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O TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Em algumas esferas sociais, como a escolar, a acadêmica e a 
científica, circulam textos, orais e escritos, cuja finalidade é transmitir 
saberes que foram historicamente construídos pela humanidade. São 
textos que constituem gêneros como o seminário, a conferência, o 
verbete de enciclopédia e o texto de divulgação científica. 

A seguir, você vai conhecer um desses gêneros: o texto de 
divulgação científica. 
 
EXPLORANDO O GÊNERO 
 
Leia este texto, do cientista Marcelo Gleiser. 

 
A BORBOLETA E O CAOS 

 
Existe uma frase que ficou famosa na descrição das propriedades 

caóticas do clima: o bater das asas de uma borboleta na África pode 
causar chuvas no Paraguai. Pelo menos essa é uma entre milhares de 
versões. 

O importante não é realmente onde está a borboleta ou onde vai 
chover, mas o fato que o minúsculo deslocamento de ar causado pelo 
bater de suas asas pode causar efeitos na atmosfera turbulentos o 
suficiente para serem sentidos a milhares de quilômetros de distância. 
Conheço poucos exemplos de “globalização” melhores do que esse. 
Quando o assunto é clima, o mundo é mesmo unido. A atmosfera não 
reconhece fronteiras. 

Por trás da estranha relação entre borboleta e o clima está uma 
propriedade fundamental da física, a não-linearidade. Quando um 
sistema é linear, um estímulo é respondido na mesma intensidade, 
como no caso de uma criança empurrada em um balanço. Quanto mais 
forte o empurrão, mais alto ela vai (isso é verdade para pequenos 
ângulos). Se o balanço fosse não-linear, um pequeno empurrão poderia 
catapultar a criança em órbita. Meio dramático, mas é verdade. 

O clima é regido por equações não-lineares. Isso explica por que 
é tão difícil prevê-lo, especialmente por muitos dias. Vários efeitos têm 
de ser computados, complicando as previsões. 

Essa limitação é o grande embate das simulações feitas em 
computadores para estudar o efeito estufa e suas consequências 
climáticas. Segundo a maioria absoluta dos modelos, o aumento da 
concentração de gases na atmosfera já está causando o seu 
aquecimento gradativo. 

A década de 1990 foi a mais quente dos últimos 150 anos. A 
política de ambiente norte-americana é lamentável, especialmente 
sabendo-se que em torno de 25% do gás carbônico do planeta é 
produzido lá. Talvez seja necessária uma catástrofe nacional para que 
as coisas mudem. Ela possivelmente já começou, ameaçando um dos 
símbolos ecológicos mais importantes dos EUA, a borboleta monarca. 

Levando em conta as maravilhosas borboletas que existem no 
Brasil ― pelos menos as que conseguiram escapar dos pratos com 
tampo de vidro vendidos para turistas e exportados para o mundo 
inteiro (quando esse absurdo será proibido?) ― a monarca nem é tão 
especial. O que a torna fascinante é o fato de ela ser uma espécie 
migratória. 

Centenas de milhões de borboletas escapam do inverno nos EUA 
indo para o México. A migração é dividida pelas montanhas Rochosas, 
a cordilheira que corta a América do Norte como uma espinha dorsal. 
As monarcas que vão para o México são as que estão do lado leste das 
Rochosas. As que estão do lado oeste vão para o sul da Califórnia. 

Ver milhares de borboletas voando é um espetáculo 
inesquecível. Às vezes, elas obscurecem o céu. É incrível imaginar que 
criaturas tão frágeis, pesando meio grama, sejam capazes de voar por 
milhares de quilômetros. Não só isso, elas sabem, todos os anos, 
exatamente para onde ir, sempre retornando aos mesmos lugares. 

Um ano significa quatro gerações de monarcas. De alguma 
forma, a tradição é transmitida de geração a geração. Na ausência de 
mapas, talvez as borboletas usem algum outro mecanismo de 
navegação. O biólogo Fred Urquhart sugeriu que elas seguem a difusão 

em direção ao sudoeste de sua comida favorita, o soro leitoso 
secretado por certas plantas, incluindo a soja. Ninguém sabe ao certo. 

Estudos climáticos mostram que o efeito estufa está ameaçando 
os nichos ecológicos mexicanos para onde migram as monarcas do 
leste. Modelos preveem que, se nada for feito para controlar a emissão 
de gases durante as próximas décadas, e se a temperatura global 
continuar a subir, instabilidades climáticas vão causar um aumento na 
precipitação (chuva e até neve) nessas regiões muito além da 
tolerância das frágeis borboletas. A situação piora ainda mais com o 
desflorestamento que já ocorre na região. Alguns especialistas acham 
que as borboletas vão encontrar outros lugares para passar o inverno, 
talvez mais ao sul, mas isso é apostar no desconhecido. Infelizmente, 
nós somos uma espécie que só sabe reagir quando não tem outra 
saída. Só espero que não sejam as pobres borboletas a pagar pela 
nossa estupidez. 

 
(Marcelo Gleiser é professor de física teórica do Dartmouth College, em 
Hanover (EUA), e autor do livro “O Fim da Terra e do Céu”.    (Folha de 
S.Paulo, 30/11/2003.)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPREENDENDO O TEXTO... E O GÊNERO. 
01. O texto de Marcelo Gleiser pertence a um gênero conhecido 

como texto de divulgação científica. Com base no texto do 
cientista, indique o item que expressa a finalidade desse gênero 
textual. 
a) Descrever ações; ensinar como se faz alguma coisa. 
b) Narrar uma história ficcional. 
c) Relatar experiências pessoais. 
d) Transmitir conhecimentos; expor um conteúdo de natureza 

científica. 
 
02. O texto se inicia com uma citação a respeito de borboletas e de 

certo ponto em diante passa a tratar das borboletas americanas 
conhecidas como monarcas. Contudo, o assunto central do texto 
não são as borboletas. Qual é o verdadeiro tema do texto? 

 
03. É comum os textos de divulgação científica fazerem uso de 

conceitos e de terminologia científica básicos. Identifique no 
texto lido conceitos, palavras ou expressões próprios da ciência e 
as áreas científicas a que eles dizem respeito. 

 
04. O texto lido foi publicado num caderno de ciência de um jornal 

de grande circulação. Considerando a linguagem a forma como o 
assunto foi conduzido pelo autor, conclua: O texto foi escrito 
para leitores que também são cientistas ou para um público 
amplo e heterogêneo, com conhecimentos mínimos de ciência? 
Por quê? 

 
05. Os textos de divulgação científica têm compromisso com a 

transmissão de saberes; portanto, trata-se de um gênero que 
reúne algumas das características dos gêneros que circulam nas 
escolas, como o texto didático e o verbete de enciclopédia. 
Identifique no 3º parágrafo do texto lido um trecho que tenha 
uma clara intenção didática. 

 

Efeito borboleta na ciência e no cinema 
O filme Efeito Borboleta, dirigido por Eric Bress e J. 

Mackye Gruber, inspira-se num estudo do cientista Edwar 
Lorenz, intitulado “Pode o bater das asas de uma borboleta no 
Brasil desencadear um tornado no Texas?”. O cientista trata da 
teoria do caos e procura mostrar como fatores aparentemente 
insignificantes podem ocasionar resultados catastróficos. 

No filme de Bress e Gruber, o ator Ashton Kutcher 
interpreta um rapaz que tem a habilidade de voltar ao seu 
próprio passado e alterá-lo. Como consequência, todo o seu 
futuro se modifica, o que pode ocasionar resultados 
surpreendentes. Vale a pena conferir! 
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06. A estrutura de um texto de divulgação científica não é rígida, pois 
depende do assunto e de outros fatores da situação de 
produção, como: quem produz o texto, para quem, com que 
finalidade, em que veículo, em que momento histórico, etc. 
Apesar disso, o autor geralmente apresenta no primeiro ou no 
segundo parágrafo a ideia principal (uma afirmação, um 
conceito), e a desenvolve nos parágrafos seguintes, por meio de 
exemplos, comparações, resultados objetivos de experiência, 
dados estatísticos, relações de causa e efeito, etc. 
a) Identifique no 2º parágrafo duas frases que sintetizam a 

ideia principal desenvolvida pelo texto. 
b) A citação inicial de que “o bater das asas de uma borboleta 

na África pode causar chuvas no Paraguai” ilustra a ideia 
principal do texto? Por quê? 

 

07. No 3º, no 4º e no 5º parágrafos, o autor procura explicar a 
complexa relação existente entre o efeito estufa e o clima. 
Segundo ele, o “clima é regido por equações não-lineares”. Com 
base nas informações veiculadas pelo texto, conclua: 
a) O que é efeito estufa? 
b) Por que a não-linearidade do clima dificulta os estudos sobre 

o efeito estuda? 
 

08. A partir do 6º parágrafo, o autor usa o exemplo das borboletas 
monarcas para ilustrar a ideia principal do texto. 
a) Que comportamento das borboletas ocorre todos os anos? 
b) Que consequências do efeito estufa, produzido em grande 

parte pela emissão de gás carbônico nos Estados Unidos, 
pode afetar o comportamento das borboletas monarcas? 

c) Esse fato ilustra as frases “Quando o assunto é clima, o 
mundo é mesmo unido. A atmosfera não conhece 
fronteiras” e “o bater das asas de uma borboleta na África 
pode causar chuvas no Paraguai”? Justifique sua resposta. 

 

09. Apesar de a finalidade principal dos textos de divulgação 
científica ser a transmissão de um conhecimento científico, às 
vezes o autor pode defender um ponto de vista. O último e o 
penúltimo parágrafos do texto lido, por exemplo, embora ainda 
tratem das borboletas monarcas, retomam o tema central e 
apresentam um posicionamento claro do autor sobre o problema 
do meio ambiente. 
a) Que frases do último parágrafo resumem esse 

posicionamento? 
b) Na sua opinião, o risco do desaparecimento das borboletas 

monarcas é capaz de alterar o comportamento de países 
altamente poluentes, como os Estados Unidos? 

10. Nos textos de divulgação científica geralmente predomina a 
impessoalidade, isto é, o autor aborda o tema sem fazer 
referências diretas a si mesmo, o que leva a evitar o uso de 
formas linguistas e gramaticais como eu acho, na minha opinião, 
etc. Na prática, porém, nem sempre isso acontece. 
a) Identifique, no texto lido, uma marca linguística que 

evidencia gramaticalmente a pessoa do autor. 
b) Identifique situações que evidenciam um posicionamento 

pessoal do autor diante do tema dado. 
c) O posicionamento do autor revela uma intenção da parte 

dele. Qual é essa intenção? 
 

11. Observe a linguagem empregada no texto. 
a) Que tempo e modo predominam entre as formas verbais 

empregadas? 
b)  Qual a variedade linguística foi empregada: a variedade 

padrão formal, a variedade padrão informal ou uma 
variedade não padrão? 
Considerando-se o assunto e o veículo em que o texto foi 
publicado, pode-se afirmar que esse tipo de linguagem é 
adequado à situação? Por quê? 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Trata-se de um texto expositivo, que tem por finalidade 

transmitir conhecimentos de natureza científica a um público o mais 

amplo possível. Tem uma estrutura constituída por uma ideia principal 
― uma afirmação, um conceito ―, desenvolvida por meio de “provas” 
(exemplos, comparações, relações de causa e efeito, resultados de 
experiências, dados estatísticos, etc.), e conclusão, que é facultativa. 
Apresenta linguagem clara, objetiva e geralmente impessoal. Emprega 
a variedade padrão da língua, com a presença de termos e conceitos 
científicos relativos a uma ou mais áreas do conhecimento, e verbos 
predominantemente no presente do indicativo.  

Para muitos autores (entre eles, Luiz Antônio Marcuschi), esse 
texto em estudo também recebe a denominação de texto científico, 
tão e somente. Fique atento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZINDO O TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

O assunto sobre o qual você irá produzir o seu texto de 
divulgação científica é o efeito estufa e aquecimento global.  

Para ampliar o seu conhecimento sobre o tema, leia jornais, 
pesquise livros, enciclopédias, revistas voltadas a assuntos científicos e 
também na Internet, se possível. 

Como o efeito estufa é amplo, convém que sua abordagem seja feita a 
partir de alguns assuntos relacionados a ele, entre os quais sugerimos: 

 O que é o efeito estufa e como ocorre. 
 Quem polui mais. 
 As principais consequências de um agravamento do efeito 

estufa na Terra. 
 O que é o Protocolo de Kyoto, 
 O efeito estufa e o Brasil. 
 O efeito estufa e a saúde. 
 Dados estatísticos relacionados ao efeito estufa. 
 Últimas notícias sobre o efeito estufa. 
Para produzir o seu texto de divulgação científica, siga estas 
instruções: 
a) Planeje o texto, tendo sempre em vista o perfil dos leitores. 
b)  Inicie o texto com um parágrafo que coloque em evidência 

uma tese ou apresente o assunto que será exposto. Em 
seguida, desenvolva a tese ou o assunto por meio de 
“provas”, dando exemplos, fazendo comparações, 
explicitando relações de causa e efeito, fornecendo dados 
estatísticos, etc. Se possível, apresente uma conclusão. 

c) Empregue uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Escreva 
na variedade padrão da língua e use verbos 
predominantemente no presente do indicativo. 

d) Concluído o texto, revise-o de acordo com as orientações do 
boxe Avalie seu texto de divulgação científica e faça 
alterações, se necessário. 

 
ALGUNS TÓPICOS PERTINENTES AO ASSUNTO 

EFEITO ESTUFA — É um fenômeno natural. Os gases que 
compões a atmosfera retêm no planeta parte do calor recebido do Sol. 
Esse efeito é potencializado e se torna prejudicial, provocando o 
aquecimento global, quando há um aumento na concentração dos 
gases do efeito estufa — como o dióxido de carbono. 
 

IPCC —Os relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas estabelecem que o aumento do efeito estufa provoca a 
elevação da temperatura média da Terra. Se continuar, segundo as 
projeções do IPCC, no melhor dos casos,  até 2100 haverá um aumento 

AVALIE SEU TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
Verifique se seu texto transmite de modo simples e 

claro, a leitores leigos ou principiantes, um conhecimento 
de natureza científica. Se apresenta na estrutura uma ideia 
principal ― uma afirmação, um conceito ― e a desenvolve 
por meio de exemplos, comparações, relações de causa e 
efeito, resultados de pesquisas e testes, dados estatísticos, 
etc. Se faz uma boa distribuição das ideias em parágrafos e 
se os verbos estão predominantemente no presente do 
indicativo. Se há alguns termos da linguagem científica, 
esclarecidos no próprio texto. Se a linguagem tende à 
impessoalidade e está de acordo com a variedade padrão. 
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entre 1,1 °C e 2,9 °C na temperatura. A pior situação prevê um 
aumento entre 2,4 °C e 6,4 °C. 
 

CONSEQUÊNCIAS —  As geleiras dos polos já começam a 
derreter e o Ártico pode ficar sem gelo no verão a partir de 2030. O 
nível do mar poderá se elevar entre 18 e 59 centímetros até 2100, 
colocando em risco as cidades costeiras e nações insulares. Populações 
deverão se deslocar e, assim, aumentar o número de refugiados do 
clima. Ondas de calor, secas, enchentes e ciclones serão mais 
frequentes e intensos. [...] 
 

BRASIL — Contribui para o efeito estufa sobretudo com o 
desmatamento da Amazônia. Contrariando tendência dos últimos anos, 
em 2007 o ritmo de destruição da floresta aumentou no segundo 
semestre. 
 

ACORDO DE BALI — Foi a mais recente das conferências 
internacionais sobre questões ambientais e visou à preparação para 
um acordo pós-Protocolo de Kyoto. Pelo acordo, todos os países 
reconhecem que são responsáveis pelo aquecimento global e se 
comprometem a tomar medidas para contê-lo. 
 
 

OS 3 R’s — A política dos 3 R’s é o caminho mais equilibrado para 
resolver o problema da emissão de carbono na atmosfera. É 
importante que todos compreendam que a ordem dos fatores altera o 
resultado final e que cada um faça a sua parte: 
 
 REDUZA — embalagens plásticas, sacolinhas, embalagens 

individuais, embalagens não-recicláveis; 
 REUTILIZE — embalagens, potes de vidro, garrafas; 
 RECICLE — papel, vidro, plástico, metal. 
 

100 anos é o tempo mínimo necessário para que uma sacolinha 
de plástico se decomponha na natureza. Dependendo das condições a 
que o produto estiver exposto, esse tempo pode dobrar. 
 

CALCULE EMISSÕES — Uma residência que consome em média 
390 kWh/mês de energia elétrica, mais um botijão de 45 metros 
cúbicos de gás por mês e produz diariamente em torno de 20 quilos de 
lixo emite, no período de um ano, 3,7 toneladas de CO2 todos os dias. 
O cálculo pode ser feito sem esforços através do site 
www.iniciativaverde.org.br , no qual um mecanismo calcula ainda a 
quantidade de carbono emitido em deslocamentos e em viagens. Além 
de mostrar o tamanho do problema, o site oferece ainda dicas que 
ajudam indivíduos e empresas a diminuir o volume de emissões. 
 

1,84 t de gás carbônico por habitante é o quanto o Brasil emitiu 
em 2007, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal 
responsável pelo planejamento de longo prazo do setor energético do 
País. No mesmo período, os Estados Unidos emitiram o equivalente a 
19,61 toneladas/habitante e o Japão, 9,5 toneladas/habitante. 

 
 
Veja um outro Texto de Divulgação Científica 
 

Ele também engorda as crianças 
 

Criança reage ao estresse de modo parecido ao dos adultos. A 
pesquisadora Elizabeth Susman, da Universidade Penn State (EUA), 
comprovou a ligação entre o excesso de cortisol e de peso, 
notadamente nas garotas. Ela avaliou 111 meninos e meninas com 
idades entre 8 e 13 anos à procura de sintomas de depressão e mediu 
os níveis do hormônio em amostras de saliva após atividades 
estressantes, como fazer contas mentais. “Houve grande aumento de 
cortisol em todos, porém nas meninas isso pareceu diretamente 
associado ao ganho de peso”, […]. Uma das hipóteses é a interação 
entre as mudanças bioquímicas patrocinadas pelo estresse sobre o 
hormônio feminino estrogênio. 

O pesquisador Steve Garasky, da Universidade de Iowa (EUA), 
observou que o casamento entre a obesidade e o estresse começa 
cedo. Ele analisou crianças de 7 anos até jovens de 15 e verificou que, 
entre aqueles que sofriam algum tipo de estresse, 56% tinham 
sobrepeso ou estavam obesos. Garasky constatou que o ambiente e o 
humor materno têm papel importante. “Quando a mãe é estressada e 
as crianças vivem em uma casa com comida adequada – e talvez isso 
seja a comida do conforto, como doces e chocolates – é possível que 
comam mais”, diz o cientista. Além de depressão, problemas 
socioeconômicos e falta de orientação para o futuro, estudos mostram 
que a falta de atenção dos pais em relação aos problemas dos filhos é 
outro fator que estressa as crianças. 

 
(PEREIRA, Cilene; TARANTINO, Mônica. Ele também engorda as crianças. 
ISTOÉ, São Paulo: Editora Três, n. 2127, ago. 2010, p. 94. [Adaptado]) 

 
 
 
 


