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RESUMO 

 

Nesta pesquisa, investiga-se uma experiência em sala de aula com o uso da argumentação no 

ensino de ciências. A necessidade de tornar mais eficiente o processo de ensino e 

aprendizagem de ciências e de ampliar a discussão sobre propostas didáticas para o seu ensino 

determinou a opção pelo tema em estudo. Para isso, tomou-se por base uma das visões da 

argumentação no Ensino de Ciências e enfocou-se o uso de uma Questão Sociocientífica a 

partir de um problema autêntico como uma ferramenta no desenvolvimento de habilidades 

argumentativas. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola de ensino médio integrado ao 

ensino técnico da rede pública federal de ensino do Rio Grande do Norte com alunos do 1° ao 

4° ano. Os objetivos incluíam a elaboração e aplicação do produto educacional, uma 

sequência de atividades sobre o tema escassez de água no Seridó, intitulada ‘Cadê a água que 

estava aqui?’ e avaliar os argumentos produzidos pelos alunos durante esta atividade no que 

diz respeito aos elementos constitutivos, a qualidade, ao conteúdo científico, a natureza das 

propostas e os níveis destas propostas e das refutações. Para a análise dos dados foi elaborada 

uma matriz de elementos do argumento a partir de diferentes autores, além de rubricas de 

análise da qualidade e nível dos argumentos validados na literatura. Os resultados sinalizaram 

que na primeira atividade proposta quanto à estrutura, mais da metade do alunado apresentou 

argumentos com dados, justificativa e conclusão. Com relação à qualidade dos argumentos, a 

partir das combinações dos elementos, mais da metade chegou entre 4 e 5 elementos presentes 

em seus argumentos, entre eles refutação. Na segunda atividade, com relação a qualidade dos 

argumentos e, particularmente no que se refere ao conteúdo científico, observamos uma 

progressão em que apenas um grupo não apresentou dados científicos (coletados na viagem de 

campo) adequados a conclusão. Por outro lado, ressalta-se que apesar da justificativa estar 

relacionada à conclusão, parte dos participantes teve dificuldades em relacionar dados a 

conclusão. Com relação as propostas de resolução para o problema proposto foram de 

natureza técnica, destaca-se além do número expressivo destas, a maioria alcançou níveis 3 e 

4, pois apresentavam mais de uma justificativa distinguindo de forma clara da conclusão. 

Entendemos que as atividades possibilitaram a ampliação da percepção do alunado em relação 

à temática, e ao mesmo tempo incorporar os diversos conceitos científicos em seus 

argumentos. Assim, entendemos que os resultados aqui encontrados ressaltam a importância 

da discussão de temas sociocientíficos (baseados em problemas autênticos) em sala de aula 

para o desenvolvimento das habilidades argumentativas nos alunos com vistas a auxiliá-los 

nos processos de tomada de decisão e no favorecimento do conhecimento científico. 

 

 

Palavras chaves: Argumentação. Ensino de Ciências. Questão Sociocientífica. Caatinga. 

Níveis do argumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this research, we investigate a classroom experience with the use of argumentation in 

science education. The need to make the process of teaching and learning science more 

efficient and to expand the discussion about didactic proposals for its teaching determined the 

choice of the subject matter of study. In order to do so, one of the views of theories of 

argumentation in Science education were taken as base for the use of a Socioscientific Issue 

was focused on an authentic problem as a tool in the development of argumentative skills. 

The research was conducted in a school of secondary education integrated with technical 

education of the federal public education network of Rio Grande do Norte with students from 

the 1st to the 4th year. The objectives included the elaboration and application of the 

educational product, a sequence of activities on the subject of water scarcity at Seridó, entitled 

'Where is the water that was here?', and after its application was sought to evaluate the 

arguments produced by the students. For the analysis of the data an array of elements of the 

argument was elaborated from different authors, as well as lines of analysis of the quality and 

level of the arguments validated in the literature. The results indicated that in the first 

proposed activity regarding the structure, more than half of the student presented arguments 

with data, justification and conclusion. Regarding the quality of the arguments, from the 

combinations of the elements, more than half arrived between 4 and 5 elements present in 

their arguments, among them refutation. In the second activity, with respect to the quality of 

the arguments and, particularly with regard to the scientific content, we observe a progression 

in which only one group did not present scientific data (collected in the field trip) suitable for 

conclusion. On the other hand, it is emphasized that although the justification is related to the 

conclusion, some of the participants had difficulties in relating data to conclusion. Regarding 

the proposed resolutions for the proposed problem were of a technical nature, it stands out in 

addition to the expressive number of these, most reached levels 3 and 4, as they presented 

more than one justification clearly distinguishing the conclusion. We understand that the 

activities could contribute to broaden their perceptions regarding the theme, and at the same 

time to incorporate the various scientific concepts into their arguments. Thus, we understand 

that the results found here highlight the importance of discussing socio-scientific issues 

(based on authentic problems) in the classroom for the development of students' 

argumentative skills in order to assist them in decision-making processes and to foster 

scientific knowledge. 

 

 

Keywords: Argumentation. Science education. Socioscientific Issues. Caatinga. Levels of the 

argument. 
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Apresentação 

 

 

O ensino de Ciências Naturais no Ensino Médio tem sido questionado por ocorrer de 

forma tradicional, privilegiando o uso de conceitos, definições, fórmulas na resolução de 

problemas e repetição de exercícios, como também, por possuir uma grande quantidade de 

conteúdos que impedem o aprofundamento necessário e a consolidação de um diálogo 

construtivo. Isso tem tornado o Ensino de Ciências totalmente desvinculado da realidade, 

requerendo do aluno muito mais a memorização do que o entendimento das relações 

existentes no fazer científico (FOUREZ, 2003; MALDANER, 2007; MORTIMER, 

MACHADO, ROMANELI, 2000). 

Tendo em vista esse problema, nas últimas décadas tem se observado uma crescente 

conscientização sobre a necessidade de tornar mais eficiente o processo de ensino e de 

aprendizagem de ciências. Várias pesquisas nessa área têm contribuído, apontando caminhos 

capazes de favorecer esses processos. Dentre essas pesquisas, destacam-se os estudos sobre 

argumentação, por serem reconhecidos como capazes de desenvolver o raciocínio, o 

pensamento crítico, a metacognição e a compreensão sobre a natureza da ciência nas salas de 

aula (SCARPA, 2015). Nessa perspectiva, o ensino de ciências tem como objetivo não apenas 

transmitir informações, mas também promover um processo de enculturação na comunidade 

científica, apoiar o desenvolvimento de competências comunicativas, buscar o letramento 

científico, propiciar a compreensão da Ciência como prática social, dentre outros (DRIVER, 

NEWTON, OSBORNE, 2000; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, ERDURAN, 2007) 

Considerando que esse passou também a ser o nosso entendimento sobre os objetivos 

do Ensino de Ciências, nesse contexto emergiram as seguintes questões inquietadoras desta 

pesquisa:  

 

1. É possível ensinar as habilidades argumentativas por meio de uma Questão 

Sociocientífica (QSC) que trata da escassez da água no Seridó? 

2. Como verificar a qualidade dos argumentos produzidos pelos alunos nos diferentes 

momentos da intervenção aplicada? 

 

 

Para responder a essas questões, este estudo tem como objetivo geral propiciar 

situações para desenvolver habilidades argumentativas em alunos do Ensino Técnico 
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Integrado ao Ensino Médio diante de uma QSC sobre escassez de água no Seridó nas aulas de 

Biologia. Este objetivo norteia outros dois específicos: 

 Elaborar e aplicar uma sequência de aulas baseadas em uma QSC com o tema 

“Escassez de água no Seridó” para o desenvolvimento de habilidades argumentativas. 

 Avaliar os argumentos produzidos pelos alunos durante os diferentes momentos 

da sequência de aulas no que diz respeito aos elementos do argumento, à sua 

qualidade, ao seu conteúdo, à natureza das propostas apresentadas, aos níveis dessas 

propostas e das refutações. 

Esta dissertação está organizada em três capítulos, que constituem o referencial 

teórico, os aspectos metodológicos da pesquisa e, por fim, a análise dos dados e as 

considerações finais.  

No primeiro capítulo, apresentamos os fundamentos da investigação, mostramos uma 

visão geral da argumentação e versamos acerca da QSC. Inicialmente, numa breve 

explanação, tratamos da argumentação e do Ensino de Ciências, do seu ponto de vista teórico, 

do contexto escolar para o seu desenvolvimento e de seus objetivos. Em seguida, discutimos 

os elementos do argumento, com base em Toulmin (1953), levando em consideração as 

limitações apresentadas por diferentes autores e sua relação com o Ensino de Ciências, de 

modo a justificar a construção de uma matriz de elementos a serem utilizados em nosso 

estudo. Posteriormente, tratamos das possibilidades de trabalhar a argumentação a partir de 

uma QSC, trazendo alguns exemplos da sua utilização para o desenvolvimento de habilidades 

argumentativas. Nesse sentido, nosso estudo se baseia em alguns autores (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2005; PATRONIS, POTARI, SPILIOTOPOULOU, 1999; SADLER, 2004; 

SIMONNEAUX, 2007; ZEIDLER, et al., 2002; entre outros) para tratar da importância das 

QSC no desenvolvimento da argumentação. 

No segundo capítulo, apresentamos os aspectos metodológicos da dissertação, 

caracterizando o tipo de pesquisa e dando destaque aos elementos que contribuíram para a 

elaboração da sequência de atividades deste estudo, tais como: o seu contexto escolar e os 

contextos histórico, econômico e ambiental da região. Além disso, descrevemos os processos 

de elaboração, aplicação e análise da sequência de atividades proposta. Tal caracterização é 

relevante por justificar o uso da QSC a partir de um problema autêntico. 

 No terceiro capítulo, relatamos a análise dos argumentos dos alunos, tomando por base 

a Unidade Didática (UD) aplicada, a qual se constitui em nosso produto educacional. Para 
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isso, as produções escritas dos alunos foram analisadas, observando o desenvolvimento das 

habilidades argumentativas por meio da análise dos elementos do argumento, a partir de uma 

matriz própria elaborada com este fim. Além disso, também foram analisados outros pontos 

como a qualidade do conteúdo, a natureza das propostas apresentadas e, por fim, os níveis 

dessas propostas e das refutações. A referida matriz de elementos do argumento foi 

desenvolvida a partir de diferentes autores, a saber: Erduran, Simon, Osborne (2004); 

Jiménez-Aleixandre, Brocos (2015) e Toulmin (2006). Para as demais análises utilizamos 

adaptações nas rubricas de Erduran, Simon, Osborne (2004); Jiménez-Aleixandre, Reigosa 

Castro, Álvarez Pérez (1998); Jiménez-Aleixandre (2005) e McNeill; Krajcik (2012).  

Por fim, apresentamos as considerações finais, tecendo alguns comentários sobre a 

análise dos dados da investigação, sobre a UD aplicada e suas possíveis implicações, seguidas 

de referências bibliográficas e apêndices. 
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CAPÍTULO 1: Referencial Teórico 

 

1.1 A argumentação e o ensino de ciências: um breve panorama  

 

 

Nos últimos anos, as pesquisas em educação vêm mostrando a importância da análise 

da dimensão discursiva para o ensino-aprendizagem de Ciências em sala de aula, destacando a 

linguagem como um elemento fundamental para aquisição do conhecimento científico escolar 

(CAPECCHI, CARVALHO, 2002; DRIVER, NEWTON, OSBORNE, 2000; JIMENEZ-

ALEIXANDRE, BUGALLO, DUSCHL, 2000; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, DÍAZ-

BUSTAMANTE, 2003; KELLY, TAKAO, 2002; SÁ, 2010; SASSERON, CARVALHO, 

2011; entre outros). Nesse sentido, Jiménez-Aleixandre e Díaz-Bustamante (2003) apontam 

que tanto no ensino geral como nas aulas de Ciências a expressão oral é decisiva, pois, entre 

outras razões, a instrução e a demonstração da aprendizagem procedem por meio da mesma. 

Ocorre que, na maioria das vezes, as aulas de Ciências são conduzidas por intermédio 

de um discurso de autoridade, em que se expõe apenas um ponto de vista (normalmente o do 

discurso científico escolar), desprezando, entre outras coisas, o conhecimento prévio dos 

estudantes e, por conseguinte, valorizando apenas a função comunicativa da linguagem. Esse 

fato ignora o desenvolvimento das habilidades discursivas dos discentes e traz várias 

consequências, dentre elas, o desinteresse dos jovens pela Ciência (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010; MORTIMER; SCOTT, 2002; VIEIRA; NASCIMENTO, 2009). 

Para Driver, Newton e Osborne (2000), as aulas de Ciências deixaram de apresentar 

alguns aspectos do ensino relevantes para a área, como as discussões acerca das controvérsias 

ligadas ao fazer científico, resultando na dificuldade do corpo discente em entender que a 

produção de conhecimento científico é algo em constante desenvolvimento e, 

consequentemente, os conduzindo a uma visão basicamente positivista de Ciência, 

enfatizando a recordação factual com experimentos de confirmação, e negando o papel 

histórico e social da Ciência. Para os referidos autores, isso faz com que a Ciência seja 

apresentada como uma sucessão linear de descobertas de sucesso, inequívoca, inquestionável 

e incontestável. Desse modo, o que se vê é um descompasso entre o que de fato acontece nas 

salas de aula e o que propõem os pesquisadores em Ciências (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; 

ERDURAN, 2007). 

Pesquisas recentes na área de educação, que enfatizam o uso dos aspectos 

comunicativos em sala de aula, sugerem que práticas como a avaliação de evidências, a 

interpretação textos e a avaliação do potencial científico das conclusões produzidas, típicas do 
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mundo científico, quando trabalhadas em sala de aula, podem permitir que os alunos 

enxerguem a Ciência de outra forma. Essas práticas são vistas como componentes essenciais 

na construção de argumentos científicos e têm sido consideradas bastante favoráveis para 

promover o ensino e a aprendizagem de Ciências (JIMÉNEZ ALEIXANDRE; AGRASO, 

2006). 

Sardà e Sanmartí (2000) dizem que para aprender Ciência é necessário aprender a 

falar, escrever e ler Ciência de maneira significativa, o que implica também em aprender a 

reconhecer as diversas maneiras de se expressar um mesmo significado, as diferenças entre a 

linguagem cotidiana e a linguagem científica e as principais características de cada tipo de 

discurso. Nessa perspectiva, vários pesquisadores da área de Educação em Ciências apontam 

para a necessidade da organização de aulas em que os estudantes tenham oportunidade de 

praticar a argumentação (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et. al., 2009; KUHN, 1991; UDELL, 

2003; LARRAIN, FREIRE, 2012; MUNFORD, TELES, 2015; SÁ, QUEIROZ, 2011; 

SCARPA, 2015; entre outros). Esses autores consideram o uso da argumentação em sala de 

aula como uma forma de ‘atrair’ os jovens para o universo científico, dando a eles acesso às 

ferramentas necessárias para o fazer Ciência, contribuindo para a educação científica e cidadã 

dos estudantes. 

Em relação ao estudo da argumentação, Mendonça e Justi (2013), em sua revisão 

bibliográfica, relatam que estudos a esse respeito se iniciaram na década de 1950, a partir das 

obras de Perelman e Olbrechts-Tyteca e de Toulmin (1953), sendo frutos de uma abordagem 

interdisciplinar da qual participam filósofos, linguistas, estudiosos da comunicação e 

psicólogos. Tendo como referência Wenzel (1990), esses autores relatam que a argumentação 

pode ser pensada de três formas diferentes: retórica, dialética e lógica. Nessa direção, 

considera-se um bom argumento, na perspectiva retórica, o discurso persuasivo; na 

perspectiva dialética, a organização de uma boa interação no intuito de produzir melhores 

decisões; e na perspectiva lógica, o argumento constituído de afirmações que estejam 

sustentadas por evidências e razões suficientes e relevantes.  

A perspectiva lógica pode ainda ser dividida em dois grupos, quais sejam: a lógica 

formal e a lógica informal, possuindo objetivos diferentes. A lógica formal tem como objetivo 

elaborar meios de garantir que nosso pensamento proceda de forma correta a fim de chegar a 

conhecimentos verdadeiros. A lógica informal, por sua vez, tem como objetivo elaborar 

procedimentos para análise, interpretação, avaliação, crítica e construção da argumentação no 

discurso cotidiano. Sendo considerado, na lógica informal, que as conclusões são passíveis de 
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aceitação, não são verdades absolutas, podendo ser refutadas quando aparecem novas 

evidências ou quando ocorre a invalidação das alegações iniciais (MARTINS, SÁ IBRAIM, 

MENDONÇA, 2016; MENDONÇA, JUSTI, 2013). 

Para Mendonça e Justi (2013), é possível afirmar que as caracterizações de 

argumentação, segundo a lógica informal, são coerentes com a forma como atualmente o 

conhecimento científico é compreendido e possivelmente por isso elas têm influenciado 

fortemente o campo da argumentação no Ensino de Ciências, como indicam trabalhos 

baseados em Toulmin (AUFSCHNAITER et. al., 2008; ERDURAN, SIMON, OSBORNE, 

2004; KELLY, DRUCKER, CHEN, 1998; SÁ, KASSEBOEHMER, QUEIROZ, 2014; 

PINOCHET, 2015; entre outros). 

Jiménez-Aleixandre (2010) destaca que o conhecimento científico é construído ao 

longo do tempo, sofrendo alterações quando ocorrem novos dados e evidências que 

confrontem as teorias e modelos existentes permitindo uma interpretação diferente. Isso torna 

as explicações, as interpretações e os conhecimentos científicos não definitivos, porém os 

mais adequados para dado momento e contexto. Desse modo, é importante que os objetivos 

da educação vão além do ensino e da aprendizagem de um assunto específico, que seja 

possível formar cidadãos críticos, capazes de detectar as contradições e inconsistências no 

discurso de diferentes instâncias sociais, como, por exemplo, na publicidade de alimentos, 

cosméticos ou fornecimento de energia.  

Assim sendo, é importante que seja incluída, nos objetivos educacionais, a 

representação do conhecimento científico como uma construção social. Ademais, é preciso 

levar em conta que a linguagem argumentativa é uma das principais características da 

construção do conhecimento científico e, em face disso, deve ter alta prioridade em aulas de 

Ciências, além de desempenhar um papel central na educação científica (DRIVER, 

NEWTON, OSBORNE, 2000; DUSCHL, OSBORNE, 2002; SASSERON, CARVALHO, 

2011).  

Do ponto de vista teórico, Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015) afirmam que a 

argumentação científica se enquadra nas práticas epistêmicas, ou práticas relacionadas com a 

construção do conhecimento científico, definidas por Kelly e Duschl (2002) como aquelas 

desenvolvidas nos processos de produção, comunicação e avaliação do conhecimento 

científico. Para os autores, trabalhar a argumentação em sala de aula supõe aprender a 

construir e a avaliar explicações baseadas em evidências. Nesse ambiente, exige-se dos 

estudantes a realização de práticas epistêmicas, em que se propõe, justifica e avalia 
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enunciados do conhecimento numa determinada área (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

ERDURAN, 2007). Portanto, um ambiente de aprendizagem que favorece o desenvolvimento 

da argumentação está centrado, sobretudo, na avaliação do conhecimento, ainda que as três 

práticas epistêmicas estejam relacionadas entre si, como se representa na Figura 1. 

 

Figura 1: A argumentação enquadrada nos processos de construção do conhecimento 

 

Fonte: JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015, p.142. 

 
 

Desse modo, para que haja argumentação é necessário que o conhecimento científico 

seja submetido à avaliação para que seja confirmado ou refutado (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2010). Assim, é fundamental ter um contexto escolar específico para que a argumentação seja 

desenvolvida em sala de aula (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, AGRASO, 2006).  

 Nesse sentido, Jiménez-Aleixandre (2007, 2010, grifo nosso) afirma que salas de aula 

que promovem a argumentação devem adotar uma perspectiva construtivista
1
 na qual o papel 

dos alunos é serem os produtores de conhecimento e a função dos professores é fornecerem 

suporte a ascenção progressiva de responsabilidade dos discentes para modelar e orientar 

investigações. O currículo, por sua vez, deve ser organizado em torno de problemas 

                                                           
1
 “Perspectiva educacional que acredita que as pessoas aprendem através da construção de seu próprio 

conhecimento e não porque eles são transmitidos por outros. Por isso, é proposta a criação de oportunidades de 

aprendizagem classe através da participação ativa”. (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010. p. 190, tradução nossa). 
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autênticos
2
 privilegiando a profundidade sobre a amplitude de conteúdos abordados. Os 

critérios de avaliação devem ser compartilhados publicamente, de modo a estimular nos 

alunos o interesse de fazer uma referência explícita a sua forma de pensar, promovendo a 

metacognição e tendo em vista que a comunicação é uma dimensão central em sala de aula. 

Em vista disso, ambientes de aprendizagem centrados na argumentação devem apresentar a 

aprendizagem colaborativa, permeada pela discussão, pelo questionamento e pela avaliação 

crítica – criando contextos interativos, possibilitando negociar opções e resultando na co-

construção de argumentos. 

Sinalizam ainda que os princípios fundamentais para a organização de programas 

escolares que pretendem desenvolver a argumentação científica junto aos educandos 

envolvem questões relacionadas ao papel dos estudantes, ao papel do professor, ao currículo, 

a avaliação, a metacognição e a comunicação representadas na figura 2. Tal representação 

(chamada Floco de neve) é justificada, principalmente, por se tratar de um processo que 

cresce em torno de uma partícula de gelo, que está no centro, neste caso, ocupada pela 

avaliação do conhecimento. 

 

Figura 2: "Floco de neve da argumentação. Resumo dos princípios básicos de planejamento da 

argumentação em sala de aula". 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
2
 Atividades que apresentam caráter problemático sem uma solução óbvia; possuam carácter aberto com mais de 

uma solução possível, e distintos caminhos para chegar a ela; apresentem um contexto real relevante para a vida 

do aluno; e, para que o problema seja resolvido o trabalho realizado pelos alunos deve ser coerente com a forma 

de trabalhar da comunidade científica, apelando a dados para sustentar enunciados e justificando as hipóteses. 

(JIMÉNEZ-ALEXANDRE; AGRASO, 2006. p. 6). 

 

Avaliação 
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Fonte: JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007, p.96. 

 

 

A criação desse contexto específico para a promoção da argumentação em sala de aula 

traz a possibilidade do desenvolvimento de outras habilidades nos alunos. Para Driver, 

Newton e Osborne (2000, grifo nosso), a prática da argumentação no ensino de Ciências 

possibilita: 

a) O desenvolvimento da compreensão conceitual, ao promover um processo de 

enculturação, em que os alunos podem desenvolver a familiaridade com as 

práticas científicas e a compreensão das formas de pensar do mundo científico; 

b) O desenvolvimento de competências investigativas, pois possibilita que os alunos 

postulem possíveis interpretações e, em seguida, examinem os argumentos para 

cada uma delas, à luz da evidência que está disponível para eles, permitindo 

interpretações alternativas. Isso, a nosso ver, oportuniza aos alunos a percepção do 

processo de construção das teorias científicas. 

c) A compreensão da epistemologia da Ciência, pois é somente por meio da 

discussão entre teorias concorrentes sobre diferentes explicações para os 

fenômenos que os alunos podem perceber as maneiras pelas quais os cientistas 

tomam decisões racionais entre hipóteses alternativas; e  

d) A compreensão da Ciência como prática social, observando o modo como 

ocorreram as disputas entre teorias concorrentes no passado, os alunos podem 

considerar que os cientistas fizeram progressos e continuam a fazê-lo hoje. Assim, 

eles podem perceber como ocorre o processo de construção do conhecimento 

dentro do contexto histórico e social. 

 

Compartilhando desses pensamentos, Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007), ao 

traçarem uma visão geral sobre a argumentação no ensino de Ciências, propõem a existência 

de pelo menos cinco dimensões interligadas ou potenciais contribuições da introdução da 

argumentação nas salas de aula de Ciências, sendo elas: (a) tornar públicos os processos 

cognitivos dos estudantes; (b) apoiar o desenvolvimento de competências comunicativas e o 

pensamento crítico; (c) alcançar letramento científico e capacitação dos alunos para falar e 

escrever a linguagem científica; (d) promover enculturação na cultura científica; (e) 

desenvolver o raciocínio científico, particularmente, a escolha de teorias ou posições com 
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base em critérios racionais.  

Diante dessas potencialidades, têm-se percebido um aumento das pesquisas em Ensino 

de Ciências que se dedicam a estudar como ocorrem os discursos argumentativos em sala de 

aula (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, BROCOS, 2015; SÁ, QUEIROZ, 2011; SÁ, 2010; entre 

outros) tanto nos níveis fundamental e médio (MAURIZ, JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2012; 

OSBORNE, ERDURAN, SIMON, 2004; SAMPSON, SCHLEIGH, 2012; SANTOS, 

MORTIMER, SCOTT, 2001; entre outros), quanto no nível superior (KELLY, TAKAO, 

2002; SÁ, QUEIROZ, 2007, entre outros). 

É com base nessas discussões que apoiamos nossa premissa de que a argumentação é 

uma atividade epistêmica envolvida nas práticas de construção, comunicação e, 

principalmente, avaliação do conhecimento. Nesse sentido, em nosso estudo, consideramos 

que a incorporação de atividades que promovam a argumentação nas aulas de ciências, 

enquanto processo de progressão da aprendizagem, perpassa pela a análise do produto final, 

isto é, dos argumentos. Assim, no próximo tópico buscamos sinalizar estudos sobre 

argumentação científica e as relações conceituais que podem ser estabelecidas entre a análise 

estrutural clássica do padrão do argumento de Toulmin (1953) e a noção de contexto, a partir 

de problemas autênticos. 

Esperamos que nosso trabalho possa contribuir, no futuro, com a discussão sobre o 

desenvolvimento das habilidades citadas, mais especificamente, com a promoção do 

letramento científico
3
. 

 

Um modelo de argumento e sua relação com o ensino 

 

Várias dessas pesquisas investigam a utilização de estratégias para desenvolver a 

argumentação no ensino de Ciências, havendo um destaque para o emprego das ideias 

propostas por Toulmin (2006)
4
,
 

conhecido como o Padrão de Argumento de Toulmin 

(Toulmin’s Argument Pattern – TAP). Nesse modelo, Toulmin (2006) descreve os elementos 

                                                           
3
 Para Sasseron e Carvalho (2011), existe na literatura nacional sobre ensino de Ciências uma pluralidade 

semântica na utilização dessa expressão, sendo encontrados autores que utilizam o termo “Letramento 

Científico”, “Alfabetização Científica” e também “Enculturação Científica” para indicarem o objetivo desse 

ensino de Ciências, que deseja a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos 

científicos e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida. As autoras esclarecem que 

independente de usarem um termo ou outro, no cerne das discussões estão as mesmas preocupações com o 

ensino de Ciências. 
4
 O livro foi publicado originalmente em inglês, no ano de 1958. A edição consultada e estudada é uma versão 

em português, publicada em 2006. 
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constitutivos de um argumento e a relação entre eles. Quando adaptado à prática escolar, 

possibilita uma reflexão sobre as características existentes na argumentação científica, pois 

permite que os alunos observem a estrutura do argumento e os ajuda a evidenciar seus 

componentes, destacando a importância das relações lógicas que deve haver entre eles 

(SARDÀ, SANMARTÍ, 2000). Assim, o modelo TAP é utilizado principalmente em estudos 

que analisam o ponto de vista estrutural dos argumentos, procurando identificar as suas 

características e os seus elementos constituintes. 

Para Toulmin (2006), os elementos fundamentais de um argumento são o dado, a 

conclusão e a garantia. É possível apresentar um argumento expondo apenas estes elementos, 

chamados de “o esqueleto padrão” (TOULMIN, 2006, p. 143), cuja estrutura básica é: “a 

partir de um dado D, já que W (do inglês warrant), então C”. Porém, para que um argumento 

seja completo pode-se acrescentar outros elementos como descritos no quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1 - Elementos do discurso argumentativo segundo TOULMIN (2006). 

ELEMENTOS SENTIDO DOS ELEMENTOS 

Dados (D) Os fatos aos quais recorremos como fundamentos para a conclusão. 

Garantias (W) O modo como o argumento passou dos dados à conclusão. 

Conclusão (C) Uma asserção feita para defender uma alegação. 

Conhecimento básico (B) Apoio dado a justificação, apelando, por exemplo, a teorias. 

Qualificadores modais (Q) A força que a garantia empresta à conclusão. 

Refutação (R) Conclusões excepcionais, capazes de invalidar ou refutar a 

conclusão. 

Fonte: Toulmin, 2006. 

 

A conexão dos elementos que constituem o esquema proposto por Toulmin (2006) está 

representada na figura 3 a seguir: 

Figura 3: Padrão de Argumento de Toulmin – TAP (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Toulmin, 2006, p. 150. 

D                      Assim, Q, C 

  

                Já que 

                    W 

 

             Por conta de  

                      B 

A menos que 

       R 
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Embora o TAP seja bastante utilizado, muitos pesquisadores fazem críticas ao modelo, 

mostrando limitações e propondo modificações que melhor se adequam às suas análises e à 

realidade do ensino. Nascimento e Vieira (2008) explicam que essas modificações ocorrem 

em virtude de o TAP ser um padrão de análise que não trata especificamente sobre a 

educação, mas que teve os seus pressupostos transpostos para esse campo. Por isso, a 

proposição de modificações por alguns autores. Particularmente, nosso trabalho se propõe a 

abordar uma QSC e, nesse sentido, o TAP é inconsistente (enquanto referencial teórico) por 

apresentar limitações. 

Algumas dessas limitações são apresentadas por Driver, Newton e Osborne (2000) e 

devem ser consideradas para a análise da argumentação de alunos em situações de ensino, tais 

como: o fato de a argumentação ser apresentada de uma maneira descontextualizada e de não 

existir julgamento da sua precisão, não sendo possível julgar a confiabilidade. Além disso, é 

preciso considerar ainda que nenhum reconhecimento é dado aos aspectos interacionais do 

argumento, enquanto fenômeno discursivo influenciado pelos contextos linguísticos da 

situação na qual o argumento está inserido, sendo necessária alguma interpretação do texto. 

Os autores mostram também que existe uma desconsideração da construção coletiva dos 

argumentos em sala de aula, e que o fluxo natural da conversação não necessariamente se 

desenvolve na mesma sequência do modelo. Na verdade, eles são realizados em extensas 

seções de texto, sendo então difícil a caracterização da argumentação. Além disso, é apontado 

que algumas partes da argumentação, como a justificativa, podem estar implícitas e que, 

especialmente, no ensino das Ciências, nem tudo é feito por meio da fala. Quer dizer, são 

utilizadas linguagens semióticas como: apontar objetos, manipular materiais e utilizar 

ilustrações e gráficos, que complementam as comunicações. 

Tendo em vista essas limitações, alguns pesquisadores passaram a propor 

modificações no TAP para melhor adequar à realidade do ensino. Essas modificações 

apresentam-se tanto de modo específico como, por exemplo, a utilização de termos que 

melhor se adaptam a sua análise, quanto na forma de adaptações à metodologia de análise 

proposta por Toulmin (1953). Nessas adaptações, os pesquisadores utilizam o TAP para a 

identificação dos elementos argumentativos e depois complementam suas análises com outras 

ferramentas em virtude da necessidade de aprofundar o conhecimento relativo às 

características de cada um dos elementos argumentativos e às conexões estabelecidas entre os 

mesmos, ocorrendo também diferenças em relação ao sentido dado aos termos contidos no 
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TAP. 

Em relação às modificações nos termos utilizados no TAP, citamos alguns exemplos, 

como: Erduran, Simon e Osborne (2004); Sampson e Clark (2008); Zohar e Nemet (2002); 

que observaram problemas na distinção do que conta como conclusão, dados, garantia e 

conhecimento básico. Para Erduran, Simon e Osborne (2004) e Zohar e Nemet (2002), a 

principal dificuldade está na diferenciação de W (garantia) e D (dado). Para dirimir esse 

problema, os autores propõem a junção desses ao termo evidência para a análise das 

argumentações em situações de ensino. Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015) explicam que 

evidência é o termo utilizado pela maior parte dos autores, mas que Toulmin (1958) fala de 

data (dados) e que a tradução para evidência seria evidence. Os autores ressaltam que 

evidência é a observação, o fato ou o experimento a que se apela para avaliar o enunciado. 

Para nós, é a sua função na avaliação, o que faz que consideremos evidência um dado 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, BROCOS, 2015, p.158). 

Sampson e Clark (2008), em sua revisão sobre rubricas de análise para avaliar a 

argumentação, chama os dados, a garantia, o apoio e os qualificadores modais de 

"componentes da justificação". Jiménez-Aleixandre (2010) julga insatisfatórias as traduções 

das edições em português e espanhol do livro de Toulmin (1953) e apresenta as suas próprias 

traduções. Para a autora, o termo warrant possui tradução inadequada, considerando melhor a 

palavra justificação; da mesma fora, para o termo backing utiliza a tradução Conhecimento 

básico ou respaldo. Tal proposta é compartilhada por pesquisadores brasileiros (BRITO, SÁ, 

2010; CAPECCHI, CARVALHO, SILVA, 2002; GUIMARÃES, MENDONÇA, 2015; SÁ, 

KASSEBOEHMER, QUEIROZ, 2014; SILVA, SCARPA, TRIVELATO, 2013; VELLOSO 

et. al., 2009; entre outros).  Salientamos ainda que alguns autores, como McNeill e Krajcick 

(2006), utilizam o termo Raciocínio para a conexão entre dados e conclusão, enfatizando a 

importância de que as conclusões podem ser justificadas por meio do conhecimento científico. 

Para McNeill e Krajcick (2006, p. 60, tradução nossa), “o raciocínio é uma justificativa que 

mostra porque os dados contam como evidência para apoiar a conclusão e inclui princípios 

científicos apropriados”. 

Em relação às adaptações à metodologia de análise proposta por Toulmin (1953), 

apresentamos algumas dessas modificações por considerarmos o modelo importante para o 

ensino da argumentação no Ensino de Ciências. Jiménez-Aleixandre, Reigosa Castro e 

Álvarez Pérez (1998, grifo nosso), apresentaram um modelo para complementar as ideias 

apresentadas no TAP. Nele, os autores apontam novas categorias para identificar e analisar os 
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componentes dos argumentos em situações de ensino e aprendizagem de Ciências, ampliando 

e caracterizando os dados e especificando as afirmações ou enunciados que podem compor os 

argumentos. Em relação ao dado (D), os autores propõem uma diferenciação entre o dado 

fornecido (DF) e o dado obtido (DO). Sendo o DF aquele que é oferecido pelo professor, 

livro, texto ou roteiro de experimento e o DO aquele advindo de situações experimentais. O 

DO foi diferenciado em dois tipos: o dado empírico (DE), coletado pelos alunos, por 

exemplo, em uma experiência no laboratório; e o dado hipotético (DH), fruto de uma 

construção mental para uma investigação que se tem apenas em plano. Já os enunciados são 

classificados em hipótese (H) e conclusão (C). Desse modo, aqueles que questionam a validez 

de outro são denominados de oposição, enquanto os demais elementos são interpretados como 

no modelo original. 

Zohar e Nemet (2002) modificaram o TAP com o objetivo de avaliar a qualidade dos 

argumentos escritos com base na sua estrutura e também no seu conteúdo. Para tanto, os 

autores definem os critérios de distinção com base em um argumento fraco e forte, como 

também definem se as sentenças podem ser consideradas um argumento ou não. Para os 

autores, um argumento “forte” apresenta múltiplas justificativas que apoiam uma conclusão e 

incorporam fatos e conceitos científicos específicos corretos e relevantes, que, por sua vez, 

podem ser explicitados por linguagem escrita natural, desenhos, esquemas, modelos etc. Por 

outro lado, um argumento “fraco” é aquele constituído de justificativas irrelevantes. As 

sentenças que não apresentam justificativa não são consideradas argumentos.  

Kelly e Takao (2002) defendem que os argumentos produzidos pelos alunos devem ser 

analisados também do ponto de vista epistêmico. Assim, desenvolveram um instrumento de 

análise com seis níveis para avaliar a argumentação dos alunos com o intuito de apreender 

operações realizadas por eles. Nessa perspectiva, podem estar presentes nos discursos 

informações relevantes ao domínio do conhecimento específico (conceitos, definições etc.). 

Quando essas operações são identificadas e fazem parte de um contexto argumentativo, são 

classificadas em níveis epistêmicos, incluindo desde proposições mais específicas até 

proposições gerais sobre o conteúdo abordado. Sendo que as proposições mais específicas são 

colocadas na base do Modelo (Nível Epistêmico 1) e as mais gerais colocadas nos demais 

níveis, progressivamente até o último nível (Nível Epistêmico 6). 

Erduran, Simon e Osborne (2004) estendem o uso do TAP, propondo uma 

metodologia de análise quantitativa e qualitativa dos argumentos com base em duas 

abordagens metodológicas. A primeira envolve o uso do TAP na quantificação de argumentos 
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gerados em discussões de classe inteira e entre professores e alunos, a partir da observação da 

combinação dos componentes do argumento, segundo Toulmin (1958). E a segunda centra-se 

na utilização do TAP como um indicador do uso de refutações, sendo a qualidade da 

argumentação definida em termos da presença e natureza das refutações que são expressas 

entre os alunos.  

Para analisar os argumentos presentes no discurso, textos escritos produzidos pelos 

alunos na primeira abordagem metodológica, os autores os avaliaram a partir do estudo e da 

combinação dos elementos do argumento. As combinações que contêm um maior número de 

elementos são características de um argumento melhor elaborado. Assim, um argumento que 

contém “conclusão-dado-justificativa” é menos aprimorado do que outro que tem “conclusão-

dado-justificação-refutação”. Dessa forma, os autores sugerem combinações duplas, triplas, 

quádruplas ou quíntuplas de componentes, como indicadoras de ordem crescente de 

complexidade do argumento. Tais combinações estão ilustradas no quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2: Combinação dos elementos do argumento segundo Erduran, Simon e Osborne (2004). 

COMBINAÇÕES DE ELEMENTOS DO ARGUMENTO 

CDJ (conclusão-dado-justificativa) 

CDJB (conclusão-dado-justificativa-backing) 

CDJR (conclusão-dado-justificativa-refutação) 

CDJQ (conclusão-dado-justificativa-qualificador) 

CDJBQ (conclusão-dado-justificativa-backing-qualificador) 

CDJBQR (conclusão-dado-justificativa-backing-qualificador-refutação) 

Fonte: ERDURAN, SIMON e OSBORNE, 2004, p.920. 

 

Mas os autores não consideram diferenças qualitativas em diferentes permutações dos 

elementos dos argumentos. Para eles, conclusão-dados-justificativa-refutação e conclusão-

dados-justificativa-backing, possuem a mesma qualidade. Os autores consideram que as 

combinações dos elementos dos argumentos servem para afirmar a qualidade da 

argumentação dos alunos. 

Na segunda abordagem metodológica, os autores partiram do pressuposto de que a 

presença de uma refutação é um indicador significativo da qualidade da argumentação, uma 

vez que a refutação contesta o argumento do outro, forçando os participantes a avaliar a 
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validade e a força desse argumento. Para a realização dessa análise, eles, inicialmente, 

identificaram as refutações se concentrando em casos em que havia uma clara oposição entre 

os estudantes, normalmente identificados através do uso de palavras ou frases como: "mas", 

"eu discordo de você", "eu não penso assim", e assim por diante. Depois classificaram o 

argumento utilizando um instrumento com cinco níveis para avaliar a argumentação em 

termos de refutação, sendo os níveis mais baixos os que não apresentam episódios de 

refutação e os níveis mais altos os que apresentam mais de uma refutação. 

Jiménez-Aleixandre (2005) utiliza como base os elementos do TAP para analisar as 

operações de justificação de conhecimento apresentadas para solucionar QSC. Esta autora 

analisa de dois modos diferentes, a saber: foram observados os domínios de justificação com a 

criação de quatro categorias [ecologia (E); impacto sobre a paisagem (I); características 

técnicas do projeto (T) e valores (V)]; foi analisado se os alunos conseguiam distinguir entre 

conclusões e justificações, sendo estabelecidos quatro níveis para essa distinção, quais sejam: 

o nível 1, que representa os que não a realizam e o nível 4, considerado o nível mais alto, 

quando além de conseguir fazer a distinção, os alunos apresentam duas ou três justificativas. 

Nessa análise, foi também observado que peso era atribuído aos dados empíricos.  

Existem também diferenças em relação ao sentido dado aos termos contidos no TAP. 

Enquanto para Toulmin (2006), Refutação é definida como conclusões excepcionais capazes 

de invalidar a conclusão, para Kuhn (1991) e Erduran, Simon e Osborne (2004), refutação é o 

julgamento que se faz dos dados ou às justificações do opositor quando ocorrem situações 

dialógicas com posições opostas. Para Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015) justificação e 

Conhecimento básico podem ser respaldados em valores e para McNeill e Krajcick (2006) 

apenas por meio do conhecimento científico. 

Durante a nossa investigação, surgiu a necessidade de adaptar algumas das rubricas de 

análise acima citadas para que fosse permitido avaliar os argumentos produzidos pelos alunos 

ao longo da realização da sequência de atividades de forma a facilitar a nossa análise, 

considerando a QSC, que resume o sentido assumido nessa dissertação para cada elemento 

que compõe o discurso argumentativo. Optamos pela sistematização em uma matriz de 

elementos do argumento (quadro 3) elaborada a partir da adaptação de diferentes autores. A 

referida matriz de elementos do argumento foi desenvolvida a partir de diferentes autores, a 

saber: Erduran, Simon e Osborne (2004); Jiménez-Aleixandre, Brocos (2015) e Toulmin 

(2006). Para as demais análises utilizamos adaptações nas rubricas de Erduran, Simon e 

Osborne (2004); Jiménez-Aleixandre, Reigosa Castro e Álvarez Pérez (1998); Jiménez-
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Aleixandre (2005) e McNeill e Krajcik (2012). O objetivo dessa matriz é analisar o processo 

de construção dos argumentos produzidos pelos participantes nos diferentes momentos da 

sequência de atividades. As escolhas foram motivadas de acordo com o objetivo de cada etapa 

desenvolvida na sequência de atividades e as adaptações realizadas estão detalhadas no 

capítulo de análise dos resultados. 

 

Quadro 3 - Matriz de elementos do argumento e o respectivo referencial teórico 

ELEMENTOS SENTIDO DOS ELEMENTOS 

Dados (D)  Os fatos aos quais recorremos como fundamentos para a conclusão 

(TOUMIN, 2006). 

Justificação (J)  Enunciado que conecta conclusão e dados, podendo ser ideias 

científicas ou de outras dimensões, por exemplo, valores 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015). 

Conclusão (C)  Enunciado de conhecimento que se pretende provar ou refutar 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015). 

Conhecimento básico (B) Apoio dado a justificação, apelando, por exemplo, a teorias 

(TOULMIN, 2006). 

Qualificadores modais (Q) Expressam o grau de certeza ou incerteza do argumento 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015). 

Refutação (R) Críticas aos dados ou às justificações do oponente (ERDURAN; 

SIMON; OSBORNE, 2004). 

Fonte: autoria própria. 

 

Todas essas perspectivas mencionadas representam a importância do discurso e da 

argumentação na construção do conhecimento científico por parte dos alunos, como também 

ressaltam a necessidade da implementação de propostas de ensino capazes de favorecer o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas. Em contrapartida, é difícil admitir a 

ocorrência da argumentação acerca das questões relacionadas à Ciência em aulas conduzidas 

por discurso de autoridade, com poucas interações entre os alunos sem que os mesmos tenham 

a oportunidade de resolver problemas relacionados aos seus próprios interesses.  

Nesse sentido, Cappechi e Carvalho (2000) ressaltam que a construção de explicações 

coletivas, a partir das intervenções dos alunos nas discussões, possibilita a formação de uma 

visão da Ciência como uma construção de uma comunidade, em que as teorias estão em 

constante processo de avaliação. Para estes autores, o aprendizado das Ciências requer 

também apropriar-se dessa linguagem, sendo esse aspecto possível de se tornar realidade 

abrindo espaço para que os alunos falem. A esse respeito, os autores afirmam que: 

 

Para que possam compreender o papel da linguagem científica, é necessário 



26 
 

 

que os estudantes tenham a oportunidade de experimentar seu uso, 

ponderando as vantagens de sua utilização em contextos adequados, assim 

como, adquirindo maior desenvoltura ao lidar com a mesma. (CAPPECHI, 

CARVALHO, 2000, p. 172). 

 

Desse modo, por meio do uso da argumentação em sala de aula, os alunos podem ter a 

oportunidade de entrar em contato com algumas habilidades importantes no processo de 

construção do conhecimento científico, tais como, a identificação de evidências, o 

conhecimento da existência de conclusões contraditórias, o confronto de evidências com 

teorias e a utilização de justificativas que melhor relacionem a conclusão com a evidência 

dada.  

Pensando no desenvolvimento dessas habilidades nos alunos e tendo em vista a 

sequência de atividades construída para esta dissertação, consideramos que o conceito de 

argumentação no ensino de Ciências desenvolvido por Jiménez-Aleixandre e Diaz-

Bustamante (2003, p. 360, tradução nossa) é o que melhor se adequa, afirmando que “por 

argumentação entende-se a capacidade de relacionar dados e conclusões, de avaliar 

enunciados teóricos à luz dos dados empíricos ou procedentes de outras fontes”. Entendemos 

que tanto na vida cotidiana quanto em sala de aula, é necessário desenvolver a capacidade de 

avaliar os modelos científicos, os relacionando com a identificação de dados que apoiam ou 

refutam as informações científicas vistas em sala de aula ou divulgadas nos meios de 

comunicação. Consideramos ainda o desenvolvimento dessa habilidade importante para o 

aprendizado do raciocínio científico e para a formação do cidadão crítico. 

Dessa forma, corroboramos com as ideias de Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007) 

segundo as quais a criação de um ambiente em sala de aula que permita os estudantes 

argumentar cientificamente é um dos objetivos prioritários do ensino. Na mesma direção, 

Erduran, Simon e Osborne (2004) consideram a argumentação uma forma de discurso que 

precisa ser apropriada pelos estudantes e explicitamente ensinada por meio de instruções 

adequadas, estruturação de tarefas e modelagem. 

Nesse sentido, vários pesquisadores vêm estudando e apresentando abordagens para 

que a argumentação seja desenvolvida em sala de aula, apresentando ferramentas para 

mensurar e/ou apreender sua implementação e características. Jiménez-Aleixandre (2010) 

enfatiza que os processos de argumentação não se produzem em qualquer situação escolar, 

nem em qualquer tipo de currículo. Quando os conhecimentos são apresentados como algo 

completo e acabado, os alunos não têm a oportunidade de realizar suas próprias indagações e 

de expressar suas ideias, sendo difícil a construção de argumentos, pois a argumentação 
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necessita de espaço para ser desenvolvida. Assim, a autora propõe um currículo baseado em 

problemas autênticos, situados em um contexto de vida real e que solicite que os alunos 

participem do processo de indagação. Tendo, portanto, a inserção de atividades voltadas ao 

ensino da argumentação. 

Osborne, Erduran e Monk (2001) observam que os alunos precisam ser encorajados a 

se envolver nos processos de argumentação, tais como: afirmar, justificar, opor-se e 

questionar. Para que isso seja alcançado, é necessário que as atividades sejam realizadas em 

pequenos grupos, pois as atividades de argumentação exigem que seja dada uma oportunidade 

para que os alunos discutam ideias e evidências, desenvolvam uma linha coerente de 

raciocínio que eles próprios considerem aceitável e estejam preparados a defender. A 

utilização de pequenos grupos de discussão também é sugerida por outros autores (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010; OSBORNE, ERDURAN, SIMON, 2004). 

Osborne, Erduran e Simon (2004) desenvolveram em sua revisão bibliográfica sobre 

materiais de apoio à argumentação no Ensino de Ciências nove quadros genéricos para 

auxiliar a argumentação em sala de aula (tabela de declarações; mapa conceitual; relatório de 

experimento científico; teorias concorrentes – cartas; teorias concorrentes-histórias; teorias 

concorrentes – ideias e evidências; construção de um argumento; predizer, observar e 

explicar; projetar um experimento). Além disso, os autores sugerem que seja dado apoio ao 

processo de escrita utilizado para produção de textos, por meio do preenchimento de quadros 

em branco, que ilustram os componentes do argumento e a relação existente entre eles, tais 

como: meu argumento é...; Minhas razões são...; Argumentos contra a minha ideia podem 

ser...; Eu convenceria alguém que não me acreditasse...; Os dados para apoiar o meu 

argumento é... Desse modo, os alunos são induzidos a iniciar a construção de um argumento 

escrito e estruturá-lo de forma coerente. Variações desses quadros desenvolvidos para apoiar a 

argumentação também são sugeridas por Grooms, Sampson e Golden (2014); Sampson et. al., 

(2014); Sampson e Gleim (2009); Sampson e Gerbino (2010); Sampson et al. (2013); 

Sampson e Schleigh (2013); Walker et. al., (2013); Walker e Sampson (2013a) e Walker e 

Sampson (2013b) em atividades investigativas no ensino de Biologia. 

Osborne, Erduran e Simon (2004), no projeto IDEAS, propõem que inicialmente 

sejam inseridas algumas aulas em uma sequência de atividades para ensinar o conceito de 

argumentação, como também os componentes de um argumento, segundo Toulmin (1953). 

Posteriormente, os autores sugerem que sejam introduzidas atividades com o objetivo de que 

os alunos argumentem em relação a questões relativas à Ciência, como a avaliação do 
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experimento de outro estudante, ou que seja escolhido entre teorias que explicam melhor um 

fenômeno baseado em evidencias. Driver, Newton e Osborne (2000); Erduran, Simon e 

Osborne (2004); Jiménez-Aleixandre, Bugallo e Duschl (2000) e Sá, Kasseboehmer e Queiroz 

(2014) desenvolveram modelos instrucionais semelhantes, utilizando algumas atividades, ou 

com o ensino explícito do conceito da argumentação ou com a elaboração de rubricas para 

que os alunos avaliem o que são os elementos do argumento, segundo Toulmin, e assim 

promovam a argumentação. Esses autores apontam a ocorrência de uma influência positiva 

para o desenvolvimento das habilidades argumentativas dos alunos ao, intencionalmente, se 

facilitar a produção desse tipo de discurso. 

Queiroz e Cabral (2016); Sá e Queiroz (2007, 2010) e Velloso et al. (2009) utilizaram 

o método de Estudo de Caso para estimular a argumentação dos alunos em situações de 

ensino de Química. Para os autores, a utilização do método oferece aos estudantes a 

oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem por meio de discussões que envolvem 

aspectos científicos e sociocientíficos presentes em situações reais ou simuladas, sendo ele 

capaz de desenvolver as habilidades argumentativas nos alunos. 

Sampson e Gerbino (2010) apresentam dois modelos institucionais de ensino que os 

professores de Ciências podem usar para promover e apoiar a argumentação científica dentro 

da sala de aula. No modelo Instrução “Gerar um Argumento” os autores propõem a realização 

de quatro etapas (Identificação do problema; Geração da tentativa de um argumento; Sessão 

de argumentação; Grupo de reflexão e argumentos individuais) cada uma com finalidade 

específica com a intenção de proporcionar aos alunos uma oportunidade de desenvolver uma 

conclusão que responda a uma pergunta de pesquisa baseada em dados e em conhecimento 

científico atual ou histórico, no qual os alunos precisam se basear para elaborar argumento 

fundamentado, e responder apropriadamente às críticas dos outros.  O modelo de “avaliação 

de alternativas” é realizado em cinco etapas (Introdução do fenômeno a ser investigado e as 

explicações alternativas; testando as explicações; Geração da tentativa de Argumento; Sessão 

de Argumentação; Geração de Argumentos individuais e Contra-Argumentos). Segundo os 

autores, ele é semelhante em muitos aspectos ao primeiro modelo, mas dá mais ênfase na 

avaliação das conclusões secundárias, como também na importância da investigação 

informativa que pode ser utilizada para testar os méritos da conclusão. E os alunos necessitam 

ter acesso a materiais e equipamentos para que eles possam reunir os dados empíricos de que 

necessitam para apoiar ou refutar a explicação alternativa.  

Pelo exposto, acreditamos que estratégias que promovam a argumentação nas aulas de 
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Ciências podem tanto melhorar a aprendizagem dos alunos como também ajudar os 

professores a entender como esses mecanismos ocorrem e, assim, apoiar melhor os processos 

de aprendizagem em sala de aula. A introdução de atividades que favoreçam as habilidades 

argumentativas dos alunos pode favorecer o desenvolvimento do conhecimento científico por 

parte dos estudantes e a própria maneira como é estruturada a construção da Ciência, como 

também auxiliá-los nos processos de tomada de decisão em assuntos atuais relacionados à 

sociedade. Dessa forma, a argumentação apresenta-se como uma importante ferramenta para a 

promoção do letramento científico. 

Dentre as questões relacionadas à sociedade contemporânea que exigem um 

posicionamento mais crítico dos indivíduos, destacamos a introdução nas salas de aula das 

questões sociocientíficas. Consideramos que sua abordagem no contexto educativo possibilita 

uma reflexão acerca de diversos aspectos podendo desenvolver nos estudantes uma visão mais 

crítica ao relacionar os aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais, envolvidos nos 

diversos conteúdos científicos relativos ao ensino de Ciências e, em especial, de Biologia. 

Como as QSC possuem uma relação íntima com a abordagem da argumentação no 

ensino de Ciências e apresentam-se em destaque na sequência de atividades realizadas nesta 

dissertação, resolvemos fazer algumas considerações sobre as suas contribuições para o 

desenvolvimento das habilidades argumentativas no próximo tópico. 

 

1.2. Possibilidades de trabalhar a argumentação a partir de uma questão sociocientífica 

 

O desenvolvimento de estratégias de ensino relacionadas à abordagem de Questões 

Sociocientíficas (QSC)
5
 têm sido proposto por pesquisadores em Ensino de Ciências (para 

uma revisão da literatura, ver SADLER, 2004). Muitos desses estudos mostram que a sua 

abordagem pode possibilitar o desenvolvimento das habilidades argumentativas em sala de 

aula (ver, por exemplo, ALBE, 2008; DAWSON, VENVILLE, 2010; EVAGOROU, 

OSBORNE, 2013; SADLER, FOWLER, 2006; SADLER, DONNELLY, 2006; 

SIMONNEAUX, 2007; WALKER, ZEIDLER, 2007; ZEIDLER et al., 2005; entre outros).  

Quando se leva em consideração que a argumentação científica se atenta ao modo 

como as pessoas se utilizam das justificativas e dos dados para chegarem às conclusões, ao 

tentarem resolver QSC, as respostas apresentadas por elas podem ser construídas a partir de 

argumentos que utiliza múltiplas perspectivas, visto que participar de discussões para a 

                                                           
5
 Normalmente referenciadas pela sigla SSI (oriunda do inglês SocioScientific Issues). 
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resolução de QSC implica em apresentar argumentos com o objetivo defender um 

posicionamento ou uma ideia (DRIVER, NEWTON, OSBORNE, 2000; SADLER, 2004; 

ZOHAR, NEMET, 2002). Para tanto, os indivíduos geralmente refletem sobre as vantagens e 

desvantagens, bem com acerca das causas e consequências da problemática abordada, 

podendo assim promover um contexto para o raciocínio informal e para a construção de 

argumentação científica (DRIVER, NEWTO, OSBORNE, 2000; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2005; KORTLAND, 1996; PATRONIS POTARI, SPILIOTOPOULOU, 1999; ZOHAR, 

NEMET, 2002; SIMONNEAUX, 2007).  

As QSC são vistas como uma maneira de descrever dilemas sociais que interferem 

sobre campos científicos (SADLER, 2004; SADLER, ZEIDLER, 2004; ZEIDLER et. al., 

2002). Sadler e Zeidler (2004) e Simonneaux (2007) as definem como questões controversas 

em que visões concorrentes competem com diferentes partes, tendo implicações em um ou 

mais dos seguintes campos: Biologia, Sociologia, Ética, Política, Economia e Meio Ambiente. 

A natureza controversa das QSC está relacionada ao grau de incerteza envolvido nelas. São 

problemas complexos, abertos (não tem uma única solução), pouco estruturados (não 

apresentam uma solução evidente), apresentando, portanto, múltiplas perspectivas e 

alternativas de solução (SADLER, 2004). Ademais, possuem um grande impacto sobre a 

sociedade, o qual pode se resultar em diferentes níveis, desde a determinação de políticas até a 

tomada individual de decisões (RATCLIFFE; GRACE, 2003).  

Para Jiménez-Aleixandre e Pereiro-Muñoz (2002), as QSC são problemas socialmente 

relevantes. A maioria deles, inclusive, apresentando implicações éticas como os problemas 

ambientais relativos à gestão dos recursos naturais. Para Sadler e Donnelly (2006), os 

problemas atuais mais utilizados em trabalhos sobre QSC são os relacionados ao meio 

ambiente e à biotecnologia, como, por exemplo, temas que discutem questões relacionadas 

aos alimentos geneticamente modificados (WALKER, ZEIDLER, 2003), à análise da 

mudança climática global (SADLER, ZEIDLER, 2004), à maré negra (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2005), entre outras questões, como parte de um esforço dos pesquisadores 

para democratizar a ciência na sociedade. Na perspectiva da educação cidadã, os debates 

sobre QSC podem proporcionar o pensamento crítico sobre as interações entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) (ALBE, 2008). 

É importante observar que alguns autores consideram uma diferença entre a 

abordagem de QSC e a perspectiva de ensino CTS (ZEIDLER et al., 2005). Para esses 

autores, embora o estudo das QSC esteja relacionado conceitualmente com pesquisas 
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realizadas no passado sobre educação CTS, elas não representam abordagens únicas. A 

educação CTS busca enfatizar a compreensão dos estudantes a respeito do impacto das 

decisões em Ciência e Tecnologia sobre a Sociedade, com menor atenção à qualidade das 

interações sociais e do ao discurso reflexivo relacionado com a formação de consciência e 

princípios de justiça. Desse modo, não explicita sobre aspectos éticos e morais contidos nas 

escolhas dos estudantes. Por outro lado, na abordagem de QSC, os estudantes são submetidos 

a problemas que envolvem pontos de vista sociais, morais ou científicos que entram em 

conflito com as suas crenças e filosofias pessoais, estimulando, assim, a reflexão e a análise 

sobre si e sobre a comunidade promovendo o desenvolvimento em moralidade e ética.  Assim, 

entendem que há um avanço da QSC em relação à perspectiva CTS, pois a primeira agrega, 

por meio da interação social e discurso, a consideração de questões éticas e a construção de 

juízos morais sobre temas científicos. Sadler (2004) esclarece ainda que as QSC visam o 

engajamento dos estudantes na tomada de decisão a respeito de questões sociais 

contemporâneas, com implicações morais, inseridas em algum contexto científico. 

Ao falar sobre QSC, Jiménez-Aleixandre (2010, grifo da autora) explica que elas se 

baseiam em noções científicas, mas estão agregadas de valores, sendo necessário que estes 

sejam selecionados de acordo com a sua relevância para o processo de tomada de decisão. 

Tais valores implicam em diversos campos, como exemplo são mencionados: i) dimensões 

sociais: relacionadas às estruturas sociais, por exemplo, a convivência, a economia, o bem-

estar e o consumo; ii) dimensões éticas: decisões relacionadas ao que é aceitável ou não, por 

exemplo, clonagem humana, biopirataria e apropriação de recursos genéticos; iii) dimensões 

políticas: que afetam os direitos e liberdades das pessoas, por exemplo, os debates sobre a 

informação de que o produto a ser consumido é transgênico e; iv) dimensões ambientais: 

voltadas para a proteção e a melhoria dos recursos naturais, por exemplo, as discussões 

relativas à ecologia e ao aquecimento global. 

Jiménez-Aleixandre e Pereiro-Muñoz (2002), ao discutirem o desenvolvimento de 

valores ambientais se referindo à natureza das QSC e os conhecimentos que elas requerem, 

declaram que os valores dão um suporte importante para a emissão de uma opinião, mas que 

para isso seja feito é necessário também que se tenha o conhecimento conceitual, no caso 

específico, em ecologia, pois desse modo pode comparar quais são as vantagens e 

desvantagens das diferentes opções. Desse modo, os valores não se desenvolvem em uma 

lacuna, como se estivesse desconectado do conhecimento escolar. A esse respeito, os autores 

afirmam que: 
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Atitudes e valores têm um papel primordial na educação ambiental. A 

importância atribuída aos valores pode ser a razão pela qual, por vezes, o 

desenvolvimento do valor é discutido como se pudesse acontecer 

desconectado do conhecimento da escola. Pelo contrário, ... se o objetivo 

da educação ambiental é o desenvolvimento de uma atitude sólida, com uma 

base sólida transferível para contextos fora da escola, então o 

desenvolvimento dos valores precisa estar relacionado à compreensão das 

complexas questões conceituais envolvidas em problemas ambientais. 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, PEREIRO-MUÑOZ, 2002, p.1187-1188, 

tradução nossa). 

 

Sadler e Zeidler (2004) complementam essa perspectiva, quando dizem que as 

dimensões científicas não são suficientes, devendo se levar em conta as implicações sociais e 

morais das decisões relacionadas com a pesquisa científica. 

Em relação aos objetivos das propostas com abordagem de QSC, Simonneaux (2007) 

observa que há uma diversidade delas, tais como: melhorar a compreensão do conhecimento 

científico, contribuir com a educação para a cidadania, ajudar os alunos a tomar decisões 

informadas, capacitá-los a participar de debates, ajudá-los a serem capazes de lidar com a 

complexidade e entenderem melhor a natureza da Ciência. Para o autor, professores e 

pesquisadores podem se concentrar em um ou vários desses objetivos, ao analisarem a 

argumentação dos alunos e, com base nessa escolha, expressar as origens teóricas e 

metodológicas a serem utilizadas.  

Como exemplo, mostramos o trabalho de Torija e Jiménez-Aleixandre (2010), ao 

trabalhar uma QSC sobre o uso dos recursos naturais com o objetivo de promover as práticas 

científicas de argumentação (em particular o uso de provas na sala de aula) e de modelagem 

(entendida como construção, uso, revisão e avaliação de modelos). As autoras entendem que 

para facilitar as conexões entre o que foi aprendido em sala de aula e a vida real é necessário 

contextualizar os conceitos que estão sendo aprendidos em torno de problemas autênticos, 

criando ambientes de aprendizagem em que se ponha em prática o uso de provas. Assim, para 

exercitar o uso de provas, é necessário planejar atividades que promovam a construção de 

justificativas baseadas em provas, não dando como válida uma simples opinião. Por sua vez, 

esse processo de construção de argumentos, seja na forma de explicações, decisões ou críticas 

de uma conclusão, favorece a construção pelos estudantes de explicações científicas. Seu 

ponto de partida é considerar a sala de aula como comunidade de aprendizado, em que os 

alunos têm a oportunidade de falar, apresentar problemas e tentar resolvê-los.  

Já o trabalho de Dawson e Venville (2010) buscou examinar o efeito da instrução 

explícita na argumentação sobre a compreensão conceitual dos alunos, utilizando como tema 
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a argumentação sobre QSC em um contexto genético com o objetivo de identificar os tipos de 

estratégias utilizadas por um professor australiano de ciências do ensino médio, ao introduzir 

habilidades de argumentação em suas aulas de ciência. Os autores entendem que um resultado 

da educação científica é que os jovens possuam entendimentos e habilidades para participar 

do debate público e tomar decisões informadas sobre questões científicas que influenciam 

suas vidas. Na tentativa de alcançar esses resultados, eles desenvolveram uma metodologia na 

qual o professor participa inicialmente de uma sessão de aprendizado profissional individual 

sobre argumentação antes de ensinar explicitamente as habilidades de argumentação nas salas 

de aula estudadas. Seus resultados indicam que quatro fatores promovem a argumentação dos 

alunos: o papel do professor na facilitação da discussão em toda a classe; o uso de quadros de 

escrita; o contexto da QSC; e o papel dos alunos. Por fim, recomendam uma aprendizagem 

profissional individual aos professores para a promoção da argumentação dos alunos, como 

também, que seja realizada uma ampla pesquisa baseada em sala de aula para determinar o 

impacto dos fatores dela na argumentação dos alunos. 

No trabalho desenvolvido por Sadler e Donnelly (2006), os autores investigam a 

argumentação dos estudantes do Ensino Médio durante a resolução de QSC no contexto das 

questões de engenharia genética, como Terapia Gênica e Clonagem. Mais especificamente, 

foi investigado como o conhecimento do conteúdo científico e o raciocínio moral contribuem 

para a argumentação nesses contextos. Para desenvolver o objetivo do estudo, foi aplicado 

testes a respeito de três aspectos: conhecimento do conteúdo da genética, raciocínio moral e 

qualidade da argumentação. Realizaram análises quantitativas e qualitativas, sugerindo que o 

conhecimento do conteúdo da genética não foi um fator significativo na determinação da 

qualidade da argumentação dos estudantes. Eles propõem pelo menos três possíveis tipos de 

interpretações para explicar esses resultados. O primeiro sugere que os indivíduos 

simplesmente não considerem a ciência, particularmente a ciência como ela é representada 

nas escolas, por trás de QSC. Um segundo tipo de interpretação possível é que o problema 

não é uma questão de transferência de conhecimento de conteúdo, mas é um problema de 

conhecimento do contexto. E o terceiro, que existe a possibilidades de que o conhecimento do 

conteúdo seja significativo para a argumentação sociocientífica, mas que essa relação não seja 

linear. 

Como visto nos exemplos dados, de acordo com os objetivos de cada autor, são 

utilizadas metodologias e origens teóricas específicas. No nosso trabalho, consideramos que a 

introdução de uma QSC pode favorecer a implementação de situações argumentativas nas 
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aulas de biologia. Nesse sentido, a partir do nosso objetivo e orientados pelas perspectivas 

teóricas aqui mencionadas, desenvolvemos uma sequência de atividades, aspecto que será 

abordado no próximo capítulo, em que se discutem os aspectos metodológicos adotados nesta 

investigação. 
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CAPÍTULO 2: Percurso Metodológico   

 
Neste capítulo, descrevemos os aspectos metodológicos adotados nesta investigação, 

caracterizando o tipo de pesquisa e dando destaque aos elementos que contribuíram para a 

elaboração da sequência de atividades deste estudo, tais como: o contexto escolar – onde 

serão descritos os aspectos socioeconômicos dos alunos; a situação educacional da região e a 

infraestrutura escolar – acerca das quais fazemos um breve resumo do contexto histórico, 

econômico e ambiental da região e descrevemos o processo de elaboração, aplicação e análise 

da sequência de atividades proposta. Tal descrição do contexto é relevante para considerar 

critérios tanto para a elaboração do nosso produto educacional como também para o 

envolvimento dos alunos nas atividades. 

 

2.1 Caracterização e Contexto da Pesquisa 

 

Devido às particularidades do contexto escolar, no qual desenvolvemos nossa 

pesquisa, consideramos elementos da abordagem qualitativa, possuindo as características 

citadas por Bogdan e Biklen (1994), quais sejam: tem o ambiente natural como fonte direta de 

dados e o investigador como o seu principal instrumento; os dados recolhidos são descritivos; 

existe um interesse maior pelo processo do que pelo produto; a análise dos dados é feita de 

modo indutivo; e o significado possui uma importância vital.  

Dentre os diversos métodos de pesquisas de caráter qualitativo, utilizamos o estudo de 

caso, perspectiva mais adequada, a nosso ver, para se estudar alguns fenômenos sociais como 

os processos educativos (LAVILLE, DIONNE, 1999; LÜDKE, ANDRÉ, 1986; YIN, 2003). 

O nosso objeto de estudo – desenvolvimento de habilidades argumentativas – tem uma 

natureza na qual se faz necessária a consideração das muitas variáveis relacionadas ao seu 

processo de ocorrência. Desse modo, a interpretação do contexto, a retratação da realidade de 

forma completa e profunda, a utilização de uma variedade de fontes de informação, 

características descritas por Lüdke e André (1986) como fundamentais de um estudo de caso, 

se fazem necessárias para estudar um processo que não pode ser separado do seu contexto 

real. Em vista disso, o estudo de caso configura-se como uma metodologia necessária ao 

desenvolvimento da nossa investigação. 

Assim, em virtude do tipo e do objeto de pesquisa, levando em consideração a 

sequência de aulas que seriam desenvolvidas nesta dissertação, que trata de uma QSC, se fez 
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necessário observar as principais características do contexto escolar e da região tendo em vista 

que esse contexto é de fundamental importância, uma vez que foi utilizado um problema 

autêntico real e relevante para a vida dos alunos, tornando-o parte da intervenção. Assim, 

descrevemos algumas características da instituição escolar na qual foi realizada a pesquisa, 

bem como o perfil dos alunos e as peculiaridades da situação educacional da região onde a 

escola está localizada, buscando descrever o contexto educacional no qual os alunos estão 

inseridos antes de fazer parte da instituição de ensino pesquisada e o impacto dela para a 

região. 

 Nosso estudo foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, Campus Currais Novos (IFRN\CN), escola do sistema federal de 

ensino público que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, local onde a professora pesquisadora 

exercia a sua função.  

A cidade de Currais Novos está localizada a 172 km da capital Natal, mais 

especificamente, na área Centro-Sul do estado do Rio Grande do Norte (RN), inserida na 

Mesorregião Central Potiguar e na Região do Seridó (BEZERRA JÚNIOR; SILVA, 2007). A 

figura 4 a seguir ilustra a posição geográfica da região. 

 

Figura 4 - Localização geográfica do município de Currais Novos/RN, indicado pela seta. 

 

Fonte: autoria própria. 
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O IFRN-Currais Novos iniciou seu funcionamento há 11 anos e oferece à comunidade 

capacitação profissional, principalmente, nas áreas de Alimentos, Informática, Química e 

Meio Ambiente. São cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos técnicos 

subsequentes, cursos superiores de graduação tecnológica, curso superior de licenciatura em 

química e cursos de formação inicial e continuada. 

Todos os anos, ingressam, nos turnos matutino e noturno, cerca de 1.000 (mil) alunos. 

O perfil socioeconômico desses alunos reflete o Decreto 7.824 e a Portaria Normativa 18, que 

regulamentam a Lei de Cotas (nº 12.711 de 29 de agosto de 2012). Por meio desses decretos, 

há a reserva, no mínimo, de 50% das vagas para alunos oriundos de escolas públicas e ainda 

há cotas para pretos, pardos, indígenas e para estudantes com renda familiar bruta de até 1,5 

salário-mínimo por pessoa. Segundo a Diretoria de Atividades Estudantis do IFRN/CN 

(DIGAE/CN) no ano de 2016, dos alunos ingressantes, 10,8% apresentavam renda bruta 

familiar menor que ½ salário mínimo; 43,3% entre ½ e um salário mínimo; 28,4% entre 1 e 2 

salários-mínimos e 17,41% superior a 2 salários mínimos.  

Com relação à escolaridade do principal responsável pela família, temos que 5,1% 

possuem pós-graduação, 17,7% até o ensino superior completo, 33,6% o ensino médio 

completo, 39,2% o ensino fundamental completo e 5,3% são analfabetos. Temos ainda que 

8,9% dos ingressantes moram na Zona Rural e 30,8% participam de programas sociais como 

o Bolsa-Família. Cabe destacar que estes são provenientes de bairros periféricos sejam de 

sítios próximos a Currais Novos ou de cidades vizinhas da região do Seridó. Com base nessa 

rápida descrição, ressaltamos que a maior parte dos estudantes da escola é cotista, oriunda da 

zona rural, cujos responsáveis (em sua maioria) possuem baixa escolaridade e um perfil 

socioeconômico pouco favorecido. 

O destaque às características da região também é expressivo nesta dissertação, pois, 

como já sinalizado, o entorno é relevante para a elaboração de nossa intervenção. Por esse 

motivo, descrevemos, a seguir, algumas características do município de Currais Novos e dos 

25 municípios que compõem a região do Seridó
6
. 

Começamos mostrando a taxa de analfabetismo, pois a alfabetização é um indicador 

dos primeiros resultados do ensino básico, sendo considerado um grande problema para a 

maioria dos países que sofrem com altos índices de analfabetismo, desfavorecendo o 

desenvolvimento econômico e estrutural de sua sociedade. Em relação a esse dado, o censo 

                                                           
6
 Neste estudo foi adotada a regionalização do Seridó definida pelo IBGE (2010). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7824.htm
http://www.andifes.org.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=829&tmpl=component&format=raw&Itemid=27
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm
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do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2010, mostra que a 

cidade de Currais Novos (CN) possuía 16,94% de Taxa de analfabetismo da população de 15 

anos ou mais de idade. Já a média da região do Seridó era de 22,3%, bem acima da média 

nacional de 9,39%. A região apresentava 10,82% do total da população estadual analfabeta. 

Esse quadro corrobora com o perfil do alunado da escola. 

Para observar como se encontra o desenvolvimento da educação nesses municípios, 

escolhemos dois programas de avaliação que fazem parte do sistema avaliação educacional no 

Brasil, a saber: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB (utilizando apenas 

os dados relativos aos anos finais do ensino fundamental na Rede Pública) e o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). O motivo dessa escolha se deu pelo fato de utilizarmos 

em nossa pesquisa estudantes do ensino médio, como descrito a seguir. Tentamos assim 

retratar a situação dos estudantes antes de entrarem no ensino médio e ao sair desse nível de 

ensino na região onde nosso estudo foi realizado.  

O IDEB é um indicador que considera dois fatores com interferência na qualidade da 

educação: as taxas de aprovação (medidas pelo Censo Escolar) e as médias de desempenho 

(medidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e pela Prova 

Brasil). Apesar de o IFRN/CN não fazer parte desse sistema de avaliação, pois não apresenta 

o ensino fundamental, julgamos necessário observar em que contexto educacional estão 

inseridos os futuros alunos deste instituto provindos das várias cidades da Região do Seridó. 

Assim, o IDEB da cidade de Currais Novos é de 3,5 pontos e o da região do Seridó é de 3,9 

pontos, sendo esta pontuação próxima à média do Estado do RN (3,4 pontos) e do País (3,9 

pontos). Já o ENEM, é um exame de caráter voluntário que tem como objetivo avaliar o 

desempenho do aluno ao término do ensino médio em termos de competências e habilidades 

necessárias ao exercício pleno da cidadania.  

No ano de 2015, tal qual nos anos anteriores, o IFRN/CN foi a escola com a média 

geral mais alta da cidade de Currais Novos. Quando nos referimos às instituições de ensino 

público do RN, o Campus IFRN/CN ocupou a 7º média geral mais alta e a 15ª colocação ao 

compararmos com outras instituições públicas e privadas. Apesar de considerarmos que o 

ENEM não deve ser o único indicador de qualidade da educação, o resultado apresentado 

sinaliza para a formação proporcionada aos estudantes pelo IFRN/CN. Este cenário aponta 

para um apoderamento e valorização do alunado para as atividades propostas pela escola. 

Outro aspecto a ser destacado é a organização da instituição, ao oferecer uma 

formação integral por meio do ensino, pesquisa, extensão, artes e esporte, de uma educação 
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profissional pública, gratuita e de qualidade. Isso representa um diferencial em termos de 

educação na região com resultados refletidos não só no ENEM, mas também em Olimpíadas 

Científicas Brasileiras, na realização de Jogos dos Institutos Federais e em eventos científicos 

com credenciamento para competições internacionais.  

Entendemos que tais resultados podem estar relacionados a diferentes motivos que vão 

desde a infraestrutura oferecida até a organização didático-pedagógica e a qualificação do 

corpo docente. Assim, por considerar que esses fatores favoreceram o desenvolvimento da 

sequência de atividades pesquisadas e de outras inúmeras atividades diferenciadas realizadas 

no Instituto, descrevemos a seguir a sua infraestrutura, a organização didática, a capacitação 

docente e os eventos pedagógico-científico-culturais realizados no ano de 2016. Essas 

informações também são relevantes para as atividades de intervenção da nossa pesquisa. 

É importante ressaltar que a infraestrutura é diferenciada em relação às escolas 

públicas estaduais e municipais do Rio Grande do Norte. O instituto possui um total de 

12.837m² de área construída em um terreno de 185.782 m², que também abriga uma Usina-

Escola de Beneficiamento de Leite, um dessalinizador que fornece água potável de qualidade 

(este é um destaque, se considerarmos que a região passa por uma situação crítica de falta de 

água), uma usina fotovoltaica composta de 492 painéis solares que geram 50% da energia 

consumida no local, uma estação de tratamento de esgoto, dois tanques de criação de peixes e 

uma estufa orgânica para produção de mudas. Além disso, possui 14 salas de aula, 3 salas de 

aula específicas (sendo uma de Artes, uma de Educação a Distância e uma de 

videoconferência), 14 laboratórios equipados onde diariamente são realizadas aulas para os 

diferentes cursos da instituição. Também possui uma quadra poliesportiva coberta, campo de 

futebol, pista de atletismo, piscina, academia de musculação e dança, além de vestiários. 

Possui também um setor médico que oferece atenção básica à saúde para os alunos 

regularmente matriculados e um auditório, biblioteca com bom acervo de livros e demais 

espaços. 

Com relação ao material didático, os alunos da educação básica recebem coleções de 

livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), podendo utilizar também o 

acervo de livros da biblioteca. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com 

Datashow, quadro branco e possuem acesso à internet. Ademais, também é disponibilizado 

equipamento de som caso o professor necessite. O almoxarifado da instituição dispõe de 

material de apoio tanto para as aulas como para a realização de pesquisas pelos alunos.  
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Além desta infraestrutura, o Instituto possui um corpo docente composto por 

professores qualificados. Dos 64 professores da instituição, 3,2% possuem pós-doutorado, 

14,3% são doutores, 65% são mestres, 14,3% possuem especialização e 3,2% são graduados. 

As reuniões pedagógicas são realizadas semanalmente fazendo parte da carga horária do 

professor além de reuniões periódicas de grupos por áreas de ensino. 

Por fim, gostaríamos de relatar as atividades pedagógico-científico-culturais realizadas 

no Campus do IFRN/CN no ano de 2016. Por ser uma escola que oportuniza aos seus alunos 

ensino, pesquisa e extensão, existe o interesse em realizar eventos científicos que estimulem a 

participação desses alunos em outras atividades além do ensino, como também a necessidade 

da socialização dos resultados das pesquisas realizadas no Instituto para toda a comunidade. 

Por exemplo, em 2016 ocorreram 4 eventos: a VI Exposição Científica, Tecnológica e 

Cultural (EXPOTEC) associada a I Semana de Humanidades e a V Semana de Informática; a 

III Semana do Meio Ambiente associada a VII Semana de Alimentos; IV Semana de Artes, 

Desporto e Cultura – SEMADEC e I Semana de Ciência, Fé e Desenvolvimento Social.  

Esse cenário foi palco da nossa sequência de atividades, ao propor uma abordagem, a 

partir de uma questão sociocientífica, que emergiu de um contexto real. Desse modo, 

consideramos importante descrever a região do Seridó e suas características, já que foram 

relevantes na proposição dos cursos e demais atividades da instituição. Assim, apresentamos a 

seguir os aspectos históricos, econômicos e ambientais do entorno, que serviram para embasar 

nossa questão sociocientífica, pois é a partir dessas características que traçamos as atividades 

e os roteiros orientadores para o desenvolvimento das habilidades argumentativas. 

 

2.2 Contexto histórico, econômico e ambiental: breve resumo 

 

Iniciamos esta seção descrevendo o histórico do desenvolvimento socioeconômico da 

região do Seridó, o qual possui algumas particularidades culturais. Essas, por sua vez, 

relacionam-se ao seu processo de ocupação, baseado no modelo de colonização com a 

produção de cana-de-açúcar na Zona da Mata e a criação de gado no interior. Assim, iniciou-

se o povoamento do sertão nordestino e, dentro dele, da região do Seridó (MEDEIROS, 

2005). 

Filho (1981) descreve que, além de pessoas oriundas da região, foram para o Seridó 

portugueses, espanhóis e holandeses, se instalando plenamente a partir de 1720. A economia 

era estruturada na pecuária/algodão/produtos alimentares e na extração mineral (CRUZ, 2011; 

ANDRADE, 2013; SEPLAN, 2000). 
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Nos anos 80 e 90, com a crise na produção de algodão e no setor da mineração, outros 

ramos de atividade foram desenvolvidos. Hoje em dia, as principais atividades econômicas 

são a agricultura, a pecuária e a extração mineral – em uma proporção bem menor que a 

encontrada em décadas anteriores – que se localizam na porção rural dos municípios da região 

do Seridó. Já as atividades urbanas estão pautadas na prestação de serviços, no comércio e em 

menor quantidade na indústria, além do funcionalismo público, que responde pela 

empregabilidade de um grande contingente populacional e das aposentadorias, que subsidiam 

a renda de muitas famílias seridoenses, sendo o município de Currais Novos considerado um 

centro econômico sub-regional (CRUZ, 2011; ANDRADE, 2013; SEPLAN, 2000). 

 As atividades socioeconômicas desenvolvidas ao longo dos anos foram responsáveis 

pelo desenvolvimento da região, mas em contrapartida, implicaram em um acelerado processo 

de desgaste dos recursos naturais, que levou o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2004) a 

(inserir da) classificar a região do Seridó (em) como uma área susceptível à desertificação em 

categoria muito grave. O Núcleo de Desertificação do Seridó ocupa uma área de 4.094 km² do 

território do RN e se concentra nas áreas urbanas de sete municípios: Acari, Caicó, Carnaúba 

dos Dantas, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó e Parelhas. Em alguns setores, as 

condições de desertificação já se encontram praticamente irreversíveis, com solos fortemente 

erodidos devido aos sistemas de manejo rudimentar que têm sido praticados na agropecuária, 

da deficiente condição de proteção da vegetação e da exposição a condições climáticas 

agressivas (MMA, 2004; ANA, 2014). Tais condições climáticas advêm do clima Semiárido, 

que, nessa região, exibe uma precipitação Pluviométrica Anual de 295.6mm, com chuvas 

irregulares, mal distribuídas com longos períodos de estiagens. As Temperaturas Médias 

Anuais são de 27,5°C e apresentam-se elevadas durante a maior parte do ano com ventos 

secos e quentes (IDEMA, 2014). Esse tipo climático, as condições de solo e a disponibilidade 

hídrica determinam sua vegetação que é composta pelo bioma da Caatinga, vegetação de 

caráter mais seco, com abundância de cactácea, plantas de porte mais baixo e xerofitismo
7
 

acentuado (IDEMA, 2014). 

Em relação a sua Hidrografia, o Seridó está localizado dentro da bacia hidrográfica do 

rio Piranhas-Açu. Os rios que formam essa bacia são intermitentes e o armazenamento de 

água para atendimento dos diferentes usos é assegurado por diversos reservatórios. A bacia 

apresenta altas taxas de evaporação, que acarretam perdas significativas das reservas de água, 

                                                           
7
 Xerofitismo - Capacidade adaptada de viver em climas semiáridos e desérticos, resistindo ou tolerando a seca 

fisiológica (SOUSA, 2000. p. 258). 
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contribuindo para o déficit hídrico na bacia. O abastecimento das cidades é feito 

principalmente através da água armazenada nos açudes da região, existindo também o 

abastecimento através de poços e de adutoras (ANA, 2014). Segundo este órgão, desde o ano 

de 2012, a região enfrenta uma seca severa que além de impactar a zona rural, atingiu o 

abastecimento de muitas sedes urbanas. Diversas ações emergenciais vêm sendo realizadas 

nas cidades afetadas. Entre elas, destacam-se a distribuição de água por meio de carros pipas e 

chafariz público, com a população deslocando-se de casa para buscar a água em baldes, como 

também a perfuração de novos poços e a construção de adutoras de engate rápido. 

Diante do contexto apresentado, nota-se que a complexidade dos problemas 

ambientais da região foi construída ao longo do tempo devido às ações antrópicas e às suas 

características climáticas e ambientais. Contudo, sabe-se que existem estratégias viáveis à 

convivência com o Semiárido que podem e devem ser discutidas pela sociedade e 

implementadas pelo poder público. 

Assim, pensando em apresentar o conteúdo da disciplina de Biologia dentro da 

realidade dos alunos do IFRN/CN, de modo a compreender os aspectos científicos, 

tecnológicos, sociais e ambientais dessa problemática, estruturamos uma sequência de 

atividades que incluía uma questão sociocientífica com o tema “Escassez de água no Seridó”. 

Tal sequência de atividades (será) é apresentada na seção a seguir.  

 

2.3 Elaboração da Unidade didática: Produto educacional 

 

Nossa questão-foco é propiciar situações para o desenvolvimento de habilidades 

argumentativas em alunos do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio diante de uma 

questão sociocientífica. Para tanto, foi necessário elaborar uma Unidade Didática (UD)
8
 que 

integrasse o uso de QSC ao desenvolvimento de habilidades argumentativas (nosso primeiro 

objetivo específico), produto desta dissertação.  

Em relação ao desenvolvimento das habilidades argumentativas, partimos do 

pressuposto de que a argumentação pode ser explicitamente ensinada através de uma 

instrução adequada (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, ERDURAN, 2007).  

Assim, para criar um ambiente em sala de aula propício ao desenvolvimento de 

habilidades argumentativas, consideramos os seguintes aspectos que orientaram não somente 

                                                           
8
 Neste trabalho assumimos a UD como o conjunto de atividades sequenciadas e planejadas pelo 

professor com uma intencionalidade educativa a partir de temas da atualidade (SANMARTÍ, 2000). 
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a elaboração da nossa proposta, mas também sua aplicação:  

 

 Realização de atividades por pequenos grupos de alunos (ALEXOPOULOU, 

DRIVER, 1996; BIANCHINI, 1997; ERDURAN, SIMON, MONK, 2001; entre 

outros). 

 Inserção de algumas sessões para ensinar o conceito de argumentação, assim como 

os elementos de um argumento e, posteriormente, a introdução de atividades com o 

objetivo de levar os alunos a argumentar em relação a questões relativas à Ciência 

(DRIVER, NEWTON, OSBORNE, 2000; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, RODRÍGUEZ, 

DUSCHL, 2000; SÁ, KASSEBOEHMER, QUEIROZ, 2014; entre outros). 

 Elaboração de textos baseados no preenchimento de quadros em branco, que ilustram 

os elementos do argumento e a relação existente entre eles, apoiando o processo de 

escrita (OSBORNE, ERDURAN, SIMON, 2001; ERDURAN, SIMON, OSBORNE, 

2004; SAMPSON, GLEIM, 2009; SAMPSON, GERBINO, 2010; WALKER, 

SAMPSON, 2013a; entre outros). 

 Utilização de problemas autênticos, situados em um contexto da vida real 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). 

 Uso do método de estudo de caso que retrate o problema a ser solucionado (SÁ, 

QUEIROZ, 2007, 2010; VELLOSO et al., 2009; QUEIROZ, CABRAL, 2016; entre 

outros). 

 Organização de uma sessão de argumentação na qual os alunos possam compartilhar 

o seu argumento (SAMPSOM, GERBINO, 2010; SAMPSOM; SCHLEIGH, 2012; 

SAMPSOM et al., 2014). 

 

Para a introdução na UD de uma QSC nos orientamos por elementos contidos nas 

etapas sugeridas por Santos e Mortimer (2002), a saber: (1) introdução de um problema 

social; (2) análise de tecnologia relacionada ao tema social; (3) estudo do conteúdo científico 

definido em função do tema social e da tecnologia introduzida; (4) estudo da tecnologia 

correlata em função do conteúdo apresentado; e (5) discussão da questão social original. 

Após delinearmos as perspectivas adotadas para a estrutura da UD, passamos pelo 

processo de escolha do seu tema. Na sequência, apresentamos o tema escolhido e suas 

características diante das perspectivas adotadas.  
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2.4 Escolha do tema 

 

Assumimos que um dos critérios para a escolha do tema seja o significado para os 

alunos, isto é, ressaltar a situação socioambiental da região do Seridó em 2016, visto que 

nesse ano ocorreu uma das piores secas dos últimos 100 anos, o que levou o Estado do RN a 

decretar situação de emergência em 153 dos 167 municípios do Estado pela sétima vez seguida 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2016). O município de Currais Novos e mais outros encontravam-

se em colapso de abastecimento de água, ou seja, para a sua obtenção era necessária a ajuda de 

caminhões pipa ou de poços artesianos. 

Com base nessa situação, propomos o tema: “Escassez de Água no Seridó”. Como 

problema geral, foi escolhido “a influência dos contextos socioeconômico, político e cultural 

na escassez dos recursos naturais do Seridó, em especial, da água”, traduzido na questão: 

Cadê a água que estava aqui?  

Os conteúdos abordados na UD são de Ecologia, especificamente os conceitos de 

população, comunidade, ecossistema, vegetação, ocupação do solo, diversidade, fatores 

abióticos, fatores bióticos e degradação ambiental. 

Além de ser um tema relevante para a região, a escassez da água é um problema 

autêntico
9
 e controverso, que envolve aspectos sociais, políticos, éticos e morais, 

compreendendo várias áreas do conhecimento e gerando opiniões distintas. Por um lado, 

temos os aspectos sociais e econômicos relacionados à sua utilização e exploração, e por 

outro, os aspectos conservacionistas relacionados à sustentabilidade. Devido a estas 

características, podemos considerar esse tema como uma QSC, fato determinante em sua 

escolha, pois pode favorecer debates e discussões em sala de aula, auxiliando no 

desenvolvimento das habilidades argumentativas. 

Após a definição das perspectivas que seriam adotadas e do tema, foi necessário 

estruturar a nossa UD. Nessa direção, descrevemos a seguir os motivos que nos levaram a sua 

estruturação. 

 

2.5 Estruturação da UD, contexto e sujeitos 

 

Para estruturar a nossa UD, segundo os pressupostos descritos acima, seriam 

necessários três momentos distintos: (1) ensinar o conceito de argumentação e os elementos 

                                                           
9
 Na perspectiva de Jiménez-Alexandre e Agraso (2006). 
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do argumento
 
de acordo com a matriz elaborada; (2) apresentar a situação problema baseada 

na QSC; (3) apresentar e analisar as propostas de resolução do problema apresentado.  

A aplicação ocorreu no IFRN/CN durante a III Semana de Meio Ambiente e VII 

Semana de Alimentos - evento que conta com a participação de todos os alunos. Assim, 

decidimos realizar nossa intervenção neste evento com o minicurso intitulado: “Os problemas 

ambientais e as questões do ENEM: uma discussão a partir da realidade encontrada no 

Seridó”. Participaram 24 alunos do 1º ao 4º ano do curso técnico integrado ao ensino médio 

de Alimentos.  

 A intervenção teve três momentos distintos realizados em três dias. No primeiro e no 

terceiro dia, a ação durou uma hora e meia. No segundo dia, por sua vez, foi realizada uma 

viagem de campo com quatro horas de duração. No quadro a seguir, é apresentado o 

planejamento, incluindo as atividades realizadas, os objetivos, os instrumentos de pesquisa 

utilizados e os conteúdos conceituais e atitudinais: 

 
Quadro 4: Planejamento da Unidade Didática. 

ATIVIDADES OBJETIVOS INSTRUME

NTO DE 

PESQUISA 

CONTEÚDOS 

CONCEITUAIS 

CONTEÚDOS 

ATITUDINAIS 

Discussão e 

resolução de 

uma questão do 

ENEM. 

Introduzir a 

importância da 

argumentação e os 

elementos do 

argumento
 

de acordo 

com a matriz 

elaborada. 

Roteiro 

Orientador 1 e 

Roteiro 

Orientador 2 

Conteúdos relativos aos 

ciclos biogeoquímicos, 

biomassa, fontes de 

energia, ecossistemas, 

acordos, convenções e 

implicações ambientais, 

políticas, econômicas e 

sociais. 

Estimular a diversidade de 

opiniões para saber se 

posicionar crítica e 

construtivamente; refletir 

sobre as diferenças entre a 

abordagem científica e as 

outras abordagens; construir 

relações sustentáveis com o 

meio ambiente; valorizar 

atitudes de cuidados com a 

qualidade ambiental e a 

diversidade de saberes, 

povos e culturas; estimular 

por meio de uma atividade 

prática a conservação do 

meio ambiente; desenvolver 

o trabalho em grupo, a 

cooperação, as relações 

interpessoais, o respeito às 

diferenças, a 

responsabilidade, o 

compromisso, a 

solidariedade, a 

autoconfiança, a autoestima, 

o respeito às regras, às 

normas, à ética e à postura; 

desenvolver a disciplina; 

favorecer a discussão crítica 

da aplicação da ciência na 

Apresentação da 

situação 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de 

aula de campo. 

 

Análise da QSC e 

proposição de critérios 

de solução levando em 

consideração as 

tecnologias 

disponíveis e os 

impactos sociais e 

ambientais.  

 

Observação da 

realidade local e o 

desenvolvimento de 

habilidades como 

observar, descrever e 

analisar dados 

coletados.   

Roteiro 

Orientador 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro 

Orientador 4 

 

Conteúdos relativos à 

ecologia, como os 

conceitos de população, 

comunidade, ecossistema, 

vegetação, ocupação do 

solo, diversidade, fatores 

abióticos, bióticos, 

degradação ambiental, 

conservações dos recursos 

naturais, como também 

conteúdos 

interdisciplinares da 

temática meio ambiente. 

Sessão de 

apresentação e 

análise das 

propostas. 

Apresentação das 

propostas de resolução 

da QSC; 

 

Avaliação dos 

 

 

 

 

Roteiro 
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argumentos 

produzidos por outro 

grupo. 

Orientador 5 sociedade. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nossa sequência de atividades que constitui o produto educacional se encontra em 

documento separado desta dissertação, com orientações destinadas ao professor ou à 

professora acerca de como utilizar cada uma das atividades e os respectivos momentos. Inclui 

ainda orientações de como elaborar o caso investigativo. 

Assim, o primeiro momento ocorreu no primeiro dia de minicurso e teve como 

objetivo ensinar o conceito de argumentação e os elementos do argumento
 
de acordo com a 

matriz elaborada. Para isso, o assunto foi discutido inicialmente com os alunos e, 

posteriormente, realizada uma atividade que continha uma questão de múltipla escolha do 

ENEM (2009) com o tema: “Mudanças climáticas globais”
10

. A opção pelo tema considerou o 

fato deste fazer parte do conteúdo de ecologia e ter relação com a proposta de discussão na 

QSC realizada no segundo encontro do minicurso. 

A realização desta atividade ocorreu em duas etapas distintas. Na primeira, 

(individual), os alunos deveriam analisar cada afirmação/alternativa como verdadeira (V), 

falsa (F) ou se não sabiam responder (NS), justificando as suas respostas. Para tanto, foi 

utilizado o roteiro orientador 1 (figura 5).  

 

Figura 5 – Roteiro orientador 1: Introdução a alguns elementos do argumento. 

ROTEIRO 1 

ENEM 2009 - CADERNO AZUL  

 

Questão 1 - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), que somam cerca de 

99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico (CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4), ozônio 

(O3) e o óxido nitroso (N2O), que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por 

serem constituídos por pelo menos três átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, 

aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A 

partir da Revolução Industrial (século XIX), a concentração de gases traços na atmosfera, em 

particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em 

escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da 

concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. 
BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e comunidades. A.G. Moreira & S. 

Schwartzman. As mudanças climáticas globais e os ecossistemas brasileiros. Brasília: Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia, 2000 (adaptado). 

                                                           
10

 Tal opção reflete o interesse do alunado em ter um bom desempenho no ENEM para dar continuidade aos 

estudos, o que está relacionado com o contexto escolar e social ao qual estão inseridos. 
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1. A tabela seguinte apresenta cinco afirmações sobre ações a serem tomadas para combater o efeito 

estufa que podem ser verdadeiras ou falsas. Analise cada afirmação e assinale V para verdadeira, F 

para falsa ou NS para não sei. Apresentem argumentos a favor da sua opção. Podem usar os dados 

apresentadas no texto ou outros que lhes pareçam adequadas. 

 

 

Afirmação V F NS 

a) Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção 

primária pela industrialização refrigerada. 

   

b) Promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito 

estufa devido à produção de CH4. 

   

c) Reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em 

absorver o CO2 da atmosfera. 

   

d) Aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver 

grande quantidade de calor. 

   

e) Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade 

delas de reter calor. 

   

 

a) A afirmação (A) é _________________ porque... 

 

 

b) A afirmação (B) é _________________ porque... 

 

 

c) A afirmação (C) é _________________ porque... 

 

 

d) A afirmação (D) é _________________ porque... 

 

 

e) A afirmação (E) é _________________ porque... 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O roteiro orientador 1 utilizado para o desenvolvimento dessa atividade possuía 

quadros em branco para preenchimento, que ilustravam os componentes do argumento nos 

moldes propostos por (OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2001; 2004; SAMPSON; GLEIM, 

2009; SAMPSON; GERBINO, 2010; WALKER; SAMPSON, 2013a; entre outros).  

No segundo momento, os alunos foram organizados em pequenos grupos de modo a 

discutir sobre as respostas dadas individualmente.  A seguir, foi entregue o roteiro orientador 

2 (figura 6) solicitando a negociação da resposta marcada, e também apresentando os dados e 

as justificativas utilizadas para chegar à conclusão. Se houvesse proposições diferentes, os 

alunos deveriam preencher o espaço reservado.  
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Figura 6 – Roteiro orientador 2: Negociação no grupo. 

ROTEIRO 2 

 

1. Trabalhando em grupo, use os dados fornecidos na atividade anterior para responder o que 

se pede nos quadros abaixo: 

 

A nossa ideia é... (Afirmação) 

 

 

Os dados que apoiam a nossa ideia são... (Dados) 

 
 

Os argumentos que justificam a nossa ideia são... (justificativa) 

 

 

Nós tentaríamos convencer alguém com a opinião contrária a nossa dizendo que... (refutação) 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

No segundo dia de minicurso, foi apresentado o problema baseado em uma QSC, o 

qual deveria apresentar propostas para sua solução, levando em consideração as tecnologias 

disponíveis e os seus impactos sociais e ambientais. Esse momento foi realizado em três 

etapas distintas, sendo a primeira etapa com a apresentação de vídeos motivacionais, a 

segunda com a apresentação do estudo de caso e a terceira com a aula de campo. Os vídeos 

chamavam a atenção para a problemática da falta de água na região do Seridó, são eles: 

 

 “Reportagem do JN sobre o abastecimento no Seridó”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=aR8DwJgSNiA  

“Captação de água suspensa no açude gargalheiras”, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=kYnJHLAuShE  

 

Após a apresentação dos vídeos, ocorreu uma discussão a respeito das impressões ou 

dos aspectos apontados nas reportagens. A seguir, os alunos foram divididos em grupos com 4 

a 5 componentes e cada um deles recebeu uma cópia do caso investigativo (uma notícia 

fictícia, mas baseada em dados reais) a ser resolvido por eles, contendo uma QSC com o título 

“Cadê a água que estava aqui?” apresentado na figura a seguir: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aR8DwJgSNiA
https://www.youtube.com/watch?v=kYnJHLAuShE
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Figura 7 – Texto fictício entregue aos alunos. 

CADÊ A ÁGUA QUE ESTAVA AQUI? 
 

Nordestinópolis é uma cidade localizada no sertão nordestino cujas principais atividades 

econômicas são a agricultura, a pecuária, o comércio e a extração mineral. Por estar localizada na 

região com clima semiárido sempre recebeu pouca chuva, concentrada principalmente nos meses de 

abril e maio. O índice médio de chuvas fica em torno de 500 e 800 milímetros por ano. As secas mais 

graves, que acontecem quando o índice médio cai pela metade, aparecem em registros históricos desde 

o século 16 e são comuns. Calcula-se que a cada 100 anos há entre 18 e 20 anos de falta de chuvas.  

As recentes alterações climáticas globais aliadas as alterações ambientais antrópicas regionais 

fizeram que o século 20 fosse um dos mais áridos da região, registrando nada menos que 27 anos de 

estiagem o que resultou no colapso total das fontes de água do município, colocando em risco a 

produção agrícola, a pecuária, ocasionando problemas de distribuição de água para consumo humano e 

deixando a população em risco.  

O agravamento da situação fez com que o prefeito da cidade, Joaquim Medeiros Dantas, 

passasse a buscar alternativas a falta de água. Ele se reuniu com o diretor do Sistema de abastecimento 

de Água e Esgoto Sr. Severino Pereira.  

- Bom dia, Sr. Severino. Está muito difícil a situação da nossa cidade com essa falta de água e estou 

pretendendo buscar apoio financeiro com a União e o Estado na tentativa de resolver esse problema. 

Para tanto se faz necessário a realização de um estudo para a elaboração de uma proposta que 

apresente uma solução técnica viável a falta de água. Como o senhor pode me ajudar? 

- Bom dia, Sr. Joaquim. Eu posso montar uma equipe de trabalho com os meus funcionários e solicitar 

apoio ao IFRN da nossa cidade. 

- Considero esta uma boa ideia para resolver a questão, aguardo o mais rápido possível o envio dessas 

propostas, diz o prefeito. 

- Como a nossa situação pede urgência, hoje mesmo formar a equipe de trabalho.  

- Obrigado Sr. Severino. 

- Ok, Sr. Joaquim. 

Rapidamente seu Severino compôs uma equipe local formada por engenheiros da companhia 

de água e esgotos com o auxílio de uma equipe técnica formada por alunos do IFRN. Aos alunos cabe 

apresentar soluções técnicas para o problema da falta de água na região que levem em consideração as 

características sociais, ambientais e geográficas. 

Vocês, como membros da equipe do Sr. Severino, devem apresentar soluções para o problema, 

escolher uma delas e justificar a sua escolha. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a elaboração do caso investigativo (situação fictícia), adotamos a proposta de 

Herreid (1998) a qual considera que um bom caso deve: narrar uma história com personagens 

e lugar, onde o fim não exista ainda; ser capaz de despertar o interesse pela questão, criando 

uma situação investigativa a ser resolvida; ser atual, correspondendo a uma discussão presente 

na vida dos alunos; criar empatia com os personagens centrais ao mostrar que estes estão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Extra%C3%A7%C3%A3o_mineral
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sendo afetados pelo problema e pedem ajuda ao leitor; incluir diálogos, pois é a melhor 

maneira de compreender uma situação e ganhar empatia para com os personagens; ser 

relevante ao leitor; possuir uma utilidade pedagógica ao discutir possíveis formas de resolver 

o problema; provocar um conflito entre os personagens que precisa ser resolvido; forçar a 

tomada de uma decisão ao solicitar que o leitor demonstre como fazê-lo; possuir 

generalizações a outros contextos, contendo uma aplicabilidade geral e não ser específico para 

apenas uma curiosidade; ser curto, fazendo o aluno entender o conteúdo para buscar uma 

resposta.  

A situação fictícia foi lida em sala de aula, solicitando aos alunos que apresentassem 

propostas de resolução. Estas, por sua vez, deveriam estar organizadas de acordo com a matriz 

de elementos do argumento explicitado na atividade anterior. Para tanto, foi entregue o 

Roteiro Orientador 3 (figura 8) contendo espaços em branco para serem preenchidos, 

incluindo: a identificação do problema observado, a proposta de solução do problema 

identificado, os dados pertinentes para resolver o problema e a justificativa da proposta de 

resolução do problema.  

 

Figura 8 – Roteiro Orientador 3: Apresentação da proposta de resolução do caso. 

ROTEIRO 3 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO CASO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA OBSERVADO. 

 
 

2. QUAL A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA OBSERVADO? 

 

 

                           
 
  
  
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Este roteiro foi retomado na terceira etapa, durante uma aula de campo, com foco nos 

dois principais açudes da região, tendo como objetivo uma maior aproximação dos alunos 

com o problema, assim como a observação da realidade local e o desenvolvimento de 

3. QUAIS SÃO OS DADOS PERTINENTES 

PARA RESOLVER O PROBLEMA? 

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. 
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habilidades como observar, descrever e analisar dados coletados. Para orientar na coleta 

desses dados os alunos receberam o Roteiro Orientador 4 (figura 9).  

 
Figura 9 – Roteiro Orientador 4: Orientação viagem de campo. 

ROTEIRO 4 

 

1. Local observado:___________________________________________________________ 

Fatores abióticos observados: ___________________________________________________ 

 

TEMPERATURA 

HORÁRIO VALOR OBSERVADO 

  

  

  

UMIDADE 

HORÁRIO VALOR OBSERVADO 

  

  

  

 

Fatores bióticos observados: ____________________________________________________ 

 

Relações ecológicas observadas: _________________________________________________ 

 

Registrar (fotografar) e descrever as características da vegetação da região: 

 

Registrar (fotografar) e descrever as características no solo da região:  

  

Registrar (fotografar) e descrever a ocupação do solo da região: 

 

Observar e descrever se existe degradação do meio ambiente como: lixo,  

 

Com bases nas informações feitas na viagem de campo e em pesquisas pelo Google Maps, proponha 

uma possível explicação da relação entre o crescimento da cidade e o ambiente observado (açude)? 

 

Levantando hipóteses sobre a existência dos aspectos observados: 

a) Por que a vegetação se apresenta dessa forma? 

b) Como tem sido o uso do solo nos territórios vizinhos? 

c) Levantamento dos aspectos socioeconômicos observados: 

d) Quais são as atividades socioeconômicas da região? 

Fonte: Autoria própria. 
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Após a realização da aula de campo, foi sugerido, como atividade extraclasse, que 

cada grupo buscasse informações em sites, livros e revistas para a elaboração da proposta de 

resolução do caso investigativo.  

No 3º dia de minicurso, tivemos o terceiro momento, objetivando a apresentação das 

propostas de resolução do caso investigativo e a avaliação dos argumentos produzidos por 

outro grupo, por meio da qual os estudantes deveriam realizar uma coavaliação das propostas.  

Para a sistematização da apresentação e análise das propostas dos elementos de rubrica 

específica (SAMPSON, GERBINO, 2010; SAMPSON, SCHLEIGH, 2012; SAMPSON et al., 

2014), antes dessa etapa, foi informado que cada grupo seria responsável pela análise da 

proposta de outro grupo, como exemplificado na figura abaixo: 

 

Figura 10 – Representação dos grupos analistas/analisados. 

                                

                                

                                

Fonte: Autoria própria. 

 

Para auxiliá-los nessa análise, os grupos receberam o Roteiro Orientador 5 (figura 11), 

contendo espaços em branco nos quais deveriam ser preenchidas as seguintes informações: o 

problema apresentado pelo grupo analisado, a conclusão à qual o grupo chegou, os dados que 

o grupo utilizou, a opinião se a proposta de solução apresentada era uma boa solução e uma 

sugestão para a proposta de solução apresentada.  

Figura 11 – Roteiro Orientador 5: coavaliação das propostas dos grupos 

ROTEIRO 5 

 
        1. QUAL O PROBLEMA APRESENTADO PELO OUTRO GRUPO? 

 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 4 Grupo 5 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 5  Grupo 6 

Grupo 3 Grupo 4 Grupo 6 Grupo 1 

2. QUAL CONCLUSÃO QUE O 

OUTRO GRUPO CHEGOU? 

3. DÊ UMA SUGESTÃO PARA A 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO 

OUTRO GRUPO. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Em seguida, cada grupo teve um tempo de 20 minutos para a apresentação de sua 

proposta. Ao fim das apresentações, os grupos foram conduzidos a escreverem em forma de 

texto, a partir do Roteiro Orientador 5, suas coavaliações. Por fim, ocorreu a apresentação das 

coavaliações realizadas por cada grupo. 

A validação da sequência de atividades, assim como dos instrumentos de pesquisa, 

ocorreu em diferentes esferas. Os instrumentos de ensino/pesquisa foram validados 

internamente dentro do grupo de estudo “Argumentação no ensino de ciências e matemática” 

e externamente em congressos internacionais de relevância na área de ensino.  

Para passar pelo processo de validação no grupo de pesquisa, antes da sua aplicação, a 

UD foi enviada individualmente para cada componente do grupo, com posterior apresentação 

e discussão da proposta. Durante essa discussão, as sugestões foram analisadas 

conjuntamente, obtendo, ao final, uma construção coletiva e participativa.  

Além disso, o primeiro momento da UD foi aplicado na forma de um piloto nas aulas 

regulares de uma das turmas da pesquisadora com o objetivo não somente de validação, mas 

para que também nos fosse propiciada a aproximação com o objeto de estudo e com as 

especificidades da investigação. O resultado dessa aplicação piloto foi apresentado na forma 

de artigo durante a XXI Jornadas Nacionales – VII Congreso Internacional de Enseñanza de 

la Biología – III Congreso de Enseñanza de las ciências (CIEC), realizado na cidade de 

Buenos Aires – Argentina, no período de 5 a 7 de outubro de 2016. Durante a sua 

apresentação, tivemos a oportunidade de discutir essas atividades com grupos de pesquisa 

nacionais e internacionais. 

Parte dos resultados do terceiro momento foi submetida (e aprovada) na forma de 

artigo para o X Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, 

passando por um importante momento de discussão com os revisores antes de ser aceita. O 

congresso foi realizado de 05 a 08 de setembro de 2017 em Servilla – Espanha. 

4. QUAIS DADOS QUE O OUTRO 

GRUPO UTILIZOU? 

5. VOCÊS ACHAM QUE A SOLUÇÃO 

DA PROPOSTA É OU NÃO UMA 

BOA SOLUÇÃO? POR QUÊ? 
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2.6 Coleta e análise dos dados 

 

A coleta de dados deste estudo foi realizada durante a aplicação da UD e incluiu os 

registros dos alunos a partir dos roteiros orientadores, da observação da viagem de campo e de 

algumas atividades, bem como do registro em vídeo e áudio do último encontro e das 

apresentações em PowerPoint das propostas dos alunos. 

A câmara de vídeo instalada no último encontro tinha uma visão panorâmica da sala 

de aula e teve como objetivo visualizar as interações dos alunos e permitir a sua identificação, 

mas pela clareza do som e imagem nos serviu também para as transcrições desse momento. 

Para realizar o registro em áudio, colocamos um gravador por grupo para poder recolher as 

discussões dos alunos e transcrevê-las. As transcrições foram realizadas respeitando o sentido 

literal da fala, a linguagem e a ortografia utilizada. As observações incluíram os comentários 

sobre o andamento das atividades, as dificuldades, os elogios ao seu desenvolvimento e o 

comportamento dos alunos. 

Para realizar a análise das duas perguntas de pesquisa “1) É possível ensinar as 

habilidades argumentativas por meio de uma QSC que trata da escassez da água no Seridó? 

2) Como verificar a qualidade dos argumentos produzidos pelos alunos nos diferentes 

momentos da intervenção aplicada?” foram utilizadas rubricas de acordo o objetivo de cada 

momento da UD. Como realizamos as nossas atividades em três momentos distintos, cada 

qual com um objetivo diferente, optamos por fazer a análise dos três momentos 

separadamente. 

No primeiro momento, que teve como objetivo ensinar o conceito de argumentação e 

os elementos do argumento
 

de acordo com a matriz elaborada, visamos observar os 

argumentos apresentados pelos grupos de alunos em situações em que a argumentação foi 

explicitamente ensinada. Assim, os argumentos apresentados por cada um dos grupos para 

justificar a escolha da alternativa correta foram analisados de três modos distintos:  

 

1) do ponto de vista estrutural de acordo com a matriz elaborada; 

2) da qualidade dos argumentos apresentados de acordo com a Metodologia proposta por 

Erduran, Simon e Osborne (2004); 

3) do conteúdo contido nos argumentos, utilizando adaptações McNeill e Krajcik (2012). 

 

Para a análise do segundo momento, que teve como objetivo a exibição de uma situação 

problema através da apresentação de uma QSC, com o título “Cadê a água que estava aqui?”, 
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os alunos participaram de uma aula de campo, que contemplou os dois principais açudes da 

região, visando uma maior aproximação dos alunos com o problema.  Os dados coletados 

foram analisados de acordo com Jiménez-Aleixandre et al. (1998).  

Já para a análise do terceiro momento, que teve dois objetivos – a apresentação das 

propostas de resolução do caso investigativo e a avaliação dos argumentos produzidos por 

outro grupo –, decidimos utilizar duas rubricas de análise:  

 

1) Modificações no modelo de análise de Jiménez-Aleixandre (2005), para analisar as 

propostas de resolução do caso investigativo, verificando a natureza das propostas e a 

qualidade dos argumentos a partir das operações de justificação de conhecimento;  

2) Erduran, Simon e Osborne (2004), para analisar a avaliação das propostas a partir da 

análise da qualidade da refutação. 

 

No próximo capítulo, apresentamos os resultados obtidos a partir da análise dos dados. 



CAPÍTULO 3: Análise dos dados e Considerações finais 
 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados relativos aos dados obtidos por meio dos 

instrumentos aplicados, conforme elucidado no capítulo anterior, os quais nos possibilitaram 

analisar o desenvolvimento das habilidades argumentativas dos participantes da pesquisa. A 

UD foi aplicada em três momentos distintos e foram realizadas análises diferentes para cada 

um dos seus momentos. A seguir descrevemos os resultados obtidos em cada um deles.  

 

3.1 Análise das atividades realizadas no primeiro momento 

 

Atividade com a questão do ENEM: ensinando elementos de um argumento 

O primeiro momento, como já sinalizado, teve como objetivo ensinar os elementos do 

argumento
 

de acordo com a matriz elaborada. Para isso, esse assunto foi discutido 

inicialmente com os alunos e, posteriormente, foi realizada uma atividade que continha uma 

questão de múltipla escolha do ENEM (2009) com o tema: “Mudanças climáticas globais”, 

conforme mencionado no segundo capítulo desta dissertação.  

A referida questão traz um pequeno texto contendo dados acerca do aquecimento 

global que poderiam ser utilizados pelos alunos como fundamento para as suas conclusões, 

podendo também ser utilizados outros conhecimentos. Visamos com isso observar os 

argumentos apresentados pelos grupos de alunos em situações em que a argumentação foi 

explicitamente ensinada. Para essa etapa, foram considerados os seguintes critérios de análise:  

1) do ponto de vista estrutural de um argumento;  

2) da qualidade dos argumentos apresentados segundo a rubrica de Erduran, Simon e Osborne 

(2004); 

3) do conteúdo contido nos argumentos utilizando adaptações McNeill e Krajcik (2012).  

A análise foi realizada a partir dos textos escritos no Roteiro Orientador 2, 

considerando a forma como os estudantes apresentaram os diferentes componentes do 

argumento; se os alunos estabeleceram justificativas para chegar às conclusões e se estas 

justificativas se apoiavam em conhecimento básico; se houve a utilização de dados, de 

qualificadores e de refutações na escrita de seus argumentos.  

A análise comparativa do argumento dos estudantes para a resolução da questão do 

ENEM é apresentada a seguir. Os participantes foram organizados em sete grupos (G1, G2, 



57 
 
 

 

G3, G4, G5, G6 e G7). 

Observamos que todos os grupos apresentaram como resposta a alternativa C: 

“Reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em absorver o CO2 

da atmosfera”, que corresponde à alternativa considerada correta. Quanto à pertinência dos 

argumentos propostos pelos grupos na resolução da questão, verificamos que, em geral, as 

informações dadas pelos alunos vinham do próprio texto presente na questão apresentada ou 

de conhecimentos anteriores adquiridos pelos alunos. 

 

Estrutura dos argumentos 

 Do ponto de vista estrutural, verificamos que os grupos G1, G3 e G6 apresentaram um 

argumento contendo Dado, Justificativa e Conclusão. A Figura 12 ilustra os componentes dos 

argumentos presentes no texto do grupo G1.  

 

Figura 12: Argumentos apresentados por G1 para a resolução da atividade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

É importante ressaltar que o grupo G1 assim como o G2 e o G7 colocam a justificativa 

em conjunto com os dados, ilustrando a dificuldade de diferenciar dados de justificativa 

(ERDURAN, SIMON, OSBORNE, 2004; ZOHAR, NEMET, 2002). O grupo G7 apresentou 

um argumento contendo estruturalmente uma refutação além dos elementos essenciais de um 

argumento (D, J, C) ilustrado na Figura 13 abaixo. 

 

 

 

D – “mais recentemente, 

outro fator tornou-se 

diretamente envolvido no 

aumento da concentração 

de CO2 na atmosfera: o 

desmatamento”. E com 

menos CO2 na atmosfera 

reduz a temperatura em 

escala global. 

(Justificativa). 

C – Afirmativa C. Reduzir o 

desmatamento, mantendo-se, 

assim, o potencial da 

vegetação em absorver o CO2 

da atmosfera. 

J – Porque se tiver mais 

árvores maior será a 

absorção de CO2 na 

atmosfera e isso evita o 

aumento da temperatura 

em escala global. 

Assim,

m,  
Já que  
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Figura 13: Argumentos apresentados por G7 para a resolução da atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É possível perceber que o grupo tentou apresentar uma refutação, mas não realizou 

uma crítica aos dados ou às justificações apresentadas nas outras alternativas da questão.  

 Verificamos no argumento dos grupos G2, G4 e G5, que os alunos buscaram apoiar a 

justificação dada, trazendo teorias da disciplina de biologia e de outras disciplinas estudadas 

apresentando o elemento Conhecimento Básico, como também, trouxeram críticas aos dados 

ou às justificações de outras alternativas presentes na atividade exibindo o elemento 

Refutação. Assim, esses grupos exibiram estruturalmente argumentos contendo Dado, 

Justificativa, Conclusão, Conhecimento Básico e Refutação. A Figura 14 ilustra os 

componentes dos argumentos presentes no texto do Grupo G4. 

 

 

 

 

 

 

D – Os gases traços como o CO2 

conseguem absorver maior calor 

(Dado). Sendo assim, quando há 

maior vegetação, a eficiência em 

absorver o CO2 é maior, porque as 

plantas necessitam desse gás para 

completar o seu metabolismo 

respiratório. (Justificativa). 

C – C) Reduzir o 

desmatamento, 

mantendo-se, assim, o 

potencial da vegetação 

em absorver o CO2 da 

atmosfera.  

 

R – As plantas não 

conseguem converter o 

calor irradiado pela terra, 

e existem métodos mais 

eficazes de se absorver o 

calor, como tecnologias 

que retêm calor e o 

convertem em vapor de 

água. 

Assim,  

Já que  

A menos que,   

J – Pelo fato dos vegetais necessitarem de 

CO2 para completar o seu metabolismo 

respiratório, eles absorvem o gás em grande 

quantidade e o converte em O2. Por isso, é 

importante que não haja tanto 

desmatamento. 
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Figura 14: Argumentos apresentados por G4 para a resolução da atividade. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Qualidade dos argumentos 

Em alguns estudos abordados na literatura, os autores buscam mecanismos que 

possibilitem avaliar a qualidade dos argumentos produzidos pelos alunos no ensino de 

ciências. Em nossa análise, adotamos a proposta de Erduran, Simon e Osborne (2004), por 

meio da qual consideram que a qualidade dos argumentos é avaliada a partir da observação da 

combinação dos componentes do argumento, ou ainda, segundo Toulmin (2006), nas 

falas/textos escritos produzidos pelos alunos. Dessa forma, as combinações que possuem um 

maior número de componentes, são típicas de um argumento mais bem elaborado. Quer dizer, 

quanto mais elementos, maior a qualidade do argumento. Essa discussão foi apresentada no 

capítulo 1 desta dissertação. 

Na análise realizada dos textos escritos pelos grupos de alunos no Roteiro Orientador 

2, identificamos três tipos de combinações nos argumentos produzidos. A combinação do tipo 

A menos 

que,   

D – Dados do texto: “outro 

fator tornou-se diretamente 

envolvido no aumento da 

concentração de CO2 na 

atmosfera: o 

desmatamento”. 

C – “Reduzir o 

desmatamento, mantendo-

se, assim, o potencial da 

vegetação em absorver o 

CO2 da atmosfera”. 

(Alternativa C). 

J – O desmatamento emite CO2. 

Assi

m,  
Já que  

B – O desmatamento aumenta os 

índices de albedo;  

B – a vegetação é o principal agente 

de absorção de CO2, através da 

fotossíntese. (liberando oxigênio).  

Foi dito que a alternativa 

“a” seria correta, pois, ao 

reduzir o calor irradiado 

pela terra, reduziria o 

aquecimento do planeta e, 

consequentemente, o efeito 

estufa. 

Entretanto, essa alternativa 

está errada porque ambos 

os tipos de produção 

emitem gases que 

ocasionam o efeito estufa, 

de forma não seria uma 

solução, mas agravaria o 

problema. 

Por conta de  
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Dado-Justificativa-Conclusão (DJC) foi identificada em três grupos (G1, G3 e G6). Um tipo 

de combinação com quatro componentes do tipo Dado-Justificativa-Conclusão-Refutação 

(DJCR) foi observada no grupo G7. Tivemos também a combinação de cinco elementos, do 

tipo Dado-Justificativa-Conclusão-Conhecimento Básico-Refutação (DJCBR) observada nos 

argumentos produzidos pelos grupos G2, G4 e G5, sendo ela a mais complexa dentre as 

identificadas. Os dados obtidos encontram-se no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Frequência de combinações da matriz de elementos empregada nos textos escritos dos 

grupos de alunos. 

 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

O eixo X indica as quantidades de combinações dos elementos do argumento e o eixo 

Y ilustra os grupos que apresentaram cada combinação. 

Como podemos observar no gráfico 1, todos os grupos conseguiram estruturar os seus 

argumentos utilizando os elementos essenciais (DJC). O Grupo G7 apresentou um argumento 

do tipo DJCR, mas não conseguiu fundamentar a refutação no argumento escrito. Esse fato 

pode estar relacionado às dificuldades dos alunos em inserir esse elemento em seus 

argumentos.  

Três grupos (G2, G4 e G5) incluíram o conhecimento básico e a refutação ao 

argumento com o objetivo de fundamentar sua justificativa e de analisar a validade dos dados 

e justificativas apresentadas nas outras alternativas da atividade, o que pode sugerir que 

alguns grupos quando possuem informações, que servem de suporte para as justificativas, 

recorrem a uma combinação um pouco mais complexa.  

 

Conteúdo dos argumentos (conhecimento básico) 

Para conhecer se os grupos conseguiram utilizar os dados e as justificativas de forma 
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correta na atividade, analisamos o conteúdo contido nos quadros Dados e Justificativa, de 

acordo com adaptações do modelo de McNeill e Krajcik (2012). Os dados obtidos encontram-

se no Quadro 5 abaixo. 

 

Quadro 5 - Conteúdo dos argumentos - adaptações do modelo de McNeill e Krajcik (2012). 

CRITÉRIO OBSERVADO G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

1 Os dados são apropriados para a conclusão X X  X X X X 

2 Os dados são claros X X  X X X  

3 Os dados são suficientes para a conclusão (há 

dados suficientes) 

X X  X X X  

4 Os dados são científicos (dados de investigações 

ou fontes válidas) 

X X  X X X X 

5 Os dados são descritos em uma frase completa, não 

meramente listada 

       

6 Fornece uma regra ou raciocínio que liga os dados 

à conclusão sem meramente repetir a conclusão e 

os dados. 

X X X X X   

7 Justifica de quem ou por que razão os dados 

apoiam a conclusão 

X X X X X   

8 A justificativa está claramente indicada (pode ser 

identificado pelo leitor sem inferir no significado) 

X X X X X   

9 A justificativa inclui um conceito ou princípio 

científico que liga a conclusão aos dados 

X X X X X   

10 A justificativa é escrita em uma frase completa X X X X X X X 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação ao conteúdo contido nos argumentos, constatamos que a maioria dos 

grupos conseguiu aplicar os conceitos contidos, segundo nossa matriz de elementos elaborada 

na atividade, apresentando argumentos, contendo dados e justificativas coerentes com a 

resposta apresentada. Entretanto, o Grupo G3 não especificou, em sua resposta, quais dados 

foram utilizados para apoiar sua justificativa, o que pode indicar o uso de argumento de 

autoridade, a partir do qual, segundo Conrado, Nunes-Neto, El-Hani (2015), os estudantes 

podem presumir que apenas a indicação dos dados é suficiente para extrair-se ou inferir-se 

deles uma conclusão.  

Já o Grupo G7 não apresentou dados claros e suficientes para a conclusão, como 

também, exibiu uma justificativa que não consegue ligar os dados à conclusão. Nesse caso, 

percebemos que os alunos não foram capazes de se apoiar no ponto central da atividade, 

apresentando assim dificuldades de utilizar o conhecimento científico para justificar. Essa 

dificuldade pode ser devido ao fato de essa ter sido a primeira aproximação desses estudantes 
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com o ensino da argumentação explícita e, segundo Osborne (2005), pode ser vista como o 

primeiro estágio da organização de um argumento. Para Jiménez-Aleixandre (2010), os alunos 

tomam parte na argumentação se, em sala de aula, esta atividade é desenvolvida e, portanto, 

necessita ser praticada para aprimorar-se. 

Ao realizarmos uma análise comparativa entre a frequência de combinações da matriz 

de elementos empregada ilustrada no gráfico 1 com o conteúdo contido nesses argumentos 

ilustrados no quadro 5, observamos que embora o grupo G7 tenha apresentado uma maior 

combinação dos componentes do argumento (4 elementos) do que o grupo G1 (3 elementos), 

o grupo G1 conseguiu aplicar melhor os conceitos contidos na matriz de elementos, 

apresentando argumentos contendo dados e justificativas coerentes com a resposta 

apresentada. Enquanto G7, além de não conseguir fundamentar a refutação no argumento 

escrito, também não conseguiu aplicar completamente os conceitos de dados e justificativas. 

Acreditamos que a atividade proposta tenha atingido o objetivo de estimular a 

elaboração de argumentos de acordo com a nossa matriz de elementos elaborada, e que os 

argumentos produzidos podem ser considerados de boa qualidade. Em relação à matriz de 

elementos elaborada, esta se mostrou útil em nossas análises para o entendimento da 

construção e da apresentação dos seus elementos na resolução da atividade. 

 

3.2 Análise da atividade realizada no segundo momento 

 

O segundo momento teve como objetivo a exibição de uma situação problema através 

da apresentação de uma QSC com o título “Cadê a água que estava aqui?”. Recordando que a 

problemática foi apresentada aos alunos na forma de um estudo de caso, que falava sobre a 

situação da escassez da água na região onde se localiza a escola.  

Como membros de uma equipe técnica formada por alunos do IFRN, cabia aos grupos 

apresentar soluções técnicas para o problema da falta de água na região, que levassem em 

consideração as características sociais, ambientais e geográficas, devendo apresentar soluções 

para o problema, argumentar a favor de uma delas, e ajudar a equipe de engenheiros da 

companhia de água e esgotos do Estado.  

Para que houvesse uma maior aproximação dos alunos com o problema, foi realizada 

uma aula de campo, que contemplou os dois principais açudes da região. A coleta dos dados 

pelos alunos foi orientada por Roteiro Orientador 3 e, este consistiu um instrumento de 

pesquisa desse momento. Informamos que a partir do segundo momento da UD houve a 

junção de dois grupos, estando eles a partir de agora sendo chamados de G1 e G6, 
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respectivamente. Essa nomenclatura foi adotada porque o Grupo G6 não (pode) pôde 

participar, pois tinha outra atividade no mesmo horário, mas recebeu o roteiro orientador e 

coletou dados por meio da internet.  

Os resultados dos registros dos alunos e das observações feitas durante a viagem de 

campo foram organizados em tabelas, categorizados e analisados de acordo com Jiménez-

Aleixandre, Reigosa Castro e Álvarez Pérez (1998). Os referidos registros se encontram no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Dados coletados pelos grupos durante o momento 2 da UD. 

GRUPOS DADOS APRESENTADOS 

 

 

1, 2, 3, 4 e 5 

Apresentaram os dados coletados durante a aula de campo que incluía:  

- Fatores abióticos coletados (umidade e temperatura); 

- Descrição das características da vegetação e do solo; 

- Ocupação do solo da região; 

- Presença de degradação do meio ambiente (lixo, poluição, falta de saneamento 

básico); 

- Atividades socioeconômicas. 

6 
Não participou da aula de campo. 

Apresentou dados encontrados na internet de países do Oriente Médio. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Durante a realização da aula de campo e, posteriormente, por meio da análise dos 

dados, foi possível perceber que esse momento se mostrou muito atrativo aos alunos que 

relataram não conhecer os açudes da região, apesar de morarem perto deles. As respostas às 

indagações feitas durante a viagem de campo e registradas em diário de observação estão 

elencadas a seguir:  

Professora: O que acharam da aula de campo? Vocês acham que ajudou a compreender melhor o 

conteúdo? 

- ALUNO 1 – “Eu acho que ajudou na coleta de dados, tivemos a oportunidade de nós mesmos 

coletarmos os dados, o que vai fazer nós tirarmos as nossas próprias conclusões. Uma coisa é você 

olhar a informação no livro, na internet, outra coisa é você mesmo ver a realidade”. 

- ALUNO 2 – “A gente sabia de ouvir falar, a gente nunca tinha visto e isso facilita muito o nosso 

entendimento. A gente consegue ter uma visão total e não só uma foto”. 

- ALUNO 3 – “Podemos ver com nossos próprios olhos o crescimento da nossa cidade, o fato de não 

estarem levando em consideração o local onde estão colocando o lixo, onde estão construindo as 

casas. Não estão conservando a mata ciliar e isso assoria o açude, né? Vai acabar com a nossa 

água”! 

- ALUNO 4 – “Traz a nossa realidade”. 

- ALUNO 5 – “A gente já tinha estudado o conteúdo, mas não sabia que ele poderia ser utilizado de 



64 
 
 

 

modo tão prático. Tipo, abiótico serve para isso? Que legal”! 

- ALUNO 6 - “Eu me senti importante, pois vou ter que resolver um problema da região. Tipo, a 

gente vai fazer isso? Que chique”! 

Apesar de não ser nosso objeto de estudo, um dos pontos que saltou aos olhos foi a 

participação, empolgação e envolvimento dos alunos durante a aula de campo. Esse fato, a 

nosso ver, pode ter contribuído para o número de propostas apresentadas.  

Todos os grupos que foram para a aula coletaram os dados com atenção, anotando 

cuidadosamente no roteiro cada observação. Os grupos que participaram da aula de campo, 

segundo a metodologia de análise adotada, tiveram os seus dados classificados como dados 

obtidos (DO), pois eles são advindos de situações práticas, e como dados empíricos (DE), 

pois foram coletados pelos alunos. Diferente dos demais grupos, G6, que não participou da 

aula de campo, teve os seus dados classificados como dados fornecidos (DF), pois eles vieram 

de fontes como a internet. É importante observar que os dados coletados por G6 são 

desconectados da situação local, pois foram coletados de uma situação de seca em outro país 

(outro contexto).  

 

3.3 Análise das atividades realizadas no terceiro momento 

 

O terceiro momento teve como objetivo a apresentação das propostas de resolução do 

caso investigativo e a coavaliação dos argumentos produzidos por outro grupo. A coleta dos 

dados pelos alunos foi orientada pelos roteiros orientadores 4 e 5, os quais foram recolhidos e 

utilizados para a análise desse momento. Além disso, as apresentações orais dos grupos foram 

filmadas e recolhidos os textos em PowerPoint, como dados complementares para nossa 

análise. As falas foram transcritas e categorizadas e, como essa etapa continha dois momentos 

distintos (a apresentação de propostas e a coavaliação delas), optamos por utilizar duas 

ferramentas de análise, a saber:  

1) Análise das propostas de resolução do caso investigativo, a partir de modificações no 

modelo de análise de Jiménez-Aleixandre (2005), verificando a natureza das propostas e a 

qualidade dos argumentos, a partir das operações de justificação de conhecimento;  

2) Coavaliação das propostas, a partir da análise da qualidade da refutação, de acordo com 

Erduran, Simon e Osborne (2004). 

 

Natureza das propostas de resolução do problema 
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Começado a análise pela apresentação das propostas, fizemos a avaliação da natureza 

predominante nelas, classificando-as em quatro categorias: técnica (características técnicas do 

projeto); ambiental (relacionada com problemas ambientais); comportamental (relacionada à 

conduta diante do problema); e legal (relacionada a legislações ou ações governamentais). A 

compilação dos dados obtidos encontra-se no Quadro 7, abaixo. 

 

Quadro 7 – Classificação da quantidade e natureza das propostas apresentadas pelos grupos. 

NATUREZA DA 

PROPOSTA 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 TOTAL 

TÉCNICA 1 1 2*
11

 2 5* 1 12 

AMBIENTAL 1  2*  2*  5 

COMPORTAMENTAL  1 1*  3  5 

LEGAL  1 1*  3*  5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir do quadro 7, observamos um número expressivo de propostas apresentadas, 

apesar de algumas serem apresentadas de forma combinada. Ao todo, foram 12 de natureza 

técnica, 5 de natureza ambiental, 5 de natureza comportamental e 5 de natureza legal.  

O modo como o problema foi desenvolvido originou uma variedade de propostas, 

sendo a maior parte delas (12) de natureza técnica. Isso era esperado, já que o texto solicita 

aos alunos uma solução técnica para a resolução do problema. Além disso, foi requerido que 

cada grupo elaborasse argumentos como se estivessem a exercer seus papéis profissionais 

como técnicos. Isso favoreceu a maior presença desse aspecto.  

Os aspectos ambiental, comportamental e legal foram abordados em igual frequência. 

Nesse contexto, ressaltamos que esses aspectos foram apresentados aos alunos durante a 

apresentação dos vídeos motivacionais no início da atividade, durante a aula de campo, na 

coleta de dados, e também são assuntos discutidos não só na disciplina de Biologia como em 

outras disciplinas e em atividades extra disciplinares, ou seja, são conteúdos que fazem parte 

do cotidiano dessa região, fazendo com que eles aparecessem nas propostas. Abaixo 

mostramos exemplos de cada uma das propostas apresentadas. 

 

                                                           
11

 O asterisco indica a apresentação de propostas com combinação de categorias diferentes. 
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Quadro 8 - exemplos da natureza das propostas apresentadas: 

NATUREZA DA 

PROPOSTA 

EXEMPLOS DE PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS 

GRUPOS 

Técnica Usinas de dessalinização da água do mar (G6); Construção de 

cisternas (G4). 

Ambiental Delimitação do espaço populacional próximo às barragens (G1); 

Reflorestamento (G3). 

Comportamental 
Promover a limpeza dos açudes em parceria com as escolas públicas 

e particulares da região, para incentivar a responsabilidade ambiental 

(G5); Racionamento de água nas épocas de cheia (G2). 

Legal 
Criação de leis com aplicação de multas (G2); políticas que 

estimulem o uso consciente da água e que, se necessário, estabeleça 

uma punição para os que não a seguirem (G5). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Qualidade das propostas apresentadas 

 

Para analisar a qualidade das propostas apresentadas, verificamos as operações de 

justificação de conhecimento, conforme o modelo de análise de Jiménez-Aleixandre (2005), 

observando se durante a justificação das propostas os grupos conseguiam distinguir entre 

conclusão e justificação. No seu modelo, a autora estabelece quatro níveis para a distinção 

entre conclusões e justificações ilustrados na tabela abaixo. 

 

 
Tabela 1 – Categorias para distinção entre conclusão e justificação. 

NÍVEL CATEGORIA 

4 Distinguem entre conclusão e justificação e mencionam duas ou três justificações. 

3 Distinguem entre conclusão e justificação e mencionam uma justificação. 

2 Identificam a conclusão, mas não a conectam com as justificações. 

1 Confundem conclusão e justificação. 

Fonte: Jiménez-Aleixandre, 2005, p.9. 

 

 

Para essa análise, foi utilizado o Roteiro Orientador 4 e o vídeo, pois os grupos 

falaram as suas justificativas durante a apresentação, mas não escreveram no roteiro 

orientador. Os resultados encontram-se compilados no gráfico 2 abaixo: 
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Gráfico 2: Níveis das justificativas. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O objetivo dessa análise foi observar se os alunos apresentavam em seu discurso os 

elementos do argumento. De acordo com o gráfico, os grupos conseguiram apoiar as suas 

propostas em conceitos de natureza distintas (técnica, ambiental, comportamental e legal). 

Além disso, todos os grupos conseguiram, ao apresentar a justificação para a escolha da 

proposta, distinguir entre conclusão e justificação.  

Das 21 propostas apresentadas, 15 obtiveram nível 4, 5 chegaram ao nível 3 e 1 

atingiu o nível 2. Segundo essa rubrica de análise, tivemos uma alta qualidade dos argumentos 

apresentados, o que nos indica que houve uma conformidade entre as atividades realizadas, 

como também que o desenho em torno de problemas autênticos possibilita a proposição de 

soluções, justificando as suas posições a partir de dados. Ou seja, favorece um ambiente de 

aprendizagem para o desenvolvimento de argumentos. 

Por fim, fizemos a análise do processo de coavaliação das propostas, a partir do exame 

da qualidade da refutação de acordo com Erduran, Simon e Osborne (2004). A coleta de 

dados foi realizada por meio dos textos elaborados pelos alunos a partir dos roteiros 

orientadores 4 e 5, bem como da análise das gravações em vídeo. A análise foi feita utilizando 

a proposta de Erduran, Simon e Osborne (2004), conforme tabela 2 abaixo. 
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Tabela 2. Estrutura analítica utilizada para avaliar o nível do argumento (adaptado) 

 

Fonte: ERDURAN, SIMON e OSBORNE, 2004, p. 928. 

 

Baseados em Erduran, Simon e Osborne (2004), consideramos que houve refutação 

quando ocorreram episódios de contestação do argumento do outro. Quando essa contestação 

faz uma referência de forma clara e evidente aos dados, justificativas ou conhecimento básico 

do oponente, a consideramos uma refutação forte. Quando não faz referência aos elementos 

do argumento mantido pela oposição, consideramos tratar-se de uma refutação fraca, pois 

nesse caso a justificação da crença de ambas as partes permanece sem ser examinada. Da 

mesma forma, assumimos que ocorreu uma contra conclusão, quando o grupo apresentou uma 

conclusão diferente da que foi apresentada pelo outro grupo sem a tentativa de refutar o 

argumento apresentado. A partir dos textos elaborados pelos grupos, identificamos os 

episódios de refutação para então classificarmos os níveis de acordo com o quadro 8. Os 

resultados são expressos no quadro a seguir: 

 

Quadro 9: Níveis do argumento apresentados pelos grupos 

 

 
 
 
 

 

 

    

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observamos que o grupo 3 apresentou argumentos de nível 2, que o grupo 1 

apresentou argumentos de nível 3 e que os grupos 2, 4, 5 e 6 foram classificados como nível 

NÍVEL CATEGORIA 

1 Consiste em argumentos que são uma simples conclusão ou uma contra conclusão 

 

2 Tem argumentos que consistem em uma conclusão versus uma conclusão com dados, 

justificativas ou conhecimento básico, mas não contêm refutação 

3 Tem argumentos com uma série de conclusões ou uma contra conclusão com dados, 

justificativas ou conhecimento básico com a refutação fraca  

 4 Mostra argumentos com uma conclusão com refutação claramente identificável. Tal 

argumento pode ter várias conclusões e contra conclusão 

5 Exibe um argumento estendido com mais de uma refutação 

GRUPOS NÍVEL  

1 3 

2 4 

3 2 

4 4 

5 4 

6 4 
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4. Percebemos que a maioria dos grupos apresentou argumentos de nível 4 e acreditamos que 

tais níveis elevados podem ter relação com o envolvimento dos alunos na atividade, ao 

abordarem um problema autêntico (Jiménez-Aleixandre, 2005), e com a natureza do curso 

técnico do qual fazem parte. A seguir ilustramos exemplos dos níveis dos argumentos que 

emergiram a partir da análise dos textos transcritos.  

Quadro 10: Exemplo do argumento de Nível 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nessa classificação, o grupo 3 apresentou em um trecho um argumento com uma 

conclusão e duas justificativas, sendo complementado por uma contra conclusão, sem, no 

entanto, fazer referência aos dados ou justificativas ou conhecimento básico do oponente, isto 

é, sem refutar. 

Quadro 11: Exemplo do argumento de Nível 3 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nesse exemplo, classificamos como nível 3, pois o grupo apresentou argumentos com 

uma conclusão e com refutação fraca, quer dizer, uma negação que é sutilmente apoiada pelos 

dados de que “nem todos têm condições de possuir uma cisterna em sua propriedade ou nem 

todos têm acesso ao projeto do governo”. Quer dizer, como a refutação do proponente não faz 

uma ligação clara e evidente com os dados que suportam a conclusão original, consideramos 

que este é um exemplo de uma refutação fraca. 

 

 

GRUPO 

 

 

TEXTO TRANSCRITO 

 

 

3 

É uma boa solução (conclusão), porque iria trazer benefícios para a população 

(justificativa 1) e não apresentaria um custo muito elevado (justificativa 2).  

Uma sugestão também seria a utilização de descargas mais econômicas (contra 

conclusão). 

GRUPO TEXTO TRANSCRITO 

 

 1 
A proposta das cisternas é boa (conclusão), mas (indicador de refutação) nem todos 

têm condições de possuir uma cisterna em sua propriedade (refutação com dado), ou 

nem todos têm acesso ao projeto do governo (refutação com dado). 
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Quadro 12: Exemplo do argumento de Nível 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesse último exemplo, consideramos o argumento de nível 4, pois o grupo mostrou 

argumentos com uma conclusão, várias contra conclusões e uma refutação claramente 

identificável. Desse modo, o grupo contesta a conclusão apresentada e exibe novos dados, 

justificativas e conhecimento básico para sustentar a refutação. 

 

3.4 Considerações Finais 

 

Consideramos que os chamados ‘assuntos sociocientíficos’ constituem uma ferramenta 

adequada para o desenvolvimento de habilidades argumentativas nos estudantes de ciências e 

são relevantes para o campo da Didática das Ciências, os quais precisam ser mais explorados 

nas salas de aula. Também destacamos nesta dissertação a importância do aprofundamento de 

estudos sobre argumentação científica, notadamente nas relações conceituais que podem ser 

estabelecidas entre a análise estrutural clássica do padrão do argumento de Toulmin e a noção 

de contexto. Reconhecemos ser fundamental explorar contextos relevantes a partir de 

problemas autênticos e adequados aos distintos grupos de estudantes. 

No que diz respeito às nossas perguntas inquietadoras que motivaram a nossa 

pesquisa: 1) É possível ensinar as habilidades argumentativas por meio de uma QSC que trata 

a escassez da água no Seridó? 2) Qual o nível do argumento dos alunos a partir da 

GRUPO TEXTO TRANSCRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

A extração de recursos hídricos (lençóis freáticos) seria uma possível (qualificador modal) 

solução para um problema social: a escassez de água (conclusão). 

Entretanto (indicador de refutação), causaria impactos na degradação do meio (refutação 

com dado).  

 

Pois, essa exploração pode contaminar o solo e os lençóis freáticos (refutação com 

justificativa) através de uma poluição direta (refutação com conhecimento básico) porque 

o buraco que você cava pode contaminar diretamente os lençóis freáticos (refutação com 

justificativa). 

A solução para isso seria: investir em pesquisas para determinar as áreas acessíveis à 

extração (contra conclusão) e à criação de políticas que delimitem o território, que pode 

ser ocupado próximo aos poços para não haver contaminação direta (contra conclusão). A 

água seria distribuída por meio de canais (contra conclusão) as pessoas não teriam acesso 

direto a essas águas, seria algo mais racionalizado (contra conclusão). 
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intervenção? Acreditamos que a abordagem de QSC, que traz um problema autêntico presente 

no cotidiano dos alunos no ensino de Biologia, apresenta uma discussão importante em torno 

do papel da argumentação na educação para a cidadania. Assim, reconhecemos que é possível 

ensinar a argumentar a partir de QSC, especialmente, no que se refere ao contexto.  

Nesse sentido, o produto educacional desenvolvido a partir de um problema autêntico 

colaborou com o envolvimento e a participação dos alunos, ao dar significado ao tema 

estudado. Isso possibilitou aos estudantes estabelecerem relações entre os diversos aspectos 

envolvidos na escassez de água da região onde eles moram, e permitiu também a incorporação 

desses aspectos nos seus posicionamentos. Essas peculiaridades podem ser evidenciadas nos 

textos escritos pelos alunos, nas falas deles, nas apresentações em que incorporam os 

elementos do argumento, com a base mínima de um argumento DJC, durante a resolução do 

estudo de caso; e na observação do nível dos argumentos apresentados, durante os três 

momentos da UD e nas diferentes análises realizadas.  

 A partir da matriz de elementos do argumento, foi possível realizar a análise estrutural 

dos discursos dos alunos. Assim, foram identificados os elementos do argumento, exceto o 

qualificador modal. Já com relação à qualidade dos argumentos, a partir do cruzamento das 

rubricas de Erduran et al (2004) e Mcneill (2012), foi possível identificar que os participantes 

foram além dos elementos essenciais de um argumento, como Dados, Justificativa e 

Conclusão, levando assim, segundo tais referenciais, a uma boa qualidade dos argumentos. 

Acreditamos que o nosso esforço para caracterizar e organizar a diversidade de referenciais 

teóricos disponíveis para o tema da organização científica escolar e, em especial, para expor 

com clareza os elementos do argumento através de uma matriz pode vir a contribuir para 

melhorar a qualidade dos argumentos apresentados.  

Além disso, outros indicadores capazes de sinalizar a qualidade dos argumentos 

podem ser expressos a partir da nossa observação de campo, tais como: lidar com evidências, 

isto é, identificá-las, interpretá-las e utilizá-las; elaborar argumentos; elaborar teorias 

alternativas; contra argumentar; e refutar. Além disso, esses indicadores são descritos por 

Justi (2015) como capacidades argumentativas, isto é, cada uma dessas capacidades que 

envolve um conjunto de habilidades argumentativas. Um aspecto que destacamos, apesar de 

não ser nosso objeto de estudo, é o interesse dos alunos nas atividades, especialmente 

daqueles mais tímidos. Por outro lado, gostaríamos de evidenciar também que alguns 

participantes apresentaram dificuldades na distinção entre “dados” e “justificativas”, ou 

“justificativas” e “conhecimentos básicos” etc., descritos na literatura (KELLY e TAKAO, 

1998; ERDURAN, SIMON e OSBORNE, 2004) e também observados em nossa análise.  
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Com relação aos tipos de dados empregados pelos estudantes, a análise realizada no 

segundo momento da UD nos mostrou uma diferença entre os grupos que participaram da 

aula de campo e os que não participaram. Desse modo, os que participaram tiveram os seus 

dados classificados como dados obtidos (DO) advindos de situações práticas, do tipo dado 

empírico (DE). Já os que não participaram tiveram os seus dados classificados como dado 

fornecido (DF), ressaltando a importância do contexto no qual a UD foi desenvolvida e 

considerando a construção de um problema genuíno e autêntico, o que fez com que os alunos 

que participaram da aula de campo desenvolvessem uma visão diferenciada e apresentassem 

propostas voltadas para a sua realidade.  

Em relação à análise da natureza das propostas, observamos a presença de quatro 

categorias: técnica (características técnicas do projeto); ambiental (relacionada com 

problemas ambientais); comportamental (relacionada à conduta diante do problema); e legal 

(relacionada a legislações ou ações governamentais), sendo mais expressiva a de natureza 

técnica, que parece ter induzido a maioria das propostas. Esse direcionamento, por sua vez, 

pode ter um caráter limitador em função da indução. Por outro lado, o fato de o problema 

apresentado ser autêntico e real pode ter contribuído para a variedade de propostas.  

No que diz respeito à qualidade das propostas apresentadas, os grupos conseguiram 

apoiar suas propostas em conceitos de naturezas distintas (técnica, ambiental, comportamental 

e legal), justificando e distinguindo da conclusão. A maioria dessas apresentou níveis 4 e 3, 

que segundo a rubrica de Jiménez-Aleixandre (2005), revela a qualidade dos argumentos. Já 

em relação à análise da qualidade da refutação de acordo com Erduran, Simon e Osborne 

(2004), observamos que boa parte dos grupos apresentaram argumento de nível 4, contendo 

refutações apoiadas em dados, justificativa ou conhecimento básico. Segundo esse referencial, 

a presença da refutação nos argumentos é vista como um indicador significativo da qualidade 

da argumentação. Acreditamos que esses resultados podem estar associados à organização da 

sequência de atividades, à utilização de uma situação real vivenciada pelos alunos, ao 

ambiente propício a debates na sala de aula, e à participação deles em outras atividades que 

favoreciam a argumentação, tendo em vista estudarem em uma escola técnica que desenvolve 

o ensino, a pesquisa e a extensão e, bem como as próprias características do curso técnico de 

formação.  

Por fim, quanto às possibilidades de trabalhos futuros, há a sinalização de que para 

maiores resultados, se faz necessária a articulação de espaços de formação docente voltada ao 

estudo de propostas pedagógicas para o Ensino Médio Integrado e para o ensino técnico, 

possibilitando a inserção dos pressupostos do ensino das habilidades argumentativas no 
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ensino de ciências, como também a ampliação de propostas de atividades voltadas à realidade 

do sertão nordestino. 
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Apêndice 

 

 

 ESTRUTURA DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELOS GRUPOS 

 

 
Argumentos apresentados por G1 para a resolução da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Argumentos apresentados por G2 para a resolução da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – “mais recentemente, 

outro fator tornou-se 

diretamente envolvido no 

aumento da concentração 

de CO2 na atmosfera: o 

desmatamento”. E com 

menos CO2 na atmosfera 

reduz a temperatura em 

escala global. 

(Justificativa). 

C – Afirmativa C. Reduzir 

o desmatamento, 

mantendo-se, assim, o 

potencial da vegetação em 

absorver o CO2 da 

atmosfera. 

J – Porque se tiver mais 

árvores maior será a 

absorção de CO2 na 

atmosfera e isso evita o 

aumento da temperatura 

em escala global. 

Assim

m,  
Já que  

C – A “C” está correta. 

“Reduzir o desmatamento, 

mantendo-se, assim, o 

potencial da vegetação em 

absorver o CO2 da 

atmosfera”. 

D – “Os gases traços 

(CO2) ... conseguem 

absorver o calor irradiado 

pela a terra aquecendo o 

planeta”. “...outro fator 

tornou-se diretamente 

envolvido no aumento da 

concentração de CO2 na 

atmosfera: o 

desmatamento”. Menos 

vegetação, mais CO2. 

(justificativa). 

Assim,  

Já que  

J – Já que a vegetação absorve 

o CO2, seria inviável diminuir a 

quantidade da mesma 

(desmatamento) uma vez que 

ela contribui para a redução 

desse gás traço na atmosfera 

terrestre. 

A menos 

que,   

R – “A planta absorve 

sim o oxigênio no 

processo da respiração”. 

R – “A planta não 

absorve o CO2 e sim o 

oxigênio”. dados estão 

Por conta de  

B – Porém, o gás carbônico também é 

absorvido, mas em outro processo: 

Fotossíntese.  
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Argumentos apresentados por G3 para a resolução da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentos apresentados por G4 para a resolução da atividade. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menos 

que,   

D – Dados do texto: “outro 

fator tornou-se diretamente 

envolvido no aumento da 

concentração de CO2 na 

atmosfera: o 

desmatamento”. 

C – “Reduzir o 

desmatamento, mantendo-

se, assim, o potencial da 

vegetação em absorver o 

CO2 da atmosfera”. 

(Alternativa C). 

J – O desmatamento emite CO2. 

Assi

m,  
Já que  

B – O desmatamento aumenta os 

índices de albedo;  

B – a vegetação é o principal agente 

de absorção de CO2, através da 

fotossíntese. (liberando oxigênio).  

Foi dito que a alternativa a 

seria correta, pois, ao 

reduzir o calor irradiado 

pela terra, reduziria o 

aquecimento do planeta e 

consequentemente o efeito 

estufa. 

Entretanto, essa alternativa 

está errada porque ambos 

os dois tipos de produção 

emitem gases que 

ocasionam o efeito estufa, 

de forma não seria uma 

solução, mas agravaria o 

problema. 

Por conta de  

D – Os dados foram 

tirados do texto e 

conhecimentos. 

C – Que a 

alternativa “C” está 

correta. 

 

J – Porque com o desmatamento, não se 

tem uma grande vegetação para 

absorver uma quantidade necessária de 

CO2. 

Assim,  

Já que  
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Argumentos apresentados por G5 para a resolução da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Argumentos apresentados por G6 para a resolução da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – 1% dos gases que 

respiramos são gases 

traços, que absorvem o 

calor irradiado da 

terra. 

C – “Reduzir o 

desmatamento, 

mantendo-se, assim, o 

potencial da vegetação 

em absorver o CO2 da 

atmosfera”. C 

Já que  

Assim,  

B – Na fotossíntese plantas 

absorvem o CO2 e liberam O2.  

R – A “D” está 

incorreta porque 

aumentar a quantidade 

de H2O não vai 

diminuir o efeito 

estufa, ao contrário, 

vai aumentar. Além de 

ser inviável jogar água 

para cima. 

A menos 

que,   

D – Outro fator 

diretamente envolvido 

no aumento do CO2 na 

atmosfera: o 

desmatamento. 

J – Quanto menor o nível de 

CO2, menor o nível de 

aquecimento. 

Por conta de  

D – Dado principal: “A 

partir da revolução 

industrial (XIX), a 

concentração de CO2 na 

atmosfera tem aumentado 

significantemente, o que 

resultou no aumento da 

temperatura em escala 

global. Mais 

recentemente, outro fator 

tornou-se diretamente 

envolvido no aumento da 

concentração de CO2 na 

atmosfera: o 

desmatamento”.  

 

C – Afirmativa C. 

Reduzir o 

desmatamento, 

mantendo-se, assim, o 

potencial da vegetação 

em absorver o CO2 da 

atmosfera. 

 

 

J – A partir de conhecimentos prévios 

adquiridos concluímos que diante dos dados 

expostos o aumento do desmatamento 

intensifica a exposição do meio ambiente a 

atmosfera rica em gases que serão nocivos ao 

ser humano e ao planeta ocasionando o efeito 

estufa e consequentemente o aquecimento 

global. 

Assim,  

Já que  
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Argumentos apresentados por G7 para a resolução da atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUALIDADE DOS ARGUMENTOS DE ACORDO COM ERDURAN, SIMON 

E OSBORNE (2004).   

 

 

Combinação dos componentes do argumento Grupos 

DJC 1, 3 e 6 

DJCR 7 

DJCBR 2, 4 e 5 

 
 

 NATUREZA DAS PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

APRESENTADAS PELOS GRUPOS 

 

GRUPO PROPOSTA NATUREZA DA 

PROPOSTA 

1 

 

1- Engate rápido. Técnica 

2- Delimitação do espaço populacional próximo 

às barragens. 

Ambiental 

D – Os gases traços como o CO2 

consegue absorver maior calor 

(Dado), sendo assim, quando há 

maior vegetação a eficiência em 

absorver o CO2 é maior, porque as 

plantas necessitam desse gás para 

completar o seu metabolismo 

respiratório. (Justificativa). 

C – C) Reduzir o 

desmatamento, 

mantendo-se, assim, o 

potencial da vegetação 

em absorver o CO2 da 

atmosfera.  

 

R – As plantas não 

conseguem converter o 

calor irradiado pela terra, 

e existem métodos mais 

eficazes de se absorver o 

calor, como tecnologias 

que retêm calor e o 

convertem em vapor de 

água. 

Assim,  

Já que  

A menos que,   

J – Pelo fato dos vegetais necessitarem de 

CO2 para completar o seu metabolismo 

respiratório, eles absorvem o gás em grande 

quantidade e o converte em O2. Por isso, é 

importante que não haja tanto 

desmatamento. 
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 NÍVEIS DAS PROPOSTAS APRESENTADAS CONFORME O MODELO DE 

ANÁLISE DE JIMÉNEZ-ALEIXANDRE (2005). 
 
 
 

GRUPO PROPOSTA JUSTIFICATIVA NÍVEL 

 

2 

 

 

1- Cisternas aterradas. Técnicas 

2- Racionamento de água nas épocas de cheia. Comportamental 

3- Criação de leis com aplicação de multas. Legal 

3 

1- Para a escassez da água – Economia e impor 

limites. 

Comportamental/Legal 

2- Para a poluição - serviços de saneamento que 

inclua a coleta, o tratamento de lixo e de 

esgoto. 

Técnica/Ambiental 

3- Degradação do solo – Reflorestamento e 

praticar o cultivo alternado ou policultura. 

Técnica/Ambiental 

4 
1- Tratamento de esgotos Técnica 

2- Construção de cisternas Técnica 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Políticas que estimulem o uso consciente da 

água e que, se necessário, estabeleça uma 

punição para os que não a seguirem; 

Legal 

2- Políticas de conscientização que primem pelo 

reaproveitamento da água já utilizada; 

Legal 

3- Sistemas de coletas de água das chuvas 

através de biqueiras, cisternas e etc; 

Técnica 

4- Estabelecer limite de área de preservação das 

margens de açudes e barragens; 

Legal/Ambiental 

5- Intensificar projetos de saneamento básico ao 

redor de grandes reservatórios de água. 

Técnica/Ambiental 

6- Promover a limpeza dos açudes em parceria 

com as escolas públicas e particulares da 

região, para incentivar a responsabilidade 

ambiental. 

Comportamental 

7- Criação de usinas dessalinizadoras; 

 

Técnica 

8- Ampliação do projeto contra vazamentos e 

redes ilegais de abastecimento; 

Técnica 

9- Instituir o selo de consumo de água em 

produtos como sanitários, chuveiros e pias, 

assim como o selo Procel para energia. 

Comportamental 

10- Reciclagem da água; Comportamental 

11- Sistema de bombeamento de água subterrânea 

que abasteça grandes cidades em padrões de 

rodízio.  

Técnica 

6  1- Usinas de dessalinização da água do mar Técnica 



87 
 
 

 

 1 

 

1- Engate rápido 1. Ajudaria no abastecimento das 

cidades de Acarí e Currais 

Novos. 

3 

2- Delimitação do espaço 

populacional próximo as 

barragens. 

1. Por que eles estão cada vez se 

aproximando mais e tirando o 

espaço que era dos açudes. 

3 

2 

 

 

 

 

1- Cisternas aterradas 1. Por que pouca gente utiliza aqui 

no RN. 
3 

2- Racionamento de água nas 

épocas de cheia. 

1. Por que as pessoas não têm 

consciência de economizar 

água. 

4 

 

 

 

2. Para as pessoas irem se 

acostumando, terem 

consciência e não exagerar. 

3. Quando chegar a época de seca 

o açude ainda terá um nível 

maior de água.  

4. Por que quando tá faltando água 

que tem aquele racionamento 

bem rígido mesmo a gente não 

ver as pessoas lavando carro 

com mangueiras, nem lavando a 

calçada com mangueiras. 

3- Criação de leis com aplicação 

de multas. 

1. Fala-se muito em 

conscientização da população. 

As pessoas vão lá, chegam na 

sua casa te entregam um papel e 

diz: - Não poluam! Você vai, 

joga o papel no chão e pronto. 

Qual é a conscientização que 

essa pessoa vai ter? 

4 

2. Pois a gente sabe que a única 

coisa que resolve o problema é 

você pagar para resolver. 

3 

 

 

 

 

1- Para a escassez da água – 

Economia e impor limites. 

1. Com a implantação de um 

marcador de água seria possível 

ter uma noção real do próprio 

gasto. 
4 

2. E, principalmente, do próprio 

desperdício. 

2- Para a poluição -  serviços de 

saneamento que inclua a 

coleta, o tratamento de lixo e 

de esgoto. 

1. Além de evitar, ou no mínimo, 

diminuir a emissão de gases 

poluentes...  
4 

2. É necessário preservar e 

proteger os mananciais 

existentes. 

3- Degradação do solo – 

Reflorestamento e praticar o 

cultivo alternado ou 

policultura. 

1. O uso racional do solo é um 

plano de exploração das 

terrassem desgastar as riquezas 

dos seus recursos e ... 

4 
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2. ... e diminuir a sua 

produtividade. 

4 

 

 

 

 

1- Tratamento de esgotos 

1. Pois nós sabemos que eles são 

grandes corpos de água que são 

despejados diariamente em 

outros locais, em outros 

depósitos de água e tal. E 

consequentemente vão poluir 

também os lençóis freáticos. 

 

 

 

4 

 

2. Santana do Seridó é uma cidade 

aqui da região ... e eles já 

adotaram esse método ... 258 

mil litros de esgoto gerado pela 

cidade são transformados em 

água limpa e essa água é 

utilizada na irrigação de cultivo 

de plantas nativas .... 

3. Essa água também pode ser 

utilizada na irrigação e no 

cultivo de arroz. 

4. Pode ser utilizada pelos 

animais. 

5. A água que seria desperdiçada é 

convertida em água limpa de 

forma que elas não serão 

prejudicadas com esse 

problema. 

2- Construção de cisternas 

1. Por que elas vão absorver as 

águas das chuvas então no 

tempo que chovesse abastecer, 

abasteceriam, seriam 

abastecidas com a água das 

chuvas. 

4 2. Elas possuem um baixo custo. 

3. Tem um alto rendimento, por 

que elas abastecem água por no 

máximo 3 anos. 

4. Elas podem ser feitas com 

material bem fácil de conseguir, 

como: granito, tijolos, né? 

5 

 

1- Políticas que estimulem o uso 

consciente da água e que, se 

necessário, estabeleça uma 

punição para os que não a 

seguirem; 

1. Essas políticas já são 

compartilhadas, mas é como A. 

T. falou é mais aquela coisa 

assim: - Ei, não polua! ... você 

os agentes de saúde se 

mobilizando, mas você não vê a 

sociedade participando da 

mobilização. 

3 

2- Políticas de conscientização 1. Por que lá em casa a gente faz 4 
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que primem pelo 

reaproveitamento da água já 

utilizada; 

isso... 

2. É por isso que eu coloquei aqui 

para ser conscientizado nas 

escolas, no trabalho e não só 

pelos meios televisivos. 

3- Sistemas de coletas de água 

das chuvas através de 

biqueiras, cisternas e etc; 

1. Que já acontecem, os projetos, 

já são feitos, inclusive existem 

projetos do governo, mais de 

um para essa questão se seca 

aqui no Nordeste. 

4 2. Tem muito projeto bom, só que 

não é investido, não é 

disseminado. 

3. E a burocracia para consegui 

... é muito grande e não chega 

a toda a comunidade rural. 

4- Estabelecer limite de área de 

preservação das margens de 

açudes e barragens; 

1. Para exatamente evitar o 

assoreamento. 

4 

2. Toda aquela questão que as 

meninas já falaram. 

3. Evitar a ocupação desordenada. 

4. Por que uma época tá cheia, 

uma época seco. Pode a questão 

da inundação e tudo mais. 

5- Intensificar projetos de 

saneamento básico ao redor de 

grandes reservatórios de água. 

Não justifica, apenas reforça a 

conclusão. 2 

6- Promover a limpeza dos 

açudes em parceria com as 

escolas públicas e particulares 

da região, para incentivar a 

responsabilidade ambiental. 

1. Então, eu acho que não é uma 

coisa que só o governo e o 

município deva fazer. 

4 

2. É uma coisa que deveria ser 

incentivado para cada um de 

nós tomar a sua iniciativa e 

fazer a sua parte.  

3. Eu acredito que começando 

pelas as crianças e pelos jovens 

a gente consiga atingir uma 

área maior. Por que eu tiro por 

mim, eu levo para a minha 

casa. 

7- Criação de usinas 

dessalinizadoras; 

 

1. Aqui no If nós temos um 

dessalinizador. A água do 

chuveiro não é salgada porque 

a gente tem um dessalinizador. 

3 

8- Ampliação do projeto contra 

vazamentos e redes ilegais de 

abastecimento; 

1. As tubulações e encanamentos 

que abastecem as cidades são 

cheias de vazamentos. 
4 

2. E ainda tem “gatos” que o 

pessoal cria e acabam 

colocando a rota para um local 
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que ela não ia causando mais 

vazamentos. 

3. E aqui em currais novos a 

gente ver muito isso, a questão 

dos vazamentos. 

 4. ... muitos litros de água 

desperdiçada. 

9- Instituir o selo de consumo de 

água em produtos como 

sanitários, chuveiros e pias, 

assim como o selo Procel para 

energia. 

1. A gente não tem um selo para 

os equipamentos eletrônicos? 

... que estimulam o 

consumidor a querer aquele 

que é mais econômico? Aí se a 

gente tivesse um selo para 

esses tipos de materiais? 4 

2. Porque tem descargas ainda 

daquelas de plástico que a 

gente encontra em banheiros 

de construção que elas 

desperdiçam cerca de uns 8 L 

de água em uma descarga.  

10- Reciclagem da água; 

1. Como já tinha falado em 

outros trabalhos também. Que 

seria como fazem em Santana 

que poderia ser disseminado. 

4 
2. Que o que se pode fazer em 

uma cidade provavelmente se 

consegue ampliar para todo o 

país.  

3. É só ter empenho e 

organização, o que é difícil.  

11- Sistema de bombeamento de 

água subterrânea que abasteça 

grandes cidades em padrões de 

rodízio. 

1. Isso aqui a gente vê no Oriente 

Médio ... é um projeto que 

foi implantado lá e eu acho que 

tem potencial para ser 

implantado no Brasil também. 
4 

2. Claro que a longo prazo, mas 

que o Brasil também teria 

benefícios com isso. 

6 
1- Usinas de dessalinização da 

água do mar 

1. 97% da água do planeta é 

salgada (dado), ou seja, muito 

recurso não iria faltar em 

termos de água salgada para 

implantar a dessalinização. 

4 2. Em muitos países ... eles já 

implantaram esses sistemas. 

3. Dentre os benefícios que ele 

tem é que não causa nenhum 

impacto ambiental. 

4. Não depende dos ciclos das 
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chuvas ... já que a água vem 

da água do mar. 

 

 NÍVEIS DAS REFUTAÇÕES APRESENTADAS CONFORME O MODELO DE 

ANÁLISE DE ERDURAN, SIMON E OSBORNE (2004). 
 

 
Níveis do argumento apresentados pelos grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Argumentos apresentados por G1 para a resolução da atividade. 

 

Argumentos apresentados por G2 para a resolução da atividade. 

 

 

 

Argumentos apresentados por G3 para a resolução da atividade. 

 

GRUPOS NÍVEL  

1 3 

2 4 

3 2 

4 4 

5 4 

6 4 

GRUPO TEXTO TRANSCRITO 

 

 1 
A proposta das cisternas é boa (conclusão), mas (indicador de refutação) nem todos 

têm condições de possuir uma cisterna em sua propriedade (refutação com dado), ou 

nem todos tem acesso ao projeto do governo (refutação com dado). 

GRUPO TEXTO TRANSCRITO 

 

 2 
A proposta diz para evitar a poluição já que a água poluída não pode ser reutilizada 

(conclusão), porém (indicador de refutação) todos nós sabemos que existem vários 

outros métodos para despoluir (refutação com justificativa), e assim reutilizar a água 

(refutação com justificativa ). 

Uma sugestão seria (reflorestamento) (poluição) desviar o esgoto para estações de 

tratamento (contra conclusão) e praticar o reflorestamento comunitário, ajudado por 

toda sociedade (contra conclusão).  

 

GRUPO 

 

 

TEXTO TRANSCRITO 
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Argumentos apresentados por G4 para a resolução da atividade. 

 

 

Argumentos apresentados por G5 para a resolução da atividade. 

 

 

Argumentos apresentados por G6 para a resolução da atividade. 

 

 

 

3 

É uma boa solução (conclusão), porque iria trazer benefícios para a população 

(justificativa 1) e não apresentaria um custo muito elevado (justificativa 2).  

Uma sugestão também seria a utilização de descargas mais econômicas (contra 

conclusão). 

GRUPO TEXTO TRANSCRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

A extração de recursos hídricos (lençóis freáticos) seria uma possível (qualificador modal) solução 

para um problema social: a escassez de água (conclusão). 

Entretanto (indicador de refutação), causaria impactos na degradação do meio (refutação com 

dado).  

 

Pois, essa exploração pode contaminar o solo e os lençóis freáticos (refutação com justificativa) 

através de uma poluição direta (refutação com conhecimento básico) porque o buraco que você 

cava pode contaminar diretamente os lençóis freáticos (refutação com justificativa). 

A solução para isso seria: investir em pesquisas para determinar as áreas acessíveis a extração 

(contra conclusão) e a criação de políticas que delimitem o território que pode ser ocupado 

próximo aos poços para não haver contaminação direta (contra conclusão). A água seria 

distribuída por meio de canais (contra conclusão) as pessoas não teriam acesso direto a essas 

águas, seria algo mais racionalizado (contra conclusão). 

GRUPO TEXTO TRANSCRITO 

 

 5 
É uma boa solução a longo prazo (conclusão), pois (indicador de refutação) resolve o 

problema (refutação com justificativa), e ainda gera lucro (refutação com justificativa ). 

Seria interessante imagens para ilustrar os processos apresentados e assim convencer 

que é possível a realização do projeto na nossa região (conclusão). 

GRUPO TEXTO TRANSCRITO 

 

 5 
É uma boa solução (conclusão), mas (indicador de refutação) ela deveria ser muito 

bem planejada (refutação com justificativa), além de necessitar da disposição da 

população e do governo (refutação com justificativa ). 

A sugestão seria a promoção de políticas para promover a conscientização da 

população (contra conclusão) e cobrar ações por parte das autoridades competentes 

(contra conclusão).  
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M A R C E L A  G O M E S  D A  S I L V A  

M Á R C I A  G O R E T T E  L I M A  D A  

S I L V A  ( O R I E N T A D O R A )  

 
 

M A N U A L  D O ( A )  P R O F E S S O R ( A )  

C A D Ê  A  Á G UA  Q U E  E S TA VA  
A Q U I ?  
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Apresentação  
 
 
 
 

Caro(a) Professor(a),  
 

Este manual é um produto da dissertação de mestrado em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática da UFRN onde você irá encontrar algumas 

estratégias didáticas para o desenvolvimento de habilidades argumentativas. Ele 

possui uma Unidade Didática12 composta por 3 momentos distintos, 

contemplando o tema da escassez de água no sertão nordestino e um conjunto de 

instruções para a sua aplicação com o objetivo de fornecer uma ferramenta 

pedagógica para o desenvolvimento das habilidades argumentativas. 

Para a sua elaboração, seguiram-se alguns pressupostos metodológicos, a 

saber: argumentação no ensino de ciências e questões sociocientíficas (QSC), 

defendidos, principalmente por Jiménez-Aleixandre (2010); Driver, Newton e 

Osborne (2000); Osborne; Erduran; Simon (2004); Sadler (2004); Simonneaux 

(2007); Walker; Zeidler (2007); Zeidler et al. (2005).  

Espera-se que este material enriqueça sua prática pedagógica, 

possibilitando-lhe avaliar a compreensão dos conteúdos trabalhados e motivando 

discussões de temas importantes na aprendizagem dos alunos. 

 
 

 

                                                           
12

 Neste manual assumimos a Unidade Didática como o conjunto de atividades sequenciadas e planejadas pelo 
professor com uma intencionalidade educativa a partir de temas da atualidade (SANMARTÍ, 2000). 
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Por que organizar aulas no ensino de ciências para a aprendizagem da 
argumentação?  

 
 

 

 
 
 

 

 

A linguagem argumentativa é uma das principais características da 

construção do conhecimento científico, assim, para aprender Ciência é 

necessário aprender a falar, escrever e ler Ciência de maneira significativa 

(Sardà e Sanmartí, 2000). Desse modo, a criação de um contexto específico 

para a promoção da argumentação em sala de aula traz a possibilidades do 

desenvolvimento de outras habilidades nos alunos, tais como: (DRIVER, 

NEWTON E OSBORNE, 2000) 

 O desenvolvimento da compreensão conceitual, pois promove um 
processo de enculturação, onde os alunos podem desenvolver a 
familiaridade com as práticas científicas e a compreensão das formas 
de pensar do mundo científico; 

 O desenvolvimento de competências investigativas, uma vez que 
possibilita aos alunos a postularem possíveis interpretações e, em 
seguida, examinar os argumentos para cada uma delas à luz da 
evidência que está disponível para eles, os permitindo interpretações 
alternativas o que oportuniza a eles a percepção do processo de 
construção das teorias científicas. 

 A compreensão da epistemologia da Ciência, já que é somente por 
meio da discussão entre teorias concorrentes sobre diferentes 
explicações para os fenômenos que os alunos podem perceber as 
maneiras pelas quais os cientistas tomam decisões racionais entre 
hipóteses alternativas; e  

 A compreensão da Ciência como prática social, observando o modo 
como ocorreram às disputas entre teorias concorrentes no passado os 
alunos podem considerar que os cientistas fizeram progressos e 
continuam a fazê-lo hoje. Assim, eles podem perceber como ocorre o 
processo de construção do conhecimento dentro do contexto histórico 
e social. 
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Objetivos: 

 

Assuntos abordados: 

 
 

Dessa maneira, organizar as aulas no ensino de ciências para a 

aprendizagem da argumentação pode favorecer, além da aprendizagem de 

conteúdo, a formação cidadãos críticos, capazes de detectar as contradições e 

inconsistências no discurso de diferentes instâncias sociais, atraindo os jovens 

para o universo científico, dando a eles acesso as ferramentas necessárias 

para o fazer Ciência, contribuindo para a educação científica e cidadã dos 

estudantes. 

 

 
 
 Criar um ambiente para o desenvolvimento de habilidades 

argumentativas nos alunos a partir da aplicação de uma sequência de aulas 

baseadas em uma questão sociocientífica (QSC) com o tema: “Escassez de 

água no Sertão”. 

 

 

 

 

 

 

O foco da sequência está relacionado a ecologia, mais especificamente 

os conceitos ecológicos, as características dos ecossistemas, fatores bióticos e 

abióticos, teia e cadeia alimentar, fluxo de energia, sucessão ecológica, ciclos 

biogeoquímicos, vegetação, ocupação do solo, diversidade, degradação 

ambiental, dentre outros. 
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Recursos necessários: 

 
 

Tempo de realização: 
 
 

 

 

 
 

 Computador; 

 Projetor multimídia; 

 Papel A4; 

 Lápis; 

 Termômetro; 

 Medidor de umidade do ar; 

 Transporte para a aula de campo. 

 

 

 

Para o primeiro e o terceiro momento da UD são necessários 1:30 horas, já 

para a aula de campo realizada no segundo momento são necessárias 4 

horas.  
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Etapas sugeridas para a aplicação da UD 

 

Etapas sugeridas para a aplicação da UD 

 

 

 

Para a realização desta Unidade Didática, sugerimos que o seu 

desenvolvimento ocorra em três momentos distintos, cada um com um 

objetivo específico, conforme mostramos abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento 
1 

ATIVIDAD
E 

OBJETIVO 

Discussão e resolução 
de uma questão do 
ENEM. 
 

Introduzir a 
importância da 
argumentação e os 
elementos de um 
argumento (modelo 
de TOLMIN 

Momento 
2 

ATIVIDAD
E 

OBJETIVO 

Apresentação de uma 
QSC. 
 

1. Análise da QSC e 
proposição de solução. 

2. Observação da 
realidade local e coleta 
de dados (aula de 
campo). 

 

Momento 
3 

ATIVIDAD
E 

OBJETIVO 

Sessão de 
apresentação e 
análise das propostas. 
 

Apresentação das 
propostas de 
resolução da QSC e 
avaliação dos 
argumentos 
produzidos. 
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Primeiro Momento: Discussão e resolução de uma questão do 

ENEM. 

No primeiro momento da atividade o professor deverá conversar com 
os alunos sobre a importância da argumentação para o entendimento da 
ciência, mostrando como os argumentos podem ser construídos. Sugerimos 
que expliquem aos alunos quais são os elementos de um argumento para 
assim facilitar a sua construção durante a realização da atividade. Para 
facilitar esse processo desenvolvemos uma matriz contendo as definições dos 
elementos do argumento a partir de diferentes autores apresentada abaixo. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS SENTIDO DOS ELEMENTOS 

Dados (D)  Os fatos aos quais recorremos como fundamentos 
para a conclusão (TOUMIN, 2006). 

Justificação (J)  

Enunciado que conecta conclusão e dados, 
podendo ser ideias científicas ou de outras 
dimensões, por exemplo, valores (JIMÉNEZ-
ALEIXANDRE; BROCOS, 2015). 

Conclusão (C)  
Enunciado de conhecimento que se pretende 
provar ou refutar (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; 
BROCOS, 2015). 

Conhecimento básico (B) Apoio dado a justificação, apelando, por exemplo, 
a teorias (TOULMIN, 2006). 

Qualificadores modais (Q) Expressam o grau de certeza ou incerteza do argu-
mento (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015). 

Refutação (R) Críticas aos dados ou às justificações do oponente 
(ERDURAN; SIMON; OSBORNE, 2004). 

 
 

 

COMENTÁRIO AO PROFESSOR(A): Para praticar a utilização da matriz dos 
elementos do argumento na elaboração de argumentos nas aulas de 
biologia, sugerimos a aplicação de uma atividade do ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio). Veja o exemplo a seguir: 
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ENEM 2009 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 1 - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) e oxigênio 
(O2), que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico 
(CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4), ozônio (O3) e o óxido nitroso (N2O), 
que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem 
constituídos por pelo menos três átomos, conseguem absorver o calor 
irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há 
bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial 
(século XIX), a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, 
tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da 
temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se 
diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o 
desmatamento. 

BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e 
comunidades. In: Moreira & Schwartzman. As mudanças climáticas globais e os 

ecossistemas brasileiros. Brasília: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2000 
(adaptado). 

 
 

PARTE 1: A tabela a seguir apresenta cinco afirmações sobre ações a serem 
tomadas para combater o efeito estufa que podem ser verdadeiras ou falsas. 
Analise cada afirmação e assinale V para verdadeira, F para falsa ou NS para 
não sei. Apresentem argumentos a favor da sua opção. Podem usar os dados 
apresentadas no texto ou outros que lhes pareçam adequadas. 
 

 

Afirmação V F NS 
a) Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da 

produção primária pela industrialização refrigerada. 
   

b) Promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo 
aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. 

   

c) Reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da 
vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. 

   

d) Aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz 
de absorver grande quantidade de calor. 

   

e) Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo 
a capacidade delas de reter calor. 
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COMENTÁRIO AO PROFESSOR(A): Individualmente os alunos deverão 
responder a atividade julgando se cada alternativa é verdadeira (V), falsa 
(F) ou se não sabiam responder (NS). Após esse momento, o aluno deverá 
justificar cada uma de suas respostas preenchem os quadros em branco. 
Como no exemplo a seguir. 
 

 
 

 

DICA: A opção pelo tema da questão do ENEM considerou o fato deste fazer 
parte do conteúdo de ecologia e ter relação com a proposta de discussão na 
QSC realizado no segundo momento, mas você pode escolher uma outra 
questão é só observar essas duas características: ela tem que conter dados a 
serem observados pelos alunos e para chegar a conclusão os alunos 
necessitam justificar o uso dos dados. 
 

A afirmação A é __________ porque... 

A afirmação B é __________ porque... 

A afirmação C é __________ porque... 

A afirmação D é __________ porque... 

A afirmação E é __________ porque... 
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PARTE 2 - Formem grupos e cheguem a um acordo para a resposta correta da 
atividade, utilize os quadros em branco para apresentar que Dados e 
Justificações foram utilizadas para chegar à Conclusão. Se houvessem 
proposições diferentes, preencham o espaço reservado para as Refutações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segundo Momento: Apresentação de uma QSC e realização de aula 

de campo. 

Este momento tem o objetivo de exibir uma situação problema por 
meio da apresentação de uma QSC para que os alunos possam propor uma 
solução que leve em consideração as tecnologias disponíveis e os seus 
impactos sociais e ambientais. A atividade está organizada para ocorrer em 

 

COMENTÁRIO A(O) PROFESSOR(A): Sugerimos que sejam formados 
pequenos grupos, pois as atividades de argumentação exigem que seja 
dada uma oportunidade para que os alunos discutam ideias e evidências, 
desenvolvam uma linha coerente de raciocínio que eles próprios 
considerem aceitável e estejam preparados a defender. 
 

A nossa ideia é..... (Afirmação) 

Os dados que apoiam a nossa ideia são... (Dados) 

Os argumentos que justificam a nossa ideia são... (justificativa) 

Nós tentaríamos convencer alguém com a opinião contrária à nossa dizendo que... 
(refutação) 
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três etapas distintas, sendo a primeira etapa para a apresentação de vídeos 
motivacionais, a segunda para a apresentação de um estudo de caso e a 
terceira para a aula de campo.  

 
Etapa 1: Apresentação de vídeos motivacionais: 

 
 
Nesta etapa o professor deverá motivar e situar os alunos no tema a 

partir utilizando a exibição de dois vídeos motivacionais que chama atenção 
para a problemática da falta de água na região do Seridó são eles:  

 

a) “Reportagem do JN sobre o abastecimento no Seridó”,  

https://www.youtube.com/watch?v=aR8DwJgSNiA  

b) “Captação de água suspensa no açude gargalheiras”,  

https://www.youtube.com/watch?v=kYnJHLAuShE  

 
Após a exibição dos vídeos deverá ser realizada uma pequena discussão 

dos pontos apresentados nas reportagens. 
 

 

Etapa 2: Apresentação de um estudo de caso: 
 

 
Após a apresentação dos vídeos, deverá ser apresentado aos alunos um 

estudo de caso, sugerimos a apresentação do caso investigativo contendo 
uma QSC com o título “Cadê a água que estava aqui?”.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DICA: Caso o professor(a) queira elaborar o seu próprio caso investigativo 
segue algumas sugestões de elaboração a seguir: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aR8DwJgSNiA
https://www.youtube.com/watch?v=kYnJHLAuShE
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Orientações ao professor(a): Como fazer um bom caso investigativo? 
 
Seguindo as orientações de Herreid (1998), um bom caso deve: 

 Narrar uma história com personagens e lugar, onde o fim não exista 

ainda; 

 Despertar o interesse pela questão criando uma situação 

investigativa a ser resolvida;  

 Ser atual, correspondendo a uma discussão presente na vida dos 

alunos; 

 Criar empatia com os personagens centrais ao mostrar que estes 

estão sendo afetados pelo problema e pedem ajuda ao leitor;  

 Incluir diálogos, pois é a melhor maneira de compreender uma 

situação e ganhar empatia para com os personagens.;  

 Ser relevante ao leitor; 

 Possuir uma utilidade pedagógica ao discutir possíveis formas de 

resolver o problema;  

 Provoca um conflito entre os personagens que precisa ser resolvido; 

 Força uma decisão ao solicitar que o leitor demonstre como fazê-lo;  

 Possuir generalizações a outros contextos, contendo uma 

aplicabilidade geral e não ser específico para apenas uma 

curiosidade. 

 Ser curto fazendo o aluno entender o conteúdo para buscar uma 

resposta;  
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EXEMPLO DE UM CASO INVESTIGATIVO 
 

 
 
 
 
Narra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CADÊ A ÁGUA QUE ESTAVA AQUI? 

Nordestinópolis é uma cidade localizada no sertão nordestino cujas principais 
atividades econômicas são a agricultura, a pecuária, o comércio e a extração mineral. 
Por estar localizada na região com clima semiárido sempre recebeu pouca chuva, 
concentrada principalmente nos meses de abril e maio. O índice médio de chuvas 
fica em torno de 500 e 800 milímetros por ano. As secas mais graves, que acontecem 
quando o índice médio cai pela metade, aparecem em registros históricos desde o 
século 16 e são comuns. Calcula-se que a cada 100 anos há entre 18 e 20 anos de 
falta de chuvas.  

As recentes alterações climáticas globais aliadas as alterações ambientais 
antrópicas regionais fizeram que o século 20 fosse um dos mais áridos da região, 
registrando nada menos que 27 anos de estiagem o que resultou no colapso total das 
fontes de água do município, colocando em risco a produção agrícola, a pecuária, 
ocasionando problemas de distribuição de água para consumo humano e deixando a 
população em risco.  

O agravamento da situação fez com que o prefeito da cidade, Joaquim 
Medeiros Dantas, passasse a buscar alternativas a falta de água. Ele se reuniu com o 
diretor do Sistema de abastecimento de Água e Esgoto Sr. Severino Pereira.  

- Bom dia, Sr. Severino. Está muito difícil a situação da nossa cidade com essa 
falta de água e estou pretendendo buscar apoio financeiro com a União e o Estado 
na tentativa de resolver esse problema. Para tanto se faz necessário a realização de 
um estudo para a elaboração de uma proposta que apresente uma solução técnica 
viável a falta de água. Como o senhor pode me ajudar? 

- Bom dia, Sr. Joaquim. Eu posso montar uma equipe de trabalho com os 
meus funcionários e solicitar apoio ao IFRN da nossa cidade. 

- Considero esta uma boa ideia para resolver a questão, aguardo o mais 
rápido possível o envio dessas propostas, diz o prefeito. 

- Como a nossa situação pede urgência, hoje mesmo formar a equipe de 
trabalho.  

- Obrigado Sr. Severino. 

- Ok, Sr. Joaquim. 

Rapidamente seu Severino compôs uma equipe local formada por 
engenheiros da companhia de água e esgotos com o auxílio de uma equipe técnica 
formada por alunos do IFRN. Aos alunos cabe apresentar soluções técnicas para o 
problema da falta de água na região que levem em consideração as características 
sociais, ambientais e geográficas. 

Vocês, como membros da equipe do Sr. Severino, devem apresentar soluções para 
o problema, escolher uma delas e justificar a sua escolha. 

 

 
 
 

Força uma 
decisão 

Produz empatia com os personagens. 

Tem utilidade 
pedagógica. 

Narra uma história. 

Inclui citações. 

Provoca um 
conflito. 

É relevante e 
desperta interesse. 

É atual. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Extra%C3%A7%C3%A3o_mineral
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Etapa 3: aula de campo. 
 
Deve ser realizada uma aula de campo aos principais reservatórios de 

água da região tendo como objetivo uma maior aproximação dos alunos com 
o problema, assim como a observação da realidade local e o desenvolvimento 
de habilidades como observar, descrever e analisar dados coletados.  Para 
orientar na coleta desses dados deve ser entregue a cada aluno o roteiro de 
coleta de dados abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMENTÁRIO AO PROFESSOR(A): O caso investigativo entregue a cada aluno 
deve ser lido conjuntamente em sala de aula e depois solicitado aos alunos 
apresentem propostas de resolução. Essas propostas devem estar 
organizadas de acordo com a matriz dos elementos do argumento explicitado 
no primeiro momento, durante a realização da questão do ENEM. 

 
 

Local observado:_________________________________________________________________ 
 
Fatores abióticos observados: ______________________________________________________ 

TEMPERATURA 

HORÁRIO VALOR OBSERVADO 

  

  

  

UMIDADE 

HORÁRIO VALOR OBSERVADO 

  

  

  

 
Fatores bióticos observados: _______________________________________________________ 
Relações ecológicas observadas: ___________________________________________________ 
Registrar (fotografar) e descrever as características da vegetação da região: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Registrar (fotografar) e descrever a ocupação do solo da região: 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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COMENTÁRIO AO PROFESSOR(A): Deve-se manter os grupos formados no 
primeiro momento da UD. Levar aparelhos de medição de temperatura e 
umidade, ou utilizar aplicativos que disponibilizam essa informação. 
 

 
Registrar (fotografar) e descrever a ocupação do solo da região: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Observar e descrever se existe degradação do meio ambiente como: lixo, poluição, falta de 
saneamento básico, outros. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Com bases nas informações feitas na viagem de campo e em pesquisas pelo Google Maps, 
proponha uma possível explicação da relação entre o crescimento da cidade e o ambiente 
observado (açude)? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Levantando hipóteses sobre a existência dos aspectos observados: 

 Por que a vegetação apresenta-se dessa forma? 

 

 Como tem sido o uso do solo nos territórios vizinhos? 

 
Levantamento dos aspectos socioeconômicos observados: 

 

 Quais são as atividades socioeconômicas da região? 
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Terceiro Momento: Sessão de apresentação e análise das 

propostas. 

Este momento tem o objetivo da apresentação das propostas de 
resolução do caso investigativo e a coavaliação dos argumentos produzidos 
por outro grupo. Para orientar os alunos na apresentação das propostas e na 
coavaliação deverá ser entregue os roteiros abaixo. 

 

 
Roteiro para a apresentação das propostas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roteiro para a análise da proposta do outro grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMENTÁRIO AO PROFESSOR(A): Sugerimos que esse roteiro seja 
entregue ao final da aula de campo. Para auxiliar os alunos na análise do 
problema, pode ser solicitado como atividade extraclasse, que cada grupo 
busque informações em sites, livros e revistas para a elaboração da 
proposta de resolução do caso investigativo.  
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA OBSERVADO 

QUAL A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA OBSERVADO? 

QUAIS SÃO OS DADOS PERTINENTES PARA RESOLVER O PROBLEMA? 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 
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Roteiro para a análise da proposta do outro grupo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por fim, o professor deve realizar uma avaliação coletiva, solicitando 

que os alunos corrijam as atividades uns dos outros observando se os colegas 
conseguiram formar um argumento de acordo com a matriz dos elementos do 
argumento que foram discutidos no início da UD. 
 
 

 

COMENTÁRIO AO PROFESSOR(A): Antes que se inicie as apresentações o 
professor deve definir os grupos que serão os analistas e os que serão os 
analisados para que durante as apresentações os alunos possam proceder as 
suas análises. Deve ser dado um tempo entre as apresentações para que os 
grupos possam concluir as suas análises. 
 

QUAL O PROBLEMA APRESENTADO PELO OUTRO GRUPO? 

QUAL CONCLUSÃO QUE O OUTRO GRUPO CHEGOU? 

QUAIS DADOS QUE O OUTRO GRUPO UTILIZOU? 

DÊ UMA SUGESTÃO PARA A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA APRESENTADO 
PELO OUTRO GRUPO. 

NA OPINIÃO DE VOCÊS, PORQUE A SOLUÇÃO DA PROPOSTA É OU NÃO UMA BOA 
SOLUÇÃO. 
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