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Resumo: Este trabalho traz um recorte de resultados de uma pesquisa interdisciplinar que está sendo realizada 
pela Área de Educação Química, do Instituto de Química, e projeto TEXTQUIM, do Instituto de Letras, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com apoio do projeto TERMISUL. São estudados aspectos 
lingüístico-textuais, terminológicos e didático-conceituais de manuais acadêmicos de Química, explorando-se, 
mais recentemente, também condições de tradução. São focalizados aqui, nos capítulos em português sobre 
Ligação Química, o uso de advérbios terminados em –mente e verbos poder e dever. Em Equilíbrio Químico, 
Equilíbrio Iônico e Ligação Química, são examinadas as expressões anunciadoras de paráfrase isto é , ou seja e 
em outras palavras. Trata-se de estudo ainda em andamento, mas já se percebem preferências na formulação 
textual quanto à presença, freqüência e funcionalidade dos elementos lingüísticos antes referidos, bem como se 
nota que a inter-relação com especialistas da área de Química contribui para uma melhor compreensão da 
funcionalidade lingüística 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

Apresentamos aqui um recorte dos resultados de uma pesquisa interdisciplinar em Letras e Educação 

Química que tem integrado pesquisadores de Terminologia/Lingüística Aplicada e de Educação Química, 

congregando, desde março/2001, em torno do manual acadêmico-didático de Química, professores e alunos 

bolsistas UFRGS/CNPq e FAPERGS, do Instituto de Química e do Instituto de Letras da UFRGS. Tal 

integração é necessária e inerente, visto que a pesquisa textual-terminológica, como bem sabemos, demanda 

cooperação entre conhecimentos sobre linguagem e conhecimentos sobre uma determinada ciência ou 

especialidade. Há, portanto, quase que naturalmente, uma aproximação entre quem se dedica a estudar e/ou 

repertoriar uma dada linguagem especializada e o especialista que a produz ou utiliza.  

Na pesquisa são tratados aspectos lingüístico-textuais, terminológicos e didático-conceituais de manuais 

acadêmicos, explorando-se, mais recentemente, também suas condições de tradução.  

Neste artigo, a título de amostra, serão focalizadas análises procedidas no texto em português. Nos capítulos que 

tratam da temática Ligação Química, Equilíbrio Químico e Iônico são examinados o uso das expressões 
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anunciadoras de paráfrase isto é ,ou seja e em outras palavras. Advérbios terminados em –mente e o uso dos 

verbos poder e dever são observados nos capítulos dedicados ao tema Ligação Química. 

O interesse pelo texto de Química, tanto por parte dos Estudos da Linguagem, quanto por parte da Educação 

Química dá-se também em função de uma propalada dificuldade de aprendizagem dessa ciência, provavelmente 

associada à maneira como o conhecimento científico é representado em materiais didáticos. Nesse contexto, 

partimos de uma pré-suposição de três dimensões.  

Primeiro, que reconhecer o uso de advérbios terminados em –mente pode ajudar a traçar um perfil inicial sobre 

modus dicendi de Química. Segundo, que identificar expressões anunciadoras de paráfrase pode contribuir para 

uma percepção da clareza e do didatismo de enunciados que reportam a um antecedente já mencionado. E, por 

fim, que a observação dos usos dos verbos PODER e DEVER e dos sujeitos a eles relacionados, sendo esses 

verbos compreendidos como índices de enunciação e de modalização, pode revelar o comprometimento dos 

sujeitos autores e as instâncias dos objetos da Química, tendo-se em vista o universo textual e comunicativo em 

foco. 

Ressaltamos que resultados e indicativos aqui apresentados, sobretudo os gerados na parte sobre Ligação 

Química, têm caráter provisório e limitado à extensão do corpus.  

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os manuais que abastecem nosso corpus, na parte do estudo com língua portuguesa, são aqueles 

majoritariamente utilizados por estudantes de graduação em Química das diferentes ênfases do curso e de outros 

cursos universitários da UFRGS, tais como Farmácia e Engenharias. São cinco manuais acadêmicos de Química 

Geral (ATKINS, 2002; BRADY, 1986; MAHAN, 1995; MASTERTON, 1990; e RUSSEL,1994), doravante 

respectivamente identificados como manuais A, B, C, D e E: 

A – ATKINS, Peter & Jones, Loretta, Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio 

ambiente, 1.ed, Porto Alegre: Artmed, 2002. 914p. 

B – BRADY, James E. & HUMISTON, Gerard E., Química Geral, 2.ed, vol.2, Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1986. 662p. 

C – MAHAN, Bruce M. & MYERS, Rollie J. Química, um curso universitário, 4.ed, São Paulo: 

Edgard Blücher, 1995. 582p. 

D - MASTERTON, William L; SLOWINSKI, Emil J. & STANITSKI, Conrad L. Princípios de 

Química, 6.ed, Livros Técnicos e Científicos, 1990, 681p. 

E –RUSSEL, John B., Química Geral, 2.ed, vol.2, São Paulo: Makron, 1994. 1268p. 

Referência de conhecimento, os macrotemas “Equilíbrio” e “Ligação Química” integram um conjunto de temas 
apontados em pesquisa direta junto a professores de nossa Universidade como os mais importantes e os de maior 
convergência conceitual na Química Geral (SILVA, EICHLER, DEL PINO, 2001). Esses temas são objeto de 
estudo interdisciplinar5 em curso, de maior abrangência, sobre o texto de manuais acadêmicos de Química em 
língua portuguesa (FINATTO, ENZWEILER, HUANG, EICHLER, DEL PINO, 2002). 

                                                           
5 O estudo desses textos, aqui enfatizado apenas na parte do tema “Ligação Química”, integra as pesquisas 
Análise conceitual dos enunciados da Química no discurso da formação inicial de professores, proposta e 
coordenada pela AEQ/UFRGS, http://www.iq.ufrgs.br/aeq, e Análise textual assistida por computador: 
reconhecimento lingüístico-terminológico do texto técnico-científico de química em português – da coesão 



Os materiais foram escaneados e digitalizados em formato .DOC e .TXT. A análise quantitativa dos elementos 

aqui em destaque, advérbios, verbos e expressões anunciadoras de paráfrase, foi feita com auxílio do software 

Wordsmith tools. Com essa ferramenta é possível realizar um levantamento de quantas vezes determinada 

expressão aparece e que sejam listados todos os seus contextos de ocorrência.  

Após o exame manual de cada um dos contextos, os escores de ocorrência são colocados sob a forma de gráficos 

tendo-se em vista uma melhor observação de preferências e de quantidades de uso em cada um dos cinco 

manuais. Em seguida, é procedida uma classificação prévia dos elementos sob exame para fazer uma análise 

qualitativa. A análise qualitativa das ocorrências, por fim, depende de uma inter-relação entre profissionais de 

Educação Química e de Lingüística envolvidos nesta pesquisa.  

Buscamos, assim, apreciar a funcionalidade textual, nos tópicos sob exame, sob dois pontos de vista: o 

lingüístico e o químico. Este relacionado à dimensão conceitual dos enunciados, e aquele associado a elementos 

textuais como coesão, coerência e as estruturas e práticas terminológicas.  

 

 

2.1 CLASSIFICAÇÕES DE OCORRÊNCIAS EM CONTEXTOS FRASAIS 

A seguir apresentamos as classificações usadas para a análise dos contextos frasais de advérbios terminados em 

–mente (2.1.1), de expressões anunciadoras de paráfrase (EAP) (2.1.2) e dos verbos PODER e DEVER (2.1.3) 

 

2.1.1 Advérbios terminados em -mente 

Os advérbios terminados em –mente são classificados pela gramática tradicional como advérbios de modo. Isso 

significa que, em linhas gerais, acompanhando um verbo, definem o como algo é feito, dito, processado, etc. 

Nessa identificação genérica como “de modo”, esses vocábulos expressam também freqüência, quantidade, 

duração, especificidades, intensidade, etc. 

Ao examinarmos nossas listagens de ocorrências, verificamos uma variedade bastante grande de advérbios 

terminados em –mente. E, em função da classificação da gramática tradicional ser bastante limitada e o tema dos 

advérbios terminados em -mente ser bastante complexo, tal como confirmou o trabalho de Tosqui (2002) e 

Tosqui e Longo (2003), estabelecemos uma classificação prévia que, sem grandes pretensões, pretende apenas 

auxiliar uma ponderação inicial sobre tipos de advérbios do texto de Química. A classificação está indicada na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1- Classificação prévia de advérbios 
Advérbio de Comportamento (AC) 
 
Eles são um par que simultaneamente ocupa o orbital 1s de cada átomo de hidrogênio ligado (Advérbio de 
Comportamento -  Manual E) 
Advérbio de Comparação (ACo) 
 
As hibridizações correspondentes são, respectivamente, sp, sp2, sp3, sp3d e sp3d2 (Exemplos 10.5 e 
10.7).(Advérbio de Comparação – Manual C) 
Advérbio Terminológico Específico (ATE-e ) 

                                                                                                                                                                                     
à enunciação,  Projeto TEXTQUIM, proposto e coordenado por M.J.B. Finatto, contando com apoio do Projeto 
Terminológico Cone Sul, TERMISUL, Instituto de Letras, UFRGS, www.ufrgs.br/termisul. 



 
Esta modificação é feita quimicamente pela dopagem do sólido, ou seja, espalhando-se pequenas quantidades 
de impurezas através dele. (Advérbio Terminológico Específico – Manual A) 
Advérbio Terminológico Amplo (ATE-a) 
 
Se a afinidade eletrônica é alta, é energeticamente favorável que um elétron seja ligado a um átomo (Advérbio 
Terminológico Amplo – Manual A) 
 
Um átomo neutro pode também ser altamente polarizante se for pequeno, porque seu núcleo pode 
exercer(Advérbio de Intensidade – Manual E) 
Advérbio de Freqüência (AF) 
 
No entanto, ligações duplas raramente são encontradas entre os elementos do Período 3 ou períodos 
superiores, porque os átomos são tão grandes que a interação lateral (Advérbio de Freqüência – Manual A) 
 Advérbio Quantificador (AQ) 
 
Como o nitrogênio tem cinco elétrons de valência, um destes orbitais híbridos estará duplamente ocupado 
(45).(Advérbio Quantificador – Manual A) 
 Advérbio de Intensidade (AI) 
 
Moléculas de corantes têm importância comercial porque são intensamente coloridas.(Advérbio de 
Intensidade – Manual A) 
 
 Advérbio Especificador (AE) 
 
O átomo de carbono à direita tem exatamente a mesma estrutura; há dois elétrons em cada (Advérbio 
Especificador – Manual C) 
Advérbio de Restrição (AR) 
 
 a estrutura de Lewis não mostra a forma da molécula, mas somente o padrão das ligações. (Advérbio de 
Restrição – Manual A) 
 Advérbio Opinativo (AO) 
 
 Atualmente, a quarta ligação deverá, provavelmente, localizar-se o mais afastado possível das outras três, 
(Advérbio Opinativo -  Manual E) 
 Advérbio Temporal (AT) 
 
 Atualmente, a quarta ligação deverá, provavelmente, localizar-se o (Advérbio Temporal – Manual E) 
 Outros (OU) 
 
modo tal que possuem o mesmo sinal na mesma região do espaço, suas funções de onda (linhas vermelhas) 
interferem construtivamente dando origem a regiões com maiores amplitudes entre os dois núcleos (linhas 
azuis). (Outros – Manual A) 
 

Segue uma especificação de cada tipo adverbial proposto, elaborada com aproveitamento de algumas indicações 

de Neves (1990) e Tosqui(2002): 

• AC - Advérbio que determinam como algo acontece, o comportamento de alguma substância, etc. 
• ACo – Advérbios derivados de palavras que estabelecem uma comparação entre dois ou mais 

elementos. 
• ATE-e - Advérbios derivados de termos utilizados somente em Química. 
• ATE-a – Advérbios provenientes de termos usados na área da Química, mas que também são usados em 

outras áreas científicas. 
• AF - Advérbios que indicam a freqüência com que algo ocorre. 
• AQ – Advérbios que indicam quantidade. 
• AI – Advérbios que indicam a força/intensidade. 
• AE - Advérbios que se referem a um elemento determinado, caracterizando-o especificamente. 
• AR - Advérbios que restringem ou limitam alguma ação ou dizer 



• AO – Advérbios que demonstram uma posição do enunciador sobre o que fala. 
• AT – Advérbios que indicam quando algo ocorre. 
• OU – Nessa classe estão os advérbios que não conseguimos classificar em nenhuma das opções acima. 

 

Cada um dos contextos de ocorrências dos advérbios sob exame, colhidos apenas de capítulos sobre Ligação 

Química, foi tentativamente agrupado por tipos com base na Tabela 1. Essa classificação, como já mencionamos, 

objetiva a auxiliar uma compreensão do uso e da funcionalidade desses elementos. 

 

2.1.2 Expressões anunciadoras de paráfrase 

Paráfrase é o redizer de um enunciado sob formas estruturais diferentes. Segundo Koch (2001), na paráfrase tem-

se um mesmo conteúdo semântico apresentado sob formas estruturais diferentes, sendo que a reapresentação de 

conteúdo sofre alguma alteração. Essa alteração consiste muitas vezes em ajustamento, reformulação, 

desenvolvimento, síntese ou precisão maior do sentido primeiro. A reformulação é geralmente antecedida por 

determinadas expressões lingüísticas, que a anunciam. É o caso de ou seja, isto é e em outras palavras. 

Para uma melhor compreensão desses encadeadores textuais no texto de Química, observamos cada um 

dos seus contextos de ocorrência de acordo com uma funcionalidade lingüística e a uma funcionalidade 

conceitual. Essa dicotomia tem o seguinte escopo: 

• há funcionalidade lingüística quando há um bom encadeamento e remetimento entre o antecedente e 

sua reformulação, como no exemplo abaixo: 

 

• há funcionalidade conceitual quando há adequação conceitual, correção referencial do enunciado, 

relativa ao mundo de entes envolvidos e à área de conhecimento químico. 

A partir dessa classificação buscamos analisar os enunciados em que ocorrem expressões anunciadoras de 

paráfrase. Assim, imaginamos poder distinguir enunciados que são funcionais lingüisticamente, mas não 

conceitualmente. Nesse caso, ter-se-ia uma boa estrutural frasal, mas não um conceito referencialmente 

adequado. Isso pode ser exemplificado na frase: 

A cadeira, ou seja, um instrumento de corte na cozinha, é composta de água. 

 

Por outro lado, o inverso também seria possível. Buscamos então poder assinalar um enunciado que não 

fosse funcional lingüisticamente, mas sim conceitualmente, ou seja, um enunciado com conceito adequado, 

porém com uma estrutura lingüística confusa, como o exemplo abaixo: 

A estrutura da cadeira do século XVII, ou seja, é uma forma intermediária entre I e II,  e não pode ser 

representada satisfatoriamente por um simples desenho. 

Conforme a distinção antes referida, em cada contexto de expressão anunciadora de paráfrase observamos se 

havia FL (funcionalidade lingüística) e/ou FC (funcionalidade conceitual). 

 



2.1.3 Verbos PODER e DEVER 

PODER e DEVER são identificados na literatura de Estudos Lingüísticos e de Filosofia da Linguagem como 

verbos que têm um perfil de marcadores deônticos, que dizem respeito aos condicionamentos sobre seres ou 

objetos dos quais se trata. Relacionam-se, assim, às ontologias e também às suas contingências. 

Esses verbos, em geral, são contrastados com os marcadores epistêmicos, elementos lingüísticos que servem 

para assinalar crenças do enunciador em relação ao que enuncia. É caso, por exemplo, dos verbos ACREDITAR, 

SABER, SUPOR ou da expressão TER CERTEZA DE. Aqui, como se percebe, o foco incide mais sobre o 

sujeito do que sobre os seres ou objetos de que trata. 

Conforme sintetiza Dubois et. al (1978, p.413), na condição de auxiliares modais, PODER E DEVER, entre 
outros verbos, são elementos de modalidade porquanto exprimam as modalidades lógicas da contingência versus 
da necessidade, da probabilidade versus possibilidade. O autor explica que, com seu emprego, o sujeito 
enunciador assinala a ação expressa pelo verbo principal como possível, necessária, como conseqüência lógica 
ou como resultado de uma decisão. Também comenta que, desde os trabalhos pioneiros de Bally de 1913, a 
modalidade é reconhecida como aquilo que, agregado ao dictum, está relacionada à intervenção do falante na 
medida em que manifesta seus juízos sobre aquilo que diz. Nessa condição, qualquer modalidade, incluindo a 
associada a PODER e DEVER, como é fácil concluir, é sempre epistêmica num sentido amplo. 

Independentemente de natureza mais epistêmica ou mais deôntica, observamos aqui apenas modalidade 
pessoalizada nas flexões com sujeito NÓS, um sujeito que tende a pouco aparecer de modo direto em textos 
científicos da área de ciências exatas e da terra, ficando geralmente oculto sob a desinência verbal. Essa “pessoa” 
naturalmente extrapola um sujeito gramatical, embora o contenha, e, conforme assinala Benveniste (1995, 
p.250), não é um “eu” quantificado ou multiplicado pelo NÓS, mas é um “eu” dilatado além da pessoa estrita, ao 
mesmo tempo que é acrescido de contornos vagos. 

Assim, os contextos pessoalizados de DEVER e PODER são observados tendo em vista colher mais dados sobre 
a presença expressa da relação dialógica entre o EU redator-autor do manual de Química e o EU destinatário, o 
leitor. Serão também observadas as flexões com SE, que dão efeito de impessoalidade, comparadas com as 
flexões de terceira pessoa. Outros detalhes sobre esses verbos, noutro tema de Química, podem ser vistos em 
FINATTO, DEL PINO e ECIHLER, 2003.  

Embora tenhamos ensaiado uma classificação para as ocorrências desses verbos pessoalizados, ela nos pareceu 
pouca produtiva. Desse modo, preferimos apenas registrar que tipos de verbos principais acompanham a 
pessoalização do auxiliar. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 ADVÉRBIOS TERMINADOS EM –MENTE 

Notamos que há significativa variedade de advérbios terminados em –mente em Química, haja vista que numa 

amostra textual de textos de Imunologia a variedade foi bem menor, de um(1) advérbio em Imunologia para 

quatro(4) em Química. Nesse recorte do nosso corpus, chegamos a um total de 1.330 advérbios em um universo 

de 76.089 palavras. Isso corresponde a 1,75% do universo de palavras. 

Desses 1.330 advérbios identificados, temos 191 advérbios diferentes, o que representa um percentual de 14,36% 

em relação universo total de ocorrência dos advérbios. Todos os 1.330 contextos desses advérbios foram 

examinados com o objetivo de identificar uma tipologia. O Gráfico 1, a seguir, de acordo com os tipos da Tabela 

1, sintetiza a classificação preliminar dos 191 advérbios diferentes. Como se vê, predominam os advérbios de 

comportamento (AC), enquanto são minoria os advérbios terminológicos específicos (ATE-e ). Vale também 

observar a freqüência de advérbios opinativos. 
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Percentual de Tipos Adverbiais no tema  Ligação Química

 

LEGENDA: AC - Advérbio de Comportamento, ACo - Advérbio de Comparação, AI - Advérbio de 
Intensidade, AE - Advérbio Especificador, AO - Advérbio Opinativo, AF - Advérbio de Freqüência, 
OU – Outros, ATE-a - Advérbio Terminológico Amplo, AQ - Advérbio Quantificador AR - Advérbio 
de Restrição, ATE-e - Advérbio Terminológico Específico 

 

Outro achado da investigação com esses advérbios é que há manuais que os usam mais do que outros. Por 

exemplo, os manuais A (ATKINS) e E (RUSSEL) apresentam um maior uso do que os outros três. O manual 

que menos os emprega é o C (MASTERTON). 

 

3.2 EXPRESSÕES ANUNCIADORAS DE PARÁFRASE 

A análise das expressões anunciadoras de paráfrase não se limitou somente aos capítulos no tema Ligação 

Química, mas se estendeu também aos capítulos dedicados aos temas Equilíbrio Químico e Equilíbrio Iônico. 

Nesses capítulos, há um total de 164 ocorrências dessas expressões.  

Apesar de não ser uma grande quantidade frente ao universo total de palavras, nosso maior interesse é sobre a 

qualidade do seu uso. Muitas vezes, o fato de um manual apresentar uma maior quantidade de anunciadores não 

significa que o autor as esteja usando de modo funcional, tanto lingüística quanto conceitualmente. Uma visão 

quantitativa do uso dessas expressões nos cinco manuais nos três temas é mostrada no Gráfico 2 : 
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Assim como temos enunciados que são funcionais simultaneamente lingüística e conceitualmente, há casos 

de funcionalidade isolada. A Tabela 2 traz dados dos cinco manuais estudados nos três temas envolvidos no 

que diz respeito aos contextos com expressões anunciadoras de paráfrase. A Tabela 3 ilustra a distribuição de 

funcionalidade lingüística e conceitual dessas expressões. 

 

Tabela 2 -  Número de ocorrência de expressões anunciadoras de paráfrase nos cinco manuais 

  
  

Tabela 3 – Funcionalidade de expressões enunciadoras de paráfrase nos cinco manuais 
 FC NFC 

FL 97 17 
NFL 17 33 

Classificação Nº de Ocorr. em 5 manuais 
 Func.Conc./ não Func.Ling. 17 

 Func.Ling./ não Func.Conc. 17 

 Func.Conc. e Func.Ling. 97 

 Não Func.Conc. e não Func.Ling  33 



 

 

O manual B apresenta um número de 34 expressões anunciadoras de paráfrase. Dessas 34, 16 são consideradas 

funcionais tanto lingüística quanto conceitualmente. Das 18 restantes, 8 são expressões que não são nem 

lingüística nem conceitualmente funcionais. As outras 10 apresentam não-funcionalidade ou do ponto de vista 

lingüístico ou conceitual. Esse é um número que requer atenção. 

 

3.3 VERBOS PODER E DEVER 

Com relação à freqüência de usos dos verbos PODER pessoalizados nos capítulos sobre Ligação Química, 

verificamos homogeneidade entre os diferentes autores para PODER + NÓS, salientando-se que a explicitação 

de nós é rara. O sujeito fica implícito na desinência verbal. De outro lado, em contraste ao NÓS oculto, chama a 

atenção a pequena freqüência de uso de PODE-SE 
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Tabela 4, a seguir, ilustra os percentuais de ocorrências das flexões de PODER e dever em relação ao total de 

palavras dos capítulos. 

 

Tabela 4- Percentuais de freqüência de poder e dever e suas flexões de pessoalização em relação ao número 

de palavras do texto 

VERBOS ATKINS  BRADY  MAHAN  MASTERTON  RUSSEL 
PODER+SE 2 4 6 1 4 

DEVER+SE 1 2 0 1 2 

PODER +NÓS 27 34 50 21 17 

DEVER+NÓS 5 12 6 3 4 
Observação: os percentuais desta tabela foram multiplicados por 100 de modo a se ter uma melhor visualização 
de valores. 

 

 



 

 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 ADVÉRBIOS TERMINADOS EM –MENTE 

A quantidade dos advérbios terminados em –mente é tão grande que temos a impressão que no texto de Química, 

os autores tendem a transformar qualquer palavra em advérbio terminado em –mente.  

Tosqui (2002), citando Bonfim (1988) ressalta que dentre os advérbios de modo apontados pelas gramáticas, o 

grupo mais numeroso é justamente o dos terminados em –mente, formados a partir de adjetivos e, teoricamente, 

seria sempre possível formar modificadores por esse processo.  

Assim, tanto para os autores dos manuais quanto para qualquer falante é muito comum poder transformar uma 

palavra em um advérbio terminado em -mente. A variedade de advérbios encontradas no nosso corpus vai além 

da apreensão de gramáticas tradicionais, como em A moderna gramática da Língua Portuguesa de Evanildo 

Bechara. Essa variedade dificulta uma classificação desses advérbios estudados, uma vez que se têm palavras 

derivadas de diversas classes gramaticais.  

A nossa classificação prévia por tipos não foi suficiente para dar conta de todos os advérbios observados, de 

modo que foi necessário incluir a opção “OUTROS”, ainda que permaneça neles o caráter “de modo”. 

Um outro ponto interessante nessa análise em contextos de ocorrência é a posição do advérbio na frase. Como 

todos os manuais são traduções do inglês, é quase impossível não pensar em eventuais problemas de tradução.  

A modalização por advérbios, um dos focos deste estudo, revela a atitude do falante diante do enunciado que 

produz, atuando sobre algum constituinte ou sobre a sentença como um todo, ou ainda estendendo-se ao 

âmbito da enunciação (TOSQUI,2002, p. 7). Isso significa que um advérbio pode modificar um nome, um 

verbo, ou até mesmo todo um enunciado. Se a posição de um advérbio não for mantida na passagem de um 

texto da L1 para a L2, pode-se modificar um elemento não apropriado, o que pode vir a causar uma falha na 

construção do conhecimento químico para um aluno na fase inicial do curso. 

Além disso, alguns advérbios em inglês são falsos cognatos do português. Casos como eventually e actually 

podem ser confundidos e alterar completamente o entendimento de uma frase. Inclusive, salientamos aqui que já 

foram encontrados nesses manuais de química, exemplos de eventually traduzidos como eventualmente. 

 

4.2 PARÁFRASE 

Os textos estudados são materiais didáticos. Espera-se, portanto, que a linguagem usada seja uma linguagem que 

facilite o entendimento do aluno sobre algum conceito da ciência em foco. Nessa direção, o material didático 

tenderia a usar repetições de algumas informações com o objetivo de explicar, retomar, encadear. É nesse caráter 

didático-repetitivo e de retomadas necessárias que entra o estudo da paráfrase e de seus anunciadores.  

Neste a paráfrase pode ser conceitual e/ou lingüisticamente correta conforme mencionado anteriormente. Por 

exemplo, pode-se dizer "Cadeira, ou seja, um móvel usado para sentar é normalmente feito de madeira”. Esse 



enunciado é tanto lingüística quanto conceitualmente correto. Tem uma estrutura lingüística que reporta a um 

antecedente e o rediz de maneira clara, coesa e coerente, e também pode-se dizer que o redizer é verdadeiro; 

cadeira é um móvel usado para sentar e normalmente é feito de madeira.  

Já, em “Cadeira, ou seja, um instrumento de corte, é normalmente feito de água”, há uma oração 

estruturalmente correta, mas com problemas conceituais. Há uma estrutura lingüística que, como no exemplo 

anterior, reporta a um antecedente e o rediz de maneira clara. O redizer, todavia, não é verdadeiro; cadeira não é 

um instrumento de corte. É interessante notar que, se isso for dito a um ouvinte que não soubesse o que é uma 

cadeira, tal que cadeira equivaleria a uma palavra X estranha, ele entenderia perfeitamente a frase e poderia até 

aceitar que X é um instrumento de corte, normalmente feito de água. 

Conforme vimos, não é suficiente que uma informação esteja conceitualmente correta. É preciso que ela esteja 

estruturada de uma forma que o leitor possa entender. Ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Uma 

informação em um texto didático pode estar estruturalmente correta, mas não terá nenhum valor se seu 

significado for falso. 

A maioria dos contextos que analisamos aponta para um bom uso das expressões anunciadoras de paráfrase 

no texto de Química Geral. No entanto, apesar de termos a grande maioria desses elementos como 

funcionais, há um número significativo dessas expressões que apresentam problemas, tanto lingüísticos como 

conceituais, ou lingüísticos e conceituais. Isso é o que exemplificamos a seguir: 

Facilmente, podemos calcular a concentração de H30+ por meio da expressão da constante de 
equilíbrio: Este valor corresponde a um pH de 11,8, ou seja, uma solução bastante básica. Neste 
momento, é importante perceber que a determinação da concentração de OH- de urna solução de base 
fraca é quase idêntica ao procedimento utilizado para se calcular a concentração de H30+ de um ácido 
fraco. (Funcional Lingüístico/Funcional Químico) 
 
A regra é útil, mas, como já mencionamos, não explica por que este processo ocorre. Em outras 
palavras, qual é a "força motriz" atrás da formação de cloreto de sódio a partir de sódio e cloro? 
Realmente uma questão bem mais básica é: por que qualquer processo ocorre?  
(Não Funcional Lingüístico/Não Funcional Químico) 
 

Há uma tendência do uso das expressões anunciadoras de paráfrase nos temas Equilíbrio Químico (EQ) e 

Equilíbrio Iônico (EI). Porém, há uma mudança no uso dessas no tema Ligação Química (LQ). Aparecem muito 

mais em LQ, sendo que o uso é bem mais variado. Enquanto que em EQ e em EI o uso do ou seja é bem restrito, 

em LQ essa expressão aparece em grande número, contrabalançando com as outras duas estudadas (isto é e em 

outras palavras). Parece que o tema LQ exige uma explicação maior das informações. Havendo uma maior 

número de redizer neste capítulo, nota-se uma preocupação em se fixar um conteúdo por repetição, bem como a 

preocupação de que a explicação dos conceitos fique clara para o aluno.  

Outro ponto interessante é que a não-funcionalidade das expressões anunciadoras de paráfrase pode interferir 

muito mais do que se imagina na estruturação conceitual. Por exemplo, há dois (2) exemplos de isto é que não 

são funcionais no manual B em comparação com onze (11) exemplos que são funcionais. Poderíamos concluir 

que é um número baixo de expressões não funcionais e que o autor faz um bom uso desse elemento. No entanto, 

se a expressão que está sendo mal usada estiver referindo-se a algum conceito muito importante da Química, 

esse mau uso de apenas duas expressões pode prejudicar o aprendizado futuro do aluno em tópicos que venham a 



ser muito mais importantes. Portanto, vale a questão: até que ponto o baixo número de expressões anunciadoras 

de paráfrase não-funcionais representa um número significativo?  

Essa é uma análise que ainda vem sendo feita, visto que nosso maior interesse está em saber em que medida o 

uso da paráfrase antecedida por elementos anunciadores isto é, ou seja e em outras palavras contribui para a 

construção do conhecimento químico.Vários fatores podem ser abrangidos nessa pesquisa das EAP, e muito 

estudo ainda pode, e está sendo feito, envolvendo Química e Letras. 

 

4.3 VERBOS PODER E DEVER 

A observação revelou que PODEMOS e DEVEMOS, assim como PODE-SE/DEVE-SE, tendem a estar 

acompanhados mais por determinados verbos do que por outros. Entre esses verbos, destacamos verbos de ação 

concreta, tais como escrever, e verbos de pensamento ou construção de conhecimento como imaginar, 

considerar, notar, pensar e calcular. Num variado quadro de acompanhamentos de PODER E DEVER, chama a 

tenção a concentração, por exemplo, do verbo calcular, tal que aspectos de representação numérica parecem ser 

mais freqüentes que outros. 

Esses resultados ainda serão aprofundados, de modo que se possa depreender a que o enunciador-autor convida o 

leitor e que tipo de ações estariam vinculadas a um sujeito menos comprometido, expresso pela partícula SE. De 

outro lado, reforça-se a observação de que há maior uso de PODER do que de DEVER em todos os manuais sob 

estudo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do estudo lingüístico aqui destacados, bem como alguns indicativos sobre níveis de adequação 

conceitual e didática dos materiais textuais, revelam o quão produtiva pode ser a investigação sobre os advérbios 

terminados em -mente, sobre o uso de expressões anunciadoras de paráfrase e sobre os verbos PODER e 

DEVER. 

A própria metodologia de análise estatístico lexical e gramatical do texto é, para nós, um item de aprendizagem 

importante, visto que ainda somos exploradores iniciantes desse universo textual. A partir da observação desses 

itens, irradiam-se inúmeros outros pontos de interesse, tanto para o estudo de questões de ensino/aprendizagem 

de Química, quanto para o estudo do texto científico-didático em língua portuguesa com suporte informatizado.  

Entre tantos pontos, a condição de tradução desses textos a partir do inglês, como vimos por alguns dos indícios 

aqui brevemente colocados, enseja estudo contrastivo à parte, o que já vem sendo feito no nosso grupo. 

Finalizando, importa dizer que, independente da dimensão do nosso corpus, quando se adentra ao verdadeiro 

universo de significações que é um texto, compreende-se o quanto é importante não isolar nem seus 

constituintes, nem sujeitos ou a interlocução instaurada, tampouco valores e contextos mais amplos que os 

delimitados pelo o que está concretamente posto nas palavras do texto.  

É nessa direção que vai a nossa pesquisa. Na parte lingüística, buscamos o caminho de uma Terminologia 

textual; partimos da coesão para chegar à enunciação. Na parte cognitivo-conceitual e didática, interessam os 

modos de representação do conhecimento químico, os condicionamentos epistemológicos, as opções 

pedagógicas.  

Mas, num âmbito maior, esse é um trabalho integrado por pontos de vista diferentes a partir de um mesmo objeto 

e que tem nos revelado o quanto cada um de nós, químico ou lingüista, pode somar ao trabalho de equipe e aos 



conhecimentos de cada um, quer sobre ensino, feição da ciência e a construção de seus conhecimentos, quer 

sobre linguagens, textos e terminologias. 
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