coloridas horizontais de 3 por 0,5 cm, impressas sem respeitar bordas, a partir do 

lado direito da página, identificando as subdivisões.

Uma faixa vertical de aproximadamente 8 cm de largura serve de fundo para 

as informações técnicas da revista, no lado esquerdo da página 2. Sobre fundo 

rosa temos referências institucionais e nomeação de realizadores e patrocinadores, 

e  com mais  destaque,  em fundo preto,  temos as  indicação para  contactos  por 

telefone e correio eletrônico.  



2.2.4. O TEXTO: CHEIRO DE QUÊ?

O texto com título "O código dos aromas" foi  publicado na página 14 na 

revista  Ciência  Hoje  identificada  na  capa  como  volume  35  e  número  211.  No 

entanto as páginas pares internas trazem impressas, em sua parte inferior, ao lado 

de seu número, a identificação da revista, o volume como 36, e o mesmo número, 

211 (vide Figura 5, p. 54). 

Os textos referentes a prêmio Nobel foram publicados logo na sequência da 

seção Entrevista, em que um pesquisador brasileiro ligado à Ciência Econômica 

faz  uma  crítica,  nas  três  páginas  que  ocupam  sua  entrevista,  aos  critérios  e 

repercussão do prêmio em sua área. Ele destaca haver privilégio para "economia 

pura", mostrando implicações políticas no prêmio. 

Os textos ligados à premiação estão dentro da seção Mundo de Ciência, que 

normalmente  traz  comentários  de  assuntos  de  destaque  de  várias  revistas 

científicas internacionais. Neste número a seção cobriu o prêmio Nobel de 2004, 

com seis artigos referentes aos prêmios de Física, Química, Fisiologia ou Medicina, 

Literatura,  Paz,  e  Economia;  assinados  por  pesquisadores  brasileiros.  Na 

introdução  da  série  de  artigos  o  jornalista  responsável  ressalta  a  importância 

desses  pesquisadores,  usando  estratégias  comerciais  de  envolvimento  com  o 

leitor,  como  valorização  da  revista  e  simulação  de  diálogo,  como  no  último 

parágrafo:

Como todos os anos, Ciência Hoje reuniu um time excepcional 
de comentaristas. Todos autoridades em suas áreas, sendo que alguns 
deles trabalharam com os premiados (economia e medicina) ou deram 
contribuições importantes ao tema (química). Só nos resta desejar boa 
leitura. (Cassio Leite Vieira, Ciência Hoje, vol. 36, 211, p.10)

Esta  introdução  mostra  que  os  referidos  textos,  apesar  de  escritos  por 

pesquisadores,  são dirigidos ao público não especializado que lê a revista para 

obter informações confiáveis.

O texto escolhido para análise está mostrado nas figuras 5 e 6, adiante, e se 

refere ao Prêmio de Fisiologia ou Medicina (indicado sucintamente por NOBEL DE 

FISIOLOGIA OU MEDICINA logo acima do título,  com letras semelhantes às do 

corpo do texto).  É assinado por Bettina Malnic,  indicada em negrito no final  do 

artigo, e relacionada   ao Departamento de  Bioquímica do  Instituto de Química da



Figura 5 – Cópia da primeira parte do artigo “O código dos aromas” publicado  na 
página 14 da Ciência Hoje n.211



Figura 6 – Cópia da segunda parte  do artigo “O código dos aromas” publicado  na 
página 15 da Ciência Hoje n.211



Universidade de São Paulo. O fato da autora ter trabalhado com a premiada não é 

aludido no próprio texto.

No alto das páginas, nos cantos externos, a denominação da seção vem 

grafada com a palavra MUNDO na cor vermelha em caixa alta de 0,4 cm seguido 

do complemento DE CIÊNCIA com letras pretas da metade do tamanho, ajustada 

pela parte de cima. Todos os textos relacionados à premiação são identificados 

iconicamente  pela  estampa  de  uma  moeda  dourada  com  2  cm  de  diâmetro 

representando  o  perfil  de  Alfred  Nobel,  em  posições  variadas  das  páginas, 

próximas aos títulos. O texto em questão se inicia no alto da página de numeração 

par,  ficando  à  esquerda  do  leitor  segurando a  revista  aberta.  O título  está  em 

vermelho, em letras minúsculas de 0,6cm, e numa olhada rápida, temos o efeito de 

associação de idéias propiciado pelas palavras em vermelho MUNDO e a forma de 

globo suscitada pela imagem da moeda dourada impressa logo abaixo, e o próprio 

título do texto (O código dos aromas), garantindo sua ampla validação. A primeira 

letra do texto, em maiúscula também vermelha é um pouco menor que as letras do 

título, ocupando duas linhas do texto normal, em letra de imprensa preta, disposto 

em três colunas, com margem esquerda maior que a direita. 

A disposição gráfica do texto é quebrada na metade inferior da primeira coluna por 

um box de fundo ocre e contorno preto, cobrindo  também  a margem esquerda do 

texto.  Aí  se  encontram  as  informações  biográficas  básicas  dos  pesquisadores 

ganhadores  do   Nobel,  com   suas  fotografias   em  preto-e-branco  de 

aproximadamente 2x3 dispostas diagonalmente e ultrapassando os contornos do 

box. Os créditos aparecem na vertical, e só no caso da mulher se relaciona alguma 

sigla  após  o  nome  do  autor  da  foto.  No  box  ocre,   apenas  os  nomes  dos 

pesquisadores estão escritos em letras brancas, seguidos de triângulo vermelho 

simbolizando ponta de flexa, introduzindo texto em letras pretas.

Na  foto  no  canto  superior  esquerdo  vemos  um senhor  meio  calvo  com 

iluminação vinda da esquerda da foto, de gravata escura e camisa clara, de óculos, 

com boca fechada e com rosto meio virado e olhar sério em direção à câmera 

situada  num  nível  ligeiramente  inferior.  A  inclinação  do  corpo  o  faz  parecer 

sentado,  com  braços  apoiados,  vendo-se  ao  fundo  uma  superfície  clara, 

possivelmente um quadro branco com fórmulas desenhadas a mão, e uma parte 

escura com divisões que poderiam ser de estante de livros. Dá a impressão de 

estar  posando para  foto  em seu escritório  de  trabalho.  Já  a  outra  foto  é  mais 

natural,  com iluminação  vinda do  lado  direito  superior  da  foto,  mostrando  uma 



mulher aparentemente mais jovem, de perfil, olhando para sua frente à direita da 

foto,  sorrindo,  mostrando os  dentes,  com rosto  claro  em destaque  pelo  cabelo 

casual, roupas e fundo estarem escuros na foto, impedindo qualquer localização 

espacial. O efeito produzido é da pessoa não ter consciência da fixação daquele 

momento pelo registro em foto, como se fosse ocasional, talvez também o próprio 

trabalho  ou  o  prêmio.  Pode-se  depreender  que  está  olhando  para  o  futuro 

(normalmente associado à frente, de situações, e direita, seguindo a direção que o 

olhar percorre em páginas impressas ocidentais), alheia aos observadores.

O texto continua em três colunas ocupando menos da metade superior da 

próxima página, que tem a margem direita maior. O efeito das margens internas 

menores é dar unidade, incentivando a leitura completa do texto nas duas páginas. 

Após um espaço branco de aproximadamente três linhas temos a indicação 

NOBEL  DE  LITERATURA,  seguido  do  título  nos  mesmos  padrões  do  artigo 

anterior. O próximo texto é diagramado alterando a posição das colunas pelo uso 

da  margem  esquerda  maior,  onde  também  se  encontra  a  imagem  da  moeda 

dourada,  logo  abaixo  do  título.  A  identificação  da  própria  palavra  Nobel  a  um 

prêmio  reconhecido  mundialmente  acaba  tornando  esta  referência  a  prêmio 

desnecessária, e o ícone da moeda, provavelmente de ouro, lembram que não é só 

prestígio que está envolvido na premiação. A estampa do idealizador do prêmio e 

"inventor" da dinamite talvez traga algumas reflexões sobre os poderes e perigos 

do conhecimento. 

Chama atenção os títulos dos textos incisivos, abusando de comparações 

fáceis, comum nos apelos comerciais: "Mais próximos, mais livres" se referindo às 

particulas sub-atômicas tratadas pelos ganhadores do Nobel em Física, "Marcadas 

para morrer", no caso do prêmio relacionado a degradação de proteínas (Química), 

"Fúria  contra  a Áustria  e  a  sociedade moderna",  se referindo aos  trabalhos  da 

ganhadora  em  Literatura,  "Vitória  de  uma  guerreira  africana"  (Paz),  "A 

macroeconomia como um microuniverso" (Economia). O uso do artigo definido e a 

palavra  código  trazem a  noção  de  relação  unívoca  e  determinada,  certamente 

ainda ausente nas pesquisas dos processos complexos relacionados ao olfato a 

que o "O código dos aromas" se refere. 

 Nos  textos  de  divulgação  científica  é  comum haver  a  recuperação  dos 

conhecimentos tácitos,  aqueles que são considerados verdadeiros e devem ser 

explicados  ao  destinatário  para  situá-lo  no  problema.  No  caso  da  autora 



pesquisadora, mostra a suposição dos conhecimentos presumidos do leitor, e suas 

intenções didáticas. Transcrevo os primeiros parágrafos:

 
Quando entramos em uma padaria, logo sentimos o cheiro 

de pão. Como isso acontece? Para que possamos sentir  o cheiro de 
qualquer coisa, é necessário que moléculas provenientes dessa coisa 
cheguem  ao  nosso  nariz.  Tudo  o  que  cheiramos,  portanto,  são 
moléculas voláteis, liberadas seja do pão, de uma flor, de uma cebola ou 
de uma fruta. Essas moléculas - chamadas de odorantes - flutuam pelo 
ar e entram em nosso nariz.

Um pedaço  de  metal  como  o  aço,  por  exemplo,  não  tem 
cheiro, porque nada evapora a partir dele - o aço é um sólido não volátil. 
Quando você cheira flores e frutas, você está na realidade cheirando 
ésteres, que são pequenas moléculas orgânicas. O éster que confere à 
banana o seu cheiro característico,  por exemplo,  é o  isoamil  acetato, 
cuja fórmula química é CH3COOC5H11; o éster que caracteriza o cheiro 
da laranja é o octil acetato (CH3COOC8H17). 

Nosso  sistema  olfativo  funciona,  portanto,  como  um 
dispositivo sensorial que nos permite determinar a composição química 
de um objeto-alvo, protegendo-nos de eventuais perigos.  O cheiro de 
fumaça é o primeiro sinal que indica a presença de um incêndio. Um ovo 
podre exala um  cheiro  de  enxofre que,  quando detectado  por  nosso 
nariz, resulta em um claro sinal: "Não coma!"

Emoções também podem ser comunicadas através do olfato. 
Cães e cavalos podem farejar o medo em humanos. Acredita-se até que 
mulheres podem discriminar o cheiro de pessoas que estão assistindo a 
filmes tristes das que estão assistindo a filmes alegres. (grifos meus)

Vemos nesses primeiros parágrafos a tentativa de diálogo e aproximação do 

leitor  pelo  relato  de  situações  cotidianas,  com  inclusão  do  narrador  como 

participante delas. No entanto a voz de professor já aparece ao induzir a pergunta 

de como acontece o fenômeno, e formular as respostas com um nós inclusivo, mas 

com a autoridade de um saber inquestionável: "tudo o que cheiramos, portanto, são 

moléculas voláteis", como se existissem leis universais que a ciência decifra, como 

no  código  aventado  no  título.  A  conjunção  portanto é  usada  para  reforçar  a 

inquestionabilidade da conclusão, como se fosse obtida pela lógica. Esta certeza 

do absoluto também se manifesta em frases como " porque nada evapora a partir 

dele". O distanciamento da voz do homem comum é reforçado na sequência, pela 

exclusão do nós e ênfase em você: "quando você cheira flores e frutas, você está 

na realidade cheirando ésteres", assumindo o discurso professoral, de uma aula de 

química de Ensino Médio. Talvez por conta disso, aparecem as simplificações que 

poderiam ser chamadas erros conceituais, como moléculas voláteis (volatilidade é 

uma  propriedade  de  substâncias,  que  poderia  ser  explicada  por  forças 

intermoleculares,  mas não propriedade intrínseca,  como se molécula  não fosse 

entidade  imaginária),  ésteres  são  pequenas  moléculas  orgânicas (existem 



ésteres de "tamanho" variado, podendo os menores estar associados aos cheiros 

de flores e frutas),  isoamil acetato, cuja fórmula química é… ( em português o 

usual é acetato de isoamila, que pode ser representado pela fórmula apresentada, 

que  por  sinal  também  representa  vários  outros  compostos.  O  texto  acaba 

reforçando a idéia de significação única de fórmulas, e mesclando fórmula química 

e  fórmula  estrutural  do  composto),  dispositivo  sensorial  que  nos  permite 

determinar a composição química (no máximo, podemos ter um indicativo dela), 

cheiro de enxofre ( usual na linguagem comum, mas inadequado neste contexto 

por se referir ao cheiro de derivados de enxofre, no caso sulfeto de hidrogênio, 

substância  gasosa  nas  condições  ambiente.  O  próprio  enxofre,  substância 

elementar,  pode  ser  classificado  como  um  sólido  não-volátil,  e  portanto  sem 

cheiro).

No  último  parágrafo  transcrito  acima  podemos  ver  a  voz  da  ciência 

aparecendo  sob  uma  perspectiva  menos  positivista,  visível  nas  construções 

"emoções também podem  ser comunicadas…" e "cães e cavalos podem  farejar o 

medo…", se bem que associando a idéia de medo a uma substância.  Na frase 

"Acredita-se até que mulheres podem discriminar…" vemos o sujeito indeterminado 

associado  a  um  verbo  que  remete  a  crença,  portanto  desligado  da  esfera  da 

ciência,  e  o  uso  do  até reforçando  se  tratar  de  uma  situação  não-usual.  A 

referência às mulheres fica dúbia, ou foi mostrado que os homens não têm esta 

habilidade,  ou  talvez  haja  intenção  de  associar  ao  sexto  sentido  conferido  às 

mulheres pelo senso comum, corroborando a impressão de se tratar de crendices.

O texto segue explicando que existem pessoas com insensibilidade a alguns 

cheiros e exemplifica com um feromônio,  sem explicar  o que é.  Explica alguns 

detalhes fisiológicos relacionados à percepção de odorantes, cerca de dez mil em 

humanos, e termina esta parte introdutória com algumas questões, abusando da 

redundância: "Como o sistema olfativo pode detectar um número tão grande de 

moléculas  químicas?  E  como  nosso  sistema  nervoso  pode  traduzir  essa 

complexidade de estruturas químicas em uma enorme  variedade de percepções 

diferentes?"(grifos meus)

Transcrevo o próximo parágrafo, onde se introduz o tema do prêmio.

Linda Buck e Richard Axel ganharam o Nobel em Fisiologia 
ou Medicina deste ano por terem explicado como o olfato funciona. Em 
1991, Buck e Axel identificaram os genes responsáveis pela produção 
de aproximadamente mil proteínas receptoras diferentes e responsáveis 



pela detecção de odorantes. A identificação desses genes revolucionou 
a área do olfato. Os cílios de cada neurônio olfativo são recobertos por 
apenas um tipo dessas mil  proteínas.  Dessa maneira,  cada neurônio 
olfativo pode ser ativado por um odorante que apresenta características 
químicas específicas - assim como diferentes chaves se encaixam em 
diferentes fechaduras.

Nesse  parágrafo  vemos  a  predominância  do  relato  dos  fatos  da  ciência 

associados  a seus  pesquisadores  na forma de ações  específicas  e individuais, 

pelos  verbos  explicar,  identificar.  Parece  que  a  ação  dos  pesquisadores  foi 

fundamental  para  construir  um  conhecimento  acabado  que  é  a  verdade, 

depreendida das frases assertivas, obtido após a inexplicada revolução na área. 

Vemos  o  uso  da  metáfora  chave-fechadura,  já  quase  um  lugar-comum  nas 

situações tratadas pela bioquímica. 

Após um parágrafo contendo a descrição de como um odorante pode ser 

detectado por uma combinação de receptores, temos os últimos parágrafos, que 

são transcritos na sequência: 

Em  seguida,  Buck  e  Axel  demonstraram  como  o  sinal 
detectado no nariz é transmitido para o cérebro. Em primeiro lugar, os 
sinais são enviados ao bulbo olfativo do cérebro, que funciona como 
um centro organizador inicial da informação. Apesar de os neurônios 
estarem  randomicamente  distribuídos  no  nariz,  os  que  carregam  o 
mesmo  tipo  de  proteína  receptora  fazem  conexão  em  um  mesmo 
ponto fixo no bulbo olfativo. Portanto, no bulbo olfativo existe um mapa 
topográfico  onde  cada  uma  das  mil  proteínas  receptoras  está 
representada e no qual cada odorante ativará uma combinação única 
desses  pontos.  Em  seguida,  essa  informação  será  enviada  para 
regiões  `superiores´  do  cérebro,  onde  a  percepção  consciente  do 
aroma  é  gerada,  ou  para  estruturas  cerebrais  `primitivas´,  que 
governam os comportamentos inatos, as emoções e as memórias.

As  descobertas  de  Buck  e  Axel  trouxeram  informações 
pioneiras  sobre  como nosso  cérebro  interpreta  as  informações  que 
estão  presentes  no  meio  ambiente.  Através  do  estudo  do  olfato, 
poderemos  compreender  como  os  aromas  afetam  nossos 
pensamentos,  emoções  e  comportamentos.  Além  disso,  resultados 
recentes indicam que outros sentidos químicos, como a gustação e a 
detecção de feromônios, apresentam um mecanismo semelhante ao 
descrito por Buck e Axel para o olfato. 

Nariz,  termo  usado  no  cotidiano,  aparece  em  construções  em  que 

predominam termos mais técnicos, como sinal detectado, bulbo olfativo, neurônios, 

proteínas, conexão, randomicamente, topográfico. Novamente é feita alusão aos 

feromônios,  sem  maiores  explicações.  Já  regiões  "superiores"  do  cérebro,  e 

estruturas  cerebrais  "primitivas"  aparecem  entre  aspas,  mostrando  que  estas 

palavras  não  devem  ser  entendidas  literalmente,  mas  com  o  sentido  que  os 

estudiosos da área empregam. As propostas dos pesquisadores novamente são 



assumidas como verdade. Os verbos detectar, transmitir, enviar, carregar, gerar e 

governar  acabam  passando  uma  idéia  de  intencionalidade  nos  mecanismos 

descritos.  Em  primeiro  lugar,  portanto,  em  seguida parecem ser usados para 

explicar  não uma hipótese,  mas os próprios fatos,  sempre em tempo presente. 

Apenas  no  meio  do  último  parágrafo  uma  construção  usando  poderemos  

compreender mostra que não se chegou à total compreensão do problema. O uso 

do termo  descobertas para se referir  às propostas dos pesquisadores reforça a 

idéia  da  Natureza  escondendo  verdades  que  os  cientistas  vão  descobrindo, 

garantindo  aos  produtos  da  Ciência  o  estatuto  de  verdade.  A ligação  a  outros 

assuntos  tenta  mostrar  a  importância  do  trabalho  descrito  ao  aumentar  sua 

aplicação.

2.2.5. COMENTÁRIOS

O texto tenta explicar a utilidade e o modo de realização de uma pesquisa 

científica, e acaba reforçando estereótipos de que seus avanços se baseiam na 

intuição e genialidade de alguns cientistas que chegam a conclusões definitivas. A 

voz mais presente é a da ciência, sendo também utilizado o discurso do cotidiano 

para situar a pesquisa, além de recursos para prender a atenção do leitor, como 

perguntas  intercaladas  na  exposição.  O  enunciador  não  se  mostra  enquanto 

pessoa,  usando algumas vezes o  nós para se referir  a todas as pessoas,  mas 

reflete  uma  perspectiva  de  pesquisador  da  área.  Em  geral  mantém  um 

distanciamento  do  fato  relatado,  assumindo  ser  a  própria  verdade,  o  que  é 

reforçado pelos conectivos lógicos usados. 

A  impressão  que  fica  é  do  prêmio  ter  a  capacidade  de  transformar  as 

conclusões de um trabalho numa descrição perfeita e acabada da realidade, e seus 

ganhadores em grandes heróis. Com isto contribui para o fortalecimento da idéia 

de uma pesquisa neutra, alheia a realidade social e econômica, interessada em 

desenvolver unicamente um conhecimento específico. O lugar onde se processa 

este  conhecimento  é  associado  aos  Estados  Unidos,  onde  a  autora  se 

especializou, e cuja língua parece preferir, uma vez que desrespeita as convenções 

nacionais da própria nomenclatura química, adotando a simples tradução literal dos 

nomes das substâncias químicas citadas. 



Observa-se  a  suposição de um leitor  híbrido,  do  leigo  imerso  no  mundo 

cotidiano  das  sensações,  mas também um leitor  com certo  domínio  de  termos 

como feromônios, genes e bulbo olfativo. 

O discurso produzido parece popularizar o conhecimento e acaba por deixar 

mais alguns termos dentro do conhecimento superficial exigido no contacto com a 

mídia. A falta de rigor com alguns conceitos químicos pode indicar um desprezo por 

alguns  fundamentos  dessa  ciência,  contribuindo  para  perpetuar  visões 

preconceituosas em relação à química. 



2.3. A QUÍMICA PARA PROFESSORES DE QUÍMICA -
  Química Nova na Escola

As análises dos textos de divulgação publicados no periódico Química 

Nova na Escola foram feitas por este ser um periódico dirigido a professores de 

química.  O lugar  enunciativo  é  diferenciado  por  representar  a  divulgação  das 

pesquisas  brasileiras  em  ensino  de  química,  estando  ligada  à  Sociedade 

Brasileira de Química (SBQ)4, formada para agregar os químicos essencialmente 

preocupados com aspectos científicos de sua prática. 

2.3.1. QUÍMICA NOVA NA ESCOLA - DIVULGANDO PESQUISA EDUCACIONAL EM 
QUÍMICA PARA PROFESSORES DE QUÍMICA

O periódico Química Nova na Escola (QNE) foi criado em 1994, a partir da 

experiência dos vários grupos de pesquisa em educação em química no país 

(Mortimer, 2004), visando o aprimoramento do trabalho docente na área. Segundo 

este  pesquisador  da  área  de  ensino  de  química,  a  revista  se  preocupa  com 

aspectos contemporâneos e históricos desta ciência, e traz contribuições efetivas 

"para  a  divulgação  de  abordagens  de  ensino  de  Química  que  privilegiam  a 

formação do cidadão consciente, crítico e participativo." (Mortimer, 2004). Neste 

artigo comemorativo dos dez anos da revista, o editor mostra que professores 

universitários representaram quase 70 % dos autores dos artigos publicados. Os 

professores  de  educação  básica  escreveram  11%  dos  artigos  e  alunos  de 

graduação e pós-graduação contribuiram com menos de 10% cada (Mortimer, 

2004). É um periódico de leitura recomendada para a realização de concurso para 

professores de química da rede estadual paulista de Ensino Médio.

A revista tem edição semestral e é enviada para os assinantes na versão 

impressa,  e  seu conteúdo disponibilizado para consultas  pela  Internet  no sítio 

eletrônico  da  Sociedade  Brasileira  de  Química,  em  2005,  após  um  ano  da 

publicação  (www.sbq.org.br/ensino5).  O  conselho  editorial  é  composto  por 

docentes  de  várias  universidades  brasileiras  e  estrangeiras,  e  "indexada  no 

4 A Sociedade Brasileira de Química foi criada em 1977, oriunda da SBPC, como sociedade civil de caráter 
científico, coordenando e promovendo debates sobre oconhecimento químico científico, e tendo como seu 
órgão  de  divulgação  o periódico Química  Nova,  publicado bimestralmente desde  1978,  com artigos  em 
português, espanhol e inglês. Também aceita artigos com temas ligados ao ensino de química. Seus leitores 
são essencialmente pesquisadores.
5 Em setembro de 2006, o acesso à divisão de ensino é por outras vias, e não foi possível acessar a página 
indicada para acesso aos artigos publicados (sbqensino.foco.fae.ufmg.br/edicoes_anteriores)



Chemical  Abstracts",  garantindo  sua  posição  de  publicação  reconhecida 

internacionalmente  pela  comunidade  acadêmica.  Atualmente  apresenta  as 

seções:  Química  e  Sociedade,  História  da  Química,  Educação  em Química  e 

Multimidia, Conceitos Científicos em Destaque, Atualidades em Química, Relatos 

de  Sala  de  Aula,  Pesquisa  em  Ensino  de  Química,  Aluno  em  Foco, 

Experimentação no Ensino de Química, Espaço Aberto e Elemento Químico. As 

normas para publicação esclarecem que todas as seções recebem artigos para 

publicação "que possam contribuir para o aprimoramento do trabalho docente na 

área".  No  entanto  "Elemento  Químico"  é  a  única  seção  para  a  qual  não  é 

divulgado o limite de caracteres definido por artigo,  sugerindo não ser aceitas 

contribuições externas. 

A seção Elemento Químico, referida como "de muito sucesso" pelo editor, é 

sempre assinada pelo mesmo professor, que, segundo Mortimer, foi convidado 

em função  de já  produzir  "brilhante  seção  sobre  os  elementos  químicos"  nos 

boletins impressos para os sócios da SBQ (Mortimer, 2004).

2.3.2. TEXTOS DA SEÇÃO ELEMENTO QUÍMICO DA QNE 

A capa e contracapa são formadas por uma mesma folha mais grossa do 

que as folhas internas da revista, dobrada e grampeada. A capa sempre tem fotos 

ou ilustrações coloridas servindo de fundo para a enumeração dos temas em 

destaque e, na sua terça parte direita, em letras pequenas, aparecem indicadas 

as páginas, títulos de todos artigos, e nomeação dos autores, como um índice. Na 

parte interna da capa temos as informações técnicas e o editorial;  e na parte 

interna da contracapa temos impressa a seção Elemento Químico. Esta página de 

numeração  ímpar,  de  boa  visibilidade,  também  é  facilmente  acessada  pela 

abertura a partir da contracapa da revista fechada. Nesta contracapa, às vezes 

em branco, como o número 12, é impressa basicamente a mesma propaganda de 

produtos vendidos pela SBQ, como Tabelas Periódicas, camisetas e adesivos. 

Apenas no último número analisado, de maio de 2006, aparece uma propaganda 

de um livro didático de Química para Ensino Médio, de uma editora comercial. 

Desde os primeiros números há a mesma explicação, atualmente como se 

fosse  nota  de  rodapé,  sob  a  coluna  esquerda  do  texto,  em  letra  menor  e 

diferenciada do texto: "A seção "Elemento químico" traz informações científicas e 



tecnológicas sobre as diferentes formas sob as quais os elementos químicos se 

manifestam  na  natureza  e  sua  importância  na  história  da  humanidade, 

destacando seu papel no contexto de nosso país". Esta seção não aparece no 

número 11, de maio de 2000, e também na edição de novembro de 2005 (número 

22), quando estava impressa, em seu lugar, uma propaganda de curso particular 

de  extensão  universitária  dirigido  a  professores  de  Química  (ensino  médio)  e 

Ciências, e organizado por professores da USP.

Não  há  referência  sobre  o  modo  de  escolha  dos  elementos  para 

publicação, e após algumas impressões obtidas na leitura do texto sobre cloro, 

me concentrei na análise dos textos publicados em 2004, sobre potássio e cálcio. 

O texto sobre cloro, publicado em maio de 2003, já mostra uma perspectiva 

bastante diferenciada do texto do Informativo do CRQ. Apesar de propiciar certa 

confusão entre os conceitos de elemento e de substância química, deixa clara a 

diferença entre substância cloro e produtos que contêm o elemento cloro, sem 

detalhar  os  tipos  de  ligação  química,  Mostra  o  uso  como  arma  química  e 

problemas  ambientais  decorrentes  de  usos  indiscriminados  de  derivados 

clorados,  como o inseticida DDT e os freons.  A ênfase,  no entanto,  está nos 

aspectos históricos ligados ao consumo e produção do sal  comum, cloreto de 

sódio,  indicando  a  suposição  de  um  leitor  desinteressado  em  aspectos  mais 

técnicos do conhecimento químico.

Algumas construções deste texto chamam atenção pelo caráter peculiar:

-    "Industrialmente,  o  cloro  é  preparado  por  vários  métodos  como: 

eletrólise de uma solução de cloreto de sódio, NaCl; eletrólise de NaCl 

fundido etc."; em outros trechos há referência aos processos Leblanc e 

Solvay, sem maiores explicações,

- referência a produção de sal principalmente pela extração direta do sal 

de rocha, sendo apenas pequena parte da produção mundial feita por 

evaporação da água do mar, que no entanto é "a mais conhecida dos 

leigos",  mostrando  um  referencial  diferenciado  de  leigos  e  também 

brasileiros,

- sugestão de presença de aditivos não benéficos no sal de cozinha: "a 

maior parte do sal usado na alimentação é um cloreto de sódio bastante 

purificado  e  depois  impurificado  com vários  aditivos;  alguns,  porém, 

benéficos, como iodatos",



- referência  diferenciada  e  redundante  aos  homens,  como  se  não 

merecessem  classificação  positiva  como  animais  superiores:  "o  íon 

cloreto está presente nos fluidos dos corpos dos animais superiores, 

inclusive dos seres humanos",

- finalização com demonstração de insatisfação pelo oitavo lugar que o 

Brasil ocupa entre os produtores de sal: "Um excelente resultado, mas 

que pode ser questionado quando consideramos a enorme extensão do 

nosso litoral." ; retomando o referencial como brasileiro.

Os textos analisados sobre potássio e cálcio mostram a mesma disposição 

gráfica  com  letras  pretas  em  fundo  branco  (vide  figuras  7  e  8  nas  páginas 

seguintes):  identificação  da  seção  e  quadro  com  dados  físico-químicos 

relacionados, sobre fundo beje; título do texto centrado com nome do elemento 

em letras maiúsculas grandes e vermelhas; símbolo químico do elemento escrito 

em branco sobre círculo vermelho de 3 cm de diâmetro (alterando alinhamento 

esquerdo  das  oito  primeiras  linhas)  aparentemente  iniciando  o  texto;  texto 

principal  em 2  colunas  (os  outros  textos  da  revista  estão  diagramados  em 3 

colunas),  com uma reprodução de 4 x 4,5 cm da imagem de um pesquisador 

entre  as  colunas  e desviando seus alinhamentos.  Nome do autor  em negrito, 

abaixo  do  título,  alinhado à direita  e  como nota  no  final  do  texto,  após  traço 

horizontal, seguido do endereço eletrônico, e credenciais ("bacharel em Química 

pela  FFCL-USP  e  doutor  pela  Universidade  de  Indiana  (EUA),  é  docente 

aposentado do Instituto de Química da USP, em São Paulo.").

Os  textos  se  iniciam  com  letras  minúsculas  completando  a  frase 

introduzida  pelo  símbolo  químico  em  fundo  vermelho,  explicando  sua  origem 

latina. A seguir é nomeado o método e o autor que primeiro isolou (a substância), 

em  que  data,  relacionando  aos  acontecimentos  da  época.  Seguem-se  dados 

gerais da substância, compostos relacionados e suas aplicações práticas. Embora



Figura 7 – Cópia do artigo sobre Potássio publicado no Química Nova na Escola 
n.19



Figura 8 – Cópia do artigo sobre Cálcio publicado no Química Nova na Escola n. 20



não explique claramente  a diferença,  não é feita  a  confusão entre  substância 

simples, formada por um elemento, e substâncias compostas que contêm, entre 

outros, este elemento químico.

Os textos têm características gerais do discurso científico didático, onde 

predomina  o  tempo  presente,  um  enunciador  genérico  associado  à  verdade 

científica (terceira pessoa), formas passivas. e referenciais numéricos, geralmente 

na forma de porcentagem. Estas estruturas estão de acordo com as convenções 

partilhadas pela comunidade científica de esconder o enunciador,  contribuindo 

com  as  noções  de  neutralidade,  rigor  e  objetividade  da  ciência,  isolada  das 

paixões humanas. No entanto o autor também se mostra como pessoa, ou pelo 

uso esporádico da primeira pessoa (sempre no plural), ou emitindo suas opiniões, 

notadamente nos parágrafos finais. 

O reconhecimento do interlocutor se manifesta eventualmente pelo uso 

de nós inclusivo ("à semelhança do que fazemos", "quando queimamos", "nossa 

alimentação"). Uma tentativa de diálogo já é estabelecida pela disponibilização do 

endereço eletrônico para contato; e com referências esparsas ao você, algumas 

vezes no imperativo ("observe como a cor da chama do fogão…", "Assim, cuide-

se! Garanta uma dieta…", "Se você for químico…, lembre-se…"), geralmente nos 

parágrafos finais. Estas estratégias de reconhecimento do enunciatário acabam 

por  envolvê-lo  na  construção  de  sentidos  e  contribuem  para  a  aceitação  da 

autoridade  do  enunciador.  No artigo  sobre  cálcio  vemos que  a  passagem do 

referencial do conhecimento científico impessoal para o tratamento mais pessoal 

se processa pelo  assunto  que interessa ao interlocutor  enquanto  pessoa,  não 

como  profissional;  ocorrendo  no  penúltimo  parágrafo  transcrito  abaixo.  O 

enunciador parece assumir um papel de utilidade pública ao dar dicas de saúde, 

aparentemente para um público leigo. 

O cálcio é um elemento essencial para todos os seres vivos, sendo o 
elemento  metálico  mais  abundante  no  corpo  humano.  Ele  é  vital  para  o 
crescimento e manutenção dos ossos e dos dentes e ajuda na coagulação do 
sangue e na contração muscular.  A vitamina D tem um importante papel  na 
absorção do cálcio. Uma dieta diária que inclua vegetais verdes, leites e seus 
derivados,  e  um pouco  de  sol  já  garante  o  suprimento  de  cálcio  que  o  ser 
humano  necessita  para  suas  atividades  normais.  Com  uma dieta  pobre  em 
cálcio, o organismo recorre aos ossos para suprir a sua necessidade metabólica 
e  com isto  desenvolve a  osteoporose.  É importante  notar,  porém,  que essa 
necessidade varia com a atividade e com a idade de cada pessoa. A disfunção 
metabólica  de  cálcio  nos  seres  humanos  pode  dar  origem  a  problemas 
cardíacos,  cálculos  renais,  raquitismo,  má dentição,  osteoporose  etc.  Assim, 
cuide-se! Garanta uma dieta saudável que inclua as suas necessidades diárias 
de cálcio.  Mas não exagere.  Excesso de cálcio  na sua dieta  é  eliminado e, 



algumas vezes,  pode causar  outros  problemas metabólicos.  (Peixoto  (2004), 
QNE 20, p.63)

No artigo sobre potássio, talvez pelo assunto não permitir uma abordagem 

mais direta por não estar tão associado a problemas gerais de saúde tratados 

pela  mídia,  a  referência  ao  você é  mais  discreta.  Aparece  no  início  do  texto 

("observe…"), e genericamente no final ao englobar enunciador e destinatário em 

seres  humanos,  ou  no  uso  do  nós ("…se  quisermos  comprar  alguns 

quilogramas"). O locutor, além do relato impessoal do assunto, parece também 

assumir  uma atitude de distanciamento do corpo ou ser  humano pelo  uso da 

terceira pessoa em suas referências nos dois textos. Este distanciamento também 

transparecia no texto sobre cloro: "…está presente nos fluidos dos corpos dos 

animais superiores,  inclusive dos seres humanos".  Esta impressão é reforçada 

pelo  enunciador  se  isentar  da  responsabilidade  da  superioridade  da  espécie 

humana:  "nos  animais  ditos superiores,  como  os  seres  humanos,  os  íons  de 

potássio,  K+,  em conjunto  com os íons de  sódio,  Na+…"(grifo  meu).  Podemos 

supor que o enunciador não quer se responsabilizar por esta classificação.

Comparando os dois textos, vemos que a preocupação em diferenciar os 

íons, presentes no corpo humano, do composto metálico aparece claramente só 

no texto sobre o potássio. O parágrafo tratando do cálcio, transcrito acima, pode 

contribuir  para  confusões  entre  estas  espécies,  ao  supor  compartilhadas  as 

diferenças nos conceitos utilizados.

O  autor  escreve  para  químicos,  usando  fórmulas  e  nomes  químicos 

alternadamente,  supondo  compartilhados  a  metalinguagem  ("basicamente  um 

CaCO3  de  baixa  dureza",  "O  CaO  entra  na  composição…",  onde  também 

transparece o jogo de sentidos pela leitura não técnica, pois o óxido de cálcio 

representado forma a substância cal) e os conceitos tratados (elementos, átomos, 

íons,  substâncias  simples  e  compostas,  substância  pura  e  mistura).  Algumas 

construções  como  "…estima-se  que  exista  cerca  de  1,7%  de  potássio  como 

cloreto"  devem contribuir  para as relações de  non-sense associada à química 

pelos leigos. Termos como amálgama, eletrólise ígnea, dessulfurizador, bateria 

voltaica,  síntese,  liga,  tanino,  isótopo radioativo,  calcáreo,  tartarato,  problemas 

metabólicos  aparecem  no  texto  sem  maiores  explicações.  As  palavras 

diferenciadas  pelo  itálico  são  os  nomes  latinos  (calcium,  kalium,  calx)  e  de 

minerais (fluorita, apatita, carnalita, polihalito), geralmente explicando sua fórmula 



química entre parênteses ou vírgulas. O recurso também é usado para se referir 

ao conhecimento comum (cal virgem,  cal hidratada, giz), ou aspas ("engessar" 

pernas e braços quebrados). O título de nobreza sir, conferido ao químico inglês 

que primeiro isolou o cálcio e potássio, só aparece sob a figura que o representa, 

no centro dos textos; também diferenciado pelo itálico. O termo entre aspas e 

itálico que aparece no final do texto sobre cálcio, "economia  de escala", assinala 

o uso de um termo fora do domínio  do conhecimento  químico  compartilhado, 

deixando espaço aberto para interpretação da crítica embutida, discutida adiante.

O  texto  mescla  algumas  informações  bastante  técnicas,  de  interesse 

restrito  (como  "agente  redutor  na  preparação  de  metais  como  tório,  urânio  e 

zircônio", medida de radioatividade de rochas, "agem nas membranas celulares 

na transmissão de impulsos eletroquímicos", "fluido de transferência de calor em 

processos especiais  de refrigeração de reatores nucleares"),  com informações 

mais corriqueiras ("substituto parcial do sal de mesa para pessoas hipertensas", 

"cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta branca de baixo custo 

para pintar paredes e meio-fio de ruas", e detalhes sobre produção de vidros ou 

uso de sais de potássio na fabricação de sabões, mostrando relações econômicas 

(mais  caros  que  os  feitos  com sais  de  sódio)).  O  conhecimento  prático  está 

presente em alguns aspectos da história da ciência (no século I os romanos já 

utilizavam gesso e cal para fixação de argamassas e tijolos, "à semelhança do 

que fazemos ainda hoje") mas não se faz alusão aos conhecimentos populares 

em prática fora das amplas relações comerciais, como por exemplo a fabricação 

de sabão de cinzas, em que se obtém sabões de potássio independentemente de 

matérias primas comerciais.

Aparece  uma  contradição  temporal  no  texto  do  cálcio:  no  segundo 

parágrafo é indicada a obtenção industrial a partir de eletrólise ígnea do cloreto de 

cálcio,  com  o  verbo  no  presente,  e  a  mesma  técnica  é  referida  como  feita 

"antigamente"  no último parágrafo,  onde é descrito  outro método de obtenção 

industrial atual.

Aspectos históricos relacionados à disponibilidade de matérias  primas e 

consequências comerciais são lembrados no texto sobre potássio, nomeando os 

países  que  exploram  o  potássio  além  da  Alemanha:  "vários  outros  países 

competem no mercado,  como França,  Austria,  Espanha,  India,  Chile,  Canada, 

Estados  Unidos,  Rússia  e  outros,  inclusive  o  Brasil".  Esta  construção  parece 

mostrar um distanciamento da referência brasileira até no modo de escrever os 



nomes de países (sem os acentos). Qual é o sentido desta nomeação e inclusão 

do Brasil em outros? O autor parece se identificar com o modo de produção, ou 

exploração  comercial  de  recursos  feitos  fora  do  Brasil;  supondo  legítimas  a 

produção de bens sem valor econômico que lá supõe existir. Esta impressão é 

confirmada pela análise dos parágrafos finais dos dois textos:

…Curiosamente,  se  quisermos  comprar  alguns  quilogramas  de 
potássio metálico, constataremos que o mesmo ainda não é produzido no Brasil. 
A  produção  deste,  como  a  de  muitos  outros  produtos,  não  se  justifica  pelo 
simples argumento econômico de uma economia  de escala:  se assim fosse, 
nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a França, nem qualquer outro país 
iria produzir potássio metálico. (Peixoto, 2004, QNE 19, p.47)

…Se  você  for  químico  e  quiser  realizar  alguma  experiência  com 
cálcio  metálico,  no  laboratório,  lembre-se:  não  é  preciso  preparar  cálcio 
metálico. Ele pode ser encontrado facilmente no comércio; porém, somente se 
você estiver em certos países, como os EUA, Rússia, Índia, alguns países da 
comunidade  européia  etc.  Mas,  se  você  estiver  na  América  Latina,  não! 
Enquanto pensarmos que é a "economia de escala" que deve ditar os destinos 
sócioeconômicos  de  uma  nação,  aqui  entre  nós  jamais  produziremos  cálcio 
metálico;  mas  também aqui  entre  nós,  jamais  um único  ser  humano valerá  
alguma coisa (grifo meu). (Peixoto, 2004, QNE 20, p.63)

 

Estes trechos marcados por forte ironia deixam clara a posição do autor 

desaprovando  a  situação  brasileira  por  não  colocar  no  mercado  produtos  de 

interesse específico de pesquisadores. Neste último trecho a crítica à "economia 

de escala" simplifica problemas políticos e também defende a "verdadeira ciência" 

desvinculada  de  fatores  econômicos  existindo  em  outro  lugar.  Esta 

descontextualização da atividade científica perpetua o mito da neutralidade da 

ciência,  e  mantém  sua  aura  de  poder.  A  associação  de  idéias  de  produção 

comercial e valor do ser humano por proporcionalidade inversa é ressaltada pela 

frase final lembrando uma profecia, contibuindo para a associação bizarra entre 

ciência e não-ciência já encontrada em outros estudos sobre divulgação científica 

(Nunes, 2001). Esta última frase ("mas também aqui entre nós, jamais um único 

ser humano valerá alguma coisa.") deixa ao leitor amplo espaço de interpretação - 

pode  ser  uma  crítica  à  situação  da  pesquisa,  da  economia,  da  política,  da 

censura,  um  problema  individual,  ou  da  pouca  aceitação  de  uma  idéia  sem 

respaldo  da  maioria;  afinal  "único"  e  "aqui"  garantem  a   singularização  da 

referência. O uso da primeira pessoa é interessante, pois ao iniciar a frase com 

"enquanto pensarmos", o enunciador se inclui numa referência que está querendo 

negar,  mostrando que é obrigado a compartilhar  uma idéia  defendida  por  um 

grupo do qual faz parte, ou brasileiros, ou pessoas ligadas à produção industrial, 



ou  acadêmicos.  De  qualquer  modo  as  referências  exageradas  sugeridas  por 

expressões  como  "ditar  os  destinos"  e  "jamais  produziremos"  mostram  um 

discurso bastante subjetivo e bastante diferenciado do discurso da ciência.

As construções citadas contribuem para a idealização de lugares onde a 

pesquisa científica estaria garantida pelo simples acesso à compra de reagentes, 

ocultando  toda  uma  problemática  de  interesses  comerciais  embutidos  nas 

políticas de financiamento das pesquisas contemporâneas (Lacey, 1998, Oliveira, 

2004).  A  atividade  científica  parece  estar  acima  de  problemas  geográficos, 

políticos ou sociais. Novamente podemos ver a propagação de idéias, como as 

identificadas nos textos veiculados no informativo do CRQ e na Ciência  Hoje, 

idealizando a pesquisa no exterior, e de alguma forma mantendo o lugar de poder 

dos que tem acesso a estes lugares. 

A questão da heterogeneidade mostrada aparece de maneira peculiar. Não 

se  observa  o  recurso  à  fala  do  outro,  comumente  presente  na  divulgação 

científica pelo discurso relatado, ou pelas inúmeras referências bibliográficas que 

permeiam o discurso da difusão científica. O enunciador na maior parte do texto é 

o conhecimento científico, aceito como verdade pela comunidade que o legitima 

(professores  e  pesquisadores,  e  a  sociedade  em  geral).  É  um  discurso  com 

inúmeras  referências  intertextuais  ao  conhecimento  químico  ("potássio  como 

cloreto") que só tem sentido para interlocutores químicos, parecendo desfrutar da 

neutralidade  do  discurso  científico.  No  entanto  também  é  marcado  pela 

subjetividade do enunciador,  produzindo um efeito de similaridade pela junção 

destas perspectivas,  da ciência  e do cientista.  As manifestações das opiniões 

pessoais do autor/pesquisador aparecem de maneira clara, representando uma 

visão que pode ou não ser compartihada pela instituição que legitima o discurso, 

a SBQ, representando os químicos brasileiros.

Alguns  silêncios  podem  trazer  outros  significados:  parece  haver  uma 

disposição  de  não  entrar  em  determinados  assuntos.  Não  há  menção  a 

problemas  ambientais  relacionados  à  atividade  produtiva,  nem  possíveis 

problemas ligados ao uso de conservantes alimentares ou explosivos, relatados 

no artigo sobre potássio. 

Quanto ao estilo,  nota-se alguns preciosismos em algumas construções 

não corriqueiras  ("constataremos  que  o mesmo ainda não é…",  "necessidade 

mínima indispensável do mesmo através da nossa..",  "se assim fosse", uso de 

etc após duas citações, excesso de preposições), e também uso de lugar-comum 



("O potássio é um elemento essencial não só para a vida vegetal, como para a 

animal"). Estes fatos sugerem uma preocupação com demonstração de erudição, 

também indicada pelo uso de termos latinos, datas precisas e detalhes históricos. 

Estas escolhas são feitas por uma previsão da aceitabilidade no grupo a que se 

destina, sendo consequência de uma censura antecipada que define como e o 

quê  pode  ser  dito  na  situação.  É  a  forma  e  a  informação  veiculada  que 

simbolizam a estrutura da relação social que legitima o discurso, propiciando o 

lucro simbólico, diferenciando e mantendo o status dos participantes (Bourdieu, 

1996). As imagens decorrentes perpetuam estruturas que extrapolam a dimensão 

pessoal do formulador:

"É,  portanto,  no conjunto do universo social  e das relações de 
dominação que lhe conferem sua estrutura,  que reside o princípio do 
lucro de distinção propiciado por todo e qualquer uso da língua legítima, 
tal  ocorrendo  mesmo  quando  um  dos  componentes  (e  dos  mais 
relevantes)  desse  lucro  parece  como  que  fundado  apenas  nas 
qualidades da pessoa" (Bourdieu, 1996. p.60)

Há  alguns  problemas  de  revisão  no  texto  impresso,  que  deveriam  ser 

corrigidos  na  versão  eletrônica6 (os  pontos  de  fusão  e   ebulição  negativos 

indicados  para  o  potássio  (-103ºC  e  -34ºC,  respectivamente)  supõem  uma 

substância  gasosa,  incompatível  com  o  metal  potássio,  sólido  nas  condições 

ambientes7; e Na3CO3 deve se referir a Na2CO3 no artigo sobre cálcio), mas que 

podem causar alguns problemas quando usados como fonte de pesquisa. 

As  reproduções  usadas  para  ilustrar  os  textos  são  das  pessoas  que 

primeiro  isolaram a  substância,  que  é  a  mesma,  Humphry  Davy,  no  caso  do 

potássio, cálcio e também magnésio (QNE, nº12, dezembro de 2000). Podemos 

ver que em 2000 o cientista era apresentado como em uma foto 3X4, centrada no 

rosto, bicromática, de frente; e em 2004 temos a representação de meio corpo do 

cientista pensando, com olhar vago para lateral, e uma mão apoiada no queixo e 

outra  sobre manuscritos  em uma mesa,  ao lado de uma pena no tinteiro.  Na 

última revista a reprodução já é em cores, representando também meio corpo do 

cientista em pé, olhando para a lateral e apontando delicadamente um aparato 

(cilindro de vidro com tampa escura contendo provavelmente um tubo de ensaio) 

6 A seção Elemento Químico no número 7 da Química Nova na Escola (maio de 1998) traz o título 
"Carbono" e o texto se refere ao "Oxigênio", enquanto a versão eletrônica traz o título correto. O CD com o 
conteúdo das revistas até o número 20, enviado  aos assinantes em 2006, não traz  as correções esperadas nos 
textos..
7 dados mais confiáveis seriam 63 e 774ºC, respectivamente, obtidos em 
http://elements.vanderkragt.net/elem/k.html, acesso em 20/08/2006

http://elements.vanderkragt.net/elem/k.html


mantido na outra mão. O tamanho das ilustrações varia um pouco, provavelmente 

por  problemas  de  editoração  da  página,  e  mostram um cientista  com roupas 

elegantes e posição destacada, confirmada pela titulação de nobreza na legenda. 

Podemos entender o título como reconhecimento da importância da pesquisa e 

descoberta, contribuindo para a noção de história da ciência pautada na figura de 

alguns homens especiais.  

2.3.3. COMENTÁRIOS

Os  textos  analisados  de  Química  Nova  na  Escola  mostraram 

características do discurso técnico-científico, como apagamento da subjetividade 

pelo  uso  da  terceira  pessoa,  tempo  presente,  e  uso  de  cifras.  Mas  também 

mostram a posição do autor  pelas tentativas de diálogo e exposição de suas 

idéias pessoais quanto à exploração de recursos e produção industrial, até com 

uso  de  ironia.  O  enunciador  se  manifesta  mostrando  uma  visão  de  mundo 

associada a um pesquisador, defendendo certas posições associadas à visão da 

ciência isenta de responsabilidades, acima de problemas sociais e ambientais,

A interlocução se estabelece apenas com outros químicos que dominam a 

linguagem e conceitos  da área,  sem preocupação didática  de  explicar  termos 

supostamente compartilhados. O efeito produzido em um leitor leigo, que não está 

excluído, visto a voz do senso comum também estar presente, é a incompreensão 

e talvez admiração. A imagem deste suposto interlocutor parece ser de alguém 

com domínio do jargão, mas desconhecimento das relações históricas e sociais 

envolvida  no  desenvolvimento  do  conhecimento  e  exploração  das  matérias-

primas.  Estes  fatores  são  aventados,  mas  numa perspectiva  sempre  positiva, 

como se garantindo o bem-estar da humanidade. 

O texto apresenta a vantagem de ser uma compilação crítica de várias 

informações,  mas não faz  referências  a suas  fontes,  do mesmo modo que a 

maioria  dos  artigos  de  divulgação  científica,  e  se  mostra  como  porta-voz  da 

verdade aceita. O efeito do tempo dilui  o aspecto comparativo entre os vários 

assuntos abordados na seção, sem especificação da sequência dos elementos 

tratados.  Vale  lembrar  que  este  conhecimento  básico,  das  relações  dos 

elementos químicos e das substâncias formadas muitas vezes está ausente dos 

livros de química atuais, até de nível superior, justificando o espaço que lhe é 

reservado neste periódico dedicado ao ensino de química.



Não se observam os conceitos alternativos referentes à química presentes 

nas  outras  publicações  estudadas,  no  entanto  a  referência  alternada  às 

substâncias pelos seus nomes ou fórmulas químicas acaba criando a sensação 

de similaridade que esconde a complexidade semiótica destes símbolos. Se por 

um  lado  a  referência  a  cloreto  de  sódio  pode  ser  feita  por  NaCl,  entre  os 

químicos,  usar  esta  fórmula  em  referência  ao  sal,  que  é  uma  mistura  de 

substâncias, é uma liberdade que devia ser evitada na comunicação escrita. A 

tentativa  de  aproximação  de  uma  linguagem  oral  “técnica”  contrasta  com  o 

formalismo da linguagem mais formal usada nos assuntos gerais, produzindo um 

discurso mais sujeito a interpretações não desejadas.

A  complexa  mistura  relacionando  assunto,  modo  de  dizer  e  posições 

ocupadas nas estruturas que propiciam e legitimam o fazer científico, direcionam 

o discurso e seus efeitos. A posição do texto na parte interna da contra-capa, a 

diagramação diferenciada e a seção de responsabilidade de um único autor (não 

sujeitos  aos  mesmos  critérios  de  avaliação  por  pares  dos  outros  artigos, 

evidenciada pela informação das datas de recebimento e aceite dos artigos, após 

o resumo), criam um efeito de valorizar uma certa erudição, destacando aspectos 

do conhecimento além de propriedades químicas e relatos de pesquisa. O efeito 

final é valorizar a própria atividade científica e seus pesquisadores. Poderíamos 

dizer que a seção se encaixaria na classificação "curiosidades", propiciando uma 

leitura leve, para aumentar a cultura geral dos professores de Ensino Médio. 

Esta imagem do professor formado, mas ineficiente, que precisa estudar 

mais, e também fazer cursos de aperfeiçoamento, é reforçada pela propaganda 

que aparece no lugar normalmente reservado à seção discutida, no número 22 da 

revista  ("Pós-graduação  Lato  Sensu e  Especialização  para  professores  de 

Química  e  Ciências:  QUÍMICA  -  INTERDISCIPLINARIDADE,  ATUALIDADE  E 

HORIZONTES - uma renovação do ensino e da aprendizagem na sala de aula").

Devemos lembrar que, diferentemente de um artigo de divulgação científica 

escrito  por  um  jornalista  segundo,  geralmente,  interesses  comerciais,  a 

publicação em revistas científicas obedece a outros critérios. 

…Na ciência, a aceitação de manuscritos por parte das revistas 
estabelece o status de cientista do doador - na verdade, é apenas por 
meio de tais doações de presentes que este status pode ser obtido - e 
garante  a  ele  prestígio  dentro  da  comunidade  científica.  […]  A 
organização da ciência consiste numa troca de reconhecimento social 



por informação (Barnes, B.  Sociology of science  (1972), apud Oliveira, 
2004)

Atualmente as universidades brasileiras foram invadidas por critérios de 

produtividade  medidos  pelo  número  de  artigos  publicados  (Oliveira,  2004), 

alterando os interesses e qualidades das publicações. Talvez isto explique um 

relativo aumento de artigos escritos por cientistas veiculados na mídia geral e 

específica,  onde a diferenciação do público  presumido e ausência  de  revisão 

especializada poderia explicar menor cuidado técnico. 

O professor  de  ensino  médio  pode  usar  estes  textos  para  sua  própria 

formação,  fortalecendo  idéias  e  convicções,  mas  dificilmente  os  usaria  com 

alunos, sem adaptações, visto que eles não dominam a metalinguagem utilizada. 

O texto cumpre a função de organizar um saber já teoricamente dominado pelos 

químicos,  em sua formação acadêmica,  e trazendo dicas e relações com um 

universo  comercial  e  aplicado,  mostra  a  unidade  do  conhecimento  químico 

organizado  pelo  olhar  superior  do  pesquisador  acadêmico,  mantendo  as 

estruturas de poder falar e agir sobre a química.



 2.4. A QUÍMICA NO JORNAL- Artigos de um Acadêmico
no Estadão 

2.4.1. O JORNAL O ESTADO DE S.PAULO - ARTIGOS DE FERNANDO REINACH

O jornal O Estado de São Paulo é um jornal diário com circulação nacional 

tradicionalmente  associado  às  elites  paulistas,  editado  pelo  Grupo  Estado. 

Acompanhamos a publicação na seção ciência de novembro de 2004 a junho de 

2006.  Escolhemos  analisar  textos  relativos  a  ciência  publicados semanalmente 

com a classificação artigo, dentro da seção VIDA&, que normalmente ocupa as 

duas  últimas  páginas  do  primeiro  caderno8,  depois  das  seções  nacional  e 

internacional. 

A seção Vida& engloba assuntos variados, com notícias sobre ambiente, 

religião, saúde, educação, e normalmente reserva a última página a um assunto 

específico  em  cada  dia  útil  da  semana.  Como  o  jornal  se  compõe  de  vários 

cadernos montados independentemente, esta última folha do primeiro caderno tem 

grande visibilidade e fácil leitura, pelo leitor não precisar segurar o jornal aberto ou 

alterar  as  dobras  originais  para  apoiar  suas  folhas  grandes.  Às  vezes  contém 

propaganda de página inteira, quando a seção é deslocada para a página interna 

anterior. No período estudado sempre a quarta-feira foi dedicada a ciência, e as 

mudanças da disposição gráfica e subdivisões foram mínimas.

No  alto  da  página,  após  a  indicação  do  número,  e  letra  A  indicando  o 

caderno, temos a indicação do dia, data e jornal (vide Figura 9). Uma linha preta 

separa esta localização do conteúdo, e temos uma tarja verde de 2,4 cm de altura 

ocupando toda largura da página, mas com gradação de cor a partir da metade, 

quando também aparecem 5 divisões. Nestes retângulos de 3 cm em cor verde 

mais clara estão indicados, em letras pretas, os dias da semana e a seção em 

destaque, em negrito (EDUCAÇÃO, SAÚDE, CIÊNCIA, AMBIENTE, BEM-ESTAR). 

8 O jornal é dividido em cadernos que podem ser manuseados separadamente, durante a semana normalmente 
é composto de: Primeiro Caderno (A), Economia (B), Metrópole (C), Caderno2 (D), e Esportes(E); e outros suplementos semanais, 
como Link (L), Viagem (V), Paladar (P)  e Agrícola (G) em dias diferentes da semana, além dos classificados (Cl) quintas e sextas-
feiras.. 



Figura 9 – Cópia reduzida da p.16 do jornal  O Estado de S. Paulo, de 24/11/2004



A  cada dia  um destes retângulos vai parecer em destaque, talvez simulando uma 

tela de computador, usando letras verdes, e criando um efeito esmaecido. Temos 

a  impressão  que  o  conteúdo  exposto  no  resto  da  página  corresponde  a  esse 

retângulo assinalado por uma diferença de luminosidade. Na quarta-feira, então, 

aparece a palavra Ciência ajustada à esquerda, em letras maiúsculas brancas de 

um centímetro na metade inferior da tarja verde escura, e na continuação da tarja, 

temos o terceiro retângulo destacado apenas pela cor da letra. Após um espaço 

em branco de 2 cm, temos duas linhas horizontais pretas e finas delimitando uma 

área abaixo que pode abrigar 5 colunas de texto, manchete ou figuras, de uma 

coluna verde de 4,5 cm de largura, à direita da página.

Esta coluna, presente em quase todas páginas estudadas, usa os mesmos 

recursos  de  cor  que  a  tarja  verde  horizontal,  isto  é,  seu  título  (CONEXÔES)9 

aparece  em letras  brancas  em fundo  verde-escuro  e  o  resto  da  coluna  tem o 

mesmo fundo  verde  e  separação  em retângulos  pela  cor  branca  do  fundo  da 

página.  Esta  coluna  abriga  notícias  curtas,  frases  de  efeito  de  cientistas,  e 

números relacionados a assuntos diversos das ciências naturais, que aparecem 

normalmente  com  títulos  e  textos  em  letras  pretas,  abaixo  de  um  termo 

identificador impresso em vermelho. Às vezes aparecem fotos nessa coluna que 

ocupa  porções  variadas  da  página,  acompanhando  o  espaço  ocupado  pelas 

matéria à sua esquerda, raramente chegando ao fim da página. 

Na parte inferior desta página, ocupando geralmente seis colunas de texto, 

temos um artigo escrito por Fernando Reinach,  referido ao final  do texto como 

biólogo, sem as credenciais costumeiras, como instituição de origem e trabalho 

específico.  (Neste período,  apenas a seção Meio Ambiente apresenta colunista 

fixo, nos mesmos moldes de Ciência, referido como jornalista e editor do site O 

Eco)).  Estes  textos  estão  separados  das  notícias  por  traço  horizontal,  e  até 

dezembro de 2005 traziam a inscrição ARTIGO, abaixo do título em letras verdes 

em retângulo contendo foto colorida do autor, ao lado de seu nome, no início do 

texto.  Desde  então  um traço  preto  delimita  mais  claramente  a  separação  das 

notícias, e o indicativo "Artigo" aparece em branco sobre uma tarja horizontal de 

0,8  cm,  da  mesma  tonalidade  escura   que  serve  de  fundo  na  identificação 

CIÊNCIA  no  alto  da  página.  A  foto  e  o  nome  do  autor  aparecem   mais 

padronizados, dividindo retângulo de 2 cm de altura e fundo verde, ocupando parte 

9 Colunas semelhantes aparecem nos outros dias da semana com  títulos relacionados ao assunto em destaque: "Notas" 
em Educação, "Bios" em meio ambiente e "EmDoses" em Saúde.



da primeira coluna de texto. A mesma foto, anteriormente colorida e mais ampla, 

aparece cortada no alto da cabeça e no meio do colarinho, agora com efeito sépia 

do preto-e-branco sobre fundo verde. 

A foto do autor me fez reconhecer a o professor frequentemente circulando 

nos corredores do Instituto de Química da USP em anos passados, e uma consulta 

ao  "site"  da  instituição (www.iq.usp.br),  em agosto  de  2006,  confirma Fernando 

Reinach como professor titular do departamento de bioquímica desse Instituto.

Os temas destes artigos estão na grande maioria relacionados a pesquisas 

publicadas  em  periódicos  internacionais  de  divulgação  científica  (no  segundo 

semestre  de  2005,  aproximadamente  dois  terços  faziam  referência  à  Nature 

(revista  inglesa  ligada  à  editora  MacMillan),  e  quase  um  terço  à  Science, 

(americana)), sendo quase sempre indicada a fonte, com referência ao número da 

página do original em inglês. 

Os  periódicos  referidos  pelas  siglas,  usuais  entre  os  pesquisadores  de 

mesma área, certamente criam um efeito de incompreensão e distanciamento do 

leitor comum (por exemplo, o último parágrafo do artigo "Darwin, Polly e a cara dos 

cachorros", de 19/1/2005, é: "Mais informações em Molecular origins of rapid and 

continuous  morphological  evolution.  Pro.  Natl.  Acad.  Sci.  vol.101. 

pág.18.058,2005"10.  O  mesmo  tipo  de  hermetismo  aparece  com  "Biol.  Lett. 

doi:10.1098/rs-bl.2005.0308",  referido  em  7/9/2005  no  artigo  "Comparando 

gêmeas"). 

Os assuntos abordados normalmente poderiam ter alguma relação com o 

cotidiano das pessoas (envelhecimento, ressaca, influência de cores, aprendizado 

e  memória,  benefícios  do  azeite,  canhotos,  gêmeos,  etc)  ou  alguns  aspectos 

interessantes  de  pesquisas  mais  gerais  (movimentos  de  bactérias,  rotação  do 

núcleo da Terra, achados arqueológicos, identificação de materiais, clima). Alguns 

livros  também serviram de  referência  para  tratar  de  assuntos  mais  polêmicos, 

relacionados a discussões éticas ("Existe arte no ato de matar?",  de 8/6/2005, 

trazendo  indicação  do  livro  Death  in  the  Afternoon de  Ernest  Hemingway, 

publicado em 1932 nos  Estados Unidos,  ou em livro  de ficção  referido  em "A 

mente de um clone humano", de 21/09/2005, cujo último parágrafo é: " O livro foi 

publicado pela Alfred A. Knopf, de Nova York, neste ano, mas ainda não saiu no 

10 Em 12/4/2006 aparece a referência Proceedings of the National Academy of Sciences, no artigo "A longa marcha dos 
grilos  canibais".  No entanto,  em 23/8/2006,  a  referência  no  artigo "O gene  da libido  feminina"  é  "PNAS  vol.  103 
pag.10456 2006.", confundindo o leitor por três diferentes modos de citação da mesma revista.

http://www.iq.usp.br/


Brasil"),  e  problemas  relacionados  a  alterações  ambientais  ("O  que  dizem  os 

moais", de 2/2/2005, sobre livro americano publicado em 2005). 

O  funcionamento  da  ciência  também  mereceu  destaque  em  ocasiões 

distintas,  mostrando  interpretações  diferentes  de  dados  de  pesquisa  ("Use 

vermelho para vencer",  de 22/06/2005 e "A questão da cor dos uniformes",  de 

16/11/2005), ou discutindo cancelamento da validade de trabalho já publicado por 

revista internacional ( "O ritual de aceitação da ciência", de 5/10/2005). 

As  questões  relacionadas  a  organismos  geneticamente  modificados  têm 

sido  tratadas  com  maior  envolvimento,  mostrando  os  problemas  políticos  e 

burocráticos  relacionados  às  vacinas,  no  Brasil,  com  citação  de  documentos 

internacionais  (World  Health  Organization,  em  "O  dilema  das  vacinas 

transgênicas", em 30/09/2005); e mais claramente durante o ano de 2006, com 

posicionamento crítico e relato de eventos contemporâneos no Brasil, através dos 

artigos  "Injetaram  proteína  transgênica  no  meu  filho!",  em  26/4/2006, 

"Biotecnologia:  dois  pesos,  duas  medidas",  de  28/07/2006,  e  "Direito  de  veto 

paralisa CTNBio", de 16/8/2006. Esta manifestação de subjetividade parece que só 

se realizou depois  da boa receptividade do artigo "150 doutores  foram para  o 

espaço", de 5/4/2006. Nele o autor compara o número de bolsas de estudos de 

doutorado  no  exterior  possíveis  com  os  dez  milhões  de  dólares  gastos  "em 

propaganda"  pelo  governo brasileiro  com o passeio  pelo espaço do astronauta 

Pontes. Este artigo mereceu chamada  na primeira página do jornal, e comentários 

por outros colunistas do jornal. 

Ainda em 2006 vemos uma tentativa de aproximação com o leitor  pelas 

referências intertextuais, pela associação de temas de pesquisa a outros assuntos 

nacionais sendo noticiados, como o "escândalo das sanguessugas" de desvios de 

verbas  no  setor  da  saúde  no  artigo  "Um  parasita  que  daria  inveja  aos 

sanguessugas", de 5/6/2006. Essa tentativa de aproximação com o leitor às vezes 

pode ter um efeito politicamente incorreto, como o tom machista das descrições 

"oscilar vertical (…) de peitos com silicone", ou “"rebolado" dos quadris femininos", 

aludidos  em  "Gerando  energia  a  cada  passo",  de  12/10/2005.  Neste  artigo  a 

questão aventada pelo enunciador se refere apenas ao aproveitamento energético 

da movimentação das passistas no carnaval.

Os  artigos  com  relação  mais  direta  com  os  conhecimentos  químicos, 

publicados no período estudado,  foram escolhidos para análise detalhada.  São 

eles: "Um creme hidratante de 4 mil anos" (texto A), publicado em 24 de novembro 



de 2004, e "Hormônio e confiança entre os homens" (texto B), de 15 de junho de 

2005. 

2.4.2. TEXTO A - COSMÉTICA PARA ENVELHECER

O artigo intitulado "Um creme hidratante de 4 mil anos" ocupa todo quarto 

inferior da página 16, na contracapa do primeiro caderno, e é mostrado na Figura 

10.  Uma  leitura  rápida  envolve  o  título  e  a  frase  em destaque  (  "O  PÓ DE 

CASSITERITA MOÍDO ERA O RESPONSÁVEL PELA COR BRANCA OPACA"), 

inserida no meio da quarta coluna do texto, situando as informações gerais do 

artigo. As referências ao cotidiano são garantidas pelos termos creme hidratante, 

pó, moído, e cor branca, enquanto a cassiterita e o referencial numérico fornecem 

a ligação com o discurso da ciência. 

Só a  letra  inicial  do  título  é  maiúscula,  com letras  de 0,7cm ocupando 

pouco mais de 2/3 da linha, seguido de espaço branco correspondendo a faixa 

horizontal de 2 cm. Um trecho de 3,5 cm da primeira coluna de texto é reservado 

à sua situação. Neste retângulo, marcado por dois traços finos no alto, e outros 

simples no meio e em baixo, tem fundo verde folha apenas na parte inferior. Na 

retângulo de cima, ajustado à esquerda, aparece ARTIGO em letras verdes de 

0,6 cm. Na metade esquerda do retângulo de fundo verde aparece "Fernando 

Reinach*", escrito com letras brancas de 0,2 cm em linhas separadas, e também 

ajustado à esquerda. O asterisco no nome é explicado no final do artigo, em duas 

linhas, com disponibilização do endereço eletrônico entre parênteses, e definição 

da profissão com uso do verbo ser (é biólogo), sendo suprimido o verbo a partir 

de 2006.Na parte direita aparece foto colorida do autor (2,5x2,5 cm), recortada, 

com a parte superior ultrapassando a região de fundo verde. O efeito obtido se 

compara a uma bandeira, com listras horizontais, com as cores branco e verde se 

alterando entre fundo e letras, e a foto ultrapassando a faixa reservada ao nome, 

e unificando as partes.



Figura 10 – Cópia em preto e branco do artigo “Um creme hidratante de 4 mil 
anos” publicado no jornal O Estado de S. Paulo em 24/11/2004.



A foto mostra senhor sério, de camisa branca com colarinho desabotoado, 

de cabelos bastos sobre a testa, com cãs sugeridas por leve tom clareado nas 

têmporas. O corpo está levemente virado para direita da foto, com ombro direito 

à frente, e o rosto parcialmente virado, com olhar direto para a câmera, e apenas 

a orelha direita  visível.  Sendo uma foto recortada e montada ultrapassando o 

fundo,  cria  efeito  de  superação  e  decisão.  Parece  que  a  atenção  à  câmera 

fotográfica  não  altera  seu  seguir  em  frente,  associado  à  direita  da  foto,  se 

pensarmos no movimento normal dos olhos da esquerda para a direita.

O texto se inicia como transcrito abaixo:

Quando  os  cientistas  se  dedicam  a  resolver  problemas  "menores", 
muitas  vezes  produzem  verdadeiros  haicais  científicos,  contribuições 
sintéticas que nos ajudam a entender o mundo. Entre meus preferidos 
está  a  explicação  de  por  que  a  pipoca  explode  e  a  relaçao  entre 
atividade  sexual  e  o  crescimento  da  barba.  É  nessa  categoria  que 
coloco a descoberta da receita de um creme usado há 4 mil anos pelos 
romanos. 

Temos  aí,  como  lead, ou  no  aportuguesado  lide,  o  primeiro  parágrafo 

identificando o assunto tratado e tentando envolver o leitor na leitura completa do 

texto.  A  presença  de  termos  fora  do  discurso  científico  (haicai,  pipoca) 

introduzem o assunto para o leitor, tentando uma aproximação de interesses. O 

enunciador se compara às pessoas comuns, uma vez que se posiciona entre o 

nós, auxiliados por eles, cientistas, no entendimento do mundo. No entanto a voz 

que  se  manifesta  não  é  bem  a  voz  do  povo,  que  vê  cientistas  isolados 

pesquisando coisas incompreensíveis, mas uma visão enaltecendo a tecnologia 

de uma parcela mais restrita da sociedade,  de pessoas que não entendem a 

busca do conhecimento sem aplicação imediata.  Este enunciador  é capaz de 

fazer um julgamento do que seria a ciência inferior, mas atenua o termo menor  

com aspas, indicando a falta de consenso nesse julgamento. A auto-imagem que 

garante esta posição crítica deve estar  baseada em papel  social  maior que o 

"biólogo" referido. Ao desqualificar a descoberta da receita de um cosmético, ou 

tenta diminuir  a  importância  da  pesquisa arqueológica  e a própria  história  da 

ciência, ou o próprio conhecimento químico atual, que com suas técnicas permite 

uma  suposição  da  formulação  do  creme.  Também  pode  se  referir  à  própria 

cosmética, que estaria ligada à noção de disfarce, algo supérfluo. O texto passa a 

idéia  simplista de um tipo de ciência  (e  cientistas)  produzindo explicações de 



fatos  isolados  unidos  por  relação  de  causa  e  efeito,  que  seriam  a  própria 

verdade. 

O texto continua à maneira de contadores de história, definindo o instante e 

local  do  início  do  caso  (do  ponto  de  vista  de  quem  vai  relatar),  e  seus 

participantes.

Tudo começou em Londres com a descoberta de um pote de estanho de 
6  centímetros  de diâmetro  durante  a  escavação de um templo  romano do 
século  2.º  a.C.  Dentro  estava  um  creme  branco  e  opaco,  perfeitamente 
conservado. Um grupo de oito cientistas que incluia químicos, arqueólogos e 
historiadores decidiu investigar sua composição usando técnicas modernas de 
química analítica.

 A alusão  aos  4  mil  anos  é  estranha,  uma vez  que  não  se  conhecem 

vestígios romanos tão antigos. Conhecimento histórico não é normalmente o forte 

dos  cientistas  naturais,  mas  seria  de  se  esperar  uma  confusão  entre  as 

quantidades referidas por século e milênio? O verbo "decidiu" usado para relatar 

a ação dos cientistas supõe a possibilidade de não investigar a composição do 

creme. Esta construção acaba reforçando a intervenção do aleatório na condução 

da  pesquisa,  de  modo  a  reforçar  sua  "pequenez".  O  efeito  seria  outro  se  a 

linguagem usada salientasse a própria pesquisa.

Todas  as  técnicas  descritas  na  continuação  já  eram  dominadas  nos 

laboratórios  do  século  XIX  (separação  por  solubilidade  em solvente  orgânico, 

separação de substâncias voláteis por aquecimento, calcinação), e dificilmente 

poderiam ser associadas ao termo moderno, usado no parágrafo anterior. Sua 

descrição tem o efeito de conduzir o leitor pelo que seria a sequência lógica de 

procedimentos,  fazendo-o  sentir-se  participante  do  processo.  A  tentativa  de 

envolvimento  chega  a  sugerir  a  participação  dos  sentidos  até  na  conclusão 

irrefutáfel  da ausência de cheiro (seria outra após 4 mil  anos?).  Nota-se uma 

preocupação com a quantificação em porcentagens, tornando incontestáveis as 

informações associadas. A voz da ciência aparece assinalando as conclusões 

obtidas a cada passo, muitas vezes marcada pelo condicional, e algumas vezes 

associada aos pesquisadores :

Inicialmente,  determinaram  que  o  material  não  continha  enxofre  ou 
nitrogênio, o que descartava a presença de proteínas no creme. Como 40% do 
material  se  dissolvia  em uma mistura  de  álcool  e  clorofórmio,  deveria  ser 
algum tipo de gordura. A análise das moléculas demonstrou que elas vinham 
do  tecido  adiposo  de  um  ruminante,  talvez  uma  vaca  ou  um  carneiro. 
Aquecendo o creme e analisando os compostos voláteis, concluíram que não 
continha perfumes (sentimos cheiro porque as moléculas voláteis se soltam 
dos cremes e estimulam receptores no nariz). Era inodoro.



E os outros componentes, que seriam? A queima de uma amostra e o 
estudo dos resíduos mostrou que um polímero de glicose representava 45% 
do peso do creme. A análise detalhada mostrou que o polímero era amido 
(aquilo que você compra com nome de Maizena), provavelmente extraído de 
uma planta. Os 15% restantes, por ser resistentes a uma queima a 850ºC, 
provavelmente  eram  moléculas  inorgânicas.  Mais  algumas  análises  e  se 
descobriu que o material era óxido de estanho (SnO2, um mineral chamado de 
cassiterita). O pó de cassiterita finamente moído era o responsável pela cor 
branca opaca do creme. Essa descoberta sugere que os romanos de Londres 
já tinham abandonado o acetato de chumbo, um composto tóxico usado em 
Roma para produzir tinturas para a pele. O óxido de estanho não tem contra-
indicações, mas tampouco efeitos terapêuticos,

Com os componentes identificados, produziram uma amostra do creme 
e, imagine a cena, experimentaram nas próprias peles. O creme inicialmente 
tem uma consistência  gordurosa em razão do derretimento da gordura em 
contato com o calor da pele, mas essa sensação é rapidamente substituída por 
uma textura aveludada e seca, como se fosse uma fina camada de pó. Essa 
sensação é causada pelo amido se depositando sobre a pele após a absorção 
da gordura. Muito agradável, dizem. 

As explicações entre parênteses são inserções normalmente usadas pelo 

divulgador  científico  para  explicar  algum  termo  ou  situação  excessivamente 

técnicos, mostrando sua ação de tradução e ajuste do discurso científico para o 

cotidiano.  O  domínio  desse  fazer  científico é  garantido  nesse  caso  pela 

identificação profissional do divulgador, e seu efeito é amplificado. Quando temos 

o  uso  de  uma  explicação  sensorial  usando  o  nós,   entre  duas  frases  como 

"concluíram que não continha perfumes" e "Era inodoro", o efeito é salientar a 

intervenção  do  julgamento  humano  na  conclusão.  Se  todos  nós  poderíamos 

chegar à mesma conclusão, a ação do cientista é desnecessária. Certamente a 

análise  química  dispensa  a  intervenção  do  nariz,  mas  a  associação  nariz-

moléculas acaba valorizando a compreensão do aspecto fisiológico, confundindo 

aspectos químicos.  A explicação dada ("sentimos cheiro porque as moléculas 

voláteis  se  soltam  dos  cremes  e  estimulam  receptores  no  nariz"),  abusa  de 

metáforas (como também “análise das moléculas”)  que carregam imprecisões 

conceituais (moléculas se referindo a substâncias,  e com vontades,  sugeridas 

pelo uso do reflexivo: se soltam). O termo molécula volátil também aparecia no 

texto  da  Ciência  Hoje  discutido  no  ítem  2.2.4.  As  outras  inserções  entre 

parênteses são comentadas adiante.

A estratégia de envolver o leitor pela simulação de diálogo se mostra na 

pergunta  "E  os  outros  componentes,  que  seriam?",  inserida  para  situar  os 

acontecimentos e compartilhar as possíveis dúvidas do leitor, antecipando suas 

manifestações. No comentário "imagine a cena" há um apelo direto pela interação 

com  o  destinatário,  mas  neste  caso  o  efeito  é  acentuar  o  julgamento  do 



enunciador  de se tratar  de uma cena difícil  de imaginar,  inesperada,  portanto 

risível.  O  uso  direto  de  você  aparece  apenas  no  comentário  mantido  entre 

parênteses para situar para o leigo que amido é "aquilo que você compra com 

nome de Maizena". Esse tipo de explicação em que se toma a parte pelo todo, 

comum na vida cotidiana, é inadequada dentro do contexto que está justamente 

querendo mostrar que a substância amido pode provir de várias fontes. Até nos 

rótulos  atuais  do produto referido pela marca comercial  já  vemos a indicação 

amido  de  milho.  Anteriormente  amido tinha  sido  definido  como polímero  de 

glicose,  e  a  manutenção  de  sua  estrutura  após  a  queima da  amostra,  como 

sugerido no texto, é improvável do ponto de vista químico.

A  colocação  da  fórmula  do  óxido  de  estanho  após  a  nomeação  da 

substância  cria  um efeito  "científico",  mas  que  se  perde  na  continuação.  Ao 

igualar a substância ao que poderia ser sua fonte, acaba novamente tomando a 

parte pelo todo e igualando conceitos bem distintos quimicamente11.

O comentário final do trecho transcrito acima: "Muito agradável, dizem" 

dá  a  primeira  impressão  de  não  ser  um  comentário  compartilhado  pelo 

enunciador, que parece enfatizar sua desconfiança quanto aos fatos relatados. 

Sua inserção no texto o torna mais vivo, distante do mundo da ciência, e poderia 

ser creditado aos cientistas enquanto pessoas. No entanto, sua formulação com 

sujeito indefinido lembra os boatos (dizem por aí….), criando um efeito similar, 

diminuindo a credibilidade do fato narrado.

A  ironia  do  enunciador  aparece  claramente  nos  parágrafos  finais 

transcritos abaixo, dirigindo-se ao leitor comum.

Se algum dia você comprar um creme com 40% de gordura animal, 45% 
de amido e  15% de óxido de estanho, vale a pena se perguntar quem está 
recebendo os royalties. Mas, não se preocupe, pode comprar sem verificar o 
prazo de validade; ela deve ser superior a 4 mil anos.

Mais  informações  em:  "Formulation  of  a  roman  cosmetic",Nature, 
vol.432, pág.35,2004.

Vemos  uma  simulação  de  interação,  comum  em  algumas  revistas 

populares,  como  se  o  enunciador  desse  conselhos  ao  leitor  numa  situação 

rotineira de compra de um creme hidratante. O enunciador usa da voz da ciência 

para sugerir que as composições porcentuais tornam os cremes idênticos, e que 

a pesquisa relatada nada mais fez que a determinação dessa composição.  A 

11 Cassiterita é a denominação do mineral que contém, entre outras, a substância óxido de estanho. Sendo este 
mineral  uma  mistura  de  substâncias,  formada  naturalmente  em proporções  diversas,  não  é  cabível  sua 
expressão através de fórmula química.



referência  aos  royalties  mostra  uma  preocupação  com  aspectos  financeiros 

relacionados ao domínio do conhecimento. A brincadeira com prazo de validade 

pode passar a noção de perenidade como um dos objetivos da pesquisa relatada. 

A sensação que passa é de desprezo pela idéia da pesquisa, como se qualquer 

assunto  relacionado  a  cosmético  compartilhasse  sua  superficialidade,  não 

merecendo interesse da ciência.

A insistência no exagero dos quatro mil anos me fez pensar em como a 

questão do tempo estaria tratada no artigo original, e se já lá estaria o desprezo 

pelo conhecimento químico contemporâneo. 

Não vou analisar discursivamente o artigo original em inglês, mas apenas 

apontar como sua adaptação pode acarretar inúmeros desvios. O artigo aparece 

na seção "brief communications" da revista semanal inglesa dedicada a ciência, 

com  o  título  "Formulation  of  a  Roman  cosmetic".  O  subtítulo,  "This  unguent 

shares  some  surprising  features  with  modern  moisturizing  creams"  mostra  a 

conclusão da pesquisa com o creme encontrado, apontando semelhança de sua 

formulação  com  os  cremes  hidratantes  modernos.  Este  fato  mostrado  numa 

perspectiva positiva associada ao conhecimento histórico, é ressaltado na ironia 

do divulgador por uma  conotação negativa de velhice possível de ser associada 

ao creme moderno. 

Há  fotos  do  creme no  frasco  original,  e  da  amostra  similar  preparada, 

sendo explicada a importância  da descoberta  pelo  frasco ter  sido  encontrado 

fechado. O artigo descreve, da maneira usual da ciência, como foram feitas as 

análises  do  creme,  e  como  as  conclusões  sobre  sua  formulação  permitiram 

refazê-lo com componentes atuais. Os principais dados são mostrados em três 

gráficos.  A ênfase é justamente na relação dos dados obtidos  pelas  técnicas 

utilizadas  com  as  conclusões,  supondo  um  interlocutor  com  domínio  do 

conhecimento químico. Uma vez que os conhecimentos químicos disponíveis na 

época dificilmente permitiriam a distinção de compostos de estanho e de chumbo, 

os autores discutem se a ausência dos componentes tóxicos usados em Roma 

no creme feito na Inglaterra se deva a adaptação de matérias primas ou procura 

de novas fórmulas.  A importância  da pesquisa  é permitir  a compreensão dos 

processos  químicos  utilizados  pelo  homem,  numa  perspectiva  histórica, 

entendendo suas interrelações com o resto da sociedade.

 Em relação à questão temporal, o engano cometido nas datas mostra a 

ação do subconsciente no que não era considerado prioritário pelo divulgador: o 



fator histórico. A referência a "dated to the middle of the second century AD", foi 

compreendida como segundo século aC, e assim  traduzida. A semelhança das 

letras fez supor a referência Anno Domini , ser  Antes de Cristo, esquecendo que 

esta seria BC (Before Christ). A posterior adaptação do sentido de dois séculos 

para dois mil anos foi feita, provavelmente inconscientemente, para cumprir uma 

função estilística  de exagerar  em antiguidade para  criar  o  efeito  inusitado  da 

duração do creme. Acaba confirmando que a postura de descaso, já declarada 

inicialmente com referência a pesquisa relatada ("menor"), também se estende a 

seus  leitores.  Estes  parecem  não  merecer  um  relato  fiel  do  assunto,  talvez 

supondo  ser  mulheres  atraídas  pelo  assunto  cosmético.  Note-se  que  a 

despreocupação com a validade das informações não deve ser consciente, visto 

que é feita a citação do artigo original da Nature. Entende-se que a citação não é 

para  possível  consulta,  mas  aparece  apenas  garantindo  a  credibilidade 

necessária  ao  assunto.  As  próprias  estruturas  de  poder  envolvidas 

provavelmente  sejam  suficientes  para  validar  a  divulgação  e  obliterar  as 

informações originais, fazendo crer que nesse meio a validação não precisa da 

checagem de dados.

As técnicas descritas no artigo original correspondem ao que se espera de 

uma análise química: cromatografia gasosa com espectrometria de massa (para 

identificar diferentes substâncias e concluir pela ausência de terpenos que seriam 

responsáveis por fragrância); espectro infravermelho com FT (Transformada de 

Fourrier, técnica matemática de tratamento de dados, permitindo elucidação de 

componentes  da  fórmula  a  partir  de  quantidades  mínimas  de  produto,  sendo 

possível  determinar a proporção entre amido e ácidos graxos (proveniente da 

gordura  animal));  estudo  do  deslocamentos  químicos  obtidos  em  análise  de 

ressonância  magnética  nuclear  de  13C de  determinados  carbonos  dos  ácidos 

graxos presentes, para identificação do animal de origem; fluorescência de raios 

X indicando que resíduo inorgânico continha estanho; difração de raios X (com 

espalhamento confirmando que estanho foi  adicionado intencionalmente  como 

SnO2.  Esta  fórmula  aparece  seguida  da  explicação  entre  parênteses  para 

provavelmente definir sua origem (óxido de estanho ou cassiterita)). 

Não se espera que a discussão destas técnicas esteja presente num artigo 

de divulgação científica para o público de um jornal diário, mas a ausência do 

termo  espectroscopia  parece  intencional.  É  preciso  lembrar  que  as  técnicas 

espectroscópicas de ultrassom e ressonância  magnética (nuclear)  já  estão no 



conhecimento do grande público através de imagens geradas para fim medicinal, 

envolvendo um imaginário positivo. A verdadeira maquiagem   feita ao comentar 

técnicas  semelhantes  no  artigo  de  divulgação,  deixam passar  para  a  análise 

química  a  impressão  de  descrédito  que  o  autor  deseja  imprimir  ao  assunto 

relatado. A química continua com a identificação negativa, nesse caso retratada 

como veículo antiquado para conclusões sem utilidade.

2.4.3. TEXTO B- CONHECIMENTO E ÉTICA 

O artigo com título "Hormônio e confiança entre os homens" foi publicado em 15 

de junho de 2005, é mostrado na Figura 11 na próxima página, e segue o mesmo 

esquema  geral  dos  artigos  estudados  do  mesmo  autor.  Há   introdução   do 

assunto  com  uma  situação  do  problema,  descrição  de  um  experimento  e 

conclusão pessoal, tudo  entremeado de comentários do articulista, muitas vezes 

usando a voz da ciência. É um dos poucos artigos que relata uma pesquisa sem 

citar  a  fonte,  dando a impressão de se tratar  de conclusões de consenso na 

comunidade científica. 

O  texto  parece  no  quarto  inferior  da  página  20  do  jornal,  última  do 

primeiro  caderno,  como no artigo comentado anteriomente.  No entanto  ocupa 

apenas cinco colunas, sendo a parte direita de toda folha ocupada pela coluna 

CONEXÕES, com notícias curtas impressas sobre fundo verde.

O título ocupa toda extensão horizontal do artigo e dele é separado por 

uma faixa de 1,5 cm de espaço em branco. No início da primeira coluna temos o 

mesmo tipo de emblema , discutido anteriormente, caracterizando o artigo: foto 

do



Figura 11 – Cópia do artigo “Hormônio e confiança entre os homens”, publicado 
no jornal O Estado de S. Paulo em 15/06/2005



 autor sobre fundo com listras horizontais branca e verde. Apenas a ampliação da 

foto é distinta, com menor ênfase ao retratado. A foto cobrindo o mesmo espaço 

mas sendo recortada na altura do peito, faz com que o rosto do autor ocupe um 

espaço vertical 30% menor.

O título Hormônio  e confiança entre os homens  sugere uma relação entre 

o termo técnico hormônio e um referencial religioso lembrando crença, harmonia 

entre  os  homens  (de  boa  vontade),  referindo-se  à  humanidade.  A  frase  de 

destaque, publicada em letras maiúsculas de 3 mm de altura sem ajuste à direita, 

se  encontra  aproximadamente  no  meio  do  texto:  "OXITOCINA  AUMENTA 

CONFIANÇA ENTRE PESSOAS, MAS NÃO A GRATIDÃO". Junto com a leitura 

do título cumpre sua função de dar uma idéia geral do artigo, podendo despertar 

o  interesse  em  sua  leitura  completa.  O  título   usa  a  referência  a  homens 

enquanto na frase destacada temos pessoas associadas ao termo confiança. O 

termo técnico oxitocina faz referência a química, com prefixo lembrando elemento 

químico (como oxigênio) e terminação  também  comum a  substâncias químicas 

( como amina,  proteína).   A associação deste termo a hormônio é imediata pelas 

duas frases; e como se faz usualmente a relação entre hormônio e sexualidade, 

pode-se entender a referência a homens no título. A relação oxitocina-homens 

seria um motivador para leitura do texto pelo possível reconhecimento da relação 

deste hormônio com as mulheres, no parto. A afirmação categórica da influência 

de um hormônio em relações tão complexas como confiança e gratidão também 

atuam despertando interesse na leitura, e, de quebra, garantem a associação de 

idéias  envolvidas:  conclusões  de  pesquisa  e  verdade  absoluta.  Só  com esta 

leitura  rápida,  suposta  para  um  jornal,  já  temos  uma  idéia  do  assunto  e 

conclusões do artigo, assim como a visão de ciência associada. 

A  noção  de  ciência  produzindo  verdades  é  confirmada  no  primeiro 

parágrafo: 

Relações sociais dependem de nossa capacidade de confiar em outros seres 
humanos.  Mas  o  que  faz  com  que  uma  pessoa  "inspire  confiança"?  Uma 
descoberta  recente  demonstra  que  o  mesmo  hormônio  que  induz  as 
contrações uterinas aumenta a confiança entre homens. 

Temos aí, no lide, sem nenhuma preocupação de salientar que se trata de 

possibilidades, a indução de que a ciência pode saber o  que faz uma pessoa 

inspirar confiança, e associar essa resposta a uma substância química.



A frase inicial pode ser associada ao senso comum. O uso do possessivo 

nossa mostra a inclusão do enunciador, que se iguala a todos seres humanos 

que vivem em sociedade e compartilham o reconhecimento da necessidade de 

confiança em outros.  A pergunta simplista  da causa da confiança já  supõe a 

existência de uma resposta, presumivelmente vinda da ciência. E o termo "inspire 

confiança"  aparece  entre  aspas  delimitando  a  referência  ao  conhecimento 

comum, englobando o lado sentimental, muitas vezes inexplicável, relacionado à 

confiança entre pessoas. A pesquisa com oxitocina relatada na sequência sugere 

que esta substância seja a resposta.  A pesquisa é referida por "uma descoberta 

recente" trazendo a idéia positivista da ciência descobrindo coisas que estavam 

ocultas,  sendo  também  valorizada  pela  associação  positiva  a  recente, 

significando novo, e portanto contrário de velho, sem uso, inútil. O fator tempo 

real não é especificado, uma vez que não traz referência à publicação original, e 

a qualificação  recente garante a importância de estar sendo relatada no jornal. 

Esta descoberta não indica, nem leva a crer, ela demonstra certas conclusões. 

O  uso  deste  verbo  associado  a  conclusões  lógicas,  não  passível  de 

questionamentos, vem reforçar o caráter fixo e delimitado do termo descoberta.

O  texto  explica  que  a  pesquisa  foi  originada  pelo  reconhecimento,  nos 

animais, do efeito deste hormônio na formação de vínculos afetivos entre mãe e 

filho,  e  na  sociabilidade.  As  explicações metodológicas sobre  a pesquisa  são 

dadas usando voz passiva e sujeito indefinido ("voluntários foram recrutados e 

divididos em dois grupos", "foram formados pares de "banqueiro/investidor", "o 

experimento foi feito em pessoas que receberam oxitocina…"),  e ordem direta 

nos resultados ("os cientistas mediram dois parâmetros", "A interpretação é que 

ela  aumenta  a  confiança…").  As  interferências  são  creditadas  aos  cientistas 

("entregava dinheiro ao cientista que coordenava o experimento", "comunicava ao 

cientista…",  "os  cientistas  mediram dois  parâmetros"),  que  parecem ser  fator 

neutro na simulação da situação financeira, mas não aparecem como agentes na 

aplicação  do  hormônio  nem  como  mediadores  da  conclusões.  Os  termos 

investidor, banqueiros e lucro aparecem inicialmente entre aspas para definir a 

situação de simulação, enquanto as conclusões estão marcadas por certezas, 

como vemos nas construções no presente  do indicativo:  "estes dois  números 

indicam o grau de confiança", "este número indica a intensidade do sentimento de 

gratidão".  Os comportamentos  observados  nas  relações  financeiras  simuladas 

em dois grupos (que recebiam ou não oxitocina), são tomados como expressão 



direta de relações de confiança e gratidão. Suas diferenças são inequivocamente 

associadas  ao  uso  do  hormônio.  É  a  própria  ciência  que  parece  dizer  os 

resultados sugeridos pela pesquisa como verdade, visto que cientistas não são 

mais aventados ("A oxitocina não foi capaz…", "A interpretação é…").

A  descrição  da  pesquisa  simplifica  questões  metodológicas  complexas 

como controle de variáveis, precisão de medidas, e tratamento de dados. Faz 

crer na validade da generalização de resultados, gerando verdades num campo 

tão complexo como o comportamento humano. A voz do enunciador ao relatar os 

episódios só aparece camuflada em comentários encadeando as observações 

("além disso…", "o mais curioso é…"). No entanto, é na ironia do parágrafo final, 

que  se  segue à exposição dos  resultados,  que  o  vemos  se  manifestar  como 

pessoa, trazendo aspectos éticos envolvidos na apropriação do conhecimento: 

O experimento foi feito em pessoas que receberam oxitocina através de 
um spray nasal e repetido em um segundo grupo no qual o spray não continha 
oxitocina. Quando os investidores estavam sob os efeitos da oxitocina, grande 
parte  confiava  nos  banqueiros  entregando  seu  dinheiro.  Além  disso,  a 
quantidade de dinheiro repassada aos banqueiros era maior. Isto não ocorria 
quando  os  investidores  recebiam  um  spray  contendo  placebo  em  vez  de 
hormônio.  O  mais  curioso  é  que  a  fração  do  dinheiro  devolvida  pelos 
banqueiros aos investidores era constante, independentemente da quantidade 
de dinheiro recebida. A oxitocina não foi capaz de aumentar a propensão dos 
banqueiros a devolver o dinheiro aos investidores.  A interpretação é que ela 
aumenta  a  confiança  entre  pessoas,  mas  não  aumenta  o  sentimento  de 
gratidão pela confiança depositada.

Já telefonei para um amigo que sintetiza oxitocina para uso hospitalar e 
sugeri a criação de uma linha de perfume. O produto será vendido em frascos 
ou a granel, para ser borrifado discretamente nos clientes, ou em anúncios de 
jornais e revistas. Estamos pensando em como lidar com as mulheres grávidas 
que  terão  seu  parto  induzido  ao lerem anúncios  que  "Inspirem confiança". 
(Reinach, O Estado de S.Paulo, A20, 15/07/2005)

O  artigo  passa  idéias  simplistas  de  metodologia  científica,  relações  de 

causa e efeito, e a produção de conhecimento aceito na comunidade científica. 

Este parágrafo final deixa supor que o acesso ao conhecimento permite seu uso 

em causa própria, por interesse financeiro. A própria informação de que existe 

um  "amigo  que  sintetiza  oxitocina",  ressaltando  a  ligação  pessoal  e  não  o 

profissionalismo,  já  mostra  uma visão associada  ao  aspecto  produtivo,  ou  de 

aplicação  do  conhecimento.  O  poder  de  produzir  hormônios  normalmente 

associado a organismos, passa a ser exercido por uma categoria de "amigos", 

provavelmente não-cientistas, para obtenção de lucros, lembrando as máximas 

populares de "levar vantagem em tudo". O uso do passado simples ("telefonei", 

"sugeri") garante a impressão de que o fato realmente ocorreu. A sequência de 



acontecimentos descritas no indicativo, usando a forma composta do futuro do 

presente (será vendido), afasta o hipotético, sugerindo que as ações necessária 

para sua efetivação já estariam em andamento. Uma descrição razoavelmente 

detalhada (linha de perfume, em frascos ou a granel, jornais e revistas) mostra 

que se pensou em várias possibilidades de aplicação, enquanto sua ação sub-

reptícia  (borrifado  discretamente)  garante  a  possibilidade  de  manipulação  de 

"sentimentos"  sem  anuência  dos  envolvidos.  Parece  que  até  aí  não  haveria 

problema ético envolvido, pois a única indicação de problema é seu relato no 

presente ("estamos pensando em como lidar…") para uma possibilidade que não 

é colocada em situação condicional, mas garantida pelo tempo verbal ("terão seu 

parto induzido").  Obtém-se um certo efeito cômico pela relação simultânea de 

sentidos  advindos  de  inspirar,  introduzir  substâncias  gasosoas  no  pulmão,  e 

inspirar,  como  motivar,  na  citação  de  anúncios  que  "Inspiram  confiança".  A 

maiúscula  e  aspas  marcam  uma  significação  deixada  por  conta  do  leitor, 

podendo  significar  que  nada  deve  ser  tomado  "ao  pé  da  letra":  talvez  a 

possibilidade  de  tal  anúncio,  talvez  a  própria  possibilidade  de  resposta  da 

questão inicial ("o que faz com que uma pessoa inspire confiança?"), ou talvez as 

próprias conclusões relatadas.

O leitor do jornal, que já passou pela experiência bastante divulgada de 

anúncios com cheiro como estratégia de marketing (lembro-me do cheiro de café 

e da experiência bastante infeliz de cheiro forte num anúncio de sabão em pó 

interferindo na leitura do resto do jornal),  provavelmente se sentirá ameaçado 

pela possibilidade de manipulação de seus sentimentos. 

O  efeito  geral  é  reforçar  uma  visão  de  mundo  baseada  em  relações 

comerciais.  A relação entre  ciência  e lucro  vem da associação de interesses 

financeiros  ao  uso  do  conhecimento  relatado,  que  já  presumia  a  ligação  de 

comportamentos em relação a dinheiro com sentimentos de confiança e gratidão. 

Parece que a ciência como tentativa de compreender um processo qualquer não 

tem  espaço.  Relações  simples  sugeridas  por  experimentos  básicos  contendo 

"ingredientes"  científicos  (voluntários,  grupo  de  controle,  placebo,  relações  de 

quantidades) são suficientes para obtenção do conhecimento "científico", ligado 

ao sistema de produção e lucros da nossa sociedade. A sensação é de que o 

autor mais enaltece o processo do que alerta para seus perigos. Mantêm-se as 

estruturas de poder e não há espaço para discussões éticas.



2.4.4. COMENTÁRIOS

Os artigos produzidos na seção indicada do jornal estão orientados para o 

grande público,  supondo,  obviamente,  que o enunciador  use recursos variados 

para  envolver o destinatário na leitura de temas mais maçantes, como usualmente 

se  considera  os  ligados  à  ciência.  Mas  o  romanceado  e  as  simplificações 

promovidos  por  um enunciador  com domínio  do conhecimento  técnico  acabam 

pondo em circulação associações que não podem ser consideradas ingênuas. A 

química  mostrada  ao  público  pelo  professor  universitário  mostra  algumas 

concepções diversas das aceitas pela comunidade científica, mas principalmente 

esconde algo, e deixa transparecer uma atitude de descrédito frente à pesquisa 

básica, de desconsideração por questões temporais, uso de referenciais baseados 

no exterior, e associação negativa à própria análise química. Também é mostrada 

uma visão bastante simplista do fazer científico,  sugerindo simples relações de 

causa  e  efeito  como  suficientes  para  provar  verdades  em sistemas  biológicos 

complexos.

Parece  que  o  autor  se  exime da  responsabilidade  por  não  mostrar  sua 

ligação  institucional  ao  conhecimento  químico,  se  apresentando  apenas  como 

biólogo.  No  entanto,  sabemos  que  sua  posição  de  enunciador  não  é  apenas 

garantida pela sua formação, e, como publicado ao participar do debate "Ciência e 

Tecnologia: o futuro" (em 11/09/06, que produziu suplemento especial do Estadão 

"Aliás Debate" distribuído em 15 de setembro de 2006), sua biografia apresenta 

"algo mais": "biólogo, diretor executivo da Votorantim Novos Negócios e professor 

da  USP.  É também professor  visitante do  Departamento  de Biologia  Celular  e 

Anatomia da Universidade de Cornell (EUA). Foi presidente da Comissão Técnica 

de  Biossegurança  (CTNBio)  e  secretário  de  Desenvolvimento  Científico  do 

Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia.  Em  2003  a  revista  Scientific  American 

apontou-o  como  uma  das  50  personalidades  mais  destacadas  no  mundo 

tecnológico. É colunista de O Estado."

Vemos neste currículo uma associação positiva às atividades didáticas, com 

ênfase na instituição do exterior. Na Universidade americana até se especifica o 

departamento  de  vinculação,  enquanto  a  sua  ligação  à  USP  nem  merece 

referência  ao  Instituto,  comprovando  o  baixo  valor  simbólico  da  Química  na 

atualidade.



Sua  atuação  no  campo  tecnológico  é  reconhecida  internacionalmente, 

indicando interesse e atuação diferenciada dos professores universitários típicos. A 

referência  inicial  a  sua  atividade  empresarial  pode,  numa  rápida  pesquisa  na 

Internet indicar que, como pessoa, "é presidente do conselho da Canvialis, uma 

das empresas de biotecnologia  do grupo Votorantin,  envolvida na produção de 

cana  de  açúcar  transgênica".   Numa  entrevista  em  2005  declarou  que  "a 

Votorantin já investiu, desde 2002, cerca de US$ 30 milhões nas suas subsidiárias 

de base biotecnológicas CanaVialis e Alellyx.  A empresa mantém um fundo de 

capital de US$300 milhões para pesquisa"12 . 

Estes  dados  indicam  uma  origem  enunciativa  bem  diversa  do  simples 

"biólogo"  sugerido  nos  artigos  semanais  do  grande  jornal  conservador,  ou  do 

"escondido" acadêmico da USP. As relações econômicas com a grande empresa 

de biotecnologia e sua atuação em órgãos governamentais explicam interesses 

supostamente  associados  ao  cientista,  defendidos  pelo  articulista  em  várias 

ocasiões. A química e a própria ciência mostrada é bastante subjetiva, alterada 

pela visão tecnológica demandando lucro,  e, ao se dirigir  a um interlocutor do 

grande público, acaba por ter grande força nas idealizações que provoca. 

Cabe aqui retornar a pergunta – A quem interessa manter a idéia de uma 

ciência, ou uma divulgação científica, neutra e objetiva? Os jornalistas voltados 

para a divulgação científica estão dentro de um sistema comercial fazendo suas 

matérias  e  divulgando  a  ciência  nos  diferentes  âmbitos,  dentro  de  suas 

possibilidades e interesses. E os cientistas? Poderiam estar mais afastados da 

lógica comercial e divulgar a ciência com mais rigor e imparcialidade? Parece que 

a resposta é negativa. E, como Bourdieu mostra, não se trata de indicar culpados 

ou  tentar  impedir  diferentes  atuações,  o  importante  é  ter  consciência  das 

diferentes  forças  agindo  em  todas  esferas  de  produção  e  circulação  do 

conhecimento. 

Bourdieu (1997) discutindo a importância da televisão na atualidade mostra 

que as forças mercadológicas que regem as estruturas de divulgação jornalísticas 

estão  cada  vez  mais  influenciando  atividades  culturais,  jurídicas  e  científicas. 

Além das pressões econômicas dos anunciantes e satisfação do público, entram 

em  jogo  as  diferentes  instâncias  governamentais,  que  além  da  publicidade 

controlam  o  acesso  às  "informações  oficiais".  As  opiniões  e  julgamentos 

12  Obtido em www.estadao.com.br/agronegocios/noticias/2005/nov08/182.htm, acessado em 
18/08/2006

http://www.estadao.com.br/agronegocios/noticias/2005/nov08/182.htm


divulgadas por acadêmicos na imprensa sob a aparência de autoridade intelectual 

acabam muitas vezes orientando escolhas para produtos mais vendáveis e de 

menor  qualidade.  A  prática  jornalística  que  funciona  sobre  a  velocidade  e 

exaltação  da  novidade  acaba  funcionando  como  mecanismo  para  manter  a 

uniformidade  e  conservação  de  valores.  A  "visibilidade  na  mídia"  atua  dando 

caráter  supostamente  democrático  a  uma  lógica  comercial,  interferindo  nos 

critérios de qualidade das diferentes áreas .

No caso de disciplinas aparentemente mais independentes,  como a 
história ou a antropologia, ou a biologia e a física, a arbritagem da mídia se 
torna cada vez mais importante, na medida em que a obtenção de créditos 
pode depender de uma notoriedade da qual já não se sabe muito bem o que 
deve à consagração pela mídia ou à reputação aos olhos dos pares. Tenho ar 
de dizer coisas excessivas mas, infelizmente, poderia multiplicar os exemplos 
de intrusão de poderes da mídia,  isto é,  poderes econômicos mediatizados 
pela mídia, no universo da ciência mais pura. (Bourdieu, 1997, p. 86)



2.5.  QUÍMICA IMPRESSA POR QUÍMICOS

Vimos nos exemplos discutidos anteriormente que a química mostrada por 

químicos nas instâncias estudadas da imprensa está bastante marcada pela visão 

do enunciador,  definindo o que chamo de  química  subjetiva.  Todos os  textos 

apresentaram  fortes  características  de  textos  de  divulgação  científica,  com 

preocupação  de  envolvimento  do  leitor  e  movimentação  constante  entre  os 

discursos cotidiano e da ciência, e com acentuada referência a visões de mundo 

do autor.

Em uma sociedade afetada pelos impactos das aplicações tecnológicas da 

ciência,  os  diferentes  enunciadores  representando  o  conhecimento  químico 

parecem  contribuir  para  o  estereótipos  associados  à  ciência.  Normalmente 

associados aos jornalistas, estes estereótipos incluem a visão da ciência como 

atividade  neutra  e  objetiva  produzindo  verdades,  realizada  em  outro  lugar, 

normalmente  associado  aos  Estados  Unidos.  Também  estão  presentes  as 

inúmeras imprecisões normalmente encontradas no discurso de divulgação feito 

por jornalistas. 

As representações dos supostos leitores mostram uma pessoa em falta, 

sem o conhecimento que, ao mesmo tempo em que é mostrado pelo divulgador, é 

idealizado como hermético e inacessível. A superficialidade com que os assuntos 

são  tratados  parece  consequência  da  estrutura  do  discurso  de  divulgação 

científica  comum  que  foi  incorporado.  No  entanto,  além  de  diferenciado  pela 

ausência  do recurso à fala do especialista,  notamos a presença da ironia  em 

textos  escritos  pelos  pesquisadores.  Talvez  este  fato  se  deva  à  própria 

possibilidade  de  tal  manifestação  da  subjetividade,  ausente  nos  papers,  e 

permitindo  ao  autor  marcar  suas  diferenças.  Como  esperado,  os  diferentes 

enunciadores  agenciam  diferentes  meios  para  enaltecer  suas  posições  na 

sociedade,  valorizando  a  indústria,  pesquisa  ou  aplicação  tecnológica  que  os 

legitimam.

Apresento de maneira bastante geral, na Tabela 1, o resumo dos dados 

obtidos nas análises feitas neste capítulo.
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Tabela  1 – Indicação das principais  informações obtidas  nas  análises  dos textos  das 
diferentes fontes: Informativo do CRQ, Ciência Hoje, Química Nova na Escola 
(QNE), e jornal O Estado de S.Paulo (OESP).



Capítulo 3  - Química na Escola: o olhar do 
professor

Vimos uma química heterogênea e alternativa em circulação nos meios de 

comunicação,  marcada  pela  subjetividade  do  divulgador  e  das  diferentes 

demandas do seu lugar de enunciação. Como será que essa multiplicidade de 

visões chega na escola? O conhecimento específico é mantido coeso? Há algum 

diálogo  entre  o  conhecimento  "escolar"  e  o  "da  mídia"?  Neste  capítulo  tento 

mostrar através da posição assumida por alguns professores em entrevistas, o 

embricamento destas questões.

3.1. A Divulgação Científica e o Conhecimento Escolar

Podemos  considerar,  com  Authier-Revuz,  que  o  papel  simplificador  da 

divulgação científica acaba por reforçar o lugar tradicional da ciência na escola: 

A preocupação do outro-receptor, tão ostensivamente manifestada no 
trabalho de simplificação de "tradução", instaura uma relação pedagógica que 
não é aquela do face-a-face professor-saber/aluno em que se inscreve tão 
facilmente, segundo Bourdieu e Passeron, "a relação arquetípica com o pai": 
entre os dois, compreensiva, quase sedutora na sua cumplicidade, uma figura 
desenha-se,  esforçando-se para aplainar  o caminho do saber,  indulgente  à 
reconhecida  imperfeição  do  resultado;  é  assim  colocada  em  cena,  pela 
diferença com o didatismo severo, uma pedagogia "maternal"  que apresenta, 
pela relação com o outro, um estatuto ambíguo: sua aparência amável oferece 
o saber a todos,  sem exclusão,  porém esse não é mais do que um  saber 
aproximativo, ela mesma o diz - deixando entrever que a forma verdadeira do 
saber  é  morada  reservada  à  pedagogia  institucional,  e  por  consequência, 
reservada a suas coerções, a suas "seleções". (Authier-Revuz, 1998, p.124) 

No entanto, sinto que a "forma verdadeira do saber" não parece mais tão 

ligada à escola, que também está se encarregando de um saber aproximativo. A 

relação "amorosa" referida originalmente em 1982 ao contexto externo, poderia 

ser entendida hoje no Brasil dentro de uma cobrança de afetividade na própria 

sala  de  aula  (como  referido  por  uma  das  entrevistadas,  adiante).  As  novas 

diretrizes educacionais parecem ter minado bastante essas coerções e seleções 

referidas,  ao  menos  na  escola  pública.  O  papel  da  divulgação  científica  hoje 

parece coincidir com a da situação relatada por Authier-Revuz, mas o lugar do 

saber que ela pontua, está bem acima da escola básica. 



Entendo  que  o  diálogo  escola-mídia  é  fundamental  para  abranger  o 

contexto  das  relações  sociais  necessário  ao  entendimento  da  ciência  e  seu 

funcionamento,  proposto nas diretrizes oficiais.  Para entender na prática como 

isto está sendo feito, realizei entrevistas com professores de química atuando na 

escola pública, tentando entender aspectos de sua prática, relações com a mídia, 

e possível inserção desta em sala de aula. Tentei identificar suas opiniões sobre o 

artigo  de  divulgação  científica  sobre  Cloro  apresentado  (discutido  em  2.1.  A 

Química  no  Conselho  de  Classe),  e  entender  as  justificativas  e  modos  de 

trabalho sugeridos.

Minha intenção inicial  era saber as percepções dos professores sobre o 

texto que mostrava uma visão tão subjetiva de um assunto geralmente abordado 

no Ensino Médio. Os aspectos marcantes, pela minha análise, do texto do CRQ 

eram:

1-Características do discurso de propaganda: 

-apelo à leitura por  associações positivas  ao assunto cloro ((vida, 

saúde, modernidade)

-envolvimento dos sentidos (importância da água, sabor de comida e 

sal),

-tentativa de diálogo pelo reconhecimento do interlocutor; ao mesmo 

tempo que o anula pelo apelo a um saber consensual,

- vocabulário acessível ("arroz-com-feijão", proposta de desmistificar 

a química das faculdades),

- tentativa de inclusão do outro pelo uso do "nós",

- tentativa de persuasão pela utilização de enunciadores idôneos,

2- Características do discurso técnico-científico:

- a tempo presente,

- enunciador genérico associado à verdade,

- utilização de referenciais numéricos inquestionáveis,

- presença de termos e fórmulas químicas 

3- Concepções alternativas de conceitos básicos de química:

- água como "duas moléculas de hidrogênio conjugadas a uma de 

oxigênio"

- substância iônica NaCl como "molécula de sódio e outra de cloro"

4- Dados inconsistentes

- estatísticas antigas,



-  revista  Life  como  "renomada"  e  "recentemente",  não  sendo 

publicada desde 2000,

- cloro serve para "desintoxicar" alimentos

5- Perspectiva unilateral do produtor, com único objetivo de convencer da 

utilidade do cloro, escondendo problemas associados ao seu uso.
. 

Inicialmente  solicitamos  a  leitura  deste  texto  e  preenchimento  de  um 

questionário para professores de várias áreas de uma escola pública de Ensino 

Médio de Cotia, na Grande São Paulo. Somente uma professora de Português 

(formada  pela  USP,  com  dez  anos  de  experiência  didática)  respondeu, 

confirmando que a leitura aumentou seus conhecimentos, e elogiando o artigo de 

divulgação científica por desmistificar a química e aproximá-la dos assuntos do 

dia-a-dia. A seu ver, seria um texto muito bom para ser trabalhado em suas aulas, 

numa perspectiva interdisciplinar.

A próxima etapa foi a realização de entrevistas de aproximadamente uma 

hora,  gravadas  em  áudio,  com  professores  de  química  atuando  em  escolas 

públicas da região de Cotia. A área escolhida não pode ser generalizada como 

periferia pobre, e se caracteriza pela presença de condomínios de classe média 

cercados de bairros mais populares. 

As  duas  entrevistas  com  professores  desconhecidos  foram  feitas  nas 

escolas, na última semana de trabalho de 2005, quando não havia mais aula. O 

convite para a entrevista foi aceito com cordialidade, sendo um deles marcado 

para o dia seguinte, e o outro realizado na hora. 

A outra entrevista foi realizada com uma professora (M) que me conhecia 

superficialmente, e preferiu conversar em sua residência, em março de 2006. Esta 

atitude de receber em casa (em condomínio de classe média alta) poderia ser 

considerada amabilidade,  afastando as interferências  que poderiam ocorrer  no 

espaço escolar, mas também tem o efeito de delimitar posição social. 

É uma pesquisa qualitativa, que não permite generalizações por não ser 

aleatória  nem  representativa  estatisticamente,  mas  nos  dá  pistas   sobre  a 

construção de sentidos que nos interessa, de professores atuantes na rede.

É preciso lembrar a forte coerção existente numa situação de entrevista. A 

apresentação (social e física) e imagens mútuas da situação dos envolvidos, os 

interesses, empatias, a localização, a proposta ("colher dados para pesquisa"), o 

termo de compromisso com sigilo garantido, a gravação do evento, a avaliação a 



que se está submetido, tudo isto influi  bastante na escolha das palavras e do 

próprio posicionamento dos envolvidos, dirigindo suas respostas.

A análise das transcrições das entrevistas mostrou fortes características da 

linguagem oral, como fragmentação e envolvimento, ao contrário da integração e 

distanciamento da modalidade escrita (Rodrigues, 1999). As falas são marcadas 

pelos envolvimentos descritos por Chafe (1982):

a) do falante consigo mesmo, marcados pelas referências ao processo mental 

do falante,

b) com o ouvinte, como citação do nome ou pronomes em segunda pessoa, e 

marcadores  conversacionais  da  situação  de  interação  (né?,  lógico, 

tá…),

c)  com o assunto,  quando há envolvimento pessoal  com o que está sendo 

narrado,  surgem  redundâncias,  hipérboles,  vocabulário  expressivo, 

discurso direto, modalização, etc.

Os  professores  entrevistados,  aqui  nomeados  Eduardo  (E),  Lúcia  (L)  e 

Mariana (M) são todos licenciados em Química há aproximadamente 20 anos. 

Eduardo é também engenheiro químico e as outras professoras são bacharéis em 

química.  Todos  lecionam basicamente  Química  para  Ensino  e  Médio  na  rede 

pública. A Tabela 2 mostra um resumo das principais informações obtidas nas 

entrevistas.

Os recortes das falas reproduzidos a seguir são ilustrativos, e foram feitos 

em função das análises globais das entrevistas, sendo possível alteração de seu 

sentido  pelo  isolamento  do  contexto  em  que  aparecem.  Optei  por  manter 

fidelidade às características orais da fala, por achá-las significativas, ressaltando 

que todos  os  envolvidos  têm domínio  da  linguagem culta.  As  referências  das 

professoras às suas práticas e opiniões foram sempre em primeira pessoa do 

singular, ou através de um "você", tentando se eximir da responsabilidade pelo 

suposto  compartilhamento  de  posições  da  própia  prática.  Em  contraste,  o 

professor  usou exclusivamente "a gente" ou "nós" em situações semelhantes, 

que  entendi  como  convicção  do  trabalho  coletivo.  Eduardo  também  mostrou 

bastante preocupação com a pronúncia e escolha dos termos corretas.

Lúcia apenas nos últimos sete anos tem se dedicado integralmente (20 

horas-aulas)  ao  magistério.  Relatou  trabalho  por  muito  tempo  na  atividade 

produtiva em grande empresa, seguida por atividade empresarial própria por dois 

anos. O emprego   repetido   de   construções   verbais   do   tipo  "quando  eu 



trabalhava  …",  referindo-se  à  sua  atuação  não-docente  pode  mostrar  que 

subentende que sua atividade atual não é considerável, talvez financeiramente. 

Apenas  Eduardo  é  professor  efetivo  (concursado,  o  que  poderia  justificar 

diferenciação de posições assumidas) e está finalizando doutorado em Química. 

É  o  único  que  relata  ter  feito  algum  curso  de  capacitação  para  professores, 

apesar de não saber definir claramente a origem, apenas associando à USP. 

Todos usam algum material  de apoio adaptado, por convicção (falas do 

Eduardo:  "do Gepeq,  da…. da Química,  realmente,… a gente utiliza  alguns… 

alguns fragmentos…, né? Não dá pra se utiliz… prá utilizá-los na íntegra…devido 

ao número de aulas, e devido também a… a nossa formação, a formação do… 

dos  nossos  alunos,  né?… Eles  não  conseguem  acompanhar… ah… naquela 

profundidade.",  "mais  daquele…  das  Unidades  Modulares  de  Química 

também…",  "a  gente  num adota um livro  básico,  a  gente vai… a gente  pega 

fragmentos e monta o nosso…" ),  ou dificuldades financeiras dos alunos para 

comprar livro didático que adotariam (Mariana: "Livrr… eu eu…na verdade, não 

livros didáticos, né? Eu eu… eles acham muito caro… então, prá evitá isso… eu 

tenho feito apostila cum eles", "Faço as apostilas, um apanhado assim, geral, de 

algumas apostilas… ahn… incre… incremento assim…. mais… exercícios, né?"; 

e Lúcia: "…Eu eu acabei usando esse ano, eu con… eu con… eu consegui fazê 

um… um mesclado di alguns livros, né? Porque   eles   num  compravam,  né?", 

"Diziam   que  o…o… livros, né?  Porque… já várias professoras tinham pedido… 

então era mais um custo… pra eles… então eles num queriam… encarar.").

Esse  uso  parcial  do  livro  didático,  ou  diferentes  materiais  de  apoio 

("fragmentos",  "apanhado",  "mesclado")  poderia  ser  um  indicativo  de  sua 

exploração em múltiplos aspectos, mas, pelo menos por parte das professoras, é 

referido como um aspecto altamente indesejável.

Lúcia mostrou intenção de adotar livro didático no próximo ano ( "eu vô 

adotá livro… porque pra mim facilita…mais a aula, eu não preciso ficar colocando 

tudo na losa…. E eu acho que eu consigo dá muito mais conteúdo com livro."),

 

Tabela 2. Resumo das informações prestadas pelos professores entrevistados, 
atuando na rede pública estadual (Grande São Paulo). 

Eduardo Lúcia Mariana



 Formação Licenciatura em Química 
Engenharia Química

Licenciatura em Química 
Bacharelado em Química

Licenciatura em Química 
Bacharelado em Química

Tempo 
formado / 
Tempo 
magistério

22 anos /

22 anos

18 anos /

7 últimos anos

19 anos /

19 anos

Matérias Quimica Química   

Matemática (reforço)

Química / Física  

Ciências (E.F.)

Cursos 
Aperf. 
docente

Na USP (Gepeq ? ) Não Não

Material de 
apoio

Adaptado Gepeq/ Unidades 
Modulares em Química

Adaptado Livros didáticos 
(Feltre)

Adaptado (faz apostilas)

Problemas  c/ 
material 
apoio

Alunos com dificuldade de 
acompanhar profundidade

Alunos não compraram -

Uso de labo- 
ratorio / tipo

Sim / Levantamento  de 
hipóteses

Sim / poucas aulas 
demonstrativas

Não

Vantagens  / 
problemas  c/ 
uso do lab.

Motivação e levantamento de 
hipóteses/  -

Motivação / Cuidado com 
alunos de inclusão

Exemplificação/ Não tem na 
escola

Visão de 
ciência

Em transformação Estática Estática

Trabalhos Bastante- são fundamentais Maquete / Trabalho.escrito a 
mão

Evita ( pois copiam sem ler)/ dá 
exercícios repetitivos

Uso de textos 
/ tipo

Bastante- integrado com 
outras áreas / compreensão

Dos livros didáticos ou de 
trabalho dos alunos / 
informativo

Não / só como informativo

Opinião texto 
CRQ

Com "equívocos"/ 
tendencioso/ superficial

Bom / mostra benefícios/ fonte 
de informação/ ligação com 
saúde bem empregada

Legal / Informativo excelente/ 
mexe com cotidiano

Avaliação / 
objetivo

Contínua (particip./ interesse/ 
assiduidade) / feed-back

Provas e trabalhos13 / verificar 
aprendizado

Provas / 
verificar memorização

Objetivo ens. 
de química

Formação crítica Vestibular " dar o be-a-bá da química" / 
seria formação profissional 

Contextuali-
zação  (ex.)  / 
objetivos

Rótulos, dia-a-dia / crítica 
sobre informações recebidas 
visando atuação

Supermercado, dia-a-dia, gás 
rotulos, cosmético, alimento/ 
entendimento 

Sal,  ácidos (origem/usos) / para 
aula ficar mais atrativa

mas  não  mostrou  estar  atualizada  ao  se  referir  a  livro  de  autor  consagrado 

relacionando a nome de outra editora. 

O laboratório é visto como grande fator motivador dos alunos de Eduardo 

("…eles ficam extremamente motivados") e Lúcia ("Engraçado, como o laboratório 

13 Ítem com resposta induzida, uma vez que entrevistadora lembrou dos trabalhos realizados



chama  a  atenção  deles….  é  impressionante!"),  apesar  dos  usos  diversos  ("a 

gente…  hã…  pede  justamente  pra  eles  contextualizarem",  "São  apenas 

experimentos… hã… reprodutórios, né? Eles tentam passar algumas hipóteses … 

é… exploram alguns  experimentos  como dia-a-dia,  né?  Por  que  um alimento 

estraga,  né?" -  falas do Eduardo,  que relata aulas semanais no laboratório;  e 

"Com  laboratório  pude  passá  informações  pra  eles…  que  eles  tiveram  que 

pesquisá", "…Vai pro laboratório, sabe? Prá podê… entendê, né? Eu acho que a 

prática é muito melhor… Cê  ficá só na teoria na sala de aula …num tem um 

progresso.", "Levei eles pro laboratório… que távamos… assim… umas três aulas 

de laboratório, né?" Lúcia, relatando idas ao laboratório  no ano ).

A ausência de um local definido como laboratório, para Mariana, é a causa 

de sua atuação restrita: "fica só na parte teórica mesmo, né?" e "orgânica fica 

sem laboratório, a parte di cálculos, também, fica só nu… , né?". No entanto, ela 

se esforça para fazer alguma demonstração: "Então tava difícil laboratório…ah…. 

a matéria que eu sinto mais facilidade… pra levar alguma coisa preles verem, não 

preles manipularem… só pra… só demonstrativo…é a parte de ácidos e bases".

Os  três  professores  declaram  usar  aulas  convencionais,  expositivas,  e 

apenas Eduardo  mostra  preocupação com o envolvimento  efetivo  dos alunos. 

(  "as  aulas  são  interativas…",  "o  grande…  a  grande  alegria  é… aprender,  e 

sempre reformular  os conceitos… estarem sempre abertos",  "… a gente tenta 

mesclar. Mesclar principalmente com as not… o noticiário, né? O que acontece no 

dia-a-dia. Por exemplo quando a gente vai trabalhar concentração, a gente gosta 

de pegar rótulos de água mineral… é… de… sucos artificiais… como Tang, essas 

marcas  aí,  tal….  A  gente  consegue  justamente,  a  gente  quer…  estudar  as 

soluções  coloidais….  as  soluções  mesmo,  verdadeiras,  tal.  Mas… nunca  é… 

fazendo  esta  divisão… acadêmica,  né?".  Já  Mariana  reforça  a  memorização: 

"Atividades, eu… eu… Nossa! Muito! Eu procuro… não dar um exercício, eu dô 

vários!… repetitivos… qu´eu sinto, assim, qui se eu inovo muito… num sai nada"

Somente  Eduardo  mostrou  preocupação  em  mostrar  para  os  alunos  o 

aspecto  mutável  da  explicação  científica  ("é  que  realmente  ciência  é…  uma 

atividade viva, ela tá sempre transformando ao longo do tempo… então, conceitos 

que…  hã…  algum  tempo  atrás  eram  tidos  como...  verdadeiros…  já  não  se 

adequam  mais…  então,  justamente…  eh…  eh…  o  aprimoramento  de 

hipóteses…"), apesar de também ser o único a declarar claramente do enfoque 

CTS: " eu desconheço". 



As professoras relataram indiretamente alguns problemas de disciplina e 

enfrentamento com os  alunos  ("fazem força  para  que você não vá adiante…, 

sabe? Eles vão sempre te bloqueando…" -  Lúcia,  ao comentar problemas em 

cobrir os conteúdos); "…É ditado, e todo mundo tá cum caderno igual, ninguém 

perde nada, voc… eles ficam em silêncio… então eu…  mantenho mais ou menos 

a classe nu… com essa certa disciplina." -Mariana, comentando as dificuldades 

dos alunos quando ela não escreve na lousa). Elas adotam uma postura mais 

conservadora, com ênfase na memorização, resolução repetitiva de exercícios, e 

finalização  dos  conteúdos  sem  preocupação  com  sua  problematização  ou 

significação para os alunos. 

Mariana usa de recursos como "já que é pra falar a verdade" para relatar o 

quase analfabetismo dos alunos que chegam ao Ensino Médio. No entanto, as 

duas professoras parecem estar dispostas a mudar, relatando, ambas, alguma 

novidade incorporada no último ano, ou que vão adotar "no ano que vem", por 

exemplo envolvendo mais seminários e enfoque CTS. A esse respeito Lúcia diz, 

vagamente: "…ano passado…eh… fo foi um negócio mais… voltado mesmo pra 

isso…, sabe?(…) porque eu achei que era uma maneira di… eh… chamá atenção 

do aluno…. di você… consegui centralizar melhor a sua aula", e Mariana associa 

CTS à necessidade de mais aulas para a formação de técnicos em química para 

atuar nas indústrias da região. 

A noção de contextualização está presente, com a referência constante a 

palavras como "cotidiano" e "atualidade", mas parece se restringir à tentativa de 

englobar  alguns  exemplos  do  dia-a-dia,  ou  da  aplicação  industrial  de  alguns 

conceitos ou produtos, como ilustração da aula (falas de Lúcia: "porque… é o dia-

a-dia,  né? É cosmético… cê acaba entrando… num poco di… di… materiais, 

assim… pra higiene… até alimentício, né?… se você fô ver bem… alguma coisa 

sempre…  é…  um  conservante…  essas  coisas  aí…  tudo  que  você  acaba 

passando pro aluno… né? informações, né? do tipo… rótulo… di di… rótulo de 

produtos… qui o… que você no supermercado você num… num se atém muito, 

né?… e a gente acaba passando pro aluno… o que você pode olhar… o que vale 

a pena conferir no produto…").

Os trabalhos realizados por alunos não são prioritários para Mariana ("Eh… 

eh… esses trabalhos, eu eu tenho evitado… porque o aluno tem copiado, o aluno 

tem,  sabe?… joga  nu  computador… i  i  vem cinquenta  li… pá… eh… folhas, 

sabe?"),  nem Lúcia,  que  se  referiu,  orgulhosa,  às  maquetes  produzidas  para 



explicar a estação de tratamento de água, mas não os citou como componente da 

avaliação. Já Eduardo os considera fundamentais e vê os alunos com bastante 

acesso às informações, principalmente pela Internet.  

Ante  a  pergunta  de  avaliação,  a  resposta  de  Eduardo  é  pronta:  são 

contínuas, acompanhando o desenvolvimento do aluno, entendida pelo grupo de 

professores  como  avaliação  do  processo,  para  aperfeiçoá-lo;  usando  testes, 

participação,  assiduidade  e  auto-avaliação.  Enquanto  Lúcia  acredita  que 

avaliação mede o aprendizado do aluno, baseada essencialmente em provas, e 

acha que avaliação em grupo, em química, é "fraca, frágil". Também Mariana se 

preocupa em não acumular matéria para as provas, relacionadas aos exercícios 

resolvidos  em  classe,  realizadas  individualmente  ou  em  grupo,  mas  "Sem 

consulta. Ah, não! Eu sou a professorinha chata da… da… Sem consulta! Não 

tem nada de consulta, não. Eu já dô muita moleza". O objetivo é ver se o aluno 

conseguiu gravar informações, e evitar "que levem tudo na brincadeira".

De  um  modo  geral,  percebe-se  que  Eduardo  está  a  par  do  discurso 

pedagógico oficial, e consegue de algum modo o incorporar à sua prática, dentro 

de uma atuação com o coletivo escolar,  garantido pela forte ação relatada da 

direção e coordenação. O planejamento e escolha de atividades de química é 

compartilhado  pelos  outros  três  professores  específicos  atuando  na  mesma 

escola. Sua formação e vivência dos problemas relacionados à atividade científica 

também o colocam numa situação  privilegiada,  de  crítica  ao  saber  estático  e 

manipulação  de  informações.  Já  as  professoras  estão  em  escolas  menores, 

sujeitas às atribuições anuais de aulas, impedindo um planejamento e ação de 

longo  prazo.  Sobressai-se  em  suas  falas  a  intenção  de  "passar  conteúdo", 

"informação".  Apesar de vivenciarem os programas de capacitação em serviço 

oficiais,  parecem  refratárias  a  eles,  sendo  que  nem  os  citaram.  As  duas  se 

referiram  a  problemas  com  a  direção  e  nem  falaram  da  coordenação.  Suas 

decisões são individuais, e não parecem convictas em incorporar novidades ao 

seu trabalho.

 A relação do professor com as mídias normalmente se dá através da TV, 

sendo também citadas  revistas (Lúcia:"… e revista é a Veja, mesmo. Que eu 

assino, que eu acho qui… é importante até pra dá aula, sabe? Ajuda bastante."; e 

Mariana:  "Revistas?  Eu  gosto  muito  daquela  Superinteressante.  Aquela 

Superinteressante é muito legal… trabalhei cum eles muito Física cum cum… a 

Superinteressante". Eduardo é o único que relata um jornal impresso diário (Folha 



de São Paulo). A internet é apontada como o meio mais importante, apesar de 

não  serem  citados  “sites”  específicos,  de  acesso  às  informações,  tanto  para 

professores  como  para  alunos.  Apesar  disso,  basicamente  as  professoras 

preferem não usar este recurso em trabalhos com os alunos, dizendo que estes 

se limitam a copiar os conteúdos sem ler. (Fala de Lúcia respondendo do acesso 

dos alunos à Internet: "Os alunos têm. Por incrível que pareça… em casa… todos 

eles… . Trabalho, você pega… pede… eles querem fazer pela Internet… é que eu 

sou… rígida, nisso. Eu acho qui… cê pode até utilizá  a internet, mas eu quero o 

trabalho escrito… porque senão… si você deixá… eles… copiam da Internet, te 

entregam… e nem lêem…").

O uso de textos  em sala  de  aula  tem seu potencial  reconhecido  pelas 

professoras,  mas geralmente  não é usado sob  alegação de falta  de  tempo e 

dificuldades técnicas, como verba para o xerox. Apesar de reconhecer o amplo 

acesso dos alunos a TV e internet, Mariana se preocupa em levar para a classe 

as novidades da mídia relacionadas à química, como informação, quase sempre 

desconhecidas  dos  alunos.  Lúcia  trabalha  com  textos  dos  livros  didáticos  e 

também os trazidos pelos alunos em trabalhos. 

Periódicos  relacionados  ao  ensino  de  química,  como Química  Nova na 

Escola (QNE) só é conhecido por Eduardo, que também cita com naturalidade 

Journal  of  Chemical  Education e  New  Scientist ("esse  o  pessoalzinho  tem 

acesso.",  provavelmente se referindo aos colegas).   Eduardo também mostrou 

conhecimento  dos  jornais  e  periódicos  disponíveis  na  biblioteca  da  escola, 

inclusive QNE, e o trabalho com textos dentro de uma preocupação de todos 

professores  com  as  dificuldades  dos  alunos  na  leitura  e  interpretação  "da 

linguagem, das várias linguagens". Salientou a necessidade de trabalhar um olhar 

crítico nos alunos em relação às informações veiculadas na mídia. A informação 

midiática aparece na fala de Lúcia, mas em perspectiva diversa,  relatando uma 

cobrança  pessoal  de  ler  Veja  e  ver  Fantástico  numa  tentativa  de  não  ser 

surpreendida  por  fatos  desconhecidos,  destas  fontes,  relatados  pelos  alunos. 

Apesar de não considerar prioritário (revista Veja: "é importante até pra dá aula") 

ela  reconhece  as  vantagens  da  discussão  em  sala  de  assuntos  da  midia, 

relembrando com envolvimento quando isto ocorreu: "Foi aquela aula, assim, que 

toodo (enfatizando) mundo participô, sabe?…A aula qui você percebe qui… você 

conseguiu…, sabe? …a classe unida. É muito gostoso!". 



Perguntada sobre sua interação com textos da mídia, Mariana lembra com 

saudade,  e  mostra  seus  exemplares  guardados  do  jornalzinho  "Re-ação" 

(produzido  artesanalmente  por  alunos  e  professores  ligados  ao  Instituto  de 

Química, na USP e distribuído em escolas públicas em S. Paulo, há mais de dez 

anos): "introduções… i coisa muito relacionada com o cotidiano…. E eu gostei 

muito,  porque  os  alunos  toparam,  eram  histórias  bacanas,  sabe?  de…  de 

mergulhador,  né? Aí… isso explicava a parte  da pressão… eu gostei  muito.". 

Atualmente, depois de vagamente sugerir atuação inferior dos alunos "do interior" 

em relação aos da capital, e depois relativizar, comenta: "Bom. Olha… eu eu é… 

eu trabalho não diretamente com o jornal, e sim, eu informando alguma… ah… 

alguma… notícia… alguma coisa relacionada com química… Trago só recorte… 

si eu tô cum u jornal  em casa… ou então si  eu tirei  da internet,  fica meio de 

cabeça, entendeu?", mas deixa claro que não assina nenhum jornal diário. 

Reproduzo  o  recorte  abaixo  da  transcrição,  relativo  ao  momento  da 

entrevista com Mariana, após sua leitura do texto sobre Cloro apresentado, e seu 

comentário de outros eventos divulgados pela mídia: 

M- (assertiva, voltando ao assunto) Legal.
P- Tá. 
M- Fala di perto.
P-  Cê usaria?…cê acha qui  dá pra  usá essi  textu  in  sala  de  aula…(vozes 

sobrepostas) quais os temas? Qui cê…?
M- Eu achu um informativo excelente. Excelente. Até com o desenvolvimento 

de um trabalhinho de água, né?
P- É. Achu qui… já  com o uso…
M- I… implantando isso…
P- Cê vê… alguma vantagem di… mostrá isso…. assim? Por exemplo, que 

isso aí, tá? …saiu, de algum jeito, na mídia… digamos, qué dizê…si se…
na grande mídia nunca sai alguma coisa muito específica de química, né?

M- Sim. Sim.
P- Então, uma vez que saiu, de algum jeito,…uma mídia mais específica pra 

químicos…cê vê alguma vantagem de usá isso? Isso teria algum efeito, 
diferente, nos alunos? Ou cê acha melhor usá o texto do livro didático?

M- Não. Eu achu qui esse interessa a eles. Eu acho qui mais interessante. 
P- Tá. Por que?
M- Porque eu acho qui  aí mexe diretamente cum as coisas qui  ele usa no 

cotidiano, né? Ele… muitas vezes… toma água, mas ele mal sabe qui… ali 
tem cloro…né? Ou… o… cloreto de sódio… eh… a gente acaba falando… 
sal, ii come todo dia… qui tem sal, então… tá presente, né?

P- Tá.
M- São subs… se… ma cê sabe que… se… eu não pego, especificamente, um 

texto… mas eu…toda vez que eu vô fazê…uma ligação química… entre o 
sódio e o cloro… eu falo "gente,  qui  que é ess…ene-a-cê-éle…o nome 
químico é cloreto de sódio, onde cês já ouviram falá…?" Então… er… eu 
dô aquela espionaada… "eu? Num conheçu…", né?, e uns sempre falam. 



"é,  é  sal  de  cozinha,  né,  professora?"…é…  então  daqui  já  sai  um 
assunto… aí aparece o cloro: "Ó, gente, o cloro é importante… na… na…"

P- Tratamento…
M- …no tratamento di água… então… eu sempre procuro…qui eu ti falei… não 

trabalho  diretamente  com  o  texto…  mas  eu  trabalho  sempre  com  o 
informativo… que eu passo pra eles, né?

P-  Tá.  Tá.  Ma  então…  ahn…  cê  num  acha  qui…  tem  uma  vantagem… 
trabalhá… cum texto assim?

M- Não. Eu acho… muito vali… muito bom.
P- Tá.
M- Muito bom.
P- Han-hã. Cê …
M- Eu gostaria qui tivesse…isso aqui…eh…entri liv… é qui eu tô trabalhando… 

a atualmente cum apostila… mais… essa parte pedagógica, né?
P- Tá.
M- Essa parti de planejamento…do gru…do…
P- do… conteúdo? 
M- …de conteúdo. É. A palavra… é… fugiu. É… i… inclu… si… talvez, livros, 

que  tivessem… eh… começa cum ligações  químicas,  tratando  algumas 
substâncias, e, de repenti vem uma…num é?…um texto qui …

P- Texto… (vozes sobrepostas) é muito legal… né?
M- Dá algum… um complemento. Acho muito legal. Muito legal.
P. Tá. Tá bom. Então, o problema, desse daí? Cê vê algum problema?
M- Si eu vejo algum problema? Olha. Eu vejo assim: eu acho que a gente tem 

pouco tempo, Paula, pra gente consegui abraçá tudo qui a química pode…
num é?

P- Han-hã… (concordando)
M-  …informá.  Porque  é  tanta  informação… qui  cê  vê… até  a  gente  qui  é 

químico… cê vai prum ramo, né?… o cara do pneu num… vai e han… num 
entende nada de alimentícios… o cara …, num é?

P- Han-hã… (concordando)
M- Então eu acho qui… eh… é uma… é uma área  qui é muito extensa… si 

você for… tentá abraçá tudo… com duas aulas pur semana… você não 
consegue… ou você vai optá pelo conteúdo, tradicional, ou você vai optar 
por textos. A não ser que você de… dê menos… conteúdo, e in incorpore 
alguns,  alllguns (enfatizando),  qui  num dá pra gente fazê o curso só di 
textos…

P- Tá.
M- Né?. Agora, vou dizê uma coisa pra você…a gente num tem material…você 

tem qui tê um texto desse para cada aluno, porque num adianta cê querê 
brincá di fazê um grupinho, c'um papelzinho só. Prá quatro,  cinco… um 
lê…

P- e o resto…
M- Quatro brincam.
P- Tá.
M- Então nós temos também esse problema. Tá? 
P- Tá. Poco tempo e…?
M- Poco tempo… material… né?
P- Tá. Han-hã. I… e eles levariam um po… mais a sério? Ou cê acha qui não 

levariam… qual seria a perspectiva?
M- Olha. Eu acho. Eu acho muito legal… principalmente trabalhá…
P- Em princípio, você trabalharia…



M- Não. Em princípio,  não.  Eles levariam mes… Si  você trabalhá isso aqui 
como seminário… fica fabuloso. Eles vão montar cartazes, eles vão… ah… 
se  informá  mais…  comu  é  qui…  qual  é  a  dosagem,  comu  é  quié  o 
tratamento… di di di di uma… tratamento de uma usina di di… num é? Di 
tratamento di água… Eu acho  qui dá pra brincá com isso daí… né?

P- Tá. Tá.
M- Dá pra explaná bem…
P- Ah, tá legal. Algum comentário mais? Ahn… Cê vê algum… algum aspecto 

político? Ou econômico, alguma coisa assim, por trás?
M-  Por  trás  disso?  Ah…eu  não  sei…eu  eu  ainda  sou  a  favor… daquelas 

escolas direcionadas… prá técnicos. 
P- Hum.
(continua abaixo)

Nota-se uma certa tentativa de diminuir a proposta de trabalhos com textos 

pelo emprego do diminutivo (trabalhinho, grupinho, papelzinho) e associações a 

brincadeira ("dá pra brincá com isso daí…), mas também um reconhecimento da 

importância  do  possível  envolvimento  dos  alunos.  Mariana  fica  numa posição 

ambígua, acha que deve valorizar o que está sendo apresentado, mas no fundo 

percebe que não se encaixa na sua proposta pedagógica, e tenta mostrar como a 

preocupação com a contextualização já existe na sua prática. 

O comentário "legal" aparece inúmeras vezes, como uma resposta padrão, 

e quando a entrevistadora sugere o condicional (em princípio você trabalharia…), 

ele é negado, confirmando a disposição de trabalhar concretamente, claramente 

em resposta às expectativas da entrevistadora.  No entanto,  esta aceitação da 

proposta é feita sugerindo trabalho diverso, sendo usado exclusivamente como 

fator motivador: seminário, montagem de cartazes, pesquisa em tratamento de 

água.

Está muito presente a preocupação com "cumprir conteúdos", e parece que 

a idéia de contextualização está ligada àquela normalmente veiculada pelos livros 

didáticos, apenas como exemplificação (Wartha, 2005). A discussão de aspectos 

políticos, sociais e econômicos parece ausente de suas prática com os alunos, se 

dando apenas numa esfera externa, como vemos na continuação da entrevista, 

transcrita abaixo. Os conceitos alternativos presentes no texto apresentados nem 

foram  notados,  provavelmente  pelo  prestígio  da  instituição  relacionada  ao 

enunciador. No entanto, vale lembrar que a leitura do texto foi rápida, durante a 

entrevista, podendo alterar a  percepção de certos ítens.

M- O aluno… ele tem uma certa… quedinha, né? Eh… talvez ele… que ele 
fosse  pr…  se  nós  tivermos  quatro  anos  di  de  colégio,  agora,  qui  tá 



querendo passá pa quatro…qui ele faça dois básicos, pra ele ver mais ou 
menos a área qui ele gosta… física, química, biologia, pr… ou… ou…, né? 
Aí ele iria se direcioná… o terceira o e quarto ano…prá técnicos, tá?

P- Tá.
M- E daí ele iria trabalhá nessa… ele aprofundaria mais e ele teria um campo 

de trabalho melhor. Tá? Então ele iria pruma química, pruma indústria… 
física, … também indústria… direcionada mais pra essa área…

P- Han-hã
M-  Eu  acho  que  seria  esse  o  meu  comentário…  Oooo…  esse…  um 

complemento…  eh…  eu  acho  qui…  ficá  quatro  anos  ali…  português, 
matemática, história, geografia, química… vai …num …num sei…Tem qui 
mudá um poco…

P- Tá
M- Num é? Achu qui as mudanças são válidas pra gente vê si …si o mundo 

também  se  atualiza.  Qui  vê  os  alunos  assim,  muito  distante  di…  um 
genoma, di coisas qui tão si falando…eles…nem escrevê e lê direito…

P- (risos)
M- Agora, o pior é tirá u emprego do professor, né? Purque eles tão querendo 

qui estudantes…façam isso de fim-de-semana, agora, né?
P- (risos)
M- E tão jogando a culpa im quem? Im quem que eles tão jogando a culpa? 

Não é?(risos)
P-  É.  Não.  Eh…você  vê  isso  de  um  modo  geral…falan…falando  bem  da 

imprensa… cê sente qui existe…um…?
M-  Existe  uma…um  complô…contra  o  professor!…Ele…Tá  declarado…já…

essa guerra, né?
P- Tá
M- Professor tá desmoralizado. Sendo uma coisa qui ta sendo vi…eh…eh…tá 

sendo … jogada pra nós…Lá du…do  do Ministério…da  da Educação…
P- Tá.
M- Pro aluno, direito(?)iê….o aluno pode tudo…o aluno coitadinho…vamu tratá 

ele com amor…com amor, cê num forma ninguém…
P- Tá
M- Cê tem qui procurá…no cer…, lógico, com respeito…
P- Claro
M- Num é? Agora essa história de com amor… com amor, num…num é bem 

assim….amor  é  família,  né?  Com  respeito,  você  tem  o  amor  no…ele 
também tem…ah…tem um um um jeito di chagá im você… você o repeita, 
você… tá sempre perguntando si ele tem um…, né? Sei lá, condições pra 
qui ele chegue a você…mas, não afet…, eu achu qui eles tão misturando 
um  pouco…essa  história  de  fat…o  Chalita  (secretário  estadual  da 
educação, na época) tá com mania de falá de amor …

P- Han-hã
M- Eles tão misturando…a gente sê mãe deles, num dá tempo. Quando eles 

chegam nu colégio…no  nu fundamental, qui eles tem vários professores… 
o nosso contato é cinquenta minutos, num tem condições…

P- Num dá pra ficá entendendo todo mundo, né?
M- É… Então…Infelizmente!…A gente até queria mais, né? Mas não temos 

condições de…de sermos assim, mais du que…, né?
P- Ce sente, então, qué dizê, cê acha qui é o …a…digamos, a …o governo, de 

algum jeito… reforça a imagem de que …



M- Essa imagem de que o professor tá se…parece que o professor…é um 
carraaasco, ele tali…"não, vou ti cobrá…eu quero prova…eu quero nota" 
…qué dizê…ele tá colocando… o professor num…ahn…no…antes a gente 
falava:  "o  professor não é versus o aluno",  mas.ele tá colocando essa 
distância…

P- Hun-hun
M- Ele tá colocando bem claro qui é isso…I tá dizendo qui um estudante, ou 

então, um amigo da escola, vai sê mais carinhoso…vai ajudá (-lo? Ou a 
aula?)

P- Então, e…eh…esse tipo de atividade acaba influenciando… a imagem do 
professor?

M- Com certeza. Com cer-te-za.
Mariana  parece  se  sentir  ameaçada. A  sensação  que  passa  é  de 

embaçamento,  nada  é  muito  claro  nos  novos  papéis  cobrados  do  professor, 

aluno, escola e sociedade em relação ao "saber" tradicional.

3.2.Comentários

 Os  professores  acreditam  que  o  texto  mostrado  possa  contribuir  na 

contextualização do assunto e foram unânimes na disposição de adotá-lo na sala 

de aula, mas apenas Eduardo mostrou intenção de trabalhar sob uma perspectiva 

crítica, reconhecendo possíveis manipulações de informações e usos alternativos 

de conceitos químicos. Podemos ver sua percepção pelo recorte abaixo, referente 

a um possível  trabalho do texto com os alunos,  para mostrar os conceitos de 

átomos e moléculas e criticar o uso indevido de "moléculas de sódio": "então a 

gente trabalharia, a gente tentaria… a gente… Isso aqui é muito bom. É como a 

mídia  …  (risos),  né?….  é  uma  visão  crítica,  né?  Onde  a  gente…  pega 

justamente…  a  a  o  que  eles  trazem  de  bom,  e,  também  alguns…  alguns 

provavelmente… equívocos… e… nnns… eh",  "Alguns equívocos… também…

Tem coisas boas aqui… realmente,  né? Como, justamente… o tratamento de 

água… justamente aqui… da Sabesp, Cotia… à base de cloro, né? A cloração. 

Principalmente… cloreto de cálcio… mas existem outros, né? Outros métodos… 

tão eficazes… talvez não tão econômicos, né? Eles deveriam…", "Cloro: garantia 

de vida"… é exagerado, um pouco, né?", " Ah, eu acho … que… realmente foram 

tendenciosos… no sentido de… eh… valorizar,  né?… o trabalho do químico… 

né?…  o  …a….  a  atividade…  da  própria  categoria…  (…)  não  foram  muito 

criteriosos, né? Ao filtrarem algumas…", " Vai de encontro com o pensamento do 

leigo" . 



Podemos  perceber  em  Eduardo  uma  cautela  em  apontar  os  erros 

facilmente detectados por ele no texto institucional,  referidos eufemisticamente 

por "equívocos, exageros, tendenciosos, complacentes, não foram muito felizes, 

não foram muito criteriosos". Observa-se a compreensão do artigo tendencioso 

para  atingir  os  não-especialistas,  e  até  uma  tentativa  de  justificá-lo,  como 

resposta à ampla circulação de preconceitos em relação à química: "talvez pra 

mostrá qui… nem tudo qui é sintético é… é tão prejudicial assim, como pintam, 

né? Porque… a… a… há uma viisão cruel, também, né? Como dizem: tudo qui 

é… eles falam… ó, isso não tem química… porque é um produto… químico… 

natural… né? Oo… veneno de cobra mata, e é natural! Né?"

Eduardo  responde  que  acha  difícil  o  texto  ser  produto  de  uma  ação 

intencional para combater as visões distorcidas da química na mídia, e quando 

perguntado da possível inocência no uso dos argumentos incorretos, a resposta 

é: "acho difícil…(risos)… acho difícil… o pessoal é muito… muito esperto… muito 

inteligente, prá… (risos)… prá sê tão inocente assim…". E em seguida ressalta na 

pronúncia clara e pausada: " o CRQ é muito ri-go-ro-so. Pelo menos aqui em São 

Paulo, é muito rigoroso… então pra gente… eh… tão sempre ali no pé. Né?"

Percebe-se  que  a  ação  coercitiva  do  conselho  de  classe,  fiscalizando, 

"perseguindo", e cobrando taxas para o exercício profissional, é responsável pela 

percepção de "rigor", "inteligência" e "esperteza", que se expandem para qualquer 

atuação da instituição. As razões são sugeridas, nunca nomeadas, e o que fica é 

a impressão de que existe algo poderoso e indefinido por trás da circulação de 

informações "suspeitas".

A  própria  percepção  desses  desvios  talvez  só  seja  possibilitada  pelo 

professor  em questão  conhecer  os  mecanismos de  difusão científica  (cita,  na 

entrevista, a atuação de "referees"), e também se incluir na comunidade científica 

(faz pesquisa acadêmica, é quase doutor). Este professor se mostra inserido no 

projeto  escolar  a  ponto  de  só  se  referir  à  sua  prática  no  plural  (nós), 

comprometido  no  projeto  de  formar  cidadãos  críticos,  aptos  a  lidarem  com 

informações  variadas  e  tomar  decisões.  No  entanto,  é  claro,  nada  se  pode 

concluir sobre sua prática. Estamos analisando apenas o discurso.

Dificilmente a postura crítica aparece no professor comum, que reconhece 

o CRQ como entidade máxima de controle sobre o fazer químico, e nem imagina 

a possibilidade de confronto  com seu saber  químico.  Acostumado a consumir 



divulgação científica, claramente usariam o texto, assim como os livros didáticos, 

como fonte de informação segura e neutra. 

As  entrevistas  mostraram  a  preocupação  dos  professores  com  a 

contextualização  dos  assuntos  de  química,  caracterizando  duas  posições 

extremas: como exemplificação, usados como estratégia para interessar o aluno 

em um asunto específico; ou como modo de relacionar o conhecimento científico 

à  sua  produção  na  sociedade,  englobando  aspectos  éticos  e  sociais  em sua 

aplicação tecnológica. 

É importante ressaltar a importância da formação do professor, não apenas 

como um técnico  de  sua  área,  seguro  de  seus  conhecimentos,  mas também 

ciente dos modos de produção e circulação de conhecimento na sociedade. Sua 

atuação não pode ser individual, mas em sintonia  com o grupo de professores, e 

também coordenação e direção escolar. 

Enquanto Eduardo vê uma melhora nas perspectivas do ensino e um aluno 

mais motivado, nos últimos anos, o ensino de química é resumido por Mariana de 

forma mais crua:

"É um baixo nível que vem os alunos (…) Então, u o conteúdo… qui eu dô 

pra  eles  é  o  mínimo,  mínimo.  E eu  nem mi  atrevo  a  ficá… cum textos,  cum 

coisas… assim, eu prefiro dá…. Um bê-a-bá da química… insiná pra eles u qui é 

um átomo, u qui são partículas di átomo… sai a molécula… então eu vô… comu 

si fosse um microscópio, mostrando pra eles, assim, até nem essa parte di… di 

abstrato… qu´eu tenho di tratá no segundo ano…meu Deus! Qui doce qui eu qui 

eu corto. Sabe? Qui doce que eu… qui a gente…, né?"



Capítulo 4 - Considerações Finais

P-   E o discurso persuasivo?
R-  O discurso  persuasivo,  ao  contrário,  quer  levar-nos  a  conclusões 
definitivas, prescreve-nos o que devemos desejar, compreender, temer, 
querer e não querer. Para dar um exemplo, se o discurso aberto quer 
nos apresentar de um modo o problema da dor, o discurso persuasivo 
tende  a  nos  fazer  chorar,  a  estimular  nossas  lágrimas,  como  pode 
acontecer com uma fotonovela.
P - O discurso persuasivo será, portanto, sempre discurso de domínio, 
de coerção, uma espécie de engodo?
R - Nem sempre e não necessariamente. Um ditador, um tirano, não tem 
necessidade de discursos para persuadir. Basta-lhes um bastão ou um 
chicote. Não foi por acaso que a técnica do discurso persuasivo nasceu 
numa sociedade  democrática,  como a  grega.  Tenho necessidade  de 
discursos persuasivos  somente  quando preciso convencer  pessoas a 
quem  peço  o  livre  consentimento.  A  maior  parte  dos  discursos  que 
fazemos  nas  relações  com  os  nossos  semelhantes  é  discurso  de 
persuasão.  Temos  necessidade  de  persuadir  e  ser  persuadido.  O 
discurso persuasivo, em si mesmo, não é um mal; só o é quando se 
torna o único trâmite da cultura, quando prevarica, quando se torna o 
único discurso possível, quando não é integrado por discursos abertos e 
criativos. (trecho da entrevista de Umberto Eco a Augusto de Campos, 
apud. Citelli, 2004)

A sociedade contemporânea vive numa relação intensa e conturbada com 

o mundo da ciência e tecnologia. Ao mesmo tempo em que desfruta os avanços 

do  domínio  da  Natureza,  nas  questões  dos  usos  e  disposição  dos  materiais, 

permitindo  conforto;  ou  no  avanço  da  compreensão  do  mundo  biológico  e 

conseqüentes avanços da medicina, propiciando bem-estar, há uma sensação de 

medo pelo possível descontrole das aplicações dos conhecimentos adquiridos.

As questões não resolvidas, como a fome e acesso a tratamento médico, 

ou  o  problema  ambiental,  assim  como  as  guerras,  lembram  as  estruturas 

econômicas e as, talvez mais difusas, estruturas de poder que estão por trás de 

tudo. As tentativas de controlar o saber servem a diversos interesses, podendo 

ser  conveniente  esconder  as  grandes  corporações  que  financiam  pesquisas, 

desqualificar  a  pesquisa básica,  e  até  difundir  um desinteresse pelas  ciências 

naturais.

A ilusão de que o conhecimento está por toda parte, e facilmente acessível 

pela Internet acaba deixando o cidadão inativo e conformado, reconhencendo-se 

apenas  como  consumidor  alheio  às  estruturas  de  funcionamento  relativas  ao 

desenvolvimento e aplicação do saber, como se estivessem sujeitas às próprias 

regras.



A divulgação do conhecimento para o grande público, inicialmente proposta 

numa  tentativa  de  aumentar  o  entendimento  de  um  mundo  cada  vez  mais 

transformado  pelas  aplicações  tecnológicas,  mas  em  parte  para  legitimar  o 

próprio fazer científico, acabou ela mesma se transformando num negócio. Hoje 

temos  o  inforteinment ,  junção  das  palavras  inglesas  para  informação  e 

entretenimento, dominando a televisão, e também se difundindo em outros meios, 

alterando as informações e validando a superficialidade. A divulgação científica 

em seus vários níveis passa a estar sujeita à estrutura empresarial, marcada por 

estratégias de marketing diversas. 

E  a escola,  como fica?  Ora refém dos  programas de qualidade total  e 

satisfação da clientela, ora bandeira de reformas políticas,  vendendo ilusão da 

inclusão  total  e  formação  crítica  e  de  qualidade  "para  todos",  acaba  também 

servindo para manobras variadas.

Sem negar a complexidade dos problemas abordados, mas tentando fazer 

um  recorte  para  estudá-los,  proponho  uma  breve  retomada  dos  resultados 

levantados nas análises dos textos:

- discurso da ciência manipulado por enunciadores variados em função de 

seus interesses,

- referencial notadamente norte-americano,

- discurso  da  divulgação  científica  marcado  pela  subjetividade  do 

enunciador, assumindo comentários pessoais que podem ser associados 

às instituições de origem,

- presença de um discurso homogêneo de valorização da exploração da 

natureza em benefício do homem, e valorização de aspectos da ciência e 

seus pesquisadores,

- visões heterogêneas da própria química,

- manutenção  dos  estereótipos  de  incompreensão,  inacessibilidade  e 

impossibilidade de controle do conhecimento químico, e suas aplicações,

- manutenção dos esquemas vigentes,  com tentativa de dissociação de 

interesses comerciais na própria pesquisa e na divulgação científica.

Os  diferentes  textos  mostraram  variados  aspectos  do  conhecimento 

químico, de forma a mostrá-lo bastante heterogêneo - a química da indústria, da 

faculdade,  do  pesquisador  ou  da  tecnologia  aparecem  como  distintas,  e  os 

diferentes  enunciadores  parecem  manipular  os  conhecimentos  acordados  em 

função de seus interesses, escondendo o que for conveniente. Pode-se dizer que 



o funcionamento deste tipo de divulgação é regido por interesses variados, agindo 

como  um  Aparelho  Ideológico  de  Estado,  como  definido  por  Althusser, 

sobrepondo-se  ao  sistema  escolar  na  inculcação  de  imagens  referentes  à 

química.

É  essa  química  subjetiva,  referendada  por  instituições  legitimadas,  e 

recheada de concepções alternativas que vai formar o ambiente de negociação 

de  sentidos  entre  professores  e  alunos  no  Ensino  Médio.  Aí  os  professores, 

geralmente imbuídos da noção de uma química objetiva e homogênea, vão travar 

suas batalhas e tentar agregar algum valor ao estudo da química. Valor que vai 

desaparecendo aos poucos, bastante abalado pela relação direta que o senso 

comum faz entre química e poluição, e pelas restrições ao reconhecimento de sua 

área de atuação, como o término da separação das questões por disciplinas em 

vestibulares conceituados. Questões que cada vez mais incorporam o discurso 

midiático promovendo a homogeinização da superficialidade.  As peculiaridades 

do  próprio  raciocínio  científico  perdem  importância  pelos  PCN  cobrarem 

discussões  de  caráter  CTS  de  um  professor  formado  numa  visão  restrita  e 

exclusivista da ciência em sua área de conhecimento. Valor que vai sendo tirado 

da  própria  química  enquanto  especificidade  de  campo  de  estudo,  que  vai 

precisando de epítetos para manter aspectos positivos, como química verde e 

química ambiental. 

Some-se a isso a cobrança de tratar aspectos da linguagem no trabalho 

com textos,  que o professor  de química nem compreende,  mas que pode ser 

solucionado por mais um curso de capacitação a que deve se submeter.

Os professores que ainda vêm o livro didático como salvação, dedicados a 

passar informações de uma ciência estática a alunos passivos, pouco espaço têm 

para  trabalhar  criticamente  com  a  mídia,  até  na  sua  própria  interação.  A 

preocupação está centrada na informação em si, e sua relação com o conteúdo 

de química, dificilmente relacionando aos sentidos postos pelo veículo, seja Jornal 

Nacional,  Veja,  Superinteressante,  Folha,  Estadão  ou  CRQ.  E  somente  uma 

formação diferenciada poderia dar conta de uma atitude crítica, que quase nunca 

é conveniente.

A Internet apesar de ser apontada como referência na busca de informação 

pelo professor, é vista com desconfiança na realização de trabalhos pelos alunos. 

É mais um golpe na auto-estima do professor, criado e mantido num clima de 



fracasso - parece que está no ar um medo de perder seu pouco poder, uma vez 

que o conhecimento que detém poderia ser disponibilizado pela Internet.

Finalizo  aludindo  novamente  o trabalho  de  Robert  Boyle,  que em 1661 

publicou "The sceptical chymist", usando o diálogo entre três personagens para 

mostrar a necessidade de estabelecer uma área de pesquisa autônoma dedicada 

à observação de substâncias e suas transformações.

É essa área de conhecimento, delimitada e transformada no curso destes 

trezentos anos, e apresentada dentro de alguns critérios objetivos na escola, que 

parece estar sumindo com a ajuda de químicos, na química subjetiva mostrada na 

imprensa.
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