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Suba o caminho e atravesse o portão do jardim 

que você nunca viu antes, mas uma vez. 

E depois vá para casa. 

Ou faça uma casa. 
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RESUMO 

 

No campo da Didática das Ciências, diferentes estudos têm sinalizado propostas que abordem 

atividades para além das dificuldades de aprendizagem de conceitos por parte dos estudantes. 

Particularmente, no que se refere ao conteúdo de genética e biotecnologia, há estudos que 

apresentam atividades para promover o desenvolvimento de habilidades argumentativas nas 

aulas da educação básica. Dessa maneira, partindo da argumentação como nosso objeto de 

estudo e buscando explorar esse contexto de pesquisa, elaboramos e aplicamos uma unidade 

didática denominada “DNA: Diálogo, geNética e Argumentação”, produto educacional da 

presente dissertação, destinada tanto a professores da educação básica quanto a alunos do ensino 

médio. O material foi concebido por meio de uma proposta lúdica baseada na Jornada do Herói 

e planejado como uma sequência de atividades que objetivam promover momentos de diálogo 

e argumentação em sala de aula, intermediada por modelos estruturados e orientações básicas 

sobre as ações relacionadas à argumentação, individual e em grupo, de modo que os alunos 

possam comunicar suas opiniões e se expressar de maneira adequada à linguagem científica. 

Utilizamos, para sua construção, o conteúdo disciplinar de genética e biotecnologia, por 

reconhecermos a importância de tal conteúdo tanto no contexto científico quanto social, sendo 

de extrema relevância para o aluno, pois constitui uma temática rica para trabalhar não somente 

os conceitos científicos, mas também estabelecer uma relação mais próxima com valores 

sociais, culturais e éticos, favorecendo a formação crítica do indivíduo. A pesquisa realizada 

seguiu um enfoque qualitativo considerando elementos de um estudo de caso, organizando as 

atividades desenvolvidas em três fases: uma fase exploratória, uma fase de delimitação do 

estudo e coleta de dados e uma fase para análise e discussão dos dados de acordo com sua 

relevância, atendendo ao recorte proposto nesta dissertação. Partindo dos resultados obtidos 

durante a intervenção proposta, avaliamos o processo argumentativo de alunos em práticas 

argumentativas e identificamos que alunos de ensino médio tendem a ter mais facilidade em 

elaborar e tornar mais complexos seus próprios argumentos do que criticar ou avaliar os 

argumentos de seus pares e que os mais altos níveis de um argumento só podem ser alcançados 

através de diálogos em que existam posicionamentos contrários que se sustentem com 

evidências válidas e suficientes. Os resultados também revelam que o desenvolvimento de 

habilidades argumentativas dos alunos pode ser propiciado através do ensino explícito da 

argumentação intermediado por atividades relacionadas ao conteúdo de genética e 

biotecnologia, tendo favorecido o desenvolvimento da argumentação falada e escrita dos 

alunos. 

 

 

Palavras-chave: Argumentação; Ensino de Genética; Educação Científica. 

  



ABSTRACT 

 

In the field of Science Education, many studies have signaled proposals that address activities 

beyond the students’ concepts learning difficulties. Especially regarding the content of genetics 

and biotechnology, there are studies that introduce activities to promote the development of 

argumentative skills in basic education classes. Therefore, starting from the argumentation as 

our study object and seeking to explore this research context, we developed and applied a 

didactic unit called “DNA: Dialogue, geNetics and Argumentation”, educational product of this 

dissertation, planned for both basic education teachers and high school students. The material 

was conceived through a ludic scheme based on the “Hero's Journey” and planned as a sequence 

of activities that aim to promote moments of dialogue and argumentation in the classroom, 

intermediated by structured models and basic orientations on the actions related to individual 

and group argumentation, so that students can communicate their opinions and express 

themselves properly to scientific language. We used, for its construction, the disciplinary 

content of genetics and biotechnology, since we recognize the importance of such content, both 

in the scientific and social contexts, being extremely relevant to the students as it constitutes a 

rich theme for working not only scientific concepts, but also establish a closer relationship with 

social, cultural and ethical values, favoring the critical formation of the individual. The research 

followed a qualitative approach considering elements of a case study, organizing the activities 

developed in three phases: an exploratory phase, a phase of delimitation of the study and data 

collection and a phase for analysis and discussion of the data according to its relevance, given 

the cut proposed in this dissertation. Based on the results obtained during the proposed 

intervention, we evaluated the argumentative process of students in argumentative practices and 

identified that high school students tend to be easier to elaborate and to make their own 

arguments more complex than to criticize or evaluate the arguments of their peers and that the 

highest levels of an argument can only be achieved through dialogues in which there are 

opposing stances that are supported by valid and sufficient evidence. The results also reveal 

that the development of students’ argumentative abilities can be facilitated through the explicit 

teaching of the argumentation intermediated by activities related to the content of genetics and 

biotechnology, having favored the development of the students' written and spoken arguments. 

 

 

Keywords: Argumentation; Teaching of Genetics; Science Education. 

 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 01 - Potenciais contribuições da argumentação ........................................................   20 

Figura 02 - Esquema do Padrão de Argumento de Toulmin ................................................   24 

Figura 03 - Formas gerais da argumentação ........................................................................   39 

Figura 04 - Layout da sala de aula durante a aplicação da Atividade 08 .............................   54 

Figura 05 - Relação entre os objetivos da pesquisa e as ações e instrumento utilizados ....   55 

Figura 06 - Adequação do TAP: Argumento e Elementos ..................................................   56 

Figura 07 - Funções-chave de enunciado do processo argumentativo ................................   57 

Figura 08 - Modelo da Jornada do Herói .............................................................................   61 

Figura 09 - Páginas da Unidade Didática “DNA: Diálogo, geNética e Argumentação” .....   64 

Figura 10 - Atividade 08 da Unidade Didática ....................................................................   70 

Figura 11 - Quadro complementar da Atividade 08 da Unidade Didática ...........................   71 

Figura 12 - Etapas da aplicação da Atividade 08 da Unidade Didática ...............................   72 

Figura 13 - Argumentos consensuais de nível “1c” do Grupo A .........................................   76 

Figura 14 - Argumento consensual de nível “1c” do Grupo B ............................................   80 

Figura 15 - Argumentos consensuais de nível “1c” do Grupo C .........................................   85 

Figura 16 - Representação do processo argumentativo durante a formulação de um argumento 

...............................................................................................................................................   87 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01 - Classificação dos níveis do discurso argumentativo .......................................   40 

Tabela 02 - Protocolo de observação para avaliação da argumentação científica em sala de 

aula - ASAC .........................................................................................................................   47 

Tabela 03 - Progressão de aprendizagem para a argumentação científica .........................   58 

Tabela 04 - Descrição da estrutura, objetivos e conteúdo da unidade didática ..................   65 

Tabela 05 - Cronograma de aulas e coleta de dados ...........................................................   66 

Tabela 06a - Transcrição das falas dos alunos do Grupo A .................................................   74 

Tabela 06b - Transcrição das falas dos alunos do Grupo A .................................................   74 

Tabela 06c - Transcrição das falas dos alunos do Grupo A .................................................   75 

Tabela 07a - Transcrição das falas dos alunos do Grupo B .................................................   77 

Tabela 07b - Transcrição das falas dos alunos do Grupo B .................................................   77 

Tabela 07c - Transcrição das falas dos alunos do Grupo B .................................................   78 

Tabela 07d - Transcrição das falas dos alunos do Grupo B .................................................   79 

Tabela 08a - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C .................................................   81 

Tabela 08b- Transcrição das falas dos alunos do Grupo C .................................................   81 

Tabela 08c - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C .................................................   82 

Tabela 08d - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C .................................................   83 

Tabela 08e - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C .................................................   83 

Tabela 09a - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   89 

Tabela 09b - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   90 

Tabela 10a - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   91 

Tabela 10b - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   92 

Tabela 10c - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   92 

Tabela 10d - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   93 

Tabela 10e - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   94 

Tabela 11a - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   95 

Tabela 11b - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   97 

Tabela 11c - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   98 

Tabela 11d - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca ............   99 

  



LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

IFRN  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

UFRN  Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

PPGECNM  Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

EAD  Educação a Distância 

EJA  Educação de Jovens e Adultos 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

UE  União Europeia 

AAAS  American Association for the Advancement of Science 

NRC  National Research Council 

PISA  Programme for International Student Assessment 

PCN  Parâmetros Curriculares Nacionais 

ENEM  Exame Nacional do Ensino Médio 

ENCCEJA  Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

TAP  Padrão de Argumento de Toulmin 

 

  



SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 11 

1 A ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS ............................................... 16 

1.1 A ARGUMENTAÇÃO NA PRÁTICA CIENTÍFICA E NO ENSINO ......................... 17 

1.2 EXPERIÊNCIAS COM ARGUMENTAÇÃO EM SALA DE AULA .......................... 23 

1.3 AVALIAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO EM AULAS DE CIÊNCIAS ........................ 38 

2 PERCURSO METODOLÓGICO ............................................................................... 52 

2.1 CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA .................................................................. 52 

2.2 MÉTODOS DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS ..................................... 54 

2.3 ENQUADRAMENTO TEÓRICO PARA A ANÁLISE DOS DADOS ........................ 56 

3 A UNIDADE DIDÁTICA “DNA”: FUNDAMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO ...... 60 

3.1 EXPERIÊNCIA-PILOTO COM ARGUMENTAÇÃO .................................................. 60 

3.2 ESTRUTURA E CONTEÚDO DA UNIDADE DIDÁTICA ........................................ 62 

3.3 DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DIDÁTICA ........ 66 

4 RESULTADOS COM O ENSINO DA ARGUMENTAÇÃO ................................... 70 

4.1 ANÁLISE DO DIÁLOGO E FORMULAÇÃO DO ARGUMENTO CONSENSUAL 73 

4.2 DISCUSSÃO SOBRE AS TENDÊNCIAS OBSERVADAS ......................................... 85 

4.3 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO ARGUMENTO PARA A BANCA ................ 88 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 101 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 104 

APÊNDICE ........................................................................................................................... 111 

APÊNDICE I .......................................................................................................................... 111 

APÊNDICE II ......................................................................................................................... 113 

APÊNDICE III ....................................................................................................................... 131 

 

 

  



11 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Com início da minha atuação como professor, já nos estágios obrigatórios durante a 

Licenciatura em Biologia, se estendendo após a conclusão do curso, com a atuação voluntária 

em uma escola de ensino fundamental do município de Macau/RN, passei a priorizar meu 

aprimoramento profissional na docência e iniciar novas pesquisas na área de ensino. No 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN – Campus 

Macau, instituição de ensino na qual ocupo o cargo de assistente em administração, participei 

de projetos de pesquisa e extensão que tinham o objetivo comum de estudar a utilização de 

práticas inovadoras de ensino por meio de perspectivas lúdicas e de mediação digital no ensino 

de ciências e de biologia. Porém, era perceptível que o foco dessas ações permanecia apenas 

nos produtos desenvolvidos, tendo pouco ou nenhum interesse nos processos de aprendizagem. 

A compreensão deste fato, acompanhada de novos planos para buscar o exercício da prática 

profissional como professor de Biologia, me fez constatar a necessidade de uma capacitação 

profissional na área de ensino. 

Inicialmente, algumas oportunidades de aperfeiçoamento se mostraram promissoras, 

como os cursos de formação em “Educação a Distância” e “Uso de Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação na Educação”, ofertados pelo Campus EaD do IFRN, os quais tive 

a oportunidade de cursar, respectivamente, nos semestres letivos de 2014.2 e 2015.1. Os 

conhecimentos adquiridos nesta etapa de capacitação profissional tiveram um caráter 

complementar para a minha formação, além de abrir portas para novos campos de atuação.  

Seguindo esse período de reflexão profissional e novas experiências, no final de 2014, 

tive a oportunidade de assistir a uma palestra da professora Magnólia Fernandes Florêncio de 

Araújo, na qual ela realizava a apresentação de dois programas de pós-graduação stricto sensu 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – para a comunidade de servidores 

e alunos do IFRN - Campus Macau, o Programa Regional de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente – PRODEMA – e o Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática – PPGECNM. Este último, que ofertava o Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, com um convênio sinalizado com 

o IFRN para o ano seguinte, despertou meu interesse justamente pelo caráter de formação 

profissional do professor e pela possibilidade de desenvolvimento e aplicação de um “produto 

educacional” relevante para o ensino da disciplina de formação/atuação do professor. Já no 

início de 2015 tive a oportunidade de concorrer ao processo seletivo no programa, passando a 

ocupar uma das vagas disponíveis para o convênio entre o IFRN e a UFRN. 



12 

 

 

O início das atividades acadêmicas no mestrado teve início no segundo semestre de 2015 

e, sob a orientação da professora doutora Márcia Gorette de Lima Silva, acompanhado dos 

demais ingressantes sob mesma orientação, passamos a participar de um grupo de estudos e 

pesquisa sobre a temática da “Argumentação no Ensino de Ciências”, com foco particular no 

processo de como se constrói as relações de discursos entre estudantes e/ou professores, assim 

como ensinar habilidades argumentativas como parte do estudo das práticas epistêmicas 

(KELLY, 2008) em situações de ensino e aprendizagem nas aulas de ciências. Os estudos do 

grupo partiram da iniciação em artigos sobre o assunto e se aprofundaram com a leitura do livro 

“Argumentation in Science Education: perspectives from classroom-based research” 

(ERDURAN e JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007) durante os dois primeiros semestres do curso. 

As leituras e discussões realizadas no nosso grupo de estudo despertaram algumas 

inquietações que, frequentemente, remetiam à experiências vivenciadas durante nossa breve 

atuação profissional como professor de Biologia, direcionando a delimitação do nosso projeto 

de mestrado em um panorama que buscasse uma reflexão sobre as possíveis contribuições do 

ensino de práticas argumentativas em aulas de Biologia. Este foco remetia diretamente à 

importância de trabalhar as habilidades dos alunos de “falar ciência” (LEMKE, 1990) por meio 

da argumentação, que Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007, p. 13) definem como “parte do 

discurso através do qual alegações de conhecimento são individualmente ou de maneira 

colaborativa construídas e avaliadas à luz de evidências empíricas ou teóricas”, sendo o 

argumento seu produto. 

Este aspecto direcionou os trabalhos realizados durante o mestrado, concentrando-se, 

especificamente, nos processos de como os alunos avaliam e justificam o conhecimento 

científico no contexto de determinado conteúdo, por entendermos que construir um argumento 

não se trata somente de apresentar uma alegação, mas de fundamentar sua justificativa em dados 

e evidências e submetê-la à avaliação dos pares – é entender que essas práticas são subsídios 

imprescindíveis na construção do conhecimento científico. A motivação para o 

desenvolvimento deste mestrado acompanha a mudança na pesquisa sobre educação ocorrida 

nas últimas décadas, que se afasta do interesse nos produtos e passa a valorizar o interesse nos 

processos de aprendizagem (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2014). 

De modo particular, o conteúdo disciplinar de nosso interesse refere-se ao ensino da 

genética e biotecnologia, que, conforme indicam alguns trabalhos que pesquisam a 

aprendizagem sobre este tema revelam que nem mesmo os conceitos básicos são 

compreendidos pelos estudantes (BUGALLO RODRÍGUEZ, 1995; LEWIS; WOOD-

ROBINSON, 2000; WOOD-ROBINSON; LEWIS; LEACH, 2000; SCHEID; DELIZOICOV; 
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FERRARI, 2003; CID e SANTOS NETO, 2005; SCHEID; FERRARI, 2006; 

IORIOPETROVICH et al., 2014), sendo considerado um conteúdo complexo para os alunos do 

ensino médio, principalmente por demandar conhecimentos relacionados a outros conteúdos 

como a Biologia Celular e Molecular e Reprodução Humana, além de sua implícita relação com 

outras disciplinas como a Matemática, a Informática, a Sociologia, a Filosofia, etc. 

Um dos focos das pesquisas sobre o ensino de genética incluem aqueles relacionados a 

modelagem, ao enunciado de conceitos e a aprendizagem significativa (BUGALLO 

RODRÍGUEZ, 1995; SCHEID; DELIZOICOV; FERRARI, 2003; SCHEID; FERRARI, 2006), 

porém, seu potencial para a promoção da argumentação em sala de aula já foi sinalizado em 

artigos atuais relevantes (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BUGALLO RODRÍGUEZ; DUSCHL, 

2000; ZOHAR; NEMET, 2002, DAWSON; VENVILLE, 2010; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2014), principalmente em virtude de sua vasta aplicabilidade nos diversos segmentos do 

contexto social, apesar de seus conceitos estarem impregnados em diversos debates “senso 

comum” ou “cientificamente comprovados”. Questionar os modelos utilizados no ensino de 

genética não significa, porém, pôr em cheque sua importância, pelo contrário, sua relevância é 

reconhecida nos diversos estágios avaliativos propostos por nossa sociedade acadêmica. O que 

se pretende adiante é dotar tais modelos de significação com a proposição atividades que 

promovam o desenvolvimento de habilidades argumentativas dos alunos em turmas do Ensino 

Médio diante deste tema. 

O entendimento de que o ensino de genética demanda a compreensão de conceitos que 

variam desde Biologia Molecular à Filosofia da Ética nas Ciências demonstra tanto a 

profundidade esperada nas discussões sociais de sua aplicação quanto na quantidade de 

abordagens educativas possíveis. Reconhecer a importância de tal conteúdo tanto no contexto 

científico quanto social é relevante para o aluno, pois o possibilita a constituir um espaço rico 

para trabalhar não somente os conceitos científicos, mas também estabelecer uma relação mais 

próxima com valores sociais, culturais e éticos, favorecendo a formação crítica do indivíduo. É 

esperado que os alunos percebam que, de certa maneira, os conhecimentos abordados no ensino 

de genética permeiam diversos campos profissionais da Ciência e que cada pessoa pode 

perceber suas influências no estilo de vida atual da nossa civilização, seja em uma perspectiva 

positiva ou não. 

Tal entendimento é extremamente relevante para uma elevação no senso crítico de cada 

indivíduo, o que lhe possibilita uma melhor compreensão sobre o tema e participação de debates 

sobre as considerações apresentadas até aqui. O professor, ao criar oportunidades para que os 

alunos desenvolvam habilidades argumentativas em sala de aula de uma forma crítica, pode 
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promover o engajamento dos mesmos em debates sobre temas relacionados ao estudo da 

genética e sobre seus impactos e influências no nosso contexto social. Se trata não somente de 

criar essas oportunidades, mas de sequenciar atividades de ensino que propiciem aos alunos 

habilidades que os permitam investigar, participar, argumentar suas opiniões ativamente em 

discussões científicas, tanto no contexto da sala de aula quanto no contexto social. 

Partindo da argumentação como nosso objeto de estudo e considerando os desafios 

constatados no ensino da genética, buscaremos contribuir com a pesquisa na área considerando 

a seguinte questão-foco “ao considerar a argumentação enquanto processo, é possível 

desenvolver e avaliar o argumento dos alunos através de níveis em uma progressão de 

aprendizagem relacionada ao conteúdo de genética e biotecnologia?”. Neste sentido, buscando 

explorar esse contexto de pesquisa e responder a questão-foco do nosso projeto, objetivamos 

proporcionar atividades de ensino que promovam o desenvolvimento de habilidades 

argumentativas de alunos do ensino médio sobre o conteúdo de genética e biotecnologia, e, para 

tanto, (a) pretendemos elaborar e aplicar uma unidade didática orientada à argumentação 

científica para trabalhar conceitos relacionados à genética e biotecnologia, como produto 

educacional da dissertação, e (b) avaliar processo argumentativo de alunos de ensino médio em 

práticas de argumentação científica durante a intervenção proposta. 

Assim, no capítulo 1 deste trabalho, apresentamos o levantamento bibliográfico sobre a 

proposição da argumentação científica no ensino, objeto de estudo da presente dissertação, e 

analisamos as experiências que priorizam o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem 

voltados à esta prática, além de abordar métodos para a análise e avaliação da argumentação 

científica em aulas de ciências. 

No capítulo 2, apresentamos o nosso percurso metodológico, destacando as ações 

desenvolvidas para atender cada um dos objetivos específicos, com o enfoque da pesquisa, o 

contexto e sujeitos nela envolvidos, além de sinalizar os métodos e instrumentos de coleta e 

organização dos dados. Este capítulo também apresenta uma abordagem da fundamentação 

teórica utilizada para a realização da análise dos dados coletados durante a intervenção 

proposta. 

No capítulo 3, relatamos os resultados de uma experiência com uma atividade-piloto e 

tratamos sobre o planejamento e elaboração de uma unidade didática orientada à argumentação 

científica baseada no conteúdo disciplinar de genética e biotecnologia. Nele, apresentamos 

ainda a organização do conteúdo e objetivos da referida unidade didática, assim como a 

fundamentação e descrição de cada atividade desenvolvida. 
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No capítulo 4, apresentamos uma análise dos resultados obtidos em uma das etapas da 

aplicação da unidade didática, avaliando o desempenho dos alunos durante a processo 

argumentativo seguindo as rubricas sinalizadas em nosso referencial teórico e metodológico e 

identificando tendências no processo argumentativo. Ao final do trabalho, apresentamos nossas 

considerações finais, as referências e, no apêndice, o nosso produto educacional, denominado 

“DNA: Diálogo, geNética e Argumentação”. 
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1 A ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Sempre que fazemos ciência, tomamos maneiras de falar, raciocinar, observar, 

analisar e escrever que aprendemos na nossa comunidade e as usamos para construir 

conclusões e argumentos que se tornam parte da ciência somente quando eles são 

compartilhados nesta comunidade. (LEMKE, 1990, p. xi) 

 

Neste capítulo, partindo da atual importância do ensino da argumentação no âmbito da 

pesquisa no ensino de ciências, apresentamos a nossa fundamentação teórica, abordando a 

proposição da argumentação científica no ensino, onde nos aprofundamos no objeto de estudo 

proposto para esta dissertação e exploramos algumas experiências de educação científica que 

priorizam o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem voltados à esta prática. 

Abordamos, ainda, metodologias e rubricas de análise e avaliação da argumentação científica 

dos alunos em sala de aula. 

Os artigos e obras que compõe nosso referencial fazem parte de um sólido campo de 

estudo que explora a reflexão sobre a importância da argumentação como elemento essencial 

da construção e validação do conhecimento científico a ser explorado no ensino de ciências, 

além disso, se fundamentam, predominantemente, na aplicação e adaptação da perspectiva de 

Toulmin (2006) sobre a argumentação apresentada em seu livro “Os usos do argumento”, cuja 

primeira edição foi publicada em 1958. 

O presente estudo foi construído apoiado em um levantamento de referencial teórico 

realizado nas bases de dados do Portal de Periódicos da CAPES, que dispõe, atualmente, de 30 

bases de dados para a área de conhecimento “Ciências Humanas” e subárea “Ensino de Ciências 

e Matemática”. Tal levantamento, associado aos capítulos do livro Argumentation in Science 

Education: perspectives from classroom-based research (ERDURAN e JIMÉNEZ 

ALEIXANDRE, 2007) e artigos estudados no grupo de pesquisa “Argumentação no Ensino de 

Ciências”, contribuiu na familiarização com os autores e trabalhos relacionados ao tema, 

auxiliando no delineamento tanto do referencial teórico quanto metodológico. 

As bases de dados pesquisadas foram a SpringerLink e a Wiley Online Library por 

possuírem, em seu acervo, artigos de periódicos relevantes sobre o ensino de ciências como 

“Science Education”, “Research in Science Education”, “International Journal of Science and 

Mathematics Education”, “Journal of Research in Science Teaching”, entre outros, assim como 

o periódico “Argumentation”, cujo foco dos trabalhos faz parte do objeto de estudo da presente 

dissertação. Para o levantamento foram utilizados os seguintes termos: “science education”, 

“argumentation” e “Toulmin”, nos anos de 2000 a 2016, que retornaram 315 (trezentos e 

quinze) artigos na SpringerLink e 176 (cento e setenta e seis) na Wiley Online Library. 
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Em alguns momentos, a pesquisa foi realizada em outras bases e se estendeu a anos 

anteriores, partindo de 1991, com o intuito de complementar o levantamento do referencial, 

sendo utilizadas obras e artigos presentes nos referenciais de trabalhos de grande relevância 

para o objeto de estudo aqui pesquisado. A seleção dos artigos se deu por meio da adequação 

da perspectiva abordada à consecução dos objetivos previstos na presente dissertação e, em 

alguns casos, com o conteúdo da disciplina de biologia. 

 

1.1 A ARGUMENTAÇÃO NA PRÁTICA CIENTÍFICA E NO ENSINO 

 

No início da década de 1990, considerando a crescente complexidade nos conteúdos 

relacionados à ciência, Deanna Kuhn tratava como modestos os objetivos do ensino de ciências 

da época, "manter viva a curiosidade 'natural' que as crianças apresentam" (1993, p.320). A 

autora destacava a latente necessidade de os professores promoverem o desenvolvimento do 

pensamento científico dos alunos, mesmo considerando o claro desafio que tal proposição 

significa. A crise sobre o paradigma positivista da ciência mostrou que o pensamento científico 

não se resumia a uma série de procedimentos impostos por um método infalível. 

D. Kuhn (1993) destacava, ainda, dois aspectos primordiais da ciência que deveriam 

sempre ser levados em conta na educação científica, a prática investigativa, que concebe o 

pensamento científico como um processo de desenvolvimento intelectual contínuo, e a prática 

argumentativa, que destaca a importância dos processos de pensamento entre pessoas na troca 

social em que as ideias são articuladas. D. Kuhn (1993) chegou à conclusão de que, para que o 

ensino de ciências tenha sucesso, é essencial que o pensamento científico passe a ser relevante 

e acessível a todos os alunos, e que seja desfeita a visão restrita da prática científica, disponível 

apenas a parte da população que almeja carreiras nesta área. Sua pesquisa chamou atenção para 

os seguintes aspectos: a relevância do pensamento científico em sala de aula; o incentivo a 

práticas que desenvolvam habilidades cognitivas; o elo entre a argumentação dialógica e 

retórica; e a forte necessidade do componente epistemológico na aprendizagem científica. 

Pontecorvo e Girardet (1993) também sinalizavam para a necessidade de mudanças 

substanciais em contextos escolares para o desenvolvimento e implementação de ambientes de 

aprendizagem que considerassem os meios científicos de argumentação e raciocínio. As autoras 

relataram que atividades com foco na interação social são situações extremamente ricas em 

termos de produção de raciocínio de alto nível, até mesmo para crianças. Outro aspecto 

importante apresentado pelas autoras se refere à “necessidade de desenvolvimento de uma 

pluralidade de instrumentos analíticos para dar conta das diferentes dimensões do raciocínio, 
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em ambos os níveis, argumentativos e epistêmicos” (PONTECORVO; GIRARDET, 1993, p. 

391). 

Partindo da constatação sobre a necessidade de se priorizar os aspectos sociais no ensino 

de ciências, Lemke (1990), em seu livro Talking Science, se concentrou na análise de como os 

processos de comunicação em sala de aula podem criar e sustentar situações sociais. Estas, por 

sua vez, são caracterizadas pelo autor como uma série de relacionamentos e expectativas entre 

seus participantes (alunos, professor e/ou comunidade), enfatizando que aprender ciência é 

aprender a falar ciência e posiciona a linguagem como papel fundamental na aprendizagem 

enquanto processo sociocultural. 

Até então, a dinâmica das aulas de ciências ainda ofertava poucas oportunidades para o 

desenvolvimento de práticas argumentativas que priorizassem a produção, comunicação e 

avaliação de conhecimento científico, o que pode ter contribuído para o estabelecimento de 

falsas impressões, por parte dos alunos, sobre a Ciência e como o conhecimento científico é 

construído e validado, levando, consequentemente, a fragilidades no desenvolvimento de 

competências para avaliar criticamente alegações de conhecimento, advindas tanto da 

comunidade científica quanto do julgamento de questões sociocientíficas do dia a dia 

(DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000). 

Driver, Newton e Osborne (2000) alegam que, para promover uma educação científica 

adequada para os jovens, é necessário reconceitualizar as práticas de educação científica de 

modo a retratar o conhecimento científico como uma construção social, sobretudo em virtude 

de que uma das atividades centrais dos cientistas é a prática argumentativa, portanto, os autores 

afirmam que a argumentação deve ter alta prioridade em aulas de ciências e desempenhar um 

papel central na educação científica. Os autores enfatizam que intervenções realizadas em aulas 

de ciências, além de promover a melhoria das habilidades de argumentação dos jovens, devem 

“melhorar os conhecimentos, a consciência e a competência dos professores na gestão da 

participação dos alunos na discussão e na argumentação” (DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 

2000, p. 309). 

Nas últimas décadas, esse importante insight sobre o papel da linguagem a nível de sala 

de aula tem direcionado algumas práticas educativas para a investigação científica como forma 

de promover o debate e a argumentação, priorizando o fazer e o aprender científico, 

desenvolvendo um entendimento sobre a ciência e sua linguagem ao envolver os alunos em 

práticas que tenham foco no discurso, através de uma série de atividades estruturadas para este 

fim (DUSCHL; OSBORNE, 2002). Acompanhando essas mudanças, inovações curriculares 

começaram a ser propostas em diversos países, com o reconhecimento de que a linguagem não 
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é apenas um complemento, mas um elemento constitutivo essencial da ciência (OSBORNE; 

ERDURAN; SIMON, 2004). 

Simon, Erduran e Osborne (2006), a partir de uma longa pesquisa sobre estratégias 

pedagógicas para a promoção de habilidades de argumentação em aulas de ciências, 

identificaram que, inicialmente, o foco principal do ensino da argumentação e letramento 

científico deve iniciar pela formação profissional dos professores, refletindo sobre o 

entendimento da importância das evidências e argumentos científicos e sua relação implícita 

com os objetivos do ensino e aprendizagem em ciências, ou seja, o processo de reflexão-ação 

“que auxilia os professores na construção de um novo entendimento pedagógico” (p. 257). 

Os autores apontam, ainda, para a importância das práticas argumentativas no 

desenvolvimento do letramento científico, ratificado pelos documentos recentes sobre a política 

educacional em diversos países da Europa, além dos debates no âmbito da educação científica, 

destacando que a competência para compreender argumentos de natureza científica é um 

aspecto crucial desse letramento em seu sentido fundamental, e explicam que "inferir 

significado a partir de textos de ciência requer a capacidade de reconhecer seus gêneros-padrão, 

o seu uso apropriado e, no caso do argumento, avaliar alegações e evidências avançadas" 

(SIMON; ERDURAN; OSBORNE, 2006, p. 236). Como principais objetivos do letramento 

científico, Kelly, Regev e Prothero (2007) corroboram com os seguintes: desenvolver relevante 

entendimento sobre fenômenos científicos, analisar alegações feitas pela mídia e desenvolver 

uma compreensão e apreciação sobre a interação dinâmica entre ciência e sociedade. 

Este aspecto norteou estudos emergentes que se dedicaram à implementação da 

argumentação nos processos educacionais, principalmente os que priorizam a importância de 

ensinar os alunos a usar, avaliar e criticar evidências, tanto através da argumentação escrita 

quanto no discurso falado (KELLY; REGEV; PROTHERO, 2007). A ênfase sobre o 

entendimento dos critérios utilizados na ciência com o uso e avaliação de evidências para a 

construção de argumentos propôs mudanças na dinâmica da sala de aula, que passaram a ter 

como elemento central a avaliação do conhecimento científico no desenvolvimento de práticas 

educativas orientadas à argumentação. Neste sentido, Kelly, Regev e Prothero (2007) chamam 

atenção sobre a necessidade de se considerar “medidas válidas ecologicamente” e a 

especificidade de determinado conteúdo em tarefas que incentivem a argumentação. 

Considerando os modos em que o conhecimento é construído e justificado por uma 

comunidade por meio de práticas sociais e viabilizado através de padrões em ações relacionadas 

ao conhecimento, Kelly (2008, p. 99) caracteriza essas ações como “práticas epistêmicas” e as 

definem como “maneiras específicas em que membros de uma comunidade propõem, 
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justificam, avaliam e legitimam alegações de conhecimento dentro de um enquadramento 

disciplinar”, enfatizando que práticas associadas à ciência se concentram na produção, 

comunicação e avaliação do conhecimento. Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015) explicam que, 

apesar da argumentação corresponder, sobretudo, à avaliação do conhecimento, os três tipos de 

práticas epistêmicas propostas por Kelly (2008) estão diretamente relacionados entre si. 

Ao analisar a proposição do discurso argumentativo no contexto do ensino de ciências, 

Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007) consideram a existência de cinco dimensões ou 

potenciais contribuições interconectadas: (1) tornar público o uso de processos cognitivos e 

metacognitivos dos alunos, facilitando a modelagem e considerando salas de aula como 

comunidades de aprendizes; (2) desenvolver competências comunicativas e, particularmente, o 

pensamento crítico como na teoria da ação comunicativa e na perspectiva sociocultural; (3) 

promover a alfabetização científica e capacitar os alunos para falar e escrever ciência, partindo 

de estudos de linguagem e semiótica social; (4) promover a enculturação nas práticas da cultura 

científica e no desenvolvimento de critérios epistêmicos a partir de estudos em epistemologia 

da ciência; (5) apoiar o desenvolvimento do raciocínio, em particular a escolha de teorias ou 

posições com base em critérios racionais, partindo de estudos da filosofia da ciência. 

 

Figura 01 - Potenciais contribuições da argumentação. 

 

Fonte: Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007, p. 11). 

 

Os diferentes campos ou perspectivas enumeradas anteriormente e ilustrados na Figura 

01, demonstram que o desenvolvimento de habilidades argumentativas em sala de aula vai 
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muito além do estabelecimento de um relacionamento unidirecional, podendo alcançar diversos 

objetivos do letramento científico através da incorporação dessas perspectivas à própria 

configuração disciplinar, o que pode contribuir para que as práticas desenvolvidas em aulas de 

ciências se tornem investigações verdadeiramente interdisciplinares de argumentação 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE e ERDURAN, 2007). Assim, na última década, diversos grupos 

internacionais como o Mind The Gap (Universidade de Bristol), RODA (Universidade de 

Santiago de Compostela) e IDEAS (King's College London) têm dedicado esforços no 

desenvolvimento de recursos e estratégias para a implementação de ambientes de aprendizagem 

que promovam a argumentação e a aprendizagem de práticas científicas discursivas. 

As mudanças no paradigma da pesquisa sobre o ensino de ciências direcionaram o foco 

das metodologias de ensino para o papel da linguagem e comunicação na construção do 

conhecimento científico e para o processo cognitivo coletivo (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2007). D. Kuhn (2010, p. 810) alega que, nos últimos anos, "o conceito de ciência como 

argumento e a visão de que o engajamento na argumentação científica deve desempenhar um 

papel fundamental no ensino de ciências, tornou-se amplamente aprovado". A autora, ao 

discorrer sobre os resultados epistemológicos alcançados no comportamento dos alunos durante 

a implementação da argumentação em aulas de ciências, destaca os seguintes: “aprender a 

conter a emoção, ouvir, pensar, fornecer razões para apoiar alegações e responder diretamente 

ao que o outro disse” (KUHN, 2010, p. 819). Esses resultados possuem relação direta com a 

dinâmica pretendida para o estabelecimento de um ambiente de aprendizagem que objetive o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas nos alunos e comprovam que conhecer mais 

sobre a natureza e o desenvolvimento de sequências de ensino que objetivem esta prática podem 

somente enriquecer os modelos e métodos que guiam a educação científica (KUHN, 2010). 

Jiménez-Aleixandre e Puig (2010) destacam como elemento indissociável da 

argumentação a avaliação de conhecimentos à luz de evidências1 disponíveis. Este aspecto é 

caracterizado como parte das competências básicas em ciência e tecnologia previstas pela União 

Europeia (UE, 2006), além de compor uma das três competências científicas constantes nos 

relatórios da avaliação internacional PISA – Programme for International Student Assessment 

(OECD, 2003), caracterizadas como a interpretação de dados e evidências cientificamente. 

No cenário americano, existem os padrões de desempenho para o letramento científico 

(benchmarks for science literacy), que foram propostos pela American Association for the 

Advancement of Science – AAAS – em 1993 (e regularmente atualizada), já no capítulo 1, que 

                                                           
1 As autoras utilizam o termo pruebas para a tradução de evidence. Neste trabalho assumimos provas e evidências 

com o mesmo sentido. 
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trata sobre a Natureza da Ciência, que chama atenção para a necessidade da apresentação de 

evidências para apoiar uma alegação científica através de um argumento lógico e destaca que 

teorias que concorrem por aceitação dependem diretamente dessa estrutura para serem 

consideradas válidas na comunidade científica (AAAS, 2017). Elaborado pelo National 

Research Council (NRC), o Framework for K-12 Science Education identifica a habilidade de 

“participação em argumentação a partir de evidências” (NRC, 2012, p. 3) como uma das oito 

práticas científicas e de engenharia centrais para o ensino de ciências, figurando também como 

recomendação das práticas essenciais para o currículo de ciências e engenharia. 

No Brasil, a prática argumentativa é caracterizada como competência de representação 

e comunicação - expresso nos documentos legais como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) - associada ao posicionamento crítico em relação a temas de ciência e tecnologia 

(BRASIL, 2006). As matrizes de referência tanto do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) quanto do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens 

e Adultos) enumeram "construir argumentação (CA)" como um eixo cognitivo comum a todas 

as áreas do conhecimento, cuja competência reside em “relacionar informações representadas 

em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construção de 

uma argumentação consistente” (BRASIL, 2017). O documento também define como uma das 

competências da área de Linguagens e suas Tecnologias "confrontar opiniões e pontos de vista 

sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas", de maneira geral, através da 

análise de procedimentos argumentativos e reconhecimento de estratégias argumentativas 

empregadas tanto no diálogo quanto em textos. Além disso, a construção de argumentos figura 

na maior parte das competências listadas para nas matrizes de referência de todas as áreas de 

conhecimento. 

Nos últimos anos, a emergência na pesquisa sobre a argumentação nos processos 

educacionais, ratificada pelas políticas educacionais em diversos países, originou diversos 

direcionamentos para a pesquisa sobre este objeto de estudo. De maneira a delinear as 

tendências na pesquisa em argumentação voltadas para a educação científica, Erduran, Ozdem 

e Park (2015) apresentam uma revisão para analisar a implementação da argumentação no 

cenário educacional e, como resultados, destacam a relevância da argumentação como objetivo 

educacional significante, situada como parte criticamente importante do processo de discurso 

científico, além do assentimento de que deveria ser ensinada nas aulas de ciências como parte 

da investigação científica. Os autores destacam, ainda, a importância da argumentação como 

conexão para o letramento científico ou para a consecução de objetivos sociocientíficos e 

tecnológicos. 
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Em sala de aula, a argumentação pode realizar-se em distintos contextos: teóricos, 

empíricos, seleção de modelos explicativos, tomada de decisões, confirmação de previsões, 

avaliação crítica de enunciados, etc. (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; PUIG, 2010). Jiménez-

Aleixandre e Brocos (2015) ratificam que a pesquisa sobre a argumentação no ensino de 

ciências é um campo que foi se ampliando nas últimas décadas e que, atualmente, apresenta os 

seguintes desafios envolvidos em sua pesquisa: “teóricos, como se caracteriza, como se 

enquadra; metodológicos, como se estuda, como se analisa, o que analisar; e didáticos, como 

planejar situações de aula para promover a sua prática” (p. 139). Ao estabelecer o foco 

especificamente nos desafios metodológicos, Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015) identificam 

cinco tipos: o que conta como argumento; o objeto de estudo e a unidade de análise; a adequação 

das distintas ferramentas metodológicas; como definir, como identificar e utilizar distintos 

elementos das ferramentas na pesquisa; e como analisar as dimensões mais sofisticadas da 

argumentação. 

Assim, direcionamos nossa pesquisa para os aspectos metodológicos da implementação 

da argumentação em aulas de ciências, partindo dos artigos que compõe nosso referencial, 

especificamente os que apresentam relatos e análises de experiências em sala de aula, com o 

objetivo de reforçar a fundamentação teórica sobre a proposição de ambientes de aprendizagem 

que promovam a argumentação em sala de aula, além de avaliar as contribuições e resultados 

obtidos com esta prática nas últimas décadas. 

 

1.2 EXPERIÊNCIAS COM ARGUMENTAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

Deanna Kuhn (1991), partindo de uma reflexão sobre o pensamento (ou raciocínio) 

como argumento, destacava a prevalência, até meados do século XX, da lógica formal dedutiva 

como fundamento do raciocínio argumentativo. A autora alegava que tal paradigma começou a 

ser questionado por diversos filósofos, que alertaram sobre a inadequação e limitações da lógica 

formal como modelo de pensamento, passando a sugerir o raciocínio argumentativo em termos 

de uma lógica informal, com destaque para a obra de Toulmin, “Os usos do argumento” (1958), 

que fornecia um modelo útil de raciocínio, explorando aspectos desse novo paradigma com a 

proposição de um método analítico para a construção e análise de um argumento como produto 

do raciocínio (KUHN, 1991). É relevante destacar que, assim como verificado nos vários 

artigos que compõe o nosso referencial teórico, a autora já sinalizava para diversas limitações 

no modelo proposto por Toulmin, mesmo reconhecendo sua relevância. 
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Em consonância com a pesquisa de D. Kuhn (1991), outros teóricos passaram a explorar 

as contribuições da obra de Toulmin para a educação no início da década de 1990, conduzindo 

uma mudança no cenário da pesquisa sobre o ensino de ciências, conforme constatamos durante 

o levantamento bibliográfico realizado na presente dissertação, onde observamos que grande 

parte dos artigos pesquisados se concentram em avaliar as contribuições da argumentação para 

o ensino de ciências, tendo uma parcela expressiva deles utilizado o Padrão de Argumento de 

Toulmin2 (2006) como marco teórico, tanto para a representação da estrutura dos argumentos 

quanto para análise da qualidade da argumentação em sala de aula (BERLAND; REISER, 2009; 

ERDURAN; SIMON; OSBORNE, 2004; EVAGOROU; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; 

OSBORNE, 2012; EVAGOROU; OSBORNE, 2013; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BUGALLO 

RODRÍGUEZ; DUSCHL, 2000; MOTOKANE, 2015; SANDOVAL; MILWOOD, 2005; 

SASSERON; CARVALHO, 2008, 2011; VERHEIJ, 2005b; VON AUFSCHNAITER et al., 

2008; ZOHAR; NEMET, 2002), delineando suas limitações e propondo adequações do modelo 

para sua implementação no ensino de ciências. 

O modelo de Toulmin foi desenvolvido para a análise de argumentos com o intuito de 

descrever a argumentação na prática, longe dos esquemas da lógica formal, conforme exposto 

anteriormente. Consiste em uma ferramenta útil para a análise do discurso em situações de 

construção de conhecimento em sala de aula, sendo seu foco principal justificar alegações cuja 

validade depende diretamente da coerência e fundamentação em dados e apoio (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; ERDURAN, 2015). 

 

Figura 02 - Esquema do Padrão de Argumento de Toulmin. 

 

Fonte: Adaptado de Toulmin (2006, p. 150). 

 

O Padrão de Argumento de Toulmin (TAP) é composto por seis elementos, sendo três 

principais: conclusão (ou alegação) (C), que expressa um posicionamento sobre determinada 

                                                           
2 Toulmin Argumentation Pattern, no original (TOULMIN, 2006). 
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questão cujo mérito se procura estabelecer; dados (D), que é o conjunto de informações ou de 

fatos que recorremos como fundamento para uma conclusão; e garantia (ou justificativa) (W), 

caracterizada como uma afirmação geral que serve de ponte entre os dados e a conclusão; e três 

auxiliares: apoio (ou conhecimento básico) (B), que corresponde a uma ou mais afirmações 

categóricas sobre determinado fato relacionado à garantia; qualificador modal (Q), que indica 

a força ou grau de certeza da conclusão conferida pela garantia; e refutação (R), que se refere 

às circunstâncias que põe em dúvida a autoridade do argumento estabelecido (TOULMIN, 

2006). 

O esquema do argumento deveria possuir uma noção prática em contextos linguísticos, 

possibilitando uma interpretação processual da forma de argumentação em que qualquer 

justificativa de uma declaração ou conjunto de declarações atua como o fundamento de uma 

alegação declarada, colocando a validade de um argumento na coerência de sua justificativa 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2007). Assim, conforme sinalizado inicialmente, a 

relevância da obra de Toulmin perpassa os artigos que discutiremos mais adiante, partindo de 

uma visão geral e assentando-se no recorte que pretendemos desenvolver na presente pesquisa, 

de modo a explorar, predominantemente, as contribuições da implementação da argumentação 

em aulas de ciências, além de analisar suas potencialidades e identificar suas limitações. 

Nesta perspectiva, Pinochet (2015), em sua pesquisa sobre o modelo argumentativo de 

Toulmin, reitera que, inicialmente, o TAP surgiu como uma crítica à lógica formal, sendo 

direcionado à pesquisa sobre a lógica informal. Pelo fato de Toulmin ter tido motivações 

estritamente filosóficas em sua concepção, alguns autores têm considerado a necessidade de 

modificar ou adaptar o modelo (sintetizando alguns elementos ou ampliando outros) para dar 

conta de maneira mais adequada dos fenômenos que ocorrem em sala de aula. O autor registra 

ainda um significativo aumento no número de publicações sobre a argumentação no ensino de 

ciências, e observa que outros marcos teóricos têm sido utilizados como alternativas ao modelo 

de Toulmin, como o modelo de Walton (1996). O autor ainda cita a importância do ensino da 

argumentação em aulas de ciências, apontando como contribuições relevantes ao processo de 

ensino-aprendizagem na introdução à cultura científica através de competências argumentativas 

e no desenvolvimento de visão crítica e reflexiva sobre a construção do conhecimento 

científico. Afirma, ainda, que a maioria dos estudos consultados sinaliza que tais resultados 

requerem estratégias pedagógicas que as promovam mediante um trabalho contínuo durante 

algum tempo (PINOCHET, 2015). 

Seguindo o direcionamento do nosso estudo à implementação da argumentação em sala 

de aula, partimos da pesquisa de Jiménez-Aleixandre, Bugallo Rodríguez e Duschl (2000), que 
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objetivaram estabelecer uma distinção entre o “fazer ciência” e o “fazer a lição”, situando o 

foco do artigo na análise da capacidade dos alunos em avaliar argumentos durante uma 

sequência instrucional sobre o conteúdo de genética. Os autores utilizaram o TAP como 

ferramenta para classificar e analisar a discussão oral dos grupos de alunos durante a aplicação 

da sequência instrucional, a partir dos elementos do argumento e operações epistêmicas. Outra 

classificação realizada se concentrou na identificação dos momentos de discurso dos alunos 

durante as aulas, classificados como “cultura escolar” ou “cultura científica”, a depender da 

dinâmica do diálogo estabelecido entre eles. Como resultados, os autores chamam atenção para 

a importância do desenvolvimento de contextos efetivos para promover a argumentação e o 

diálogo científico em sala de aula e, mesmo considerando insuficiente o uso do padrão de 

Toulmin para tal tarefa, destacam sua relevância e possibilidade de adaptação à variedade de 

abordagens e instrumentos para se explorar o diálogo dos alunos (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; 

BUGALLO RODRÍGUEZ; DUSCHL, 2000). 

O estudo desenvolvido por Zohar e Nemet (2002) examinou os resultados de uma 

unidade didática que integrava o ensino explícito de padrões de raciocínio gerais, como 

estratégias metacognitivas, no ensino de um conteúdo científico específico, neste caso a 

genética. As autoras desenvolveram uma base lógica fundamentada em estratégias 

metacognitivas, do pensamento científico e aspectos do raciocínio informal, mantendo o foco 

no ensino de habilidades argumentativas no contexto do discurso em sala de aula mediado por 

uma unidade didática denominada “revolução genética”. O processo de implementação teve 

foco na adaptação do modelo de Toulmin e seus elementos como ferramenta de ensino e de 

análise que, associadas à proposição de questões baseadas em dilemas da genética humana, 

resultaram na conclusão de que a integração do ensino explícito da argumentação associado ao 

conteúdo disciplinar possui contribuições significativas tanto para o ensino de habilidades de 

raciocínio quanto para a melhoria no desempenho da compreensão conceitual (ZOHAR; 

NEMET, 2002). 

Partindo das contribuições e dos resultados do projeto RODA (RaciocíniO, Discurso e 

Argumentação), desenvolvido na Universidade de Santiago de Compostela desde 1994, 

Jiménez-Aleixandre e Díaz de Bustamante (2003) fazem uma análise sobre o raciocínio 

argumentativo dos alunos durante o discurso em sala de aula na implementação do referido 

projeto. O artigo corrobora com a ideia de que os objetivos do ensino de ciências devem ser 

fundamentados no desenvolvimento de atitudes e habilidades típicas da cultura científica 

através de conceitos e modelos, transformando a classe de ciências em uma comunidade de 

aprendizagem onde o conhecimento é produzido e utilizado (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; DÍAZ 



27 

 

 

DE BUSTAMANTE, 2003). Para tanto, os autores analisam diversos fragmentos da transcrição 

de diálogos dos alunos durante a resolução das atividades propostas nas etapas do projeto 

através de uma adaptação do modelo de Toulmin com o intuito de identificar elementos e 

componentes dos argumentos, considerando que as frases correspondam a um argumento 

formal e substancial. O trabalho fundamenta a argumentação e o raciocínio como forma de 

exploração do conhecimento estabelecido e construção de novos conhecimentos, com ênfase 

na natureza das declarações e funções do discurso por meio do uso de operações epistêmicas, 

de modo a refletir a prática científica. 

Com o objetivo de aprofundar o entendimento conceitual e epistemológico dos alunos, 

Sandoval (2003), inicia uma pesquisa sobre a influência de ideias epistemológicas sobre a 

natureza da ciência por meio de uma sequência de atividades investigativas sobre o conteúdo 

“Evolução” da biologia, mediada pela utilização de ferramentas tecnológicas para a 

visualização e organização de informações e de dados, visando o desenvolvimento de um 

ambiente de aprendizagem que propiciasse a formulação de explicações sobre o referido 

conteúdo disciplinar. Esta pesquisa renderia novas contribuições para o aprofundamento e 

novas elaborações sobre os resultados alcançados relatadas em artigos posteriores 

(SANDOVAL; REISER, 2004; SANDOVAL; MILWOOD, 2005). 

Dando continuidade à referida pesquisa, Sandoval e Reiser (2004) retomam a crítica à 

visão da ciência como permanente, com conceitos definitivos baseados em fatos imutáveis, que 

levam ao desenvolvimento de uma visão ingênua da ciência por parte dos alunos. O artigo 

sugere que a ciência seja abordada em sala de aula através de práticas epistêmicas, sinalizando 

as latentes contribuições deste enfoque para uma melhor compreensão sobre a natureza da 

ciência e chama atenção para as possíveis dificuldades na sua implementação. Apesar da 

pesquisa não se aprofundar no caráter argumentativo do discurso, ela objetiva a experiência de 

práticas epistêmicas dos alunos a partir da proposição de atividades investigativas estruturadas 

voltadas para explicação de conceitos científicos em sala de aula, neste caso, a teoria darwiniana 

da evolução das espécies. 

Entre os resultados alcançados, os autores chamam atenção para a relevância de se 

utilizar tecnologias de organização e visualização para apoiar as atividades investigativas e 

intermediar o raciocínio dos alunos durante a resolução de uma questão ou problema 

experimental e também para a importância da proposição de atividades estruturadas em níveis 

de complexidade crescentes, para auxiliar o desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos 

alunos (SANDOVAL; REISER, 2004). Outras reflexões importantes levantadas pelo artigo são 

as seguintes: a influência das práticas epistêmicas no desenvolvimento de estratégias 
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metacognitivas dos alunos (como sabemos o que sabemos?), avaliando seu próprio 

conhecimento conceitual; a compreensão, por parte dos alunos, sobre a necessidade de 

fundamentar alegações científicas em evidências válidas, baseadas no conhecimento científico; 

a necessidade de implementar o desenvolvimento do conhecimento epistemológico dos alunos 

através do ensino explícito em sala de aula (SANDOVAL; REISER, 2004). 

É possível perceber que, ao analisar o potencial dos resultados das pesquisas anteriores 

sobre a promoção de práticas epistêmicas em sala de aula (SANDOVAL, 2003; SANDOVAL; 

REISER, 2004), Sandoval e Milwood (2005) direcionaram o foco do novo estudo para a 

argumentação, reiterando que esta é uma prática científica central que deve ser implementada 

em aulas de ciências. Este direcionamento também remete ao fato de que a argumentação pode 

ser considerada o eixo central entre as práticas epistêmicas, apesar de corresponder, sobretudo, 

à avaliação do conhecimento (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015). O objetivo desta 

nova pesquisa residiu em caracterizar “as relações entre a compreensão conceitual dos alunos 

sobre domínios específicos e sua compreensão epistêmica das práticas científicas de 

argumentação” (SANDOVAL; MILWOOD, 2005, p. 23) e, para tanto, os autores avaliam a 

estrutura dos argumentos formulados pelos alunos e a suficiência e validade das evidências por 

eles citadas para fundamentar suas próprias conclusões sobre problemas experimentais com 

caráter investigativo baseados no conteúdo disciplinar abordado, neste caso a “seleção natural”. 

Os resultados deste estudo reiteram a importância de se construir ambientes de 

aprendizagem estruturados que propiciem o desenvolvimento da argumentação, permitindo que 

os alunos possam propor suas conclusões, avaliar as evidências disponíveis e comunicá-las, 

viabilizando a revisão dos pares sobre a validade do argumento formulado. Além disso, os 

autores relataram que não se prenderam à uma análise estrita sobre a estrutura dos argumentos, 

provavelmente, por manterem características dos estudos anteriores com foco no 

desenvolvimento de uma explicação (SANDOVAL; MILWOOD, 2005), tendo desenvolvido 

uma abordagem de análise com claras semelhanças ao esquema de níveis epistêmicos proposto 

por Kelly e Takao (2002), o qual explanaremos mais adiante no nosso referencial. É relevante 

destacar que elementos das pesquisas anteriores são, ainda, exploradas por Berland e Reiser 

(2009), que buscam traçar um paralelo entre argumentação e explicação, utilizando o 

enquadramento instrucional proposto por McNeill e Krajcik (2007). Apesar dos autores 

buscarem esse paralelo nos referidos trabalhos, reconhecemos que existem diferenças 

conceituais significativas entre argumentação e explicação, conforme constatamos em diversos 

artigos que compõe nosso referencial. 
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De acordo com o nosso referencial, a partir do final da década de 1990, diversos artigos 

passaram a propor uma abordagem sociocientífica como meio de promover a argumentação em 

aulas de ciências, através do foco em tomada de decisões (KORTLAND, 1996; BELL, 2003), 

no julgamento de informações (KOLSTØ, 2001), em dilemas sociocientíficos (ZEIDLER, 

2001, ZOHAR; NEMET,2002), em questões morais e de política social (ZEIDLER, 1984; 

ZEIDLER; KEEFER, 2003), em natureza da ciência e em ciência, tecnologia e sociedade 

(BELL, 2003; BELL; LEDERMAN, 2003; SIMMONS; ZEIDLER, 2003). 

Sadler (2004) elabora essa tendência a partir de uma reflexão sobre a proposição de 

dilemas sociais com vínculos conceituais e tecnológicos com a ciência como premissa para 

explorar o raciocínio informal dos alunos através da tentativa de resolução dessas questões em 

sala de aula. O autor partiu de uma revisão da literatura onde comparava resultados de pesquisas 

que exploravam a argumentação sociocientífica em sala de aula, destacando os melhores 

resultados, basicamente, com o ensino explícito da argumentação associado à apresentação de 

questões sociocientíficas, resultando na melhoria do conhecimento conceitual e 

desenvolvimento de habilidades argumentativas dos alunos (SADLER, 2004). A pesquisa do 

autor faz, ainda, um resgate sobre a proposição de questões morais e de ciência, tecnologia e 

sociedade e traça um paralelo entre o conhecimento conceitual dos alunos e os aspectos da 

natureza da ciência. 

Seguindo ainda na mesma perspectiva, mas retornando ao foco das experiências em sala 

de aula, destacamos os resultados alcançados com as primeiras colaborações de Sadler e Zeidler 

(SADLER; ZEIDLER, 2004; SADLER; ZEIDLER, 2005a; SADLER; ZEIDLER, 2005b; 

ZEIDLER et al., 2005). O primeiro estudo (SADLER; ZEIDLER, 2004) aborda a elaboração 

de questões sobre dilemas da engenharia genética e a posterior análise dos resultados sobre a 

tomada de decisões por parte dos alunos frente a esses questionamentos sociocientíficos e como 

a compreensão do conteúdo disciplinar influencia as considerações morais dos alunos 

alternando, com frequência, entre raciocínios baseados em princípios e consequências. Os 

estudos posteriores se ocupavam em apresentar os padrões do raciocínio informal no contexto 

da tomada de decisões sociocientíficas (SADLER; ZEIDLER, 2005a) e apresentar o contexto, 

de maneira mais aprofundada, da metodologia e análise dos dados obtidos com a pesquisa 

desenvolvida (SADLER; ZEIDLER, 2005b). 

Esclarecemos que mesmo que esses artigos não possuíssem, na época, a proposta de 

analisar a estrutura formal do discurso argumentativo dos alunos e nem de promover, 

especificamente, a aprendizagem de habilidades argumentativas, foco de nossa pesquisa, neles, 

os autores elaboram as contribuições da proposição de questões sociocientíficas como forma de 
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explorar ambientes de aprendizagem para promover o discurso em sala de aula. Assim, o 

modelo de Toulmin somente seria integrado à pesquisa sobre a argumentação científica através 

das colaborações entre Sadler e Fowler (2006) e Sadler e Donnelly (2006), conforme veremos 

mais adiante. 

Jiménez-Aleixandre (2005) expõe novos resultados provenientes do projeto RODA, 

partindo da premissa de que a construção do conhecimento é uma atividade epistêmica que leva 

em conta a avaliação do conhecimento, situando o foco do trabalho no raciocínio argumentativo 

promovido através da proposição (e discussão) sobre questões sociocientíficas, neste caso, 

relacionadas à “maré negra do Prestige”, evento em que uma embarcação petrolífera derramou 

77 mil toneladas de combustível na costa espanhola no ano de 2002. O estudo chamou atenção 

para a importância de contextualização de um tema atual, de abrangência nacional (Espanha) e 

discutia as condições necessárias para o estabelecimento de um ambiente de aprendizagem que 

favorecesse o raciocínio, o pensamento crítico e a tomada de decisões no marco da 

racionalidade crítica. Como unidade de análise, a autora utiliza o modelo de Toulmin tanto para 

promover quanto para avaliar o desempenho dos alunos durante a participação na atividade 

proposta. Como resultados relevantes, a autora destaca a importância do desenvolvimento do 

raciocínio crítico entre os objetivos do ensino de ciências e o papel da escola em formar 

cidadãos preparados para tomar parte nas decisões sociais de relevância, para criticar as 

decisões tomadas por outros (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2005). 

Verheij (2005b) retoma o trabalho de Toulmin com a proposição do TAP, e constata 

que ela tem sido uma ferramenta influente para a análise de argumentos desde sua concepção, 

enriquecendo o modelo tradicional de conclusão de argumentos, através da estrutura analítica 

dos elementos, como garantia, apoio e refutação. A pesquisa explora as contribuições desse 

modelo através de uma elaboração formal do referido esquema, partindo para uma pretendida 

interpretação dialética de seus pressupostos. Inicialmente, o autor alega que o consciente foco 

de Toulmin em discutir a estrutura dos argumentos, detalhando a função de cada elemento, 

deixou aberta as discussões sobre os critérios para a avaliação de argumentos. A partir dessa 

premissa e buscando uma representação algorítmica do argumento, por vezes remetendo à 

lógica formal, o autor propõe uma “reconstrução” (adaptação) do TAP, rearranjando os 

elementos do argumento de maneira a seguir um esquema argumentativo proposto em trabalhos 

anteriores (VERHEIJ; 2003, 2005a apud VERHEIJ, 2005b), que relatam o desenvolvimento e 

utilização do software ArguMed. É relevante destacar que o estudo não avalia uma 

implementação em sala de aula, porém, descreve uma ferramenta tecnológica com claras 

contribuições para o uso escolar em aulas de ciências (ou mesmo de outras disciplinas). 
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O estudo desenvolvido por Von Aufschnaiter et al. (2008) apresenta uma investigação 

sobre os processos de argumentação e desenvolvimento cognitivo de alunos do ensino médio, 

partindo de considerações e resultados de trabalhos anteriores sobre a argumentação no ensino 

de ciências (ERDURAN; SIMON; OSBORNE, 2004; OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 

2004; SIMON; ERDURAN; OSBORNE, 2006). Além disso, destaca os principais aspectos e 

relevância para sua inserção em sala de aula, reiterando a importância da participação dos 

alunos em debates científicos, que possuem o potencial de propiciar a avaliação da validade e 

confiabilidade de evidências disponíveis, com a apropriação da prática científica em si, onde 

razões poderão ser articuladas para apoiar entendimentos conceituais e justificar pontos de 

vista, podendo, ainda, serem confrontadas por novas dúvidas ou alternativas, contribuindo para 

uma melhor compreensão sobre conteúdo disciplinar, deixando claro a dependência de se 

aprender a argumentar para se aprender ciências. 

Partindo de uma primeira fase que consistiu no desenvolvimento de materiais e 

treinamento de professores de ciências para promover a argumentação, este estudo se concentra 

na segunda fase da pesquisa, que tinha foco na implementação de uma sequência de atividades 

voltadas à argumentação, com a apresentação de descrições relevantes sobre a proposição de 

ambientes de aprendizagem e organização da dinâmica de sala de aula durante a aplicação, com 

a orientação sobre a gravação e transcrição realizadas e a divisão da turma em pequenos grupos 

de quatro alunos, de modo a melhor avaliar a qualidade e a quantidade da argumentação dos 

mesmos, explorando o efeito desta prática sobre a compreensão dos alunos sobre a ciência 

(VON AUFSCHNAITER et al., 2008). 

Para fins de análise, os autores retomam a adaptação do TAP em níveis de qualidade da 

argumentação, proposto por Erduran, Simon e Osborne (2004), com o intuito de avaliar a 

capacidade dos alunos em propor conclusões apoiadas em justificativas, utilizando o 

conhecimento para formular um argumento válido e para construir refutações para os 

argumentos dos pares. Entre os resultados apresentados no artigo, destacamos os seguintes: a 

retomada de experiências e conhecimentos anteriores por parte dos alunos, quando estes se 

dedicam à prática argumentativa; a consolidação ou confronto dos conhecimentos anteriores a 

partir do aumento da compreensão científica; o aumento na qualidade da argumentação a partir 

de uma melhor fundamentação no conhecimento científico; e a influência do conhecimento dos 

alunos sobre o conteúdo disciplinar na qualidade do argumento formulado (VON 

AUFSCHNEITER et al., 2008). 

O trabalho de Sampson e Clark (2009) segue o direcionamento de estudar a influência 

de atividades colaborativas sobre o desempenho dos alunos com a argumentação científica e, 
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especificamente, avaliar a processo argumentativo entre os alunos em pequenos grupos, a 

internalização dos argumentos criados e os benefícios da aprendizagem colaborativa. O estudo 

apresenta uma adaptação do TAP como enquadramento para a elaboração das atividades, 

caracterizando um “argumento científico” em três elementos principais: explicação, evidência 

e raciocínio, e seguindo uma metodologia que objetiva a comparação entre a aprendizagem 

individual e a aprendizagem colaborativa de um grupo de alunos envolvidos em uma sequência 

de atividades voltadas para promoção da argumentação científica em sala de aula. Para analisar 

os dados levantados, os autores utilizaram a rubrica de análise da qualidade da argumentação 

desenvolvida por Eduran, Simon e Osborne (2004). Os resultados do estudo demonstraram que 

não existe ganho significativo na qualidade do argumento desenvolvido de maneira 

colaborativa, porém, são úteis para constatar a influência da discussão em grupo no argumento 

formulado com a negociação de conceitos e opiniões e avaliação dos pares, indicando que “as 

decisões que tomam enquanto envolvidos em argumentação científica colaborativa parecem 

influenciar tanto a criação de significado de grupo quanto a criação de significado individual” 

(SAMPSON; CLARK, 2009, p.475). 

Seguindo os resultados da pesquisa anterior, Sampson e Gerbino (2010) propõem a 

elaboração de dois modelos de instrução para promover e apoiar a argumentação científica em 

aulas de biologia. Descrevem duas técnicas que possuem o objetivo comum de propiciar aos 

alunos a oportunidade de estabelecer ou validar uma alegação com base no conteúdo científico, 

através da proposição, apoio, avaliação ou refinamento de uma conclusão dentro de um grupo. 

Um aspecto importante deste trabalho, assim como destacado pelos autores, é que os referidos 

modelos podem ser úteis para que os professores possam utilizá-los como um modelo para 

desenvolver atividades sobre um conteúdo disciplinar semelhante e que objetivem o 

desenvolvimento de habilidades argumentativos nos alunos (SAMPSON; GERBINO, 2010). 

O trabalho desenvolvido por Dawson e Venville (2010) reitera a relevância da pesquisa 

sobre a argumentação no ensino de ciências, relembrando a importância do trabalho seminal de 

Toulmin e detalhando o enquadramento sobre o que é um argumento e sobre sua relação com 

o conhecimento conceitual das ciências. O estudo em questão desenvolvido a partir de um 

estudo de caso, acompanhando um professor, recém-capacitado para o ensino da argumentação, 

durante a implementação de uma sequência de atividades voltadas para o ensino explícito de 

habilidades argumentativas utilizando questões sociocientíficas para tratar assuntos 

relacionadas ao conteúdo disciplinar de genética. Os objetivos de pesquisa residiam em avaliar 

quais as contribuições que a capacitação de um professor traria para a sala de aula, analisando, 

também, a percepção dos alunos sobre a implementação da argumentação em aulas de biologia. 
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Para tanto, as autoras levaram em consideração a rubrica desenvolvida por Simon, Erduran e 

Osborne (2006), que classifica e analisa processos argumentativos envolvidos no diálogo entre 

alunos e professor em sala de aula. Os resultados obtidos indicam contribuições relevantes, 

como: a necessidade de capacitação do professor para a implementação de práticas 

argumentativas em sala de aula; a necessidade de mediação do discurso de sala de aula pelo 

professor; a importância da visualização dos argumentos elaborados pelos alunos; e o papel do 

engajamento dos alunos durante a prática argumentativa pretendida (DAWSON; VENVILLE, 

2010). 

Berland e Reiser (2011), em continuidade à pesquisa desenvolvida anteriormente 

(BERLAND; REISER, 2009), destacam a emergência da argumentação científica como uma 

prática chave para estudantes em aulas de ciências, acompanhando a tendência sobre este campo 

de pesquisa, que concebe a construção do conhecimento como resultante das interações sociais 

inerentes à sala de aula, onde os alunos atuam como construtores e críticos de alegações de 

conhecimento dentro de uma comunidade científica, neste caso, as classes de ciências. Os 

autores retomam, ainda, a visão de argumentação científica proposta na pesquisa anterior, que 

abrange três objetivos de ensino sobrepostos: dar sentido ao fenômeno em estudo (ou seja, 

construir afirmações e explicações), articular esses entendimentos (apresentar argumentos) e 

persuadir os outros de suas ideias (criticando e avaliando ideias contrárias enquanto defendem 

as suas próprias) (BERLAND; REISER, 2011). 

A pesquisa partia do desenvolvimento e aplicação de uma unidade curricular 

fundamentada na prática da investigação baseada em projetos, visando apoiar e promover a 

participação dos alunos em práticas científicas, incluindo a argumentação. O ambiente de 

aprendizagem para a implementação foi desenvolvido por meio de três estratégias: deixar 

explícito os critérios epistêmicos, criar a necessidade para os alunos ligarem conclusões a 

evidências e para valorizarem as ideias dos outros (BERLAND; REISER, 2011). A 

implementação da unidade foi realizada em duas turmas em anos distintos (2005 e 2006), da 

qual, para sua avaliação, foi estabelecida uma análise comparativa entre os resultados 

alcançados com cada sala, utilizando um enquadramento analítico desenvolvido em uma tese 

doutoral de um dos autores (BERLAND, 2008) para avaliar a maneira que os alunos atendem 

à determinados aspectos da persuasão em seu discurso. 

Como resultados, os autores sinalizam diferenças entre as salas analisadas, tendo os 

alunos se comprometido de formas distintas, atribuindo este comportamento a uma diferente 

compreensão sobre a prática argumentativa, o que, segundo eles, pode sugerir que os objetivos 

inicialmente propostos se encontram em conflito (BERLAND; REISER, 2011). Em suma, os 
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resultados com a primeira turma indicaram que os alunos raramente revisaram seus 

pensamentos, provavelmente porque estavam mais focados no objetivo de persuasão, ou seja, 

eles estavam envolvidos em um “diálogo persuasivo”, no qual seu principal foco seria manter 

as conclusões originais sem trabalhar para melhorá-las, em contrapartida, os resultados com a 

segunda turma demonstraram que os alunos fizeram questionamentos neutros, objetivando 

obter mais informações uns dos outros, tratando cada argumento como uma “entidade 

autônoma” que eles poderiam inspecionar e defender sem considera-los argumentos 

concorrentes (BERLAND; REISER, 2011). 

O estudo desenvolvido por Sampson, Grooms e Walker (2011), trouxe a proposição de 

um modelo instrucional denominado “Investigação Dirigida à Argumentação” (Argument-

Driven Inquiry - ADI), que possui o objetivo de servir como modelo para o desenvolvimento 

de atividades laboratoriais ao envolver os alunos em práticas científicas como a argumentação 

e melhorar a compreensão do conteúdo disciplinar dos mesmos. A construção do modelo utiliza 

perspectivas sócio-construtivistas e consiste em sete etapas distintas: (1) a identificação da 

tarefa pelo professor no início da aula; (2) a geração de dados, em que os alunos trabalham em 

grupo para desenvolver uma  resolução para o problema; (3) a produção de um argumento 

inicial, constituído de uma conclusão, evidências e raciocínio; (4) a sessão de argumentação, 

onde os pequenos grupos compartilham seus argumentos com os outros grupos e criticam o 

trabalho dos pares; (5) a criação individual de um relatório do processo de investigação; (6) a 

revisão por pares às cegas dos relatórios para garantir a qualidade; e (7) a revisão do relatório 

com base nos resultados da revisão dos pares (SAMPSON; GROOMS; WALKER, 2011). 

Com a proposição, os pesquisadores partiram para a implementação, que foi realizada 

com seis pequenos grupos de alunos que participaram da argumentação e elaboram argumentos 

escritos antes e depois de uma intervenção de 18 semanas com a aplicação de 15 atividades 

laboratoriais diferentes utilizando o modelo de instrução ADI, intercaladas de outras atividades 

acadêmicas mais comuns, como aplicação de pré- e pós-testes, discussões em classe, leitura do 

livro didático, etc. (SAMPSON; GROOMS; WALKER, 2011). Os autores indicam que, apesar 

de existirem certas limitações quanto a aplicação da proposta, o modelo desenvolvido influencia 

diretamente nas formas de como os alunos participam da argumentação científica, além de 

impactar a qualidade dos argumentos científicos criados como parte desse processo, o que 

sugere que os alunos tiveram um melhor envolvimento disciplinar e produziram melhores 

argumentos após a intervenção (SAMPSON; GROOMS; WALKER, 2011). Este modelo 

permanece relevante, tendo o grupo de autores dado continuidade a pesquisas sobre 

implementações posteriores, propondo novas adequações em outros trabalhos, adicionando 
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mais uma etapa e alternando o foco entre o discurso e a escrita dos alunos durante a participação 

em atividades laboratoriais (WALKER et al., 2012; SAMPSON et al., 2013; GROOMS; 

SAMPSON; GOLDEN, 2014). 

O estudo desenvolvido por Garcia-Milà et al. (2013) buscou examinar o impacto do 

discurso argumentativo a partir das perspectivas da argumentação como disputa (persuasão) ou 

como deliberação (consenso), avaliando os impactos que as mesmas possuem na qualidade do 

discurso argumentativo, utilizando o modelo de Toulmin com o objetivo de analisar a 

complexidade da estrutura dos argumentos desenvolvidos pelos alunos e avaliar os processos 

de raciocínio individual. A pesquisa foi realizada em cinco turmas diferentes, com alunos de 

faixa etária entre 12 e 13 anos de escolas públicas em Barcelona, Espanha. A organização do 

ambiente da sala de aula se deu através de díades (grupos de duas pessoas), para que os mesmos 

pudessem desenvolver suas opiniões pessoais e compartilhá-las com os pares, com o intuito de 

viabilizar uma avaliação das opiniões entre os grupos, verificando se os mesmos possuíam uma 

condição de tentativa de consenso ou de persuasão (GARCIA-MILÀ et al., 2013). 

A metodologia de avaliação para a intervenção proposta no trabalho correspondeu à 

codificação do discurso dos alunos para se estabelecer uma unidade de análise para aferir a 

qualidade da argumentação, considerando a existência de elementos específicos do discurso 

argumentativo em sala de aula, corroborando com trabalhos como os de D. Kuhn (1991) e de 

Erduran, Simon e Osborne (2004) que atribuíam à presença de uma refutação como indicador 

de mais alto nível de raciocínio científico. A análise e discussões dos resultados evidenciaram 

que os objetivos de uma tarefa argumentativa possuem efeito sobre a qualidade da 

argumentação, com destaque às situações do discurso que possuíam foco na tentativa de um 

consenso, tendo sido apresentado pelos alunos um maior número de refutações com estruturas 

de argumentos mais complexas e variadas, envolvendo, inclusive, aspectos de raciocínio 

bilateral, de modo que o aluno reconhecia limitações e revisava suas próprias conclusões 

(GARCIA-MILÀ et al., 2013). Ainda de acordo com os autores, os alunos tendem a explorar 

as conclusões e argumentos uns dos outros quando necessitam chegar a um consenso, de modo 

a buscar formas de integrar o conhecimento apresentado pelos pares ao invés de desconsiderar 

as conclusões e evidências contrárias, agindo, assim, de maneira colaborativa para a co-

construção de soluções consensuais para determinado dilema ou questão apresentada 

(GARCIA-MILÀ et al., 2013). 

Osborne et al. (2013) relatam o desenvolvimento de um projeto que tem por objetivo 

desenvolver práticas de ensino associadas à argumentação no ensino de ciências por meio de 

uma abordagem dialógica como prática de instrução comum dentro da escola. As ações tiveram 
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duração de dois anos e foi desenvolvido em quatro escolas, das quais, cada uma, dispunha de 

dois professores para fazer incorporações de atividades argumentativas no currículo escolar de 

ciências para alunos entre 11 e 16 anos. O enquadramento teórico da pesquisa foi voltado para 

o desenvolvimento da compreensão dos alunos a partir da avaliação de alternativas concorrentes 

em situações comuns de sala de aula, em que o conhecimento pré-existente dos alunos é 

confrontado com uma ideia científica apresentada, o que pode ser útil para viabilizar situações 

de conflitos cognitivos através de práticas argumentativas, criando condições para que os 

mesmos comparem, contrastem e avaliem evidências baseadas no conteúdo disciplinar 

estudado, buscando resolver o conflito proposto e avançar na construção de um novo 

conhecimento, processo que envolve formas de raciocínio mais complexas promovidas através 

da argumentação (OSBORNE et al., 2013). 

Os autores buscaram investigar quais seriam as contribuições que um programa de 

desenvolvimento profissional docente teria sobre a melhoria dos resultados de alunos com 

relação à capacidade de raciocínio, ao conhecimento sobre o conteúdo científico, à 

compreensão da natureza epistêmica da ciência e compromisso com a ciências escolar. Para 

tanto, propõem instrumentos de avaliação com base em um referencial teórico sólido 

fundamentado em três aspectos chave: raciocínio científico e ganhos de conhecimento 

conceitual; compreensão dos alunos sobre a epistemologia científica e suas crenças epistêmicas; 

e engajamento com e atitudes em direção à ciência (OSBORNE et al., 2013). 

Apesar de não observarem mudanças significativas com os estudantes em comparação 

ao grupo controle durante a análise dos dados, os autores apresentam novos direcionamentos 

para a pesquisa, como a necessidade de ações de desenvolvimento profissional mais sustentadas 

e intensivas e para a possibilidade de que os efeitos da implementação de práticas 

argumentativas em sala de aula possuam melhores efeitos observáveis a longo prazo, deixando 

claro que as mudanças propostas na dinâmica da sala de aula consistem em um processo 

complexo e lento (OSBORNE et al., 2013). Um aspecto peculiar desta pesquisa é que ela busca 

avaliar resultados com o desenvolvimento da prática profissional de professores a partir dos 

resultados alcançados por seus alunos com a prática de argumentação, o que consideramos um 

comprometimento bastante ousado, mas coerente com a proposta inicial de capacitar 

professores para promover mudanças em classes de ciências. 

Outro estudo com base no mesmo projeto é apresentado no trabalho de Christodoulou e 

Osborne (2014), que apresenta um viés baseado na análise do discurso dos professores durante 

a intervenção em sala de aula com foco na instrução baseada em argumentação de forma 

sistemática, categorizando a função epistêmica do diálogo docente. Como resultados distintos, 
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o estudo fornece um conjunto de comandos que podem gerar e promover o discurso epistêmico 

em sala de aula, apesar de não avaliarem se as atitudes e formas do discurso foram incorporadas 

pelos alunos. 

Shea, Duncan e Stephenson (2015) buscam explorar os progressos recentes na genética 

e biotecnologia, tais como questões de engenharia genética, clonagem e pesquisa com células-

tronco, partindo do interesse na alfabetização em genética com o intuito de evidenciar a 

necessidade de se ter um melhor entendimento das ideias centrais sobre procedimentos e 

tecnologias genéticas e um melhor domínio de habilidades de argumentação para que os alunos 

possam participar e colaborar para o debate informado em sala de aula, contribuindo para a 

formação do conhecimento sobre genética e para sua compreensão social pública, influenciando 

também na forma de como os alunos aprendem este conteúdo no contexto da proposição de 

dilemas. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo piloto que objetivava investigar o 

raciocínio de um grupo de alunos de ensino superior, com diferentes níveis de conhecimento 

sobre o conteúdo de genética, e, especificamente, compreender como os mesmos aplicam o 

conhecimento do conteúdo para fundamentar suas opiniões quando se deparam com dilemas 

genéticos autênticos. Para tanto, os autores utilizam dois exemplos ilustrativos da referida 

intervenção para apoiar a proposição da alfabetização genética a partir da perspectiva de um 

modelo tripartido “que incorpora as relações entre o uso do conhecimento de conteúdo, a 

qualidade da argumentação e o papel das características situacionais no raciocínio para apoiar 

a alfabetização genética” (SHEA; DUNCAN; STEPHENSON, 2015, p. 485). 

A análise do processo argumentativo foi realizada através de uma adaptação do esquema 

de codificação de Sadler e Fowler (2006), classificando em níveis a qualidade estrutural dos 

argumentos individuais de cada participante com base na presença ou ausência de 

fundamentação, contornando a necessidade de identificar os elementos individuais do 

argumento. Como resultados, os autores chamam atenção para a importância da alfabetização 

científica como meio para que os alunos possam tomar decisões informadas sobre questões 

sociais e científicas complexas, destacando a utilidade da implementação de questões 

sociocientíficas como ferramentas de ensino como modo de contribuir para tal objetivo, e, por 

fim, concluem que é necessária uma pesquisa mais aprofundada para apoiar a proposição do 

modelo tripartido para alfabetização genética, apresentada neste trabalho (SHEA; DUNCAN; 

STEPHENSON, 2015). 

Os conhecimentos adquiridos durante a revisão dos artigos até aqui discutidos, com os 

relatos de experiências e propostas, foram incorporados à nossa pesquisa e fundamentaram 
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tanto o planejamento das etapas do projeto quanto o processo de elaboração do produto 

educacional desenvolvido na presente dissertação, os quais serão apresentados mais adiante. 

Assim, direcionamos nossa pesquisa para trabalhos constantes na literatura sobre a avaliação 

da argumentação dos alunos em sala de aula, de modo a explorar o conhecimento envolvido na 

proposição e utilização de métodos ou instrumentos para a análise da qualidade da 

argumentação a partir de rubricas, enquadramentos analíticos ou teóricos, de modo a melhor 

fundamentar os processos de intervenção planejados em sala de aula e direcionar as 

metodologias mais adequadas para a análise da processo argumentativo dos alunos. 

 

1.3 AVALIAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO EM AULAS DE CIÊNCIAS 

 

A proposição de métodos ou instrumentos para a análise da qualidade da argumentação 

(falada ou escrita) tem sido um componente recorrente em diversos trabalhos analisados durante 

o levantamento deste referencial (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BUGALLO RODRÍGUEZ; 

DUSCHL, 2000; ZOHAR; NEMET, 2002; KELLY; TAKAO, 2002; ERDURAN; SIMON; 

OSBORNE, 2004; OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004; SIMON; ERDURAN; 

OSBORNE; 2006; SADLER; FOWLER, 2006; SADLER; DONNELY, 2006; SAMPSON; 

CLARK, 2008, 2009). 

Kolstø e Ratcliffe (2007), considerando os diferentes padrões de diálogos gerados 

durante a prática argumentativa em sala de aula. Alertam sobre a necessidade do professor estar 

ciente da importância de projetar o ambiente de aprendizagem e contexto educacional de acordo 

com o tipo de diálogo que espera dos alunos, transmitindo uma imagem adequada da ciência, 

ou seja, identificando as características dos discursos argumentativos. Essa preocupação é 

recorrente em abordagens da prática científica em sala de aula tendo em vista as concepções 

positivistas simplistas dos alunos acerca da Ciência (LEDERMAN, 1992). 

Duschl e Osborne (2002), considerando a possibilidade da inclusão da argumentação na 

escola e a existência de diversos enquadramentos para sua análise, sinalizavam sobre a 

necessidade de investigar se o uso regular da argumentação em aulas de ciências pode levar a 

ganhos significativos no desenvolvimento conceitual e raciocínio cognitivo na ciência. Os 

autores destacam que tais pesquisas podem partir de pequenos estudos de caso com um grupo 

de crianças para abordagens maiores e mais experimentais (DUSCHL; OSBORNE, 2002). 

Erduran (2007) afirma que o enfoque metodológico para análise da argumentação depende 

diretamente da questão de pesquisa, portanto, depende também do contexto escolar que se 

pretende utilizar como "geradora" da prática argumentativa. Isto é, a maneira de comprovar as 
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potencialidades de uma unidade didática proposta reside na possibilidade de análise da 

argumentação por ela proporcionada, na evolução da qualidade argumentativa dos alunos 

durante determinada sequência de atividades. 

Segundo Van Eemeren et al. (1996 apud KOLSTØ; RATCLIFFE, 2007), a 

argumentação pode se apresentar de três formas gerais distintas: a analítica, a retórica e a 

dialética. A forma analítica, por se preocupar somente com a estrutura lógica dos argumentos, 

apesar da sua utilidade na lógica (raciocínio) formal, não pode ser considerada para a 

argumentação científica, assim como ratificado por Toulmin (2006). No caso em tela, fazendo 

parte da lógica (raciocínio) informal, destacam-se as formas retórica, caracterizada pelo 

discurso monológico presente em ações discursivas de persuasão e formulação de um ponto de 

vista (individual), e a dialética, manifestada nas interações sociais de diálogos ou debates, 

incluídas as possibilidades de contradição (social) (KOLSTØ; RATCLIFFE, 2007). O foco do 

nosso objeto de estudo reside, particularmente, no raciocínio informal, abrangendo as formas 

retóricas e dialógicas da argumentação. 

 

Figura 03 - Formas gerais da argumentação. 

 

Fonte: Adaptado de Van Eemeren et al. (1996 apud KOLSTØ e RATCLIFFE, 2007). 

 

Esta perspectiva é ratificada por D. Kuhn (2010), que corrobora com a ideia de que a 

argumentação no ensino de ciências pode se apresentar de duas maneiras  distintas, apesar de 

reconhecer a relação intrínseca entre elas, assumindo uma forma individual e interior ou uma 

forma social e exterior. A forma individual ocorre quando alguém formula uma linha de 

raciocínio para sustentar uma alegação, ou seja, argumenta consigo mesmo (argumento como 

produto). Já a forma social ocorre quando duas ou mais pessoas se envolvem no processo 
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argumentativo um com o outro (argumento como processo). A autora reconhece que o discurso 

argumentativo é um processo complexo que, mesmo nos casos mais simples, como um discurso 

diádico, demanda o processamento simultâneo da contribuição do interlocutor e a antecipação 

da própria resposta sucessivamente para que seja estabelecida uma sequência em turnos 

(KUHN, 2010). 

A partir dessas considerações iniciais, nos dedicaremos a uma análise dos trabalhos 

desenvolvidos com o objetivo de estabelecer critérios, unidades de análise, rubricas ou 

enquadramentos teóricos para avaliar a argumentação científica em sala de aula, tanto falada 

quanto escrita. Daremos destaque aos artigos que geraram contribuições significativas para este 

campo de estudo e traçaremos o perfil por trás da tentativa de aprimoramento contínuo para 

esta empreita. Sinalizaremos, ainda, a escolha das ferramentas analíticas que serão utilizadas 

para a análise dos dados levantados na presente dissertação. 

Assim, iniciamos nossa revisão a partir do trabalho de Erduran, Simon e Osborne (2004) 

que elaboraram uma sequência de estudos com o objetivo de registrar e desenvolver meios para 

traçar melhorias para o ensino da argumentação no contexto das aulas de ciências no ensino 

médio, a partir do desenvolvimento de uma abordagem metodológica utilizando Padrão de 

Argumento de Toulmin com um viés analítico para avaliar a frequência e a qualidade da 

argumentação no discurso de sala de aula entre alunos e professores. A partir da experiência 

com a referida abordagem, os autores elaboraram um enquadramento analítico para a avaliação 

da argumentação, classificando o diálogo em níveis de complexidade e qualidade com base na 

estrutura do argumento apresentado. A Tabela 01, a seguir, apresenta o achado dos autores. 

 

Tabela 01 - Classificação dos níveis do discurso argumentativo. 

Estrutura analítica utilizada para avaliar a qualidade da argumentação 

Nível 1 A argumentação de nível 1 consiste em argumentos que são uma conclusão simples 

versus uma conclusão contrária ou uma conclusão versus uma conclusão. 

Nível 2 A argumentação de nível 2 apresenta argumentos consistindo em uma conclusão versus 

uma conclusão com dados, garantias ou apoios, mas não contém quaisquer refutações. 

Nível 3 A argumentação de nível 3 apresenta argumentos com uma série de conclusões ou 

conclusões contrárias com dados, garantias ou apoios, com uma refutação fraca 

ocasional. 

Nível 4 A argumentação de nível 4 apresenta argumentos com uma conclusão e uma refutação 

claramente identificável. Tal argumento pode ter várias conclusões e conclusões 

contrárias. 

Nível 5 A argumentação de nível 5 exibe um argumento estendido com mais de uma refutação. 
 

Fonte: Erduran, Simon e Osborne (2004, p. 928). 
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Os resultados da pesquisa sugerem que o processo coletivo de construção de argumentos 

entre professores e alunos apresenta aspectos da cognição colaborativa, em que a significação 

do discurso depende diretamente da natureza do contexto local, neste caso, a sala de aula, 

apresentando características da comunidade em questão (ERDURAN; SIMON; OSBORNE, 

2004). Ainda destacam que a proposta de se analisar a natureza das interações de ensino-

aprendizagem consiste em um meio de compreender como a educação científica pode ser 

melhorada, indicando que o raciocínio coletivo é influenciado fortemente pela natureza do 

ensino, abrindo margem para estudos futuros sobre o engajamento dos alunos no discurso 

argumentativo (ERDURAN; SIMON; OSBORNE, 2004). 

O mesmo grupo de pesquisadores publicou outros artigos com vieses semelhantes 

(OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004; SIMON; ERDURAN; OSBORNE, 2006), de modo 

a exemplificar a metodologia utilizada na implementação do projeto, apresentando a análise do 

discurso argumentativo registrado em sala de aula de maneira mais aprofundada, alternando o 

foco entre o discurso dos alunos e o discurso dos professores e fazendo uma distinção clara 

entre argumento (produto) e argumentação (processo), reapresentando exemplos práticos da 

análise a partir da rubrica proposta, dessa vez, atendendo a objetivos específicos semelhantes: 

identificar estratégias pedagógicas para a promoção de habilidades argumentativas; avaliar 

estratégias pedagógicas utilizadas por professores para estabelecer o discurso argumentativo 

em sala de aula; e determinar a medida para avaliar melhoria da qualidade da argumentação dos 

alunos seguindo estratégias pedagógicas distintas (OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004; 

SIMON; ERDURAN; OSBORNE, 2006). Os resultados apresentados reafirmam os resultados 

obtidos e apresentados no artigo anterior (ERDURAN; SIMON; OSBORNE 2004). 

A importância do trabalho desenvolvido pelo referido grupo e apresentado nos artigos 

discutidos anteriormente (ERDURAN; SIMON; OSBORNE 2004; OSBORNE; ERDURAN; 

SIMON, 2004; SIMON; ERDURAN; OSBORNE, 2006) decorre, principalmente, dos 

resultados alcançados com a abordagem metodológica utilizada para a desenvolvimento da 

rubrica proposta, possuindo um caráter fundamental para pesquisas posteriores realizadas por 

outros autores sobre a análise e avaliação da qualidade da argumentação, contribuindo, ainda, 

para a validação de propostas de novos enquadramentos analíticos com o mesmo objetivo ou 

objetivos semelhantes, conforme veremos mais adiante. 

Kelly e Takao (2002) iniciam uma pesquisa sobre o desenvolvimento de um modelo 

para avaliar os argumentos escritos dos alunos, levando em conta estudos retóricos da escrita 

científica e a pesquisa sobre a argumentação no ensino de ciências. A base para este estudo 

partiu de uma experiência com a implementação de um curso introdutório de oceanografia na 
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Universidade da Califórnia, abordando, especificamente, o conteúdo sobre tectônica de placas 

e questões climáticas, utilizando este contexto para implementar uma sequência de atividades 

com o intuito de desenvolver as habilidades argumentativas dos alunos e acompanhar a 

evolução na qualidade da argumentação escrita dos mesmos sobre o conteúdo científico 

abordado durante a intervenção (KELLY; TAKAO, 2002). 

O desenvolvimento da ferramenta apresentada pelos autores partiu de estudos anteriores 

sobre a aplicação do TAP para a análise do discurso de alunos em aulas de ciências, nos quais 

foram identificados os potenciais deste modelo e as suas limitações, principalmente no que se 

refere à codificação dos elementos do argumento propostos por Toulmin, que, segundo eles, 

podem restringir a classificação das falas e, algumas vezes, apresentar ambiguidades (KELLY; 

TAKAO, 2002). Partindo desses resultados, o foco deste novo trabalho consistiu na análise da 

estrutura do argumento escrito em textos curtos elaborados pelos alunos durante o curso citado 

anteriormente. Na análise, levaram em consideração o conhecimento disciplinar específico a 

partir de restrições impostas pela atividade proposta, com o aumento crescente na complexidade 

de cada uma delas na sequência, de maneira que, ao final, os alunos pudessem fazer referência 

a um conjunto de dados variados, apresentados durante a intervenção, de modo a formularem 

uma linha de raciocínio baseada na representação do referido conjunto de dados (KELLY; 

TAKAO, 2002). 

A proposta de modelo para a análise na qualidade da argumentação escrita desenvolvido 

e apresentado pelos autores é constituído a partir de seis níveis epistêmicos, partindo da simples 

representação de dados, seguindo com triagem dos dados e observação de tendências, fazendo 

referências a teorias, até a apresentação de novos conhecimentos através de novas 

interpretações para o fenômeno em discussão (KELLY; TAKAO, 2002). Inicialmente, este 

modelo de níveis epistêmicos foi definido a partir do conhecimento domínio-específico da 

geologia e oceanografia, e, posteriormente, apresentaria novas análises dos dados obtidos e uma 

classificação mais abrangente para a mesma estrutura em artigos posteriores publicados pelos 

autores (TAKAO; KELLY, 2003; KELLY; REGEV; PROTHERO, 2007). 

Assim, conforme sinalizado, Kelly, Regev e Prothero (2007) partem dos resultados 

obtidos em trabalhos anteriores, como o estudo prévio sobre o ensino de ferramentas para 

escrita argumentativa (KELLY; CHEN; PROTHERO, 2000), o desenvolvimento do modelo 

para a avaliação da argumentação escrita (KELLY; TAKAO, 2002), a análise do ponto de vista 

de educadores sobre textos científicos (TAKAO; KELLY, 2003) e a análise da argumentação 

a partir de sugestões linguísticas (KELLY; BAZERMAN, 2003), retomando a experiência com 

a análise dos dados de alunos universitários obtidos em trabalhos anteriores, desenvolvidos 
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através de ciclos de estudos sobre práticas sociais associadas à investigação e escrita científica, 

cada um com uma questão de pesquisa (foco) diferente sobre a realização de uma sequência de 

atividades com base no uso de dados geológicos para o desenvolvimento e sustentação de 

argumentos teóricos sobre a tectônica de placas e da consideração de questões climáticas em 

práticas de argumentação baseada em evidências. 

O enquadramento apresentado pelos autores reitera a importância do papel que textos 

escritos desempenham na comunicação em ambientes educacionais, além de destacar que a 

escrita provém meios para a articulação de evidências, garantias e alegações, de modo a auxiliar 

na reflexão e proposição de ideias, possibilitando a crítica sobre o trabalho científico 

desenvolvido e o estabelecimento de propriedade intelectual no nível de ensino superior. Desta 

forma, sinaliza a importância que as ferramentas analíticas possuem no contexto da pesquisa 

sobre o ensino de ciências para avaliar a argumentação em sala de aula, incentivando-a por 

meio de tarefas que considerem “medidas válidas ecologicamente” e a especificidade de 

determinada disciplina (KELY; REGEV; PROTHERO, 2007). 

Os autores propõem uma adaptação do modelo para avaliação da qualidade da 

argumentação escrita, mantendo as considerações sobre a natureza complexa da estrutura de 

argumentos e os seis níveis epistêmicos de alegações específicas ao contexto disciplinar do 

argumento. Porém, buscam uma maior abrangência do modelo para que este possibilite a 

análise de textos científicos de outras disciplinas além da geologia e oceanografia (KELY; 

REGEV; PROTHERO, 2007). O modelo desenvolvido, denominado de esquema de estrutura 

argumentativa e avaliação de critérios, apresenta os seis níveis anteriores através de descrições 

mais gerais, conforme o seguinte: (I) linhas de raciocínio; (II) inscrições de dados; (III) 

alegações de baixa inferência; (IV) conclusões apoiadas em alegações anteriores; (V) conclusão 

teórica; e (VI) tese (KELY; REGEV; PROTHERO, 2007). 

Considerando a relevância da escrita de textos científicos argumentativos, sinalizamos 

que este modelo foi incorporado à última etapa do nosso produto educacional por 

reconhecermos as contribuições da ferramenta desenvolvida com um suporte para o ensino 

explícito da argumentação e como estrutura para desenvolvimento de textos que abordassem 

questões contemporâneas sobre o conteúdo que pretendemos trabalhar nesta dissertação. 

No cenário da argumentação associada a questões sociocientíficas, as colaborações entre 

Sadler e Fowler (2006) e Sadler e Donnelly (2006), conforme sinalizado anteriormente, 

resultaram no desenvolvimento de rubricas para a avaliação da qualidade da argumentação 

sociocientífica em sala de aula, adaptando o TAP e com claras semelhanças ao modelo de 

classificação em níveis de qualidade desenvolvido por Erduran, Simon e Osborne (2004). 
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Sadler e Fowler (2006) apresentam um enquadramento analítico para avaliar a 

transferência de conhecimento de conteúdo para a argumentação sociocientífica. O 

instrumento, assim como explicado pelos autores, possui foco na construção da justificativa do 

argumento pelo aluno, sendo atribuído um escore (de 0 a 4) ao fragmento do discurso de sala 

de aula de acordo com sua complexidade: (0) quando a conclusão não apresenta justificativa; 

(1) quando a justificativa é apresentada sem fundamentação; (2) quando a fundamentação 

apresentada para a justificativa é simples; (3) quando a conclusão é acompanhada de uma 

justificativa bem fundamentada; (4) quando a justificativa bem fundamentada acompanha uma 

contraposição. O foco na justificativa, segundo os autores, decorre da tentativa de evitar 

“algumas das dificuldades de classificação que foram identificadas na aplicação da TAP à 

argumentação cientifica e sociocientífica” (SADLER; FOWLER, 2006, p. 993). 

O artigo de Sadler e Donnelly (2006) segue os direcionamentos das pesquisas anteriores 

(SADLER; ZEIDLER; 2004; SADLER; ZEIDLER, 2005a; SADLER; ZEIDLER, 2005b; 

SADLER; FOWLER, 2006), que reside em explorar meios efetivos para auxiliar os alunos a 

entender o conteúdo disciplinar no contexto das questões sociocientíficas, bem como 

desenvolver habilidades de argumentação necessárias para comunicar posições, preocupações 

e raciocínios. A abordagem desenvolvida oferece um enquadramento bastante semelhante à 

rubrica anterior, mas um pouco mais complexo, com o objetivo de operacionalizar a 

argumentação de alta qualidade, com foco na estrutura do argumento e, principalmente, da 

justificativa articulada para apoiar as conclusões. A rubrica apresenta três critérios distintos: 

posicionamento e análise racional, que avalia a coerência e consistência da justificativa 

apresentada para a conclusão; tomadas de perspectiva múltiplas, que é avaliado de acordo com 

a capacidade de expressão de múltiplas perspectivas; e refutações, que avalia a capacidade do 

aluno de desafiar a fundamentação do outro. A esses critérios são atribuídos escores (de 0 a 2) 

para avaliação da qualidade da argumentação. 

Sampson e Clark (2008) desenvolveram uma relevante revisão sobre a avaliação da 

argumentação no ensino de ciências, examinando os principais enquadramentos analíticos 

empregados para avaliar a natureza e a qualidade da argumentação dos alunos em sala de aula, 

destacando as limitações e contribuições de cada um deles, delineando as variações substanciais 

entre eles e atribuindo essa variação às questões de pesquisa e às perspectivas teóricas 

consideradas pelos autores ao desenvolverem seus trabalhos. O trabalho desenvolvido parte de 

reflexões sobre o papel do aluno em aulas de ciências, destacando questionamentos relevantes 

sobre a capacidade dos alunos em gerar um argumento para justificar uma interpretação de um 

fenômeno natural e a relação desta prática com os processos empregados pelos cientistas, 
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avaliando a possibilidade de práticas instrucionais propiciarem a assimilação de práticas de 

argumentação típicas da comunidade científica e concluindo que, para tanto, os pesquisadores 

precisam desenvolver uma série de estruturas analíticas para avaliar a natureza e a qualidade 

dos argumentos gerados pelos alunos (SAMPSON; CLARK, 2008). 

A revisão realizada na referida pesquisa fornece uma visão geral dos principais 

enquadramentos analíticos desenvolvidas para este fim, classificando a perspectiva de avaliação 

da argumentação em três temas distintos: a estrutura ou complexidade do argumento, o 

conteúdo do argumento e a natureza da justificativa (SAMPSON; CLARK, 2008). Os seis 

enquadramentos analíticos considerados pelos autores buscavam: avaliar a força de um 

argumento com base na presença ou ausência de combinações específicas de componentes 

estruturais (TOULMIN, 2006); a complexidade estrutural e a natureza da justificativa para 

avaliar a qualidade do argumento em vez do conteúdo (SCHWARZ et al., 2003); avaliar a 

qualidade dos argumentos escritos gerados pelos alunos com base no conteúdo da justificativa 

(ZOHAR; NEMET, 2002); indicação das proposições encontradas em um argumento e 

classificação com base no nível epistêmico (KELLY; TAKAO, 2002); avaliar a validade de 

explicações alternativas baseadas no raciocínio hipotético-dedutivo (LAWSON, 2003); e 

avaliar os argumentos dos alunos em termos de critérios campo-dependentes, incluindo a 

qualidade conceitual e epistemológica. (SANDOVAL, 2003; SANDOVAL; MILWOOD, 

2005). 

Em conclusão, segundo os autores, os enquadramentos analisados se concentram nas 

perspectivas de justificação e nos critérios utilizados para determinar a qualidade do argumento. 

No entanto, apresentam diferenças substanciais quanto aos componentes de informação, 

analisando a presença ou ausência de elementos como evidências e garantias, ou aos processos 

de pensamento, avaliando a compatibilidade das evidências apresentadas com a conclusão 

(SAMPSON; CLARK, 2008). Os autores chamam atenção para a necessidade de que os 

pesquisadores entendam que ferramentas analíticas são desenvolvidas para a investigação de 

atividades e questões de pesquisa específicas, podendo demonstrar limitações severas quando 

aplicadas a objetivos de estudos variados. Destacam que a pesquisa desenvolvida na área se 

concentra em aspectos compartimentados da argumentação em sala de aula, mesmo 

reconhecendo os importantes resultados auferidos, necessitando de uma abordagem mais 

holística sobre a qualidade da argumentação articulada pelos alunos em resposta à 

questionamentos sobre fenômenos sociais ou científicos. Ainda assim, reiteram a necessidade 

de que mais pesquisas sejam desenvolvidas, com propostas de novos materiais curriculares e 
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novas abordagens de instrução e de ambientes de aprendizagem para promover e apoiar a 

argumentação em sala de aula (SAMPSON; CLARK, 2008). 

A revisão desenvolvida pelos autores é muito semelhante ao que incialmente 

pretendemos desenvolver neste tópico e, ainda, alguns dos referenciais analisados compõem 

tanto o nosso tópico sobre experiências com argumentação em sala de aula quanto a nossa 

análise de enquadramentos analíticos desenvolvida até aqui. 

Em continuidade, o trabalho de Sampson, Enderle e Walker (2011) reitera a importância 

da proposição de ambientes de aprendizagem que tenham o objetivo específico de desenvolver 

habilidades ou conhecimentos necessários para que os alunos possam participar em ações de 

argumentação científica em sala de aula, evidenciando a crescente evolução da literatura na 

área do ensino de ciências sobre a proposição de novas abordagens instrucionais e curriculares 

para dar conta desta empreita. Uma questão que, segundo os autores, tem sido pouco 

desenvolvida se refere à proposição de instrumentos para análise da argumentação científica 

gerada durante intervenções em sala de aula, destacando e comentando três aspectos chave 

sobre este assunto: a necessidade de se documentar a mudança na natureza ou qualidade da 

argumentação dos alunos durante certo período; o fato dos dados para esta análise consistirem 

de registros de áudio, vídeo e da transcrição e codificação do diálogo em sala de aula; e a 

limitação da análise a pequenas amostras, por consumir muito tempo de pesquisa (SAMPSON; 

ENDERLE; WALKER, 2011). 

De modo a buscar uma alternativa viável para este problema, os autores propõem um 

novo instrumento de pesquisa para medir a natureza e a qualidade da argumentação científica 

em sala de aula, de modo a abranger aspectos conceituais, cognitivos, epistêmicos e sociais da 

argumentação científica. Além de possibilitar uma comparação entre o impacto de diferentes 

metodologias na maneira que os alunos participam da argumentação científica, avaliar a 

participação dos alunos com o tempo em resposta a intervenções e a natureza e qualidade da 

argumentação que ocorre entre os alunos em aulas de Ciências (SAMPSON; ENDERLE; 

WALKER, 2011). 

A ferramenta desenvolvida, intitulado protocolo de observação ASAC - assessment of 

scientific argumentation in the classroom, ou protocolo para avaliação da argumentação 

científica em sala de aula, apresenta uma rubrica que considera três aspectos como 

fundamentais na argumentação científica, os cognitivos e conceituais, os epistêmicos, e os 

sociais. A partir desses aspectos, ações da argumentação científica são especificadas através de 

itens, no total de dezenove, conforme apresentamos na Tabela 02 a seguir. 
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Tabela 02 - Protocolo de observação para avaliação da argumentação científica em sala de aula - ASAC. 

 Item Ações da Argumentação Científica 
      

A
S

P
E

C
T

O
S

 C
O

N
C

E
IT

U
A

IS
 

E
 C

O
G

N
IT

IV
O

S
 

01 A conversa teve foco na geração e validação de conclusões e explicações. 

02 Os participantes procuraram e discutiram conclusões e explicações alternativas. 

03 
Os participantes modificaram suas conclusões ou explicações quando perceberam 

alguma inconsistência ou descobriram informações anômalas. 

04 Os participantes demonstraram ceticismo sobre ideias ou informações. 

05 Os participantes forneceram razões enquanto apoiavam ou desafiavam ideias. 

06 
Os participantes basearam suas decisões ou ideias em estratégias de raciocínio 

inapropriadas. 

07 
Os participantes tentaram avaliar os méritos de cada explicação ou conclusão 

alternativa de maneira sistemática. 

 
  

     

A
S

P
E

C
T

O
S

 E
P

IS
T

Ê
M

IC
O

S
 

08 
Os participantes se valeram de “ferramentas de retórica” para apoiar ou desafiar 

ideias. 

09 
Os participantes usaram evidências para apoiar e desafiar ideias ou para tentar 

compreender fenômenos sob investigação. 

10 Os participantes examinaram a relevância, a coerência e a suficiência das evidências. 

11 
Os participantes avaliaram como os dados disponíveis foram interpretados ou o 

método usado para reunir os dados. 

12 
Os participantes usaram teorias científicas, leis ou modelos para apoiar e desafiar 

ideias ou para compreenderem o fenômeno sob investigação. 

13 
Os participantes fizeram distinção e conexões entre as inferências e observações 

explícitas dos outros. 

14 Os participantes utilizaram linguagem científica para comunicar ideias. 

 
  

     

A
S

P
E

C
T

O
S

 S
O

C
IA

IS
 15 Os participantes foram reflexivos sobre o que eles sabem e sobre o que não sabem. 

16 Os participantes demonstraram respeito mútuo ao que cada um tinha a dizer. 

17 Os participantes discutiram uma ideia quando ela foi apresentada na conversa. 

18 
Os participantes encorajaram ou convidaram outros a compartilhar ou a criticar 

ideias. 

19 
Os participantes reiteraram ou resumiram comentários e se perguntaram uns aos 

outros para esclarecer ou elaborar seus comentários. 
         

 

Fonte: Adaptado de Sampson, Clark e Enderle (2011, pp. 257-262). 

 

De acordo com o protocolo desenvolvido, cada item representa uma ação da 

argumentação científica que deve ser pontuada da seguinte maneira: caso os alunos não 
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apresentem as ações descritas, o grupo receberia o escore “0”. O escore “1” caso apresentem 

uma ou duas vezes. O escore “2” caso apresentem algumas vezes e escore “3” caso apresentem 

esse comportamento frequentemente durante o diálogo, com exceção para os itens 06 e 08, nos 

quais a maior pontuação deve ser concedida de maneira inversa, ou seja, caso não seja 

identificado esse comportamento durante a processo argumentativo, a pontuação do grupo será 

maior nestes itens. 

Como resultados, os autores destacam a contribuição para a expansão do campo de 

pesquisa que examina a argumentação no ensino de ciências, na qual o protocolo desenvolvido 

contribui como método de avaliação da prática de argumentação em sala de aula, se 

diferenciando de outros enquadramentos que possuem foco apenas na estrutura do argumento 

por enfatizarem os processos sociais em atividades que envolvam argumentação, apesar de 

reconhecerem que estudos futuros são necessários para aperfeiçoar a ferramenta (SAMPSON; 

ENDERLE; WALKER, 2011). 

Adiantamos que, por considerarmos a relevância do estudo desenvolvido pelos autores 

no desenvolvimento do protocolo ASAC e por reconhecermos as possíveis contribuições que 

as ações de argumentação científica podem trazer para o ensino explícito da argumentação, 

incorporamos ao nosso produto educacional os itens que descrevem as referidas ações na forma 

de orientações a serem seguidas pelos alunos durante os momentos de discussão em grupo. 

Em retrospecto, Duschl, Schweingruber e Shouse (2007) indicam que novas abordagens 

para avaliação da aprendizagem da argumentação em sala de aula podem ser estruturadas em 

níveis crescentes de complexidade, de modo a aumentar progressivamente a carga cognitiva 

necessária para a articulação da argumentação tanto de forma escrita quanto de forma falada, 

associando o desenvolvimento da atividade com o enquadramento analítico para a avaliação da 

qualidade dos produtos e processos argumentativos desenvolvidos. O quadro descrito por 

Duschl, Schweingruber e Shouse (2007) destaca que o foco no desenvolvimento de progressões 

de aprendizagem voltadas ao ensino da argumentação havia sido bastante limitado à época e os 

autores reiteravam a importância da proposição destas como contribuição para o 

desenvolvimento contínuo de habilidades argumentativas. Este quadro reafirma o fato de que o 

ensino da argumentação científica é uma prática complexa que requer um ambiente de 

aprendizagem adequado, planejado para promover a participação e o engajamento dos alunos 

(BERLAND; McNEILL, 2010). 

De acordo com Duschl, Schweingruber e Shouse (2007), uma das principais 

inquietações ou escopo para esta abordagem parte justamente da proposição de currículos para 

o ensino de ciências, com abordagens repetitivas e superficiais, que por vezes abrangem tópicos 
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desconectados e de igual prioridade, dando pouca atenção à forma de como os alunos 

conseguem compreender o conteúdo científico e de como o conhecimento sobre habilidades de 

comunicação para a prática científica podem ser alcançadas gradualmente. Os autores 

caracterizam as progressões de aprendizagem como “descrições das formas sucessivamente 

mais sofisticadas de pensar sobre um tópico, que pode se seguir à medida que as crianças 

aprendem e investigam um tópico durante um amplo período de tempo” (DUSCHL; 

SCHWEINGRUBER; SHOUSE, 2007, p. 214). 

O trabalho desenvolvido por Berland e McNeill (2010), busca explorar maneiras de 

desenvolver a aprendizagem gradativa dos alunos enquanto estes se envolvem em discursos 

argumentativos de formas cada vez mais aproximadas à prática científica. Possui foco na 

descrição e proposição de uma progressão de aprendizagem para auxiliar na compreensão das 

maneiras que os alunos trabalham com argumentação científica e as maneiras nas quais um 

ambiente de aprendizagem pode influenciar e apoiar a implementação dessa prática em sala de 

aula. 

De acordo com as autoras, progressões de aprendizagem podem ser propostas para 

atender a formas distintas de enquadramento, podendo ser mais fechadas, de modo a atender a 

uma trajetória de desenvolvimento acompanhando uma forma coerente da argumentação, ou 

mais abertas, atendendo à expectativa que o discurso dos alunos possa refletir progressivamente 

formas mais complexas do discurso argumentativo, assim, as autoras propõem três dimensões 

principais a serem levadas em conta durante o desenvolvimento de progressões de 

aprendizagem: o contexto instrucional, o produto argumentativo e o processo argumentativo 

(BERLAND; McNEILL, 2010). A pesquisa é apresentada através de quatro exemplos com 

turmas do ensino fundamental e médio, utilizando um dos exemplos para fundamentar o 

desenvolvimento da progressão de aprendizagem e os outros três exemplos para demonstrar sua 

utilidade com a elaboração e análise dos contextos instrucionais pelos professores e produtos 

argumentativos e processos argumentativos desenvolvidos pelos alunos e propiciados através 

dos ambientes de aprendizagem propostos. 

O contexto instrucional é responsável por apoiar o envolvimento dos alunos na atividade 

proposta, devendo ser levada em conta a complexidade da questão apresentada, o tamanho do 

conjunto de dados disponíveis, a adequação desses dados à temática escolhida e o nível de 

modelos e estruturas disponibilizados para a organização da resposta à questão (BERLAND; 

McNEILL, 2010). O produto argumentativo é definido em termos da argumentação científica, 

tanto escrita quanto falada, em que uma alegação de conhecimento é justificada através de 

evidências, podendo apresentar quatro características indicadoras de qualidade: a conclusão é 
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apoiada por dados científicos, refutações são utilizadas como conclusões contrárias ou 

alternativas, o raciocínio desenvolvido é projetado para explicar como as evidências apoiam a 

conclusão, os elementos do argumento apresentado são válidos e suficientes (BERLAND; 

McNEILL, 2010). O processo argumentativo centra-se nas interações sociais e movimentos do 

discurso entre os participantes durante uma prática argumentativa e, nele, são identificadas 

quatro funções de enunciados durante o discurso: indivíduos declaram e defendem suas 

conclusões, indivíduos questionam as conclusões e a defesa uns dos outros, indivíduos avaliam 

as conclusões e a defesa uns dos outros e indivíduos revisam suas próprias conclusões e outras 

(BERLAND; McNEILL, 2010). 

Alguns dos potenciais benefícios com a implementação desta prática relatados pelas 

autoras são resultados diretos na sala de aula, com a possibilidade do acompanhamento do 

aprendizado dos alunos com o aumento progressivo de complexidade das atividades 

argumentativas, a melhoria na compreensão sobre as estratégias de pensamentos dos alunos 

durante as interações discursivas, o encadeamento de objetivos de aprendizagem para uma 

melhor compreensão do conteúdo científico e habilidades argumentativas, além de uma melhor 

significação dos métodos de avaliação (BERLAND; McNEILL, 2010). 

O modelo para análise dos dados nos exemplos descritos pelas autoras foi adaptado e 

incorporado como método para análise do diálogo dos alunos e formulação do argumento 

consensual nesta dissertação, conforme apresentaremos mais adiante no item 4.1, com foco para 

a classificação do processo argumentativo (Figura 07) e associação aos níveis de argumentos 

propostos no trabalho de Osborne et al. (2016), que será discutido a seguir. 

O recente interesse sobre a proposição de progressões de aprendizagem acompanha uma 

nova compreensão sobre a alta demanda cognitiva que determinados conhecimentos, práticas 

ou habilidades científicas demandam dos alunos em aulas de ciências, justamente por 

descreverem caminhos cognitivos para desenvolver uma compreensão mais sofisticada até o 

domínio de uma competência específica, como no caso da argumentação científica (OSBORNE 

et al., 2016). Dessa maneira, Osborne et al. (2016) propõem uma progressão de aprendizagem 

que busca atender ao desenvolvimento de itens de avaliação de qualidade da argumentação em 

três estágios ou níveis que representam a carga cognitiva intrínseca à complexidade progressiva 

apresentada na escrita ou no diálogo argumentativo. 

Considerando que a competência da argumentação científica demanda uma combinação 

de conhecimento do conteúdo disciplinar, conhecimento processual e conhecimento 

epistêmico, além de explorar a capacidade do aluno em utilizar informações apropriadas para a 

construção de uma relação justificada entre esta e a alegação científica, os autores destacam 
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que tais ações demandam operações cognitivas complexas e que, portanto, devem ser propostas 

e avaliadas em níveis ou estágios, para que o aluno consiga desenvolver a competência 

argumentativa de maneira progressiva (OSBORNE et al., 2016). 

Dessa maneira, os autores propõem três níveis para a progressão de aprendizagem da 

argumentação, diferenciados por carga cognitiva em que cada nível exige mais conexões entre 

os elementos e organizados da seguinte maneira: o “nível 0” em que predomina a construção e 

identificação de conclusões e o fornecimento e identificação de evidências, não sendo exigidas 

conexões explícitas entre as conclusões e as evidências; o “nível 1” requer a apresentação de 

uma conexão lógica e explícita entre a conclusão e as evidências por meio de uma garantia, o 

que requer a compreensão sobre a relação entre esses dois elementos do argumento; o “nível 2” 

exige que os alunos construam, comparem e critiquem duas ou mais estruturas de argumentos 

(OSBORNE et al., 2016). 

Assim, segundo os autores, os argumentos que forem articulados seguindo a estrutura 

de itens em níveis mais altos representam uma carga cognitiva de maior dificuldade para os 

alunos demonstrarem competência argumentativa, acompanhando a ideia que operacionaliza o 

argumento como consistindo em processos de construção e crítica, em que, caso o aluno dê 

conta de coordenar os elementos de seu próprio argumento, a prática poderá progredir para uma 

tarefa mais abstrata como avaliar e criticar o argumento do outro (OSBORNE et al., 2016). 

Em suma, o estudo apresentado por Osborne et al. (2016) fornece evidências empíricas 

sobre a validade da progressão de aprendizagem proposta em três níveis, que fornece uma 

sequência para se apresentar e avaliar a argumentação em contextos que os alunos não possuam 

familiaridade com esta prática, constatando que os mesmos são capazes de propor e identificar 

alegações científicas, selecionar evidências para apoiá-las e, até mesmo, estabelecer uma 

conexão lógica entre elas, deixando claro o desafio cognitivo que alunos enfrentam com níveis 

avançados de argumentação com a demanda de avaliação e crítica a mais de uma estrutura 

argumentativa. Além disso, os resultados sugerem diferenças na competência dos alunos com 

a argumentação, dependendo se é apresentado em um contexto científico ou em um contexto 

geral, indicando que o nível de conhecimento do conteúdo científico afeta a habilidade dos 

alunos de argumentar, uma vez que as tarefas situadas em cenários gerais são, geralmente, mais 

fáceis para os alunos do ensino médio (OSBORNE et al., 2016). 

Sinalizamos que diversos aspectos da progressão de aprendizagem proposta por 

Osborne et al. (2016) foram incorporados durante o desenvolvimento do nosso produto 

educacional, assim como na adaptação do enquadramento analítico que utilizamos como 

rubrica para análise dos dados coletados durante nossa intervenção. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo buscaremos apresentar o contexto e os sujeitos da nossa pesquisa, 

destacando o tipo de pesquisa adotada e retomando os objetivos específicos e os instrumentos 

utilizados, suas vantagens e limitações, e, por fim, sinalizaremos quais ferramentas e 

enquadramentos serão utilizados para a coleta, organização e análise dos dados levantados 

durante a intervenção. 

 

2.1 CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O reconhecido distanciamento da pesquisa em Ciências Naturais e as Ciências Humanas 

no início do Século XIX trouxe avanços significativos para a maneira de se pensar tanto os 

métodos avaliativos quanto os métodos de pesquisa na Educação (LAVILLE; DIONNE, 2008). 

Em consonância, destacamos o enfoque implicitamente qualitativo da nossa pesquisa, que 

direcionou o desenvolvimento das etapas de intervenção considerando os elementos de um 

estudo de caso, tendo em vista a necessidade do acompanhamento prévio dos alunos da turma 

em que planejamos a intervenção para a aplicação do produto educacional. Como características 

principais dos estudos de caso, Lüdke e André (1986) destacam a busca pela descoberta, a 

interpretação em contexto, a retratação da realidade de forma complexa, a utilização de fontes 

de informação variadas, generalizações naturalísticas, representações de situações sociais 

diferentes e/ou conflitantes e a utilização de linguagem acessível. 

Dessa maneira, seguindo as orientações de Lüdke e André (1986), construímos nossa 

pesquisa através de três fases: uma fase exploratória, em que desenvolvemos uma maior 

apropriação sobre nosso objeto de estudo, nos aproximamos dos sujeitos de pesquisa com 

intervenções pontuais e iniciamos o desenvolvimento do produto educacional desta dissertação; 

uma fase de delimitação do estudo e coleta de dados, em que iniciamos a intervenção na turma 

escolhida com a aplicação do produto educacional durante determinado período de tempo, com 

a coleta e organização de dados por meio de instrumentos específicos e seleção destes para 

análise posterior; e uma fase para análise e discussão dos dados de acordo com sua relevância 

atendendo ao recorte proposto nesta dissertação. 

Assim, em conformidade com a pesquisa em Educação, enfatizamos a afirmação de 

André (2005, p. 50) que defende que os estudos de caso são “extremamente úteis para conhecer 

os problemas e ajudar a entender a dinâmica da prática educativa”, levando em conta seu 

contexto e sua complexidade para entender um caso particular. O interesse, portanto, incide 
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naquilo que tem de único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes 

certas semelhanças com outros casos ou situações, ou seja, a escolha de adotarmos elementos 

de um estudo de caso parte do desejo de se estudar algo singular, que tenha um valor em si 

mesmo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Para a definição dos sujeitos de pesquisa, levamos em consideração o fato de que nossa 

formação no curso de Licenciatura em Biologia ocorreu no IFRN - Campus Macau, mesmo 

local de nossa atuação profissional, iniciamos nossa pesquisa a partir do interesse particular 

pelas dificuldades formativas no âmbito dos cursos técnicos ofertados pela referida instituição 

e, além disso, consideramos também a recente mudança na estrutura curricular dos cursos 

técnicos do IFRN, influenciando tanto a ementa da disciplina de Biologia quanto de outras 

disciplinas da área das Ciências Naturais. 

A esse respeito, em 2011, os PPCs (Projeto Pedagógico do Curso) dos cursos técnicos 

integrados ofertados nos diversos Campi do IFRN foram reformulados e implementados a partir 

de 2012. A disciplina de Biologia foi dividida em dois "blocos" anuais e concentrada, a 

depender do curso, nos 1º e 2º anos ou nos 3º e 4º anos do Ensino Médio e a distribuição dos 

conteúdos passou por uma readequação, ora integrando conteúdos de temática semelhante - 

como Bioquímica da Célula e Citologia, ora fragmentando - como é o caso de Evolução, 

inserido no contexto de um tópico menos relevante, dissociado de Ecologia (IFRN, 2012). Entre 

essas mudanças, constatamos a inclusão do conteúdo de biotecnologia, sugerido na ementa de 

Biologia associado ao conteúdo de genética, que, conforme programa da disciplina, tem como 

objetivo “discutir as implicações éticas do uso e disseminação de técnicas biotecnológicas 

relacionadas à genética molecular, tais como a clonagem, a transgenia, etc.” (IFRN, 2012, p. 

100). Dessa maneira, buscamos explorar o referido contexto como meio para viabilizar a nossa 

intervenção e para a consecução dos objetivos de pesquisa. 

Portanto, considerando o nosso interesse particular e o atual quadro curricular da 

disciplina de Biologia, planejamos intervenções pontuais, ministrando algumas aulas sobre o 

conteúdo de genética e biotecnologia em determinadas turmas de ensino médio da referida 

instituição, de maneira a proporcionar nossa aproximação com os prováveis sujeitos de 

pesquisa. Tal ação nos proporcionou uma relevante experiência inicial e contribui com 

direcionamentos importantes para as demais etapas desta pesquisa, conforme discutiremos mais 

adiante. 

Assim, definimos como sujeitos de pesquisa os alunos do 3º ano do Curso Técnico 

Integrado em Recursos Pesqueiros, os quais já haviam cursado as disciplinas Biologia I e II 

durante o 1º e o 2º anos e que o conteúdo de genética associado à biotecnologia não tinha sido 
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abordado em sua totalidade, uma vez que a prioridade dos currículos se concentra nos conteúdos 

relacionados à genética introdutória e mendeliana. Então, após o desenvolvimento do produto 

educacional (discutido de maneira aprofundada no Capítulo 3), a intervenção para a aplicação 

foi realizada no Minicurso “Diálogos sobre genética” com duração prevista de seis semanas e 

carga horária de 16 horas-aula, de modo a possibilitar a abordagem desse conteúdo em sua 

totalidade, cuja experiência descreveremos mais adiante. 

 

2.2 MÉTODOS DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

A coleta de dados para a presente pesquisa foi realizada em conjunto com a intervenção 

para aplicação do produto educacional desenvolvido (discutida com detalhes no Capítulo 3), 

considerando que a principal fonte de dados para nossa análise pretendida consistiu no registro 

de áudio e vídeo dos alunos durante a realização das atividades propostas na unidade didática, 

para análise semiótica das ações e relações entre os mesmos. Considerando a relevância desta 

etapa, planejamos o layout da sala de aula de um modo que pudéssemos fazer um registro de 

vídeo abrangendo toda a sala de aula e organizamos as mesas de maneira a atender as dinâmicas 

pretendidas em cada atividade. 

 

Figura 04 - Layout da sala de aula durante a aplicação da Atividade 08. 

 

Fonte: Registro próprio. 

 

A gravação do áudio para registro do processo argumentativo dos alunos foi realizada 

por grupos, inicialmente de dois alunos e, posteriormente, de quatro alunos, o que propiciou 
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uma melhor interação entre os mesmos, sem que um grupo prejudicasse o diálogo do outro, 

além de uma melhor qualidade na captação do áudio. Destacamos que os equipamentos 

utilizados para este fim foram uma câmera digital para registro de vídeo e os próprios celulares 

dos alunos para registro de áudio, que no final da prática nos cederam os arquivos. 

Dessa maneira, considerando que a maior parte dos dados coletados durante a aplicação 

da sequência de atividades foram essencialmente arquivos de áudio e vídeo, foi necessário a 

utilização de uma ferramenta que, além de organizá-los, permitisse uma análise e classificação 

simultânea ao trabalho. Para tanto, decidimos pela utilização do software ELAN, versão 5.0.0, 

(disponível em <https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/>), por permitir a organização de vídeos e de 

faixas de áudio múltiplas, com entrada de texto associada e codificação de falas. Além disso, 

consistindo uma ferramenta completa, no que diz respeito à análise pretendida e de licença 

gratuita, aberta à comunidade científica em geral. 

O registro das respostas e dos textos elaborados pelos alunos durante a resolução das 

atividades foram realizados a partir da incorporação de modelos estruturados específicos ao 

contexto de cada atividade, de maneira a atender a proposta de progressão de aprendizagem 

prevista no desenvolvimento do nosso produto educacional. 

Assim, retomamos nossos objetivos e os relacionamos com as ações e instrumentos 

utilizados para viabilizar a consecução de cada um deles, conforme ilustramos na Figura 05 e 

apresentamos com mais detalhes nos Capítulos 1, 3 e 4 da presente dissertação. 

 

Figura 05 - Relação entre os objetivos da pesquisa e as ações e instrumento utilizados. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Sinalizamos que, considerando o recorte da presente pesquisa para atender a nossa 

questão de pesquisa, os dados utilizados para a análise aqui desenvolvida se referem aos 

coletados durante a aplicação da Atividade 08 e, para tanto, utilizaremos o enquadramento 

discutido a seguir. 

 

2.3 ENQUADRAMENTO TEÓRICO PARA A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a transcrição das falas dos alunos, serão identificados os elementos do argumento 

através da adaptação do TAP proposto por Osborne et al. (2016). Neste modelo, a “Conclusão” 

se refere à resposta para a questão, as “Evidências” correspondem aos fatos ou dados científicos 

que apoiam a conclusão, e a “Garantia” articula a seleção das evidências de uma maneira lógica, 

de modo a fundamentar a conclusão. Apresentamos a seguir, na Figura 06, o referido modelo 

e, de modo a ilustrar sua aplicabilidade para nosso fim, organizamos um exemplo de resposta 

ao questionamento sobre manifestações de desordens genéticas proposto na Atividade 02 do 

produto desenvolvido, com base nos rascunhos dos alunos coletados durante a aplicação. 

 

Figura 06 - Adequação do TAP: Argumento e Elementos. 

 

Fonte: Adaptado de Osborne et al. (2016, p. 7). 

 

Os autores reiteram o fato de que esse modelo sofre diversas influências e se apresenta 

de maneiras diferentes em diferentes referenciais, ainda assim, defendem que os elementos 
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básicos de um argumento devem ser compreendidos em sua totalidade, para que o aluno possa 

elaborar um argumento, falado ou escrito, em que alegações de conhecimento possam ser 

apresentadas através de um construto que às relacione com dados ou evidências científicas 

(OSBORNE et al., 2016). 

Conforme sinalizado em nosso referencial, a análise da complexidade do processo 

argumentativo dos alunos se fundamenta na rubrica apresentada por Berland e McNeill (2010), 

que utilizamos para identificarmos as funções argumentativas utilizadas pelos alunos durante o 

discurso. As autoras definem quatro funções-chave de enunciados para o processo 

argumentativo, são elas: (1) indivíduos declaram e defendem suas conclusões, (2) indivíduos 

questionam as conclusões e a defesa uns dos outros, (3) indivíduos avaliam as conclusões e a 

defesa uns dos outros, e (4) indivíduos revisam suas próprias conclusões e outras. 

 

Figura 07 - Funções-chave de enunciado do processo argumentativo 

 

Fonte: Adaptado de Berland & McNeill (2010, p. 776). 

 

Dessa maneira, o movimento do discurso dos alunos tem início com uma declaração e 

defesa de suas conclusões, abrindo margem para que questionamentos possam fornecer novos 

dados para fortalecer o próprio argumento ou enfraquecer o argumento contrário, seguindo para 

uma avaliação mútua das conclusões e defesas escolhidas e finalizando com a revisão dos 

argumentos formulados, assim, segundo as autoras, a complexidade do discurso argumentativo 

é avaliada a partir da utilização das referidas funções de enunciado pelos alunos durante o 

diálogo em níveis progressivos, com foco na construção colaborativa do conhecimento a partir 

da interação entre os participantes (BERLAND; McNEILL, 2010). 

Para os níveis do argumento, utilizamos a progressão de aprendizagem desenvolvida 

por Osborne et al. (2016), que considera que a ação inicial de proposição de um argumento bem 

fundamentado pode ser seguida de uma crítica, que exigirá operações cognitivas de análise mais 

complexas para identificar os elementos do argumento, de modo a avaliar sua validade para, só 
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então, poderem elaborar um contra-argumento relevante e que considere o argumento inicial. 

A referida progressão parte de um “nível 0”, sem articulação de um argumento completo, até 

um “nível 2” com a comparação e crítica de argumentos formulados. Cada nível apresenta 

quatro sub-níveis, de “a” a “d”, conforme a complexidade de cada argumento formulado e 

encadeados alternadamente entre construção e crítica, em que a habilidade de criticar é 

considerada mais avançada apesar de apresentar o mesmo nível de complexidade de construir 

(OSBORNE et al., 2016). A proposta de progressão entre os níveis de argumentos que segue 

esta rubrica é apresentada na Tabela 03, a seguir. 

 

Tabela 03 - Progressão de aprendizagem para a argumentação científica. 

Nível Construção Crítica Descrição 

0   Nenhuma evidência que viabilize a argumentação. 

0a 
Constrói uma 

conclusão 
 O aluno declara uma conclusão relevante. 

0b  
Identifica uma 

conclusão 
O aluno identifica a conclusão de outra pessoa. 

0c 
Fornece uma 

evidência 
 O aluno apoia uma conclusão com uma evidência. 

0d  
Identifica uma 

evidência 
O aluno identifica a evidência de outra pessoa. 

1a 
Constrói uma 

garantia 
 

O aluno constrói uma garantia explícita que liga sua 

conclusão às evidências. 

1b  
Identifica uma 

garantia 
O aluno identifica a garantia fornecida por outra pessoa. 

1c 
Constrói um 

argumento 

completo 

 

O aluno apresenta uma conclusão, escolhe evidências que 

apoiem essa conclusão e constroem uma síntese entre a 

conclusão e as evidências. 

1d 
Fornece um contra-argumento 

alternativo 

O aluno oferece um contra-argumento como meio de 

refutar a conclusão de outra pessoa. 

2a Fornece uma crítica contrária 

O aluno critica o argumento de outra pessoa. Explica 

completamente a conclusão de que o argumento é falho e 

a justificativa de por que esse argumento é falho. 

2b 

Constrói um 

argumento 

comparativo com 

um ponto de vista 

 

O aluno faz um julgamento avaliativo sobre os méritos de 

dois argumentos concorrentes e constrói um argumento 

explícito sobre o valor de um argumento. Não apresenta 

garantia do porquê o outro argumento é mais fraco. 

2c 
Fornece um argumento comparativo 

entre dois pontos de vista 

O aluno faz um julgamento avaliativo sobre dois 

argumentos concorrentes e constrói um argumento 

explícito sobre por que um argumento é mais forte e por 

que um argumento é mais fraco. 

2d 
Constrói uma contra conclusão com 

justificação 

O aluno compara e contrasta dois argumentos 

concorrentes e constrói um novo argumento no qual ele 

justifica por que ele é superior aos argumentos 

anteriores. 
 

Fonte: Adaptado de Osborne et al. (2016, p. 8). 
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A escolha para utilização conjunta dessas rubricas decorre, principalmente, em virtude 

da necessidade de adequação dessas ferramentas aos objetivos de pesquisa, além da 

possibilidade de identificação das unidades de análise para avaliação da qualidade da 

argumentação em níveis e relacioná-las às funções-chave do processo argumentativo, 

delineando a ideia de progressão da complexidade dos argumentos gerados pelos alunos, 

influenciada pela carga cognitiva intrínseca à atividades que envolvam a prática argumentativa.  
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3 A UNIDADE DIDÁTICA “DNA”: FUNDAMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO 

 

Neste capítulo, abordaremos o enquadramento que norteou a construção da unidade 

didática desenvolvida como produto educacional da presente dissertação, de modo a atender ao 

nosso primeiro objetivo específico “elaborar e aplicar uma unidade didática orientada à 

argumentação científica para trabalhar conceitos relacionados à genética e biotecnologia”. Para 

tanto, apresentamos o relato sobre a implementação de uma experiência-piloto com a 

argumentação em sala de aula, seguida pela proposição e organização do conteúdo e a descrição 

e objetivos das atividades da referida unidade didática. 

 

3.1 EXPERIÊNCIA-PILOTO COM ARGUMENTAÇÃO 

 

Com o andamento do mestrado e nossa maior apropriação sobre o objeto de estudo e 

sobre metodologias adequadas para a promoção da argumentação científica, iniciamos o 

desenvolvimento de uma atividade-piloto com o objetivo de nos familiarizarmos com a 

mediação da aprendizagem em um ambiente projetado para este fim. Pretendemos, com esta 

ação, criar uma experiência para desenvolver a argumentação, habilidade de pensamento de alta 

ordem, como parte de uma das práticas epistêmicas (a avaliação do conhecimento), com alunos 

da educação básica. 

Nosso estudo foi desenvolvido no IFRN - Campus Macau, com 16 alunos do 3º ano do 

Curso Técnico em Informática integrado ao ensino médio. Para esta intervenção, priorizamos 

o desenvolvimento da argumentação escrita (SAMPSON; GROOMS; WALKER, 2011) 

abordando uma temática relacionada ao conteúdo de genética. A finalidade desta intervenção 

foi proporcionar um ambiente de aprendizagem que incluísse atividades que favorecessem o 

desenvolvimento da argumentação como prática epistêmica de avaliação do conhecimento a 

partir da análise de dados e da leitura de um texto histórico. 

Com isso, objetivamos o ensino explícito da argumentação por meio da apresentação 

elementos de um argumento, de acordo com o Padrão de Argumento de Toulmin (2006), e, 

como conteúdo disciplinar, utilizamos o tema “Estrutura do DNA”, onde abordamos o contexto 

da comunidade científica por trás dessa descoberta científica. A atividade era composta por uma 

aula expositiva, associada a um roteiro orientador e um texto histórico - neste caso, o artigo 

“Estrutura Molecular dos Ácidos Nucleicos” de Watson e Crick, publicado na revista Nature 

em 1953. O método de avaliação do desempenho dos alunos correspondeu à observação dos 



61 

 

 

pontos positivos e negativos deste enfoque, além de avaliarmos a escrita dos alunos através da 

adequação aos elementos do argumento. 

A aula, planejada para duas horas-aula, foi dividida em dois momentos. O primeiro 

momento da intervenção teve como foco a introdução do conteúdo por meio de uma aula 

expositiva dialogada, no qual foram abordados: (a) a construção e validação do conhecimento 

em uma dada comunidade científica; (b) informações sobre as pesquisas que levaram à 

descoberta da estrutura do DNA e suas implicações para a pesquisa genética decorrente; (c) a 

importância do uso do argumento como parte da validação do conhecimento científico, além 

dos elementos que constituem um argumento conforme o modelo de Toulmin (2006). 

O segundo momento foi reservado à aplicação da atividade elaborada. A turma foi 

dividida em quatro grupos de quatro alunos, onde cada grupo deveria utilizar os conhecimentos 

apresentados durante o primeiro momento para elaborar um argumento escrito seguindo o TAP 

para responder a seguinte questão: “Qual a importância da estrutura do DNA?”. Como material 

de leitura complementar à atividade, disponibilizamos a tradução do texto histórico citado 

anteriormente por servir de subsídio para a consecução da tarefa, além de proporcionar uma 

aproximação dos alunos com textos científicos. 

Uma visão mais aprofundada sobre a elaboração e aplicação da atividade-piloto é 

apresentada com mais detalhes no artigo “Argumentação no Ensino de Biologia: uma 

experiência no ensino médio” (SILVA; SILVA, 2016), publicado no periódico “ACTIO: 

Docência em Ciências” (disponível no Apêndice II). Mesmo assim, é relevante destacar que, a 

partir da análise dos resultados obtidos com essa experiência inicial, foi possível concluir que 

os alunos podem apresentar conclusões coerentes, com certa limitação em relação ao conteúdo 

disciplinar em sua garantia, e que a principal dificuldade registrada reside na compreensão dos 

conceitos dos elementos do argumento, principalmente na distinção entre os dados e apoio. 

Tais resultados revelaram direcionamentos importantes que foram levados em 

consideração durante a elaboração e aplicação da unidade didática apresentada nesta 

dissertação. Entre estes direcionamentos podemos destacar os seguintes: a importância do 

ensino explícito da argumentação, detalhando os principais elementos do argumento; a 

necessidade do sequenciamento de atividades orientadas para promover o processo 

argumentativo entre os alunos; a necessidade de elaborar questões abertas, de maneira que a 

resposta possa ser expressada através de mais de uma opinião e demandem a articulação de 

evidências disponíveis; a relevância de ferramentas ou rubricas para a análise do processo e do 

produto argumentativos em sala de aula; assim como a importância de atividades colaborativas 

como norteadoras da prática argumentativa em sala de aula. 



62 

 

 

As referidas considerações nos levaram a ampliar o número de questões para a 

composição da unidade didática aqui proposta, estendendo, assim, o período de aplicação com 

atividades que priorizassem tanto a escrita quanto a fala durante as aulas, introduzindo o 

conteúdo a ser abordado através de uma aula expositiva e dialogada e alternando atividades 

individuais, de pesquisa e em grupo. Além disso, também promovemos mudanças na 

organização da sala, de modo priorizar discussões em pequenos grupos e otimizar o 

desempenho dos instrumentos de coleta de dados em áudio e vídeo. 

 

3.2 ESTRUTURA E CONTEÚDO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Buscando apresentar o produto através de uma proposta lúdica e proporcionar uma 

leitura mais fluida, utilizamos como modelo a estrutura narrativa descrita por Joseph Campbell 

(2008), conhecida como “Monomito” ou, como ficou mais conhecida, a “Jornada do Herói”. 

Buscamos inspiração no caráter iterativo desta jornada, onde o “Herói”, partindo de um status 

quo inicial, enfrenta diversas dificuldades e obstáculos em busca de uma conquista individual 

ou coletiva, sempre retornando ao ponto de partida carregando consigo as experiências 

adquiridas durante a jornada. Com base no modelo do “arco do personagem” proposto por 

Christopher Vogler, que discute as aplicações da obra de Campbell em seu livro “A Jornada do 

Escritor” (2015), definimos que a unidade didática seria organizada em uma sequência de 12 

atividades, fazendo referência direta aos 12 estágios da jornada do herói. 

 

Figura 08 - Modelo da Jornada do Herói. 

 

Fonte: Adaptado de Vogler (2015, p. 47) 
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Como base para a organização do conteúdo das atividades da unidade didática, seguimos 

os critérios apresentados por Sanmartí (2000), por nos permitir uma maior autonomia no 

formato final do produto. Os critérios dizem respeito, principalmente, à definição clara das 

finalidades e objetivos de ensino, dando importância para a seleção dos conteúdos a serem 

sequenciados, assim como o sequenciamento das atividades e avaliações. Um aspecto 

importante abordado pela autora se refere à organização e gestão das aulas, dando ênfase a 

meios de como favorecer a comunicação na aula e a como atender a diversidade do alunado. 

Reconhecemos a relevância dessas orientações por coincidir com o objetivo de 

desenvolvimento da nossa unidade didática: propiciar um processo de ensino-aprendizagem 

baseado na comunicação a partir de interações e cooperações sociais, tanto entre o professor e 

os alunos quanto entre os próprios alunos. 

A elaboração das atividades de ensino partiu da problematização de temas relacionados 

à genética e biotecnologia. Cada atividade foi estruturada através de um texto sobre o conteúdo 

disciplinar acompanhado de um questionamento, para que o aluno expressasse sua opinião 

sobre o assunto. Em suma, o que pretendemos com o desenvolvimento deste material foi reiterar 

a importância do protagonismo do aluno na construção do próprio conhecimento, fornecendo 

meios para que ele possa negociar e avaliar evidências para se chegar a conclusões próprias 

e/ou negociadas coletivamente sobre determinados conhecimentos, científicos ou gerais, 

tentando auxiliar, inclusive, na tomada de decisões. 

O sequenciamento sugerido por Sanmartí (2000), considerando o foco na prática 

discursiva conforme discutido anteriormente, teve o objetivo de contribuir com o 

desenvolvimento da argumentação científica em aulas de Biologia. Dessa maneira, delineamos 

momentos de aula e atividades para que os alunos pudessem conhecer mais sobre genética e 

biotecnologia enquanto desenvolvem habilidades argumentativas, comunicando opiniões sobre 

os assuntos que foram apresentados e se expressando de maneira escrita e falada, de uma forma 

adequada à linguagem científica. Para tanto, foram abordados temas de conhecimento 

científico, como a estrutura do DNA, seu funcionamento e a importância desse conhecimento 

para a ciência, além de temas mais polêmicos como as técnicas de clonagem e manipulação do 

DNA e a produção e consumo de organismos geneticamente modificados, sempre considerando 

as questões éticas, econômicas e sociais envolvidas. Também foram apresentadas questões 

sobre a genética no cotidiano e o futuro da biotecnologia. 

A unidade didática elaborada, chamada de “DNA: Diálogo, geNética e Argumentação”, 

é destinada a alunos do ensino médio e a professores da educação básica e encontra-se 

organizada em quatro etapas, em que são distribuídas as 12 atividades, que marcam os encontros 
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presenciais intercalados de momentos a distância para pesquisa e aprofundamento do conteúdo 

pelos alunos. No material, antes de cada atividade, são apresentados esclarecimentos e 

instruções sobre o que é necessário para a construção de um bom argumento, além de 

orientações básicas sobre as ações relacionadas à argumentação, individual e em grupo, e, por 

fim, fornece subsídios para uma avaliação do desempenho do aluno nas sessões marcadas de 

argumentação em sala de aula. 

 

Figura 09 - Páginas da Unidade Didática “DNA: Diálogo, geNética e Argumentação”. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Durante as quatro etapas, foram propostas mudanças graduais no ambiente educativo, 

priorizando uma hora a leitura, outra hora a escrita e, principalmente, a comunicação - todas 

elas com o foco na aprendizagem colaborativa de modo a intermediar momentos de 

argumentação em sala de aula. Quando falamos sobre argumento ou argumentação é importante 

deixar claro, de início, que não existe uma ordem pré-determinada e obrigatória para se criar 

um argumento, nem para se falar. O que existe são modelos ou padrões para melhor identificar 

os elementos necessários para a construção de um bom argumento. Portanto, no material 

desenvolvido, utilizamos a base teórica dos seguintes autores: na 1ª Etapa, Toulmin (2006) 

como referência para a construção dos argumentos; na 2ª e 3ª Etapas, Osborne et al. (2016) e 

Sampson, Enderle e Walker (2011) para um melhor entendimento sobre a validade na 

comunicação de argumentos para determinado público; e na 4ª Etapa, Kelly e Takao (2002) e 

Kelly, Regev e Prothero (2007) para a triagem de linhas de raciocínio na elaboração de ensaios 

argumentativos escritos. A Tabela 04, a seguir, apresenta a organização da unidade didática, 
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descrevendo sua estrutura e dando destaque às habilidades de argumentação científica 

esperadas e o conteúdo abordado nas atividades planejadas. 

 

Tabela 04 - Descrição da estrutura, objetivos e conteúdo da unidade didática. 

Etapa 
Base Teórica para 

os Modelos 

Habilidades Argumentativas 

Esperadas 

Conteúdos de Genética e 

Biotecnologia 

1
ª 

E
ta

p
a
 

3
~

4
 h

o
ra

s-
a

u
la

 

Estrutura e 

elementos de um 

argumento. 
 

(Toulmin, 2001) 

1º Estágio: Apresentar uma 

conclusão de maneira escrita. 

Atividade 1: Divisão celular, 

replicação do DNA e mutações. 

2º Estágio: Elaborar um 

argumento de acordo com o 

Padrão de Toulmin. 

Atividade 2: Conceito de genes, 

transcrição e tradução do DNA e 

enovelamento de proteínas. 

3º Estágio: Argumentação em 

dupla, negociando os dados para 

apresentar uma conclusão. 

Atividade 3: DNA, genes, 

genoma e cromossomos. 

4º Estágio: Reunir um conjunto 

de dados e apoio através de uma 

pesquisa para suportar uma 

conclusão. 

Atividade 4: Projeto Genoma 

Humano. 

2
ª 

E
ta

p
a
 

3
~

4
 h

o
ra

s-
a
u

la
 

Encadeamento de 

argumentos e 

contra-

argumentação. 
 

(Sampson e Clark, 

2011; Osborne et 

al., 2016) 

5º Estágio: Estrutura de 

argumento simplificada em 

conclusão, garantia e evidências 

para suportar a argumentação 

falada. 

Atividade 5: Desordens 

genéticas. 

6º Estágio: Argumentação 

falada com o uso de argumentos 

e contra-argumentos. 

Atividade 6: DNA 

recombinante e clonagem 

molecular. 

7º Estágio: Comparação entre 

um argumento bem estruturado 

e um argumento sem estrutura. 

Atividade 7: Organismos 

Geneticamente Modificados 

(OGM) e Transgênicos. 

3
ª 

E
ta

p
a
 

3
~

4
 h

o
ra

s-
a
u

la
 Debate de opiniões 

e tentativa de 

persuasão. 
 

(Sampson e Clark, 

2011; Osborne et 

al., 2016) 

8º Estágio: Debates 

argumentativos e tentativa de 

convencimento. 

Atividade 8: Dilema social 

relacionado ao consumo e 

produção de alimentos 

geneticamente modificados. 

9º Estágio: Argumentação em 

situações informais. 

Atividade 9: Dilema ético 

relacionado à modificação 

genética de seres humanos. 

4
ª 

E
ta

p
a
  

3
~

4
 h

o
ra

s-
a

u
la

 Argumentação na 

comunidade 

científica. 
 

(Kelly e Takao, 

2002; Kelly, Regev 

e Prothero, 2006) 

10º Estágio: Análise da 

estrutura argumentativa de 

artigos científicos. 

Atividade 10: Análise de textos 

científicos relacionados à 

Genética. 

11º Estágio: Elaboração de um 

ensaio argumentativo de caráter 

científico. 

Atividade 11: Discussões com o 

tema gerador “Genética e...”. 

12º Estágio: Apresentação de 

trabalho científico para a 

comunidade acadêmica. 

Atividade 12: Produção textual 

sobre Genética. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A carga horária planejada para a aplicação da unidade didática foi de, aproximadamente, 

12 horas (ou 16 horas-aula) durante seis semanas, organizadas em: um encontro inicial, com a 

apresentação de uma aula expositiva e dialogada sobre uma visão geral sobre genética e 

biotecnologia; quatro encontros para a aplicação das atividades durante as quatro etapas da 

unidade didática; e um encontro de orientação presencial para auxiliar os alunos na escrita do 

ensaio argumentativo final. A intervenção com a utilização do produto educacional foi realizada 

no Minicurso intitulado “Diálogos sobre Genética”, com duração de seis semanas, entre 

fevereiro e abril de 2017, no IFRN - Campus Macau com 16 alunos do 3º ano do Curso Técnico 

Integrado em Recursos Pesqueiros. A Tabela 05, a seguir, apresenta o cronograma de aplicação 

da unidade didática e relaciona cada etapa ao processo de coleta de dados em organizado por 

semanas. Reiteramos que os dados analisados na presente dissertação se referem ao registro da 

aplicação da Atividade 08. 

 

Tabela 05 - Cronograma de aulas e coleta de dados. 

Semana 

(Carga Horária) 
Atividades Dados Coletados 

1ª Semana 
(2 horas presenciais) 

Aula expositiva e dialogada sobre o 

conteúdo de genética e biotecnologia. 

Observação sobre os conhecimentos 

prévios dos alunos. 

2ª Semana 
(2 horas presenciais) 

Aplicação das Atividades 01, 02 e 03 

da Unidade Didática e entrega da 

Atividade 04. 

Registro das respostas das atividades 

1, 2 e 3 conforme modelo de Toulmin. 

3ª Semana 
(2 horas presenciais) 

Aplicação das Atividades 05 e 06 da 

Unidade Didática e entrega da 

Atividade 07. 

Registro em áudio e vídeo das 

interações discursivas entre os grupos. 

4ª Semana 
(2 horas presenciais) 

Aplicação das Atividades 08 e 09 da 

Unidade Didática. 

Registro em áudio e vídeo das 

interações discursivas entre os grupos. 

5ª Semana 
(2 horas presenciais) 

Aplicação das Atividades 10 e 11 da 

Unidade Didática. 

Registro da análise escrita dos textos 

científicos sugeridos. 

6ª Semana 
(2 horas para orientação 

presencial) 

Aplicação da Atividade 12 e 

organização dos dados reunidos. 

Ensaios argumentativos elaborados 

pelos grupos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3 DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DIDÁTICA 

 

A proposição da unidade didática desenvolvida no presente trabalho deriva da afirmação 

de Berland e McNeill (2010), que defendem que uma progressão de aprendizagem deve ter foco 

em três dimensões principais: contexto instrucional, produto argumentativo e processo 

argumentativo. Desenvolver uma progressão de ensino de argumentação é reconhecer que esta 
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ação se trata de um processo de alta demanda cognitiva e requer um maior período de 

implementação, manutenção e constância (OSBORNE et al., 2016). Dessa maneira, buscamos 

simplificar o contexto instrucional de modo a facilitar o engajamento dos alunos em outros 

aspectos da argumentação de maneiras mais complexas. 

Dividida em quatro etapas, o foco da unidade didática é utilizar o contexto instrucional 

da genética e biotecnologia para ensinar a argumentação, de maneira explícita, com o aumento 

de complexidade a cada etapa. Portanto, o fato do nosso contexto instrucional utilizar um 

conteúdo tão complexo quanto o proposto se justifica pelo fato de que, assim como sugerido 

por essas autoras, ele pode ser usado como ferramenta de suporte para os alunos na 

aprendizagem da argumentação, de maneira a demandar uma maior carga cognitiva na 

elaboração de um argumento escrito para apoiar o discurso (BERLAND; McNEILL, 2010; 

OSBORNE et al., 2016). Mesmo assim, concordamos com os autores quando afirmam que os 

produtos, os argumentos escritos, são, geralmente, mais frágeis que os articulados na 

argumentação oral em um debate de ideias, e isso é justamente o que esperamos constatar 

durante a análise dos resultados. 

Para a elaboração dos modelos, priorizamos o uso do padrão de Toulmin (2006) como 

estrutura inicial para a construção da progressão de aprendizagem, devido à reconhecida 

influência que este modelo possui na pesquisa para o ensino da argumentação em aulas de 

ciências, conforme destacamos anteriormente em nosso referencial, além disso, a maior parte 

dos modelos desenvolvidos posteriormente são decorrentes deste, assim como na progressão de 

aprendizagem proposta por Osborne et al. (2016), que utiliza elementos que adaptam o TAP, a 

qual utilizamos como base para a elaboração da maior parte dos modelos do produto 

educacional. 

As três primeiras atividades do material são estruturadas para serem respondidas através 

do modelo TAP. Nelas, o aluno deverá ler a atividade e tentar responder a questão proposta. 

Essas três atividades têm por objetivo apresentar os elementos de um argumento de acordo com 

Toulmin (2006), através de modelos em que os alunos tentarão buscar uma melhor adequação 

aos elementos do argumento, até que seja necessário debater sua construção com um colega, e, 

posteriormente apresentar ao grande grupo. A importância desta primeira etapa reside na 

oportunidade que o professor tem para esclarecer as principais dúvidas e dar orientações básicas 

sobre a construção de um bom argumento. Por este motivo, não consideramos os dados 

coletados durante a aplicação desta parte da pesquisa como adequados para análise posterior, 

tendo em vista que este momento é dedicado a um espaço de erro e tentativa para os alunos, 

principalmente em virtude do caráter ambíguo dos elementos de Toulmin (DUSCHL, 2007; 
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ERDURAN, 2007). Mesmo assim, destacamos o caráter relevante desta etapa para o 

desempenho dos alunos durante a pesquisa aqui proposta. 

Para a atividade quatro, consideramos uma tarefa investigativa sobre o conteúdo 

abordado, associada a instruções de atitudes e ações para os alunos terem em conta durante o 

diálogo com os colegas, com base no trabalho de Sampson, Enderle e Walker (2011), por 

acreditarmos que esse conhecimento poderia ter algum impacto metacognitivo. Reconhecemos 

de que se tratam de ações a serem avaliadas através de um protocolo de observação e que este 

não foi nosso objeto ou rubrica de nossa análise. Sua inserção decorre, basicamente, por 

reconhecemos a importância das ações listadas e por constatarmos sua utilidade para enriquecer 

a construção do produto e contribuir para melhores resultados. 

As atividades cinco e seis objetivaram consolidar o entendimento do que é um 

argumento, além disso, simplificar sua estrutura para facilitar sua comunicação para o grande 

grupo e debate para avaliação de argumentos contrários. O modelo disponibilizado aos alunos 

adapta o elemento “dados”, sugerido por Toulmin (2006), em um elemento chamado 

“evidências”, conforme Osborne et al. (2016), torna o qualificador modal incluso de forma 

opcional ou implícita à conclusão e passa a associar o “apoio” à articulação da “garantia”. Este 

modelo adaptado de Toulmin passa exemplificar um argumento construído no nível “1c”, 

conforme apresentado anteriormente (na Figura 06 e na Tabela 02). A sétima atividade foi 

pensada para ser individual e solicita que o aluno construa um argumento sobre uma questão 

proposta na atividade e, posteriormente, questione dois outros alunos que não fazem parte da 

mesma turma e registre suas respostas. Basicamente o aluno poderá comparar as diferenças 

entre um argumento bem estruturado e apenas uma conclusão. 

O objetivo da atividade oito foi o de promover a construção de um argumento completo 

e consensual pelo grupo de alunos, em que os mesmos teriam uma conclusão e selecionariam, 

no texto da atividade, evidências suficientes para apoiar essa conclusão, construindo uma 

síntese adequada entre as evidências e a conclusão – uma “garantia”. De acordo com o 

referencial consultado, na escala de uma progressão de aprendizagem proposta por Osborne et 

al. (2016), utilizada como base para a construção da atividade e análise dos dados, esta 

construção deveria atingir um nível mediano de “1c”, de uma escala máxima de “2d”. A 

atividade nove tinha o objetivo de avaliar se os alunos conseguiriam utilizar as habilidades 

argumentativas desenvolvidas nas atividades anteriores frente a um questionamento em um 

contexto não-formal, durante o intervalo, em um lanche ou em uma refeição. 

As atividades dez, onze e doze tinham como objetivo primário promover a aproximação 

dos alunos com textos de divulgação científica e oferecer um tema de pesquisa atual no contexto 
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da genética e biotecnologia para que os mesmos pudessem desenvolver um ensaio 

argumentativo com o intuito de manifestar sua opinião sobre a temática escolhida. A atividade 

dez teria início com a análise de um texto de divulgação científica, em que os alunos deveriam 

avaliar o modo em que os autores desenvolveram suas conclusões, enunciando as evidências 

listadas e as garantias articuladas. A atividade onze buscava auxiliar o desenvolvimento de um 

esboço de um ensaio argumentativo através de um modelo estruturado sobre níveis epistêmicos 

(KELLY; TAKAO, 2002; KELLY; REGEV; PROTHERO, 2007). A atividade doze 

apresentava orientações para a elaboração de um documento final sobre o posicionamento do 

grupo sobre a temática escolhida na atividade dez, reunindo todas as informações pesquisadas 

em um ensaio argumentativo completo. 

A aplicação das três últimas atividades não pôde ser realizada por questões de 

disponibilidade acadêmica dos participantes, considerando o final do ano letivo 2016 para as 

turmas do ensino médio integrado no local de aplicação, portanto, não possuímos dados sobre 

esta etapa da aplicação do produto educacional.  
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4 RESULTADOS COM O ENSINO DA ARGUMENTAÇÃO 

 

Como já destacado anteriormente, o produto educacional (Apêndice III) elaborado 

consistia em uma unidade didática com o objetivo de ensinar a argumentação a partir do 

conteúdo de genética. Neste capítulo, nos concentraremos em um recorte da aplicação do 

produto educacional com o intuito atender ao nosso segundo objetivo específico, “avaliar o 

processo argumentativo dos alunos durante a intervenção proposta”. Para tanto, apresentamos 

a descrição e análise dos dados referentes à aplicação da Atividade 08 da unidade didática, com 

a discussão em grupo para a elaboração de um argumento consensual em relação à tomada de 

decisão e posicionamento sobre uma questão sociocientífica. Ao todo, doze dos dezesseis 

alunos participantes estavam presentes durante a aplicação. 

A referida atividade é composta por um texto com informações sobre o sismo ocorrido 

no Haiti no ano de 2010 e a subsequente ajuda humanitária de diversos países e empresas, entre 

as quais estava a Monsanto, que ofertou uma parceria incluindo a doação de sementes 

geneticamente modificadas para modernizar a produção agrícola do país. Ao final da leitura, os 

alunos deveriam se posicionar sobre qual seria a melhor decisão para o país: a aceitação ou não 

da doação das sementes através da parceria com a empresa. 

 

Figura 10 - Atividade 08 da Unidade Didática. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A atividade também apresenta um quadro com informações sobre as diferenças entre os 

dois tipos de sementes, as comuns e as geneticamente modificadas, para que os alunos possam 

comparar os pros e os contras na utilização de cada uma e possam avaliar qual seria a solução 

mais adequada frente ao dilema socioeconômico em tela. De maneira complementar, foi exibido 

um vídeo da própria empresa, explicando sua missão e as áreas em que atua. 

 

Figura 11 – Quadro complementar da Atividade 08 da Unidade Didática. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A aplicação da atividade foi organizada em três etapas distintas com o intuito de 

desenvolver as habilidades argumentativas dos alunos, tanto escrita quanto falada, com base 

nas principais questões relacionadas à proposição de ambientes de aprendizagem orientados a 

promover a prática argumentativa no ensino, conforme apresentadas por Jiménez-Aleixandre 

(2007), que caracteriza a argumentação como avaliação do conhecimento e a situa como eixo 

central na elaboração de um ambiente de aprendizagem. 

A primeira etapa (1) buscou envolver os alunos em uma interação discursiva em 

pequeno grupo, para propiciar o diálogo e a negociação de pontos de vista comuns e diferentes; 

a segunda etapa (2) teve foco na escrita de um argumento consensual, partindo do que foi 

discutido no pequeno grupo, seguindo um modelo que apresentasse uma conclusão clara e 

fundamentada em evidências válidas, ligadas por uma garantia bem articulada. Essas duas 

etapas exploravam aspectos relacionados à comunicação durante a colaboração em uma 

abordagem dialógica em que os alunos co-constroem alegações científicas válidas, partindo de 

modelos estruturados fornecidos pelo professor para propiciar a reflexão, o estabelecimento de 

critérios e o encorajamento durante a elaboração de um argumento, explorando estratégias 

metacognitivas através do monitoramento da aprendizagem e do pensamento, partindo da 

reflexão e regulação da temática em discurso (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007). 
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A terceira e última etapa (3) consistiu na apresentação do argumento consensual do 

grupo para uma banca de professores. O papel da banca era o de avaliar o posicionamento e 

questionar as evidências apresentadas pelos alunos, explorando a perspectiva deles enquanto 

produtores de alegações de conhecimento justificado por meio de evidências disponíveis, 

utilizando critérios científicos com o objetivo de persuasão, associado ao aspecto da avaliação 

dos professores através do compartilhamento de critérios e autoridade, propiciando um 

repertorio comunicativo adequado às práticas científicas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007). 

 

Figura 12 - Etapas da aplicação da Atividade 08 da Unidade Didática. 

 

Fonte: Registro e elaboração próprios. 

 

Os dados coletados durante a aplicação, utilizados como base para esta análise, foram o 

registro em vídeo da interação entre os alunos, associado ao registro em áudio do diálogo dos 

grupos. Esses dados foram organizados através do software ELAN (versão 5.0.0) com a 

inserção de uma faixa de vídeo e das três faixas de áudio, para, só então, transcrevermos as 

falas dos alunos por grupo. A associação desses três tipos de dados, visualizados em conjunto, 

nos permitiu uma melhor compreensão sobre o processo de argumentação científica dos alunos, 

objeto de nossa análise. Além desses dados, também obtivemos o registro escrito do argumento 

consensual elaborado por cada grupo. 
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Após a organização dos dados através das ferramentas citadas, partimos para a análise 

seguindo as rubricas sinalizadas no nosso referencial teórico e metodológico, buscando 

responder nossa questão-foco “é possível desenvolver e avaliar o argumento dos alunos através 

de níveis em uma progressão de aprendizagem relacionada ao conteúdo de genética e 

biotecnologia?”, e, assim, atender ao nossos objetivos de pesquisa. 

No tópico 4.1 faremos a análise do processo argumentativo dos alunos e do argumento 

consensual elaborado por cada grupo, no tópico 4.2 buscaremos identificar possíveis tendências 

no diálogo dos alunos com base no referencial utilizado para a análise, e, no tópico 4.3 faremos 

a análise do processo argumentativo durante a apresentação do argumento consensual dos 

grupos à banca dos professores. 

 

4.1 ANÁLISE DO DIÁLOGO E FORMULAÇÃO DO ARGUMENTO CONSENSUAL 

 

A análise dos argumentos presentes nas falas dos alunos será apresentada da seguinte 

maneira: o código do aluno e a transcrição de sua fala com a sinalização dos elementos do 

argumento (OSBORNE et al., 2016). Em seguida, procederemos com a classificação do trecho 

quanto ao processo de argumentação (BERLAND; McNEILL, 2010), e quanto ao nível de 

progressão da complexidade do argumento (OSBORNE et al., 2016). 

 

ANÁLISE DO PROCESSO E PRODUTO ARGUMENTATIVO DO GRUPO A 

 

O Grupo A, composto pelas Alunas (A), (B) e (C) e pelo Aluno (V), durante a interação 

discursiva, se preocupou, inicialmente, em validar uma conclusão que fosse consensual entre 

os participantes, para só então chegarem a considerar as evidências que iriam apoiar o seu 

argumento. Este fato é observado durante o diálogo, na fala da Aluna (A) ao apresentar de 

maneira sucinta sua opinião, que logo é consentida pelos demais. 

Há uma tentativa de discussão sobre conclusões e explicações alternativas (como se 

observa no trecho a seguir), porém, a Aluna (A) “impõe” um direcionamento sobre qual 

conclusão considera a mais correta, já que classificar evidências como positivas ou negativas 

depende do ponto de vista inicial. Ainda assim, a Aluna (B) defende um ponto de vista contrário, 

apresentando uma evidência sobre o rendimento das sementes geneticamente modificadas na 

produção. Em resposta, a Aluna (A) apresenta uma estrutura de argumento de “nível 1a”, o que 

demanda uma carga de cognitiva maior tanto para proposição quanto para compreensão, 
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fazendo com que a Aluna (B) identifique apenas a conclusão através de um questionamento, 

tentando compreender melhor o argumento apresentado. 

 

Tabela 06a - Transcrição das falas dos alunos do Grupo A. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (A): A gente tem que colocar numa balança os benefícios, 

“os prós e os contras”. Ai o que que vai acontecer? 

Aqui, os únicos “prós” das sementes geneticamente 

modificadas é que elas são mais resistentes 

(EVIDÊNCIA) ... 

Declaração 

0c 

Aluna (B): Tem que considerar também que as convencionais são 

mais caras (EVIDÊNCIA). 
Declaração 

0c 

Aluna (A): Não (CONCLUSÃO). O “contra” é que custa mais 

caro (EVIDÊNCIA). Os “prós” são a favor. 
Declaração 

Defesa 
0a, 0c 

Aluna (B): Mas, as colheitas delas (sementes geneticamente 

modificadas) rendem o dobro das convencionais 

(EVIDÊNCIA). 

Declaração 
0c 

Aluna (A): Mas, isso se a gente for colocar numa balança, mesmo 

que renda o dobro (EVIDÊNCIA), não vai fazer 

diferença porque eles vão precisar comprar mais 

sementes pela Monsanto (GARANTIA). Vai ter que 

ficar usando desse dinheiro (CONCLUSÃO). 

Declaração 

Defesa 
1c 

Aluna (B): Vai voltar pra lá, então...? [ainda em dúvida] Questionamento 0b 

 

Enquanto a Aluna (A) avalia uma evidência possivelmente contrária à sua própria 

conclusão, a Aluna (B) tenta considerar uma nova hipótese através de uma garantia, que é logo 

avaliada e criticada pela Aluna (A), com um argumento mais complexo de “nível 1d” (Tabela 

06b). 

 

Tabela 06b - Transcrição das falas dos alunos do Grupo A. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (A): As plantações comuns são vulneráveis a pragas, ataques 

de insetos, essas coisas (EVIDÊNCIA), mas com 

cuidado... se cuidar direitinho... é questão de cuidado 

mesmo. 

Declaração 

0c 

Aluna (B): Mas, caso elas fossem atacadas, os agricultores iriam 

perder tudo (GARANTIA). 
Declaração 

Defesa 
1a 

Aluna (A): Mas, do mesmo jeito que as comuns são (vulneráveis), 

as geneticamente modificadas também são (vulneráveis) 

(CONCLUSÃO). A questão é que elas são um pouco 

mais resistentes (EVIDÊNCIA), mas se não tomar 

cuidado elas podem ser atacadas por pragas também 

(GARANTIA). 

Avaliação 

1d 
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Quando as alunas passam a considerar as evidências sobre o uso de agrotóxicos nas 

plantações, a Aluna (A) sugere que algumas das evidências apresentadas no texto são 

suficientes para comprovar seu ponto de vista e apresenta para os demais um conceito sobre 

defensivos agrícolas baseado, de certa forma, apenas no senso comum, mas, mesmo assim, logo 

é aceito pela maioria. 

 

Tabela 06c - Transcrição das falas dos alunos do Grupo A. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (A): Ah! Outra coisa boa: “elas utilizam agrotóxicos em 

menor quantidade” (EVIDÊNCIA). (...) Acabou aqui, 

porque agrotóxicos são extremamente... tem muito 

agrotóxico que é maléfico para a plantação 

(EVIDÊNCIA). E podem também causar doenças para 

as pessoas que estão consumindo (EVIDÊNCIA). Além 

de perder toda a plantação (EVIDÊNCIA). Porque tem 

muita plantação que as plantas nascem cheias de 

doenças por causa dos agrotóxicos (EVIDÊNCIA). 

Declaração 

0c 

Aluna (B): Então a nossa conclusão é que eles não deveriam ter 

aceitado (CONCLUSÃO)? (silêncio) Né?! 
Questionamento 

0b 

Aluna (A): Sim... não! Coloque assim “não achamos que eles 

deveriam aceitado as sementes” (CONCLUSÃO). 
Declaração 

0a 

Aluna (B): Não seria melhor colocar que eles deveriam continuar 

utilizando as sementes convencionais 

(CONCLUSÃO)? 

Declaração 
0a 

Aluna (A): Eu acho que não. É melhor colocar assim. - - 

 

O grupo ainda discute sobre os elementos do argumento em construção, questionando 

em como a garantia deve ser articulada e, dessa maneira, revisam o argumento consensual a ser 

apresentado, buscando atingir uma estrutura de “nível 1c”. Dessa maneira, a Aluna (A) passa 

apenas a coordenar o levantamento das evidências que apoiem esta conclusão, pedindo que o 

Aluno (V) listasse os “prós e os contras” das sementes comuns, para transcrever em evidências 

no documento final. Destacamos que as evidências apresentadas pelo grupo sobre os 

agrotóxicos foram baseadas em erros conceituais e acompanhou o desenvolvimento do 

argumento deles desde sua escrita até a apresentação para a banca de professores, tendo mais 

efeito sobre sua conclusão do que as demais evidências disponíveis no texto. 

Como tivemos acesso a todo o material entregue pelos grupos, inclusive os rascunhos, 

observamos que o Grupo A, além do argumento apresentado como final, tinha um argumento 

alternativo, provavelmente elaborado pela Aluna (C), considerando a caligrafia, com a mesma 
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conclusão do grupo, porém, fundamentado em evidências semelhantes e com uma estrutura 

mais adequada, apresentando nas evidências uma condição de refutação para a conclusão. 

 

Figura 13 - Argumentos consensuais de nível “1c” do Grupo A. 

  

Fonte: Elaborados pelo Grupo A. 

 

ANÁLISE DO PROCESSO E PRODUTO ARGUMENTATIVO DO GRUPO B 

 

A discussão do Grupo B, composto pelas Alunas (D), (E) e (F) e pelo Aluno (W), 

inicialmente, teve foco no debate sobre as evidências apresentadas no texto com o Aluno (W) 

considerando o desempenho da produção das sementes e a possibilidade de melhorar a 

alimentação da população apresentando uma garantia bem articulada com “nível 1a”. A 

discussão foi seguida pela Aluna (E) que identifica a evidência apresentada, mas questiona e 

expõe uma nova evidência, tentando levar a um consenso sobre a conclusão do grupo para tentar 

embasar seu argumento, mas o Aluno (W) discorda e alega que, para isso, é necessário 

considerar as evidências da atividade. 
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Tabela 07a - Transcrição das falas dos alunos do Grupo B. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluno (W): Eu estou em dúvida. - - 

Aluna (E): Eu também estou! - - 

Aluno (W): A gente precisa considerar as evidências. Olha essa 

aqui, “(as sementes comuns) atenderiam de maneira 

ineficaz a demanda alimentar da população” 

(EVIDÊNCIA). Ou seja, essas outras sementes 

(geneticamente modificadas) iriam alimentar mais 

pessoas (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 

0c,1a 

Aluna (E): É, eu sei. É isso que eu tô pensando. Mas, e se der 

errado? O Haiti é um país pobre (EVIDÊNCIA)! A 

gente tem que entrar em um consenso sobre isso... 

Questionamento 

Defesa 0d, 0c 

Aluno (W): A gente não pode adiantar a conclusão. A gente precisa 

primeiro levar em conta as evidências no texto. 
- - 

 

O diálogo continua com a apresentação de posicionamentos contrários entre o Aluno 

(W) e da Aluna (E) acompanhadas da apresentação de novas evidências identificadas no texto 

e utilizadas no diálogo. Considerando o impasse, os alunos consultam o professor, que os 

orienta a listar as evidências individualmente para apoiar a conclusão de cada um, para depois 

tentarem convencer um ao outro (citou a estratégia utilizada na Atividade 03 da unidade 

didática). Os alunos passam a ponderar as questões ambientais relacionadas a essa tomada de 

decisão, onde os argumentos apresentados atingem um nível mais alto, com a apresentação de 

uma garantia pelo Aluno (W), que declara e defende um novo ponto de vista, seguido pela 

Aluna (E) que identifica e avalia a garantia apresentada. 

 

Tabela 07b - Transcrição das falas dos alunos do Grupo B. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluno (W): Tem também a questão ambiental, né?! Porque eles 

precisam preservar os recursos do solo, e um maior uso 

de agrotóxicos pode prejudicar as plantações futuras 

(GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 1a 

Aluna (F): Realmente, se uma plantação usa muito agrotóxico, eu 

não sei como ela pode ser boa pra alguém 

(GARANTIA). Será que essa produção (com sementes 

geneticamente modificadas) realmente vai ser maior 

que a normal (com sementes comuns)? 

Avaliação 

1b 

Aluno (W): A produção é maior (EVIDÊNCIA), sim! Defesa 0c 

Aluna (E): Mas, e se acontecer alguma coisa? Vamos anotando 

isso (a questão ambiental) como evidência. 
Questionamento 

0d 

Aluno (W): Calma. [ainda não convencido] - - 
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A Aluna (F), então, consulta o professor, questionando sobre o modo de produção de 

sementes geneticamente modificadas. Ele explica que, como visto na Atividade 07, algumas 

sementes geneticamente modificadas são mais resistentes a ataques de determinadas espécies 

de insetos e a defensivos agrícolas específicos, fazendo com que a produção seja superior às 

sementes comuns. Os alunos passaram, então, a consultar a Atividade 07 como referência para 

debaterem sobre as vantagens do uso dessas sementes. Após um tempo, questionam o professor 

sobre o patenteamento de sementes pela empresa. O diálogo segue entre o grupo sobre questões 

de saúde relacionadas ao consumo de alimentos geneticamente modificados. O Aluno (W) 

apresenta uma nova evidência e questiona o grupo sobre sua validade e, em seguida, a Aluna 

(F) identifica a evidência e apresenta uma conclusão, e, logo, a discussão retorna à declaração 

de conclusões acompanhadas por novas evidências. 

 

Tabela 07c - Transcrição das falas dos alunos do Grupo B. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluno (W): Pensando bem, tem uma evidência que a gente precisa 

considerar. Aqui tem dizendo que problemas de saúde 

relacionados ao consumo dessas sementes são 

“inexistentes ou desconhecidos” (EVIDÊNCIA). Isso 

quer dizer que (o consumo dos alimentos) tem efeitos 

colaterais ou não? 

Declaração 

Questionamento 

0c, 0d 

Aluna (F): É isso que eu estou dizendo! Tem sim (CONCLUSÃO)! Defesa 

Declaração 
0d, 0a 

Aluno (W): Então eu estou pensando que eles não deveriam aceitar 

(CONCLUSÃO) ... 
Declaração 

0a 

Aluna (E): Eu acho isso! (CONCLUSÃO) Declaração 0a 

Aluno (W): Mas, menina, a gente tem que pensar primeiro em 

saciar a fome desse povo (EVIDÊNCIA). 
Defesa 

0c 

Aluna (E): Mas, não se sabe se esses alimentos fazem bem ou mal. Questionamento 0d 

Aluno (W): Mas, aqui [se referindo à Atividade 07] tem dizendo 

que a mandioca faz bem (EVIDÊNCIA)! 
Defesa 

0c 

Aluna (E): Sim, mas mandioca é mandioca! - - 

 

É possível notar que o Aluno (W) está disposto a mudar sua conclusão, porém, a Aluna 

(E) não apresenta evidências válidas para convencê-lo. Neste momento, o Aluno (W) pede que 

a Aluna (E) liste as evidências no rascunho e há um impasse até que a Aluna (D) decide fazer 

as anotações. O Aluno (W), então, identifica um argumento contrário e apresenta uma proposta 

de argumento bem estruturado com as evidências e o raciocínio que levou em consideração para 

a conclusão de que os agricultores deveriam ter aceitado a doação da empresa. A Aluna (D), 
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por não concordar, desiste de anotar as informações no papel e quebra o fluxo da discussão, 

desconsiderando o argumento que foi apresentado e apresentando uma nova conclusão 

acompanhada de evidências baseadas no senso comum. O Aluno (W) ainda tenta apresentar 

uma garantia acompanhada de uma conclusão, mas o movimento discursivo erístico da Aluna 

(D) encerra as possibilidades de diálogo. 

 

Tabela 07d - Transcrição das falas dos alunos do Grupo B. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluno (W): Deixe eu dizer. As sementes geneticamente modificadas 

têm uma produção maior que as sementes comuns 

(EVIDÊNCIA). Além disso, as plantas (geneticamente 

modificadas) são mais resistentes ao agrotóxico 

aplicado e elas possuem defesa contra o ataque de 

pragas (EVIDÊNCIA). O problema é que o solo ainda 

iria se contaminar com a aplicação dos agrotóxicos 

(GARANTIA). Mas é a única maneira de alimentar a 

população do Haiti (CONCLUSÃO). 

Avaliação 

1d 

Aluna (D): Gente, eu não concordo! E vou continuar a dizer que 

não concordo (CONCLUSÃO)! É claro que o país está 

passando por problemas e esses problemas não vão se 

resolver de uma hora pra outra. E com certeza ele (o 

país) está “trabalhando” com doações (EVIDÊNCIA). 

Essas sementes (comuns) que eles têm, eles vão poder 

continuar plantando e vão continuar dando alimentos 

pra população no futuro (EVIDÊNCIA). 

Declaração 

Defesa 

0a, 0c 

Aluno (W): Mas, as plantações comuns não vão “dar” alimentos 

suficientes pra todo mundo (GARANTIA). Eles vão 

passar fome (CONCLUSÃO). 

Declaração 

Defesa 1a, 0a 

Aluna (D): Mas, eu não tô errada, não! - - 

 

O Aluno (W), então, desiste de continuar o diálogo com a apresentação do seu ponto de 

vista e passa a tentar auxiliar o restante do grupo a montar o argumento, inclusive, apoiando 

durante toda a apresentação para a banca, que aconteceria em seguida. Infelizmente não houve 

registro escrito da construção do argumento do Aluno (W), tendo o grupo apresentado o 

argumento ilustrado na Figura 14, mais adiante. 

O diálogo do grupo tem continuidade com a escolha das evidências para apoiar a decisão 

de que “os agricultores não deveriam aceitar a doação da Monsanto” e definir a melhor maneira 

de fundamentar o argumento para a escrita e apresentação para a banca. O grupo ainda chegou 

a debater sobre os elementos do argumento, questionando sobre o que é uma “garantia”. 

É relevante destacar que, durante a interação discursiva entre os alunos, o 

posicionamento inflexível da Aluna (D) e da Aluna (E) sobre suas conclusões prejudicaram o 
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andamento do diálogo do grupo, por terem, frequentemente, baseado suas conclusões através 

de estratégias de raciocínio inapropriadas e utilizado repetidas vezes “ferramentas de retórica” 

para apoiar suas ideias. 

 

Figura 14 - Argumento consensual de nível “1c” do Grupo B. 

 

Fonte: Elaborado pelo Grupo B. 

 

ANÁLISE DO PROCESSO E PRODUTO ARGUMENTATIVO DO GRUPO C 

 

Os alunos do Grupo C iniciaram a discussão logo após a apresentação do vídeo 

complementar “Quem é a Monsanto?”, apresentado após a leitura da Atividade 08. Neste 

primeiro momento o grupo possuía apenas três componentes, os Alunos (X) e (Y) e a Aluna 

(G). O diálogo tem início com o Aluno (X) identificando e questionando a conclusão implícita 

no texto da atividade, em que os agricultores do Haiti recusam a oferta da multinacional. Em 

seguida a Aluna (G) busca avaliar a conclusão elaborando uma garantia hipotética para a 

decisão. 
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Tabela 08a - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluno (X): Oxe, e por que eles (os agricultores) não aceitaram a 

doação? 
Questionamento 

0b 

Aluna (G): Talvez o país não tenha estrutura pra produzir com esse 

tipo de sementes (GARANTIA). 
Avaliação 

1a 

Aluno (Y): Vamos olhar as evidências no texto. - - 

 

As primeiras evidências discutidas entre os alunos dizem respeito à intenção da empresa 

e à probabilidade da existência de lucro nesta relação, sugerindo a possibilidade dos agricultores 

ficarem totalmente dependentes da empresa. Após um tempo, a Aluna (G) relê a questão da 

atividade para os demais e apresenta uma conclusão ao grupo, que “os agricultores não 

deveriam aceitar!”. Os demais alunos permanecem em silêncio por um tempo, procurando no 

texto mais evidências. A Aluna (G) articula uma garantia que apoie sua conclusão sobre o 

interesse da empresa em explorar os agricultores, utilizando duas analogias para isso, que é 

seguida pela identificação da conclusão pelo Aluno (Y) a partir de um questionamento. 

 

Tabela 08b - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (G): Eles (a empresa) queriam só lucrar (CONCLUSÃO)! 

Os donos querem passar de bonzinhos pra fazer eles 

(agricultores) se interessarem pelo produto (as 

sementes geneticamente modificadas), aí, como eles 

(agricultores) não poderiam reutilizar as sementes 

produzidas, eles (agricultores) iam ter que comprar 

mais (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 

0a, 1a 

Aluno (Y): Tipo uma amostra grátis? Questionamento 0b 

Aluna (G): Exatamente! É tipo uma “demo” de um jogo. Você 

começa a jogar de graça e depois tem que comprar 

(EVIDÊNCIA). (Risos) 

Declaração 
0c 

 

Depois desse último exemplo, os demais alunos do grupo parecem convencidos dessa 

conclusão e pedem que a Aluna (G) resuma as evidências que eles já discutiram até agora. 

Como a estrutura do argumento alcançado pelo grupo já se aproxima do “nível 1c”, os alunos 

debatem por um certo período sobre as melhores evidências para apoiar a conclusão e articular 

a garantia ideal para a conclusão. Com esse intuito, ao continuar a ler o texto, a Aluna (G) se 

depara com uma evidência e apresenta um argumento bem articulado contrário ao 

posicionamento inicial do grupo. O Aluno (X) identifica e avalia a garantia buscando tirar os 
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méritos da alegação e, logo, a Aluna (G) descarta o novo direcionamento e articula outra 

garantia contrária à inicial apresentada. 

 

Tabela 08c - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (G): Isso aqui... olha aí! Nessa parte aqui [se referindo a um 

trecho do texto] sobre o preço. É como se a empresa 

quisesse criar um meio de convencer o país a aceitar a 

parceria (GARANTIA). Olha, “parte dessas sementes 

seriam doadas de imediato aos agricultores e o restante 

seria estocada pelo governo para revenda a preços 

simbólicos” (EVIDÊNCIA) ... tipo, eles iam vender 

mais barato (EVIDÊNCIA). 

Declaração 

Defesa 

1a, 0c 

Aluno (X): Sim. Mas isso seria só com as sementes (GARANTIA). Avaliação 1b 

Aluna (G): Exatamente (CONCLUSÃO). E eu acho que as 

sementes permaneceriam baratas só no início, depois 

que todos estivessem comprando eles aumentariam o 

preço (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 1a 

 

Os alunos consideram mais maneiras de refutar as evidências contra sua conclusão e, 

após um tempo, fazem uma breve leitura das evidências listadas no esquema do argumento e 

passam a considerar a melhor maneira de elaborar a garantia. Neste ponto da atividade, se insere 

ao grupo o Aluno (Z) e pede que os demais alunos expliquem como realizar a atividade. A 

Aluna (G) orienta a leitura do texto da atividade para que possa se posicionar sobre o caso e 

sugere a possibilidade do Aluno (Z) vir a discordar da conclusão dos outros. Os demais alunos 

ficam em silêncio enquanto o Aluno (Z) faz a leitura individual do texto. Após este momento, 

os alunos voltam a debater sobre o assunto. 

O Aluno (Z) questiona qual conclusão que o grupo chegou com a discussão e a Aluna 

(G) declara o posicionamento, que logo é questionado pelo Aluno (Z). A Aluna (G) apresenta 

parte do argumento do grupo de maneira bem articulada e o Aluno (Z) interpõe com uma a 

declaração de sua conclusão contrária, prejudicando o fluxo do diálogo, o qual logo é retomado 

pela Aluna (G) que identifica a conclusão e questiona o Aluno (Z) sobre as evidências e garantia 

para sustentar a referida conclusão, movimento acompanhado pelo Aluno (X) que também 

identifica a conclusão do Aluno (Z) e também solicita a apresentação de evidências. 
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Tabela 08d - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluno (Z): Qual foi a conclusão que vocês chegaram? Questionamento - 

Aluna (G): Que eles não deveriam ter aceitado a proposta dessa 

empresa (Monsanto) (CONCLUSÃO). 
Declaração 

0a 

Aluno (Z): A proposta de aceitar as sementes geneticamente 

modificas. 
Questionamento 

0b 

Aluna (G): Sim (CONCLUSÃO). Porque o Haiti é um país pobre 

e não tem dinheiro para comprar nem sementes nem 

fertilizantes (GARANTIA). Eles estão “falidos”, já 

(EVIDÊNCIA)! 

Declaração 

Defesa 

 
1c 

Aluno (Z): Então eu tenho que discordar de vocês 

(CONCLUSÃO). 
Declaração 

0a 

Aluna (G): Tudo bem, mas você precisa comprovar com 

evidências. Qual é sua garantia? 
Questionamento 

0b 

Aluno (X): Se você acha que eles deveriam aceitar, você vai ter que 

defender o porquê eles deveriam aceitar. 
Questionamento 

0b 

 

De modo a auxiliar o Aluno (Z), os Alunos (Y) e (X) e a Aluna (G) passam a listar todas 

as evidências que levaram em consideração para chegar à conclusão deles (repetindo inclusive 

as analogias), lendo, ao final, a garantia elaborada pelo grupo antes da chegada do Aluno (Z), 

caracterizando as funções de declaração, defesa e revisão do processo argumentativo. Ainda 

assim, o Aluno (Z) mantém seu posicionamento e inicia o debate apresentando suas evidências 

e considerações sobre o caso. 

O diálogo segue entre declarações, defesas e novos questionamentos até que o 

argumento formulado pelo Aluno (Z) apresente uma estrutura complexa que venha a avaliar e 

criticar os argumentos concorrentes e estabelecer um posicionamento explícito mais forte. 

Nesse momento, por não concordarem com o argumento do Aluno (Z), o Aluno (X) e a Aluna 

(G) interrompem o fluxo do discurso e retornam à apresentação da conclusão contrária e de 

evidências já expostas anteriormente, até que o Aluno (Z) retoma o caminho entre as 

declarações e defesas e apresenta uma nova proposição de argumento de “nível 1c”. 

 

Tabela 08e - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluno (Z): Sim, mas o sistema é capitalista (CONCLUSÃO). Eles 

só precisam fazer uma nova dívida para comprar as 

sementes e os defensivos agrícolas pra começar a 

produzir (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 0a, 1a 

Aluna (G): Mas... você concorda com a gente ou não? Questionamento 0b 

Aluno (Z): Não (CONCLUSÃO). Declaração 0a 
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Continuação da Tabela 08e - Transcrição das falas dos alunos do Grupo C. 

Aluno (X): Tudo bem. Mas explique o porquê. Me diga qual é sua 

garantia. 
Questionamento 0b 

Aluno (Z): Já falei, uma nova dívida (EVIDÊNCIA). Defesa 0c 

Aluno (X): Mas, você tem que levar em consideração o que está no 

texto. 
Questionamento 0d 

Aluno (Z): Olhe, eu sei que é complicado. Mas a gente tem que 

considerar que o país já sofreu toda essa catástrofe 

natural (EVIDÊNCIA). Seria bom eles continuarem 

produzindo com as sementes comuns? Seria 

(CONCLUSÃO)! Mas isso vai demorar mais e eles não 

têm o suficiente (GARANTIA)... e, tipo, eles já não têm 

tempo para se estruturar (EVIDÊNCIA). Aí eles vão 

precisar da ajuda que aparecer, e rápido 

(EVIDÊNCIA). Vocês me dizem que eles não têm 

dinheiro, mas é pra isso que existe dívida externa 

(CONCLUSÃO). Eles vão ter que oferecer algo em 

garantia para que a dívida seja parcelada 

(GARANTIA). 

Avaliação 

2b 

Aluno (X): Mas eles já não têm nada (EVIDÊNCIA). Defesa 0c 

Aluna (G): Aí, você tá sugerindo que eles façam uma dívida? Questionamento 0b 

Aluno (Z): Claro (CONCLUSÃO)! Vocês têm que entender que 

essa é a lógica do mercado (EVIDÊNCIA). 
Declaração 

Defesa 
0a, 0c 

Aluno (Y): Mas essas sementes são só pra alimentação 

(CONCLUSÃO), não são muito importantes 

(EVIDÊNCIA). 

Declaração 

Defesa 0a, 0c 

Aluno (Z): Mas isso é grave. O pessoal já passava fome porque 

boa parte dos alimentos vem de importação 

(EVIDÊNCIA). Então, nessa situação que só fez 

agravar, eles vão precisar de uma solução rápida 

(CONCLUSÃO). Eles têm que pensar em algo que 

resolva logo situação deles e, se possível, ainda dê 

lucro, porque é isso que o sistema capitalista quer 

(GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 

1c 

 

O debate continua e o Aluno (Z) passa então a ponderar cada evidência que os demais 

alunos listaram e tenta contra argumentar com a sua conclusão, embasando em novas evidências 

e suposições a partir de um ponto de vista econômico e social bem mais elaborado, como 

veremos mais adiante na transcrição da apresentação do argumento para a banca. 

Após certo tempo o professor intervém, informando que eles precisam concluir os 

argumentos para a apresentação seguinte. A Aluna (G) alega que eles não estão conseguindo 

chegar a uma conclusão em conjunto. O professor orienta que o grupo mantenha o argumento 

inicial e que o Aluno (Z) elabore um argumento individual para que o debate continue durante 

a apresentação. 
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Figura 15 - Argumentos consensuais de nível “1c” do Grupo C. 

  

Fonte: Elaborados pelo Grupo C. 

 

Mesmo que os alunos do Grupo C não tenham chegado a um consenso sobre a conclusão 

do argumento, destaca-se o fato que o bom desempenho deste grupo com os níveis mais altos 

de estrutura argumentativa alcançadas podem ter ocorrido em função, principalmente, dos 

posicionamentos contrários entre os alunos ao tentarem convencer o outro com novas 

declarações, defesas e avaliações, resultando na apresentação de novas evidências e 

questionamentos sobre sua validade e suficiência, melhor embasando o argumento através de 

aspectos científicos, econômicos e sociais. 

 

4.2 DISCUSSÃO SOBRE AS TENDÊNCIAS OBSERVADAS 

 

Considerando a utilização complementar dos referenciais sobre progressões de 

aprendizagem desenvolvidas por Osborne et al. (2016) e por Berland e McNeill (2010), a 

primeira identificando o nível de complexidade do argumento, escrito ou falado, e a última 

identificando o processo argumentativo por trás da formulação do argumento, constatamos que, 

por diversas vezes em nossa análise, ocorreram tendências de continuidade no discurso 

argumentativo. 
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Com base no movimento discursivo entre os alunos durante a elaboração de um 

argumento consensual, nossos resultados indicam que existe uma relação entre o nível de um 

argumento alcançado no discurso de um aluno com a função do discurso argumentativo 

seguinte. Geralmente, mesmo que um grupo apresente intenções a concordarem sobre 

determinado ponto de vista, o consenso só decorrerá quando um dos participantes apresentar 

uma estrutura de argumento mais complexa, ou seja, uma opinião bem estruturada, que se 

sustente frente à questionamentos e avaliações. 

Dessa maneira, partindo da análise realizada inicialmente, foi possível observar que a 

maior parte do diálogo dos alunos permaneceu no “nível 0”, seguindo declarações e defesas no 

processo argumentativo com a apresentação de conclusões e evidências que possuíam 

características tanto do conhecimento prévio do aluno quanto do conteúdo disciplinar 

disponível nos materiais fornecidos. Ainda assim, quando algum aluno apresentava uma nova 

evidência e articulava uma nova conclusão, o processo era iniciado outra vez de maneira 

iterativa. 

A análise demonstra que a apresentação de argumentos a partir do “nível 1” é sempre 

acompanhada de enunciados que podem tanto retornar ao nível “0”, em que o aluno identifica 

a conclusão (0b) ou as evidências (0d) do outro colega, por meio de um processo argumentativo 

em que o indivíduo questiona as declarações e a defesa uns dos outros, ponderando sobre os 

elementos apresentados, ou proceder para uma avaliação, com a identificação da garantia 

apresentada ou, ainda, ser seguida pela apresentação de um argumento completo (1c) que se 

baseie na garantia ou consista em um argumento contrário (1d) com estrutura bem elaborada. 

Em suma, enquanto a declaração e defesa de um argumento apresentado não alcança 

níveis próximos a “1”, em que o aluno articula uma garantia ou apresenta um argumento 

completo, permanecendo no nível “0”, apenas apresentando conclusões (0a) ou evidências (0c), 

o processo argumentativo é sempre passível ao questionamento. 

Conforme discutiremos mais adiante, atribuímos grande importância a esta etapa inicial, 

em que os alunos buscam o consenso com a apresentação de estruturas argumentativas menos 

complexas, permanecendo predominantemente no nível “0”, e, algumas vezes, atingindo o nível 

“1” de modo a atender ao objetivo inicial da tarefa, sendo fundamental para subsidiar a 

continuidade do processo argumentativo durante as etapas seguintes. 

Assim, com o resultado da combinação das duas rubricas utilizadas, conseguimos 

identificar três fases distintas manifestadas durante o processo argumentativo dos alunos, cada 

uma com seu objetivo próprio dentro do contexto da nossa atividade. A Figura 16 apresentada 

a seguir busca mapear esse processo com base nos dados coletados. 
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Figura 16 - Representação do processo argumentativo durante a formulação de um argumento. 

 

Fonte: Elaboração própria adaptando os referenciais de Berland e McNeill (2010) e Osborne et al. (2016). 

 

Durante a Fase I, a tendência do discurso é permanecer com declarações seguidas de 

questionamentos e defesas de conclusões, alternando entre os níveis “0a” e “0d”, com a 

apresentação e identificação de conclusões e evidências uns dos outros. Apesar desta fase 

consistir em um nível menos elevado da argumentação durante o processo, este momento do 

discurso constitui uma etapa determinante para melhor fundamentar o argumento a ser 

elaborado. 

A Fase II tem início com a apresentação de uma declaração acompanhada de uma 

defesa, com, no mínimo, uma garantia bem formulada, partindo do nível “1a”. Durante a 

avaliação do argumento, os alunos identificam a garantia declarada, atingindo o nível “1b”. A 

avaliação continua até que um argumento completo de nível “1c” seja elaborado, com uma 

conclusão clara baseada em evidências para apoiá-la e uma garantia que articule o 

conhecimento entre esses dois elementos. Caso algum aluno do grupo possua um contra-

argumento simples ou complexo de nível maior que “1d” que critique o argumento formulado 

pela maioria, o processo de avaliação tem início outra vez. 

A Fase III, que se inicia com o processo de revisão, demanda, no mínimo, o “nível 1c”, 

com a formulação de um argumento completo pelo grupo, com a revisão para analisar se os 

elementos que constroem esse argumento são suficientes para sustentá-lo. Nesta fase, 
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geralmente, a discussão já caminha para uma conclusão consensual, e, por isso, um novo 

argumento só será avaliado se tiver uma estrutura de nível acima de “2a”, considerando a 

necessidade de justificar o porquê o argumento é falho e quais são as fraquezas da garantia 

apresentada. 

Assim, constatamos que o processo argumentativo em que determinado grupo pretende 

chegar a um consenso e apresentar uma opinião conjunta, conforme planejamos na atividade, 

segue o caminho proposto por Berland e McNeill (2010) em que os alunos declaram e defendem 

suas conclusões, questionam uns aos outros e avaliam a adequação dos enunciados de modo a 

atender as reivindicações da questão proposta. Conforme verificado durante a análise dos dados, 

foi possível perceber que esse movimento do discurso se repete até que o grupo chegue a um 

consenso ou desista da tentativa de persuadir o colega sobre uma opinião contrária. 

Durante a formulação do argumento consensual, o processo argumentativo dos alunos 

tende a permanecer nas Fases I e II, e, como veremos a seguir, durante a apresentação do 

argumento formulado para a banca de professores, que teve o objetivo de persuasão, o processo 

argumentativo alterna entre as Fases II e III. Esclarecemos desde já que não estabelecemos 

relação entre a diferença no desempenho dos alunos nas duas etapas da atividade ao objetivo 

da tarefa, ou seja, consenso ou persuasão. Consideramos que tal resultado decorre da construção 

da dinâmica da atividade, que acompanhou a ideia da progressão de aprendizagem para o ensino 

explícito da argumentação discutida no nosso referencial. 

Destacamos que a apresentação de um argumento complexo de alto nível não 

necessariamente irá convencer os demais em um discurso, mas este terá maiores chances de 

persuadir o colega da opinião que está sendo apresentada. Constatamos, ainda, que outros 

aspectos que não são objeto da nossa pesquisa e fogem do espectro de análise destas rubricas 

podem ter influenciado tanto de maneira positiva quanto negativa os resultados aqui discutidos. 

 

4.3 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO ARGUMENTO PARA A BANCA 

 

Após a análise inicial apresentada no tópico anterior, de modo a nos aprofundar nos 

dados obtidos com a experiência proposta, nos concentramos em realizar uma nova análise do 

processo argumentativo dos alunos, dessa vez durante a apresentação da opinião consensual 

para a banca de professores utilizando a mesma rubrica empregada na primeira análise. 

Objetivamos aqui ratificar as tendências identificadas no primeiro momento, buscando 

demonstrar a relevância do que foi discutido nos pequenos grupos. Nossa finalidade é 

evidenciar que o diálogo estabelecido entre os alunos na primeira etapa, mesmo tendo 
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argumentos articulados entre o nível “0” e “1”, foi fundamental para subsidiar a discussão 

subsequente com a banca de professores. 

Dessa maneira, seguiremos com a análise pretendida, avaliando a transcrição da 

apresentação do argumento consensual de cada grupo, priorizando os trechos que consideramos 

mais relevantes para destacar a diferença entre os níveis dos argumentos em relação à primeira 

etapa da atividade. Na dinâmica proposta para este momento, os alunos se sentavam em frente 

à banca de professores de Biologia, que, por sua vez, explicavam como deveriam proceder na 

apresentação e faziam a releitura do questionamento proposto na Atividade 08, solicitando que 

eles iniciassem a apresentação do argumento elaborado durante a primeira etapa no pequeno 

grupo, que, conforme sinalizamos anteriormente, deveria possuir uma estrutura de nível “1c” 

de acordo com a progressão de aprendizagem de Osborne et al. (2016). 

 

ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO A PARA A BANCA 

 

Em resposta ao questionamento, os alunos do Grupo A apresentaram o argumento 

consensual de maneira semelhante ao que escreveram no material e seguiram com a exposição 

de evidências e garantias que haviam sido discutidas no pequeno grupo, complementando a 

estrutura do argumento inicialmente elaborado (Tabela 09a). 

Após o primeiro questionamento do professor, os alunos começaram a perder a 

segurança no argumento que defendiam ao perceberem que uma das evidências utilizadas não 

poderia ser considerada válida no contexto da questão por se basear em um erro conceitual 

(Continuação da Tabela 09a). 

 

Tabela 09a - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (A): Nós achamos que eles não deveriam ter aceitado a 

doação das sementes e que deveriam continuar 

utilizando as sementes convencionais (CONCLUSÃO). 

Nossa garantia é que, apesar do lucro ser maior com a 

produção das sementes geneticamente modificadas, de 

certa forma, a maior parte do lucro voltaria para os 

fornecedores com a compra de sementes e de 

defensivos, assim, a população ficaria dependente da 

empresa (GARANTIA). Uma das evidências é que as 

sementes não podem ser reutilizadas, ou seja, você 

sempre tem que ficar comprando dos fornecedores 

(EVIDÊNCIA)... 

Declaração 

Defesa 

1c 
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Continuação da Tabela 09a - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Professor: Pode continuar... - - 

Aluna (A): Outro ponto importante é a utilização dos agrotóxicos. 

Para o plantio das sementes convencionais eles (os 

agricultores) usam muito pouco (EVIDÊNCIA). E os 

agrotóxicos podem "danificar" uma colheita inteira, 

podem acabar com a plantação e ainda podem causar 

doenças em quem vai consumir esses alimentos 

(GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 

0c, 1a 

Professor: Em relação aos agrotóxicos. Vocês acham que eles 

comprometem a plantação ou melhoram seu resultado? 
Questionamento 

1b 

Aluna (A): Eu acho que compromete... não... depende, né?! Ele faz 

os dois. Com certeza ele ajuda a melhorar, de certa 

forma (CONCLUSÃO)... mas... 

Declaração 
0a 

Aluna (C): Ele compromete a saúde de quem está consumindo 

(EVIDÊNCIA). 
Declaração 

0c 

Professor: Vocês levaram em consideração que as sementes 

geneticamente modificadas são mais resistentes aos 

agrotóxicos (EVIDÊNCIA)? 

Questionamento 
0c 

 

O diálogo segue com a alternada apresentação e identificação de evidências, retomando 

dados disponíveis na Atividade 07 do material, que discutia uma temática semelhante. 

Na tentativa de retomar níveis mais elevados, a professora convidada propõe um novo 

questionamento. 

 

Tabela 09b - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo A para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Professora 

convidada: 

Eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual vocês acham 

que foi a intenção da empresa com a doação das 

sementes e com a parceria oferecida? 

Questionamento 
- 

Aluna (B): Ganhar mais do que doou (CONSLUSÃO), porque a 

população ia continuar comprando e comprando 

(GARANTIA)... 

Declaração 

Defesa 0a, 1a 

Aluna (C): Eles iam ganhar cada vez mais (CONCLUSÃO). Declaração 0a 

Aluna (A): Seria um ciclo interminável (GARANTIA). Declaração 

Defesa 
1a 

Professora 

convidada: 

Mas esse ciclo poderia trazer benefícios para a 

população (CONCLUSÃO), como melhorar a 

alimentação deles (EVIDÊNCIA) e, quem sabe, trazer 

uma estabilidade financeira para os pequenos 

agricultores (GARANTIA). 

Avaliação 

1d 

Aluna (A): É... a gente não pensou nisso. - - 
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Quando confrontados por um contra-argumento, os alunos reconheceram que não 

haviam considerado alternativas, apenas focaram em fundamentar a decisão escolhida pelo 

grupo. Infelizmente, após esta última avaliação do argumento (Tabela 09b), os alunos decidiram 

por não continuar o diálogo. 

Ao final da dinâmica, informamos que o papel da banca consistia em tentar contrariar o 

argumento apresentado pelo grupo para que eles pudessem melhor expressar a opinião 

defendida. Uma das alunas relatou que ficou bastante nervosa com a experiência, o que 

atribuímos principalmente ao fato de que os alunos raramente vivenciam experiências deste tipo 

em sala de aula. 

Apesar do diálogo do Grupo A ter sido bem mais curto do que os demais grupos, 

pudemos identificar a articulação de argumentos com estruturas de nível “1”, em que há a 

apresentação e identificação de garantias e, possivelmente, contra-argumentos de menor 

complexidade. 

 

ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO B PARA A BANCA 

 

Após a releitura do questionamento pelo professor, o Grupo B iniciou a apresentação do 

argumento consensual do grupo. 

 

Tabela 10a - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo B para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (E): Não (deveriam aceitar) (CONCLUSÃO)! Declaração 0a 

Aluno (W): Nós usamos como evidências o maior uso dos 

agrotóxicos para a produção desses alimentos 

geneticamente modificados, que podem causar 

problemas ambientais (GARANTIA). Também 

problemas de saúde, fora que os efeitos colaterais... é... 

[interrompido] (EVIDÊNCIA) 

Declaração 

Defesa 

1a, 0c 

Aluna (E): São desconhecidos (EVIDÊNCIA). Defesa 0c 

Aluno (W): Os efeitos do consumo não são conhecidos e, no país, 

esses alimentos não são regularizados (EVIDÊNCIA). 
Defesa 

0c 

 

Um dos alunos pede para fazer a leitura do argumento consensual elaborado e dá 

continuidade ao diálogo. A estrutura apresentada pela aluna atende ao proposto na atividade e 

é seguida pela apresentação de mais evidências isoladas, para, então, a Aluna (E) retomar uma 

conclusão apresentada pelo Aluno (W) durante a discussão no pequeno grupo e articular um 

contra-argumento de nível “1d” (Tabela 10b). 
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Tabela 10b - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo B para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (E): As evidências que nós consideramos foram que os 

alimentos não são regulamentados no país, essas 

plantações podem causar problemas ambientais e a 

gente não sabe se esses alimentos são seguros 

(EVIDÊNCIA). Por isso chegamos à conclusão que os 

agricultores não deveriam aceitar a doação das 

sementes (CONCLUSÃO). Nossa garantia é que o 

cultivo de sementes geneticamente modificadas utiliza 

mais agrotóxicos e pode trazer problemas ambientais e 

doenças pra população (GARANTIA). Ah! E a gente 

não sabe o que a empresa quer oferecendo isso de 

graça! 

Declaração 

Defesa 

1c 

Aluna (E): E também, fora isso, como poderia acarretar doenças 

e por ser um país pobre (EVIDÊNCIA), tipo, doenças 

pra lá não seria a melhor opção agora! 

Declaração 0c 

Aluna (D): Assim, quando a gente foi pensar nisso aí, o Aluno (W) 

falou que "Se eles não receberem as sementes, o que 

eles vão comer?" e eu disse "Gente, é assim no mundo! 

(CONCLUSÃO) Se acontece uma catástrofe então (o 

país) vai ter que receber doações (EVIDÊNCIA)", 

então, até o país se reorganizar, o país vai continuar 

recebendo essas doações (GARANTIA)! 

Avaliação 1d 

 

Em continuidade, a Aluna (E) reitera a opinião do grupo e retoma evidências que 

corroboram com a conclusão. Os alunos passam então a considerar a possibilidade de que os 

alimentos produzidos com plantas transgênicas possam causar diversas doenças e as 

implicações do uso de agrotóxicos na produção de alimentos (Tabela 10c).  

 

Tabela 10c - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo B para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (D): Gente, é o seguinte, se eles começarem a consumir 

esses alimentos, eles vão morrer do mesmo jeito 

(GARANTIA). Eles não vão estar livres de doenças, 

nem nada (EVIDÊNCIA). A ocorrência de doenças na 

população vai se agravar (CONCLUSÃO). 

Declaração 

Defesa 
1c 

Professor: E no nosso caso? Nós também consumimos esse tipo de 

alimento (GARANTIA). 
Questionamento 

1b 

Aluna (D): Querendo ou não é a mesma coisa (CONCLUSÃO). 

Aqui no Brasil a doença que está ocorrendo com mais 

frequência é o câncer, por causa da nossa alimentação 

(GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 0a, 1a 

Aluno (W): Se eles começarem a consumir alimentos 

geneticamente modificados, isso pode levar a 

consequências bem piores (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 1a 
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Ao serem questionados sobre a intenção da empresa os alunos divergiram, em parte, 

sobre a conclusão inicial. Neste momento, eles conseguiram avaliar argumentos concorrente e 

revisá-los. 

 

Tabela 10d - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo B para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Professora 

convidada: 

(...) além dessas questões, vocês conseguem perceber 

qual a intenção da empresa em estabelecer essa 

parceria com o país? 

Questionamento 
0d 

Aluna (E): Eu acho que eles estão querendo usar o pessoal do 

Haiti como cobaias para fazer testes (CONCLUSÃO). 

Desculpa! Essa é minha opinião! 

Declaração 
0a 

Aluno (W): Eu acho que é mais por uma questão de lucro mesmo 

(CONCLUSÃO). Porque realmente a população está 

precisando (EVIDÊNCIA). Eles precisam de uma 

plantação que se desenvolva de forma mais rápida e 

com melhor aproveitamento (GARANTIA). Então, 

eles estão desesperados por isso. Então... 

Declaração 

Defesa 

1c 

Professor: Então a empresa... (incentivando) - - 

Aluna (D): Então a empresa se aproveita, já que a população está 

precisando (GARANTIA)! E a empresa pode usar essa 

situação como marketing, dizendo "Olha, a nossa 

empresa ajudou o país do Haiti a se reerguer das 

cinzas!" (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 
1a 

Professor: Mas, realmente, ajudaria (GARANTIA). Você não 

acha? 
Avaliação 

1b 

Aluna (D): Muito (CONCLUSÃO)! Declaração 0a 

Aluna (E): Professor, pelo amor de Deus! - 0b 

Aluno (W): Isso é uma questão política e social (GARANTIA), 

né?! 
Avaliação 

1b 

Aluna (D): Se até o Ministro disse que aceitaria as sementes 

híbridas, mas não aceitaria as geneticamente 

modificadas (EVIDÊNCIA) porque não existe uma lei 

regulamentando o cultivo no país (GARANTIA). O 

que a gente pode dizer? 

Avaliação 

0d, 1b 

Professor: Muito bem. Esse é o argumento dele (Ministro). Avaliação 1b 

Aluna (D): Mas, querendo ou não, a gente consegue entender 

(CONCLUSÃO). Se fossem sementes convencionais, 

eles poderiam reutilizar (as sementes) para plantar de 

novo (EVIDÊNCIA). Mas, nesse caso, eles vão ter que 

ficar comprando eternamente da empresa 

(GARANTIA). 

Revisão 

1c 

Aluno (W): E o país já está economicamente desestruturado com a 

catástrofe (EVIDÊNCIA). 
Declaração 

0c 

 



94 

 

 

O professor, ao identificar as evidências e garantias articuladas pelos alunos (Tabela 

10d), explica que, estas, são bem mais elaboradas do que as apresentadas inicialmente e 

questiona o porquê de não terem sido melhor desenvolvidas no argumento escrito. Os alunos 

se comprometem em revisá-las no material, mas o professor relembra que o registro de áudio e 

de vídeo são complementares à pesquisa. 

O diálogo segue com uma nova avaliação feita pela professora convidada e os alunos se 

sentem mais seguros ao expor sua linha de raciocínio, atingindo níveis entre “1” e “2”, com a 

constante declaração, identificação e avaliação. 

 

Tabela 10e - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo B para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Professora 

convidada: 

Já que a produção das sementes geneticamente 

modificadas poderia duplicar a produção dos 

alimentos (EVIDÊNCIA), vocês chegaram a 

considerar que isso poderia amenizar o problema da 

fome e melhorar a condição econômica dos pequenos 

produtores (GARANTIA)? 

Declaração 

Defesa 

0c, 1a 

Aluna (F): Sim, pensamos. Mas nós levamos em conta as 

consequências. 
Avaliação 

1b 

Aluno (W): Eu acho que depende. Depende de como for feito o 

cultivo (CONCLUSÃO). Porque, se a tecnologia para 

o plantio for muito avançada, isso não vai abrir 

empregos pra população haitiana (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 0c, 1a 

Aluna (D): É como você (Professor) disse, essa empresa já 

trabalha em outros países, mas nem por isso diminuiu 

a questão da fome (GARANTIA). E por que só lá (no 

Haiti) isso iria diminuir (EVIDÊNCIA)? Eu acho que 

não melhoraria nem 50% da situação deles 

(CONCLUSÃO)! 

Declaração 

Defesa 

Avaliação 2a 

Professor: Você está se referindo ao argumento apresentado no 

vídeo, em que eles afirmam que objetivo do cultivo de 

sementes geneticamente modificadas é o "aumento na 

produção para alimentar mais pessoas" 

(GARANTIA). 

Avaliação 

1b 

Aluna (D): Será que é pra isso mesmo (CONCLUSÃO)? A 

produção pode aumentar (EVIDÊNCIA), mas os 

alimentos vão chegar para a população mais carente 

(GARANTIA)? O problema da fome é uma questão 

mundial e não existe uma solução simples para resolver 

isso (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 

Avaliação 2b 

Professor: Então vocês permanecem com a mesma conclusão? A 

população não deveria ter aceitado a doação de 

sementes (CONCLUSÃO)? 

Questionamento 
0b 

Grupo: Não (CONCLUSÃO)! [em consenso]  Declaração 0a 
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Com o questionamento do professor levando à conclusão da apresentação do grupo, os 

alunos foram informados sobre o objetivo do debate com a banca, que residia na tentativa de 

melhorar o argumento inicial apresentado. Por fim, constatamos que, apesar da conclusão 

inicial do grupo ter permanecido na não aceitação da doação das sementes geneticamente 

modificadas pela empresa, os alunos passaram a considerar novas evidências para formulação 

de novas garantias e argumentos. Além disso, as estruturas dos argumentos formulados foram 

predominantemente mais complexas, alcançando o nível “2”, com a avaliação e crítica de 

argumentos contrários e concorrentes. 

 

ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO C PARA A BANCA 

 

Reconhecendo inicialmente que os integrantes do Grupo C não conseguiram chegar a 

um consenso, em que a conclusão do Aluno (Z) divergiu dos demais, o professor solicitou que 

a opinião de maior adesão fosse apresentada inicialmente. Na apresentação dos alunos, notamos 

mais uma vez que o argumento consensual foi comunicado de maneira sequenciada, em que a 

conclusão é seguida por diversas evidências e intercalada por garantias.  

 

Tabela 11a - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo C para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (G): Então... a gente achou que eles não deveriam aceitar... 

(CONCLUSÃO) 
Declaração 

0a 

Professor: Podem continuar. - - 

Aluno (Y): As evidências que nós consideramos foram que o Haiti 

é um país considerado subdesenvolvido, ou seja, a 

maioria da população vive na extrema miséria... 

[interrompido] (EVIDÊNCIA) 

Declaração 

0c 

Aluna (G): Não tem dinheiro pra ficar comprando "coisa" pra 

ficar fazendo plantação (EVIDÊNCIA). 
Declaração 

0c 

Aluno (Y): ... os defensivos necessários para a produção são 

vendidos somente pela empresa (EVIDÊNCIA)... 
Declaração 

0c 

Aluna (G): Eles iam ter que comprar os defensivos para poder 

produzir (GARANTIA). E a gente considerou que 

ninguém tem dinheiro pra estar comprando essas 

coisas (EVIDÊNCIA). 

Declaração 

Defesa 1a, 0c 

Aluno (Y): Os agricultores não poderiam reaproveitar as sementes 

que resultassem da produção (EVIDÊNCIA) e o Haiti 

passaria a ficar dependente da Monsanto pra compra 

de novas sementes e também dos defensivos 

(GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 
0a, 1a 
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Continuação da Tabela 11a - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo C para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluna (G): Eles iam ficar dependentes... [inaudível] - - 

Professor: Pode falar mais alto? - - 

Aluna (G): Eles iam ficar dependentes da empresa 

(CONCLUSÃO) porque sempre iam ter que comprar 

as sementes e os fertilizantes para manter a plantação 

(GARANTIA). E não tem dinheiro pra isso, não! 

Declaração 

Defesa 0a, 1a 

Aluno (Y): Isso é a nossa garantia. O país poderia ficar 

dependente da empresa porque, mesmo com a doação 

de sementes, não conseguiria produzi-las pela falta de 

recursos financeiros para a compra dos defensivos 

necessários para a produção (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 
0a, 1a 

Professor: Então, a conclusão de vocês é...? Questionamento - 

Aluno (Y): Que eles não deveriam ter aceitado (CONCLUSÃO). Declaração 0a 

 

Analisando de maneira isolada, o nível alcançado pelas estruturas do argumento 

permanece entre “0” e “1” (Tabela 11a), mas, quando notamos a maneira coordenada em que 

cada aluno apresenta uma nova evidência, concluímos que estas ações tem o objetivo melhor 

fundamentar o argumento inicial, portanto, podemos constatar que tais ações representam uma 

construção colaborativa em que, caso o argumento apresentado fosse exposto de maneira 

contínua ou escrita, o produto apresentaria o nível “2a” ou “2b”, ou seja, um argumento de alto 

nível que é articulado através de uma crítica contrária, refletindo o que foi discutido no primeiro 

momento no pequeno grupo. Estas ações também foram perceptíveis, de maneira menos 

ordenada, nas Tabelas 9a e 10a, referentes à apresentação dos argumentos consensuais do 

Grupo A e Grupo B, respectivamente.  

Ao analisar os dados a partir desse ponto de vista, este fato poderia ser considerado uma 

limitação no modelo de análise para a apresentação em grupo, porém, como a combinação das 

rubricas possibilita a visualização do processo de construção dos argumentos pelos alunos, 

consideramos este um ponto positivo por permitir a identificação dessa tendência durante a 

apresentação do argumento consensual do grupo. 

Em continuidade, o professor solicita ao Aluno (Z) que apresente seu argumento sobre 

o questionamento proposto na atividade. Como o Aluno (Z) é o único a manifestar a opinião 

contrária aos demais alunos, o argumento é apresentado de maneira contínua, manifestando 

estruturas de nível “2” em todo o processo argumentativo, refletindo o aumento da 

complexidade durante a discussão no pequeno grupo, em que o consenso entre os pares não foi 

alcançado (Tabela 11b). 
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Tabela 11b - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo C para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Professor: Você acha que eles deveriam ter recebido. Questionamento 0a 

Aluno (Z): Sim! (CONCLUSÃO) Por que? O que acontece é o 

seguinte, você tem um sistema capitalista em que você 

tem uma empresa que pretende explorar novos 

mercados (EVIDÊNCIA). Neste caso, o país ficaria 

subordinado à parceria, mas seria beneficiado porque 

a empresa visa algum lucro em cima do país 

(GARANTIA). Mesmo que o país não tenha dinheiro 

agora (EVIDÊNCIA), eles estão pensando no projeto 

à longo prazo (GARANTIA). A empresa quer dar 

subsídios para eles trabalharem (CONCLUSÃO) e, só 

depois, quando a produção aumentar, a empresa iria 

arrecadar em cima desse novo mercado 

(GARANTIA)... 

Declaração 

Defesa 

Avaliação 

2c 

Professor: Pode continuar. - - 

Aluno (Z): Então... mesmo antes dessa empresa vir, eles já não 

tinham muitos alimentos disponíveis no país porque a 

prioridade era a produção para exportação 

(EVIDÊNCIA). Ou seja, o melhor ia pra fora. Outra 

coisa, com a vinda das sementes geneticamente 

modificadas, eles teriam uma melhor produção porque 

as sementes são mais resistentes (GARANTIA). Então, 

eles teriam como plantar, se organizar, tudo mais - uma 

segurança (CONCLUSÃO). Além disso, o preço é bem 

mais acessível (EVIDÊNCIA), que eu acho que seria 

para compensar a necessidade dos agrotóxicos e 

fertilizantes específicos para esse tipo de semente 

(GARANTIA). Mas, mesmo que eles não tivessem 

recursos financeiros, isso iria gerar uma dívida, que 

seria paga com o lucro com a melhor produção 

(CONCLUSÃO). Como o texto diz logo no início, as 

sementes convencionais não atenderiam a demanda da 

população (EVIDÊNCIA). Isso seria resolvido com as 

sementes geneticamente modificadas, que produzem 

aproximadamente o dobro, então, você otimizaria a 

produção de subsistência, precisando importar menos 

(GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 

Avaliação 

2c 

Professor: Você vê algum aspecto negativo nessa relação? Avaliação 1b 

Aluno (Z): Bem, o Haiti ficaria subordinado a essa empresa 

(CONCLUSÃO). Até porque ele deveria conseguir 

algum método de pagar a dívida de maneira parcelada 

(GARANTIA), já que, a princípio, eles não teriam 

recursos financeiros (EVIDÊNCIA). Mas esse 

sacrifício implicaria na modernização (da agricultura) 

do país e até tirar muita gente da pobreza e da fome 

(GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 

Avaliação 
2b 
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Após a exposição do argumento do Aluno (Z), o professor faz uma breve análise sobre 

as evidências utilizadas e convida os demais alunos do Grupo C a deixarem claro qual elemento 

que eles não concordam, esperando que eles consigam apresentar um contra-argumento como 

tentativa de refutar a conclusão do Aluno (Z). Assim como esperado, o Aluno (X) apresenta 

uma crítica ao argumento anterior, articulando uma estrutura de nível “1d”, que é avaliado pelo 

professor e complementado pelo Aluno (Z) (Tabela 11c). 

 

Tabela 11c - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo C para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluno (X): Eu acho que os benefícios não viriam de imediato 

(CONCLUSÃO). Eles precisariam de muito dinheiro 

para conseguir montar o negócio, pra comprar os 

agrotóxicos para manter aquelas sementes 

(GARANTIA). Então eles não vão conseguir cultivá-

las, eles precisariam de dinheiro pra isso 

(EVIDÊNCIA). E eles iam ficar com uma dívida maior 

(CONCLUSÃO). 

Declaração 

Defesa 

Avaliação 
1d 

Professor: (...) Então, segundo o argumento de vocês, a população 

teria que enfrentar a fome e a subnutrição, o que ia 

deixá-los vulneráveis a novas doenças, muitos iriam 

morrer (GARANTIA)... mas, mesmo assim, vocês 

acham que eles realmente não deveriam ter aceitado? 

Avaliação 

1b 

Aluno (Z): Complementando, o sistema financeiro é assim. Dívidas 

são necessárias (CONCLUSÃO). Além disso, se você 

usa uma semente geneticamente modificada, que faz a 

plantação ser mais resistente e ter uma produção maior 

e mais rápida que a convencional (EVIDÊNCIA)... de 

todo jeito, caso eles não produzam, eles vão ter que 

importar o alimento, que sairia mais caro do que 

produzir no próprio país (GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 

1c 

 

Com o intuito de dar continuidade ao diálogo e suscitar a articulação de novos 

conhecimentos, a professora convidada faz uma avaliação sobre o argumento apresentado pelo 

Aluno (Z) e, faz um questionamento sobre a possibilidade de novas parcerias com outras 

empresas e como a parceria inicial com a Monsanto poderia inviabilizar tais negociações. 

Em resposta, o Aluno (Z) apresenta um argumento comparativo de um lado e apresenta 

uma crítica contrária (Tabela 11d), respectivamente de estruturas com nível “2b” e “2a”, 

explicando o porquê do questionamento da professora ser falho considerando o contexto da 

questão, refutando a conclusão da professora. 
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Tabela 11d - Transcrição da apresentação do argumento do Grupo C para a banca. 

Participante Processo Argumentativo (Transcrição) Classificação Nível 

Aluno (Z): Com certeza isso seria ruim (CONCLUSÃO). Mas a 

gente tem que assumir esses riscos em um sistema 

capitalista (GARANTIA). Além disso, o que acontece? 

Quando você passa por um desastre que prejudica 

milhares, a sua ideia inicial é achar uma solução que 

seja rápida, objetiva e eficaz (GARANTIA). Então, se 

vem uma empresa que me garante com segurança que 

em um espaço curto de tempo eu posso reestabelecer 

meu setor da agricultura, então eu opto pela parceria 

com a empresa (CONCLUSÃO). Seria ótimo se 

aparecesse outra empresa? Seria. Mas, em 

compensação, eu teria a modernidade na agricultura 

mais rápido (GARANTIA). Vai ter desenvolvimento e 

não vamos nos preocupar com a questão do pagamento, 

porque, como a empresa está visando lucros, ela vai 

parcelar a dívida em mais tempo, porque, quanto mais 

ela parcelar, mais eu vou ficar preso a ela 

(GARANTIA). 

Declaração 

Defesa 

Avaliação 

2b 

Professora 

convidada: 

(...) você acha que isso é um problema ou a prioridade 

é alimentar o maior número de pessoas (GARANTIA)? 
Avaliação 

1b 

Aluno (Z): Eu acho que você tem que colocar numa balança. Se 

você quer priorizar simplesmente a posse genética de 

uma plantação, paciência (CONCLUSÃO). A gente tem 

que entender isso. Mas já não estava dando certo 

porque grande parte dos alimentos consumidos são de 

importação (EVIDÊNCIA). Se você prefere ter seu 

patrimônio e não conseguir alimentar sua família, tudo 

bem (GARANTIA). Mas se você está jogando o jogo da 

vida, você tem que abdicar do seu ego e alimentar a 

maior parte da população (CONCLUSÃO). Entre no 

jogo. Como a alternativa é essa, a gente tem que tirar os 

maiores benefícios dessa situação. 

Declaração 

Defesa 

Avaliação 

2a 

 

A professora convidada reitera as questões de saúde relacionadas ao cultivo e ao 

consumo de sementes geneticamente modificadas e questiona se os alunos consideraram tal 

aspecto na discussão no pequeno grupo para formulação do argumento consensual. O Aluno 

(Z), dessa vez, busca apenas reforçar a sua opinião a partir do questionamento, porém, o Aluno 

(X), representando os demais, incorpora as evidências apresentadas pela professora convidada 

no questionamento ao seu próprio argumento e o torna uma crítica direta ao argumento do 

Aluno (Z). 

Direcionando a apresentação para o final, o professor chama atenção para as evidências 

relacionadas aos produtos de exportação do país, fazendo um comparativo entre o agronegócio 

e a agricultura de subsistência, deixando claro que a priorização da exportação decorre da 
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necessidade de capital para a importação dos alimentos básicos. Além disso também é discutido 

a falta de leis que regulamentem o cultivo de plantações dessa natureza (OGM). 

Apesar das estruturas apresentadas pelos alunos permanecerem no nível “1”, 

constatamos que as evidências disponíveis no texto foram praticamente esgotadas nos 

argumentos apresentados pelos alunos, que puderam discutir sobre o contexto de calamidade 

no país, a fome, as doenças, as condições econômicas, além do panorama de precariedade da 

agricultura de subsistência frente à escassez momentânea de sementes de boa qualidade para o 

plantio dos alimentos básicos para o consumo da população. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No nosso estudo pudemos destacar que o domínio ou conhecimento dos alunos sobre os 

elementos do argumento é um aspecto importante quando buscam expor sua opinião. O que 

pode ser observado ao demonstrarem conhecimento de que evidências são necessárias para 

fundamentar uma conclusão e saber que existe a necessidade de articular as informações através 

de uma garantia, de modo a se fazer entender melhor na hora de apresentar sua opinião. 

Verificamos que, assim como observado por Osborne et al. (2016), os nossos resultados 

corroboram com o fato de que alunos do ensino médio tendem a ter mais facilidade em elaborar 

e tornar mais complexos seus próprios argumentos do que criticar ou avaliar os argumentos de 

seus pares. O que pode ser visto na transcrição de alguns fragmentos do diálogo entre os alunos 

e pelo fato de que, no diálogo de dois dos três grupos analisados, foram apresentados mais de 

um argumento escrito, sugerindo que o consenso entre eles foi um fator de impacto para as 

discussões. 

Partindo da premissa de que níveis mais elevados de argumentação só podem ser 

alcançados através de postura científica e avaliação dos elementos que compõe um argumento 

contrário e, considerando o fato de que um dos objetivos da argumentação é a persuasão e, um 

argumento científico é uma forma complexa de raciocínio que requer conhecimentos domínio-

específicos para construir e criticar conclusões e suas relações com as evidências que as apoiam 

(OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004), constatamos que, ao propormos a elaboração de um 

argumento de nível “1c”, conforme os níveis propostos por Osborne et al. (2016), os demais 

níveis se manifestaram naturalmente durante o diálogo dos alunos, uma vez que eles já 

possuíam conhecimentos sobre a estrutura de um argumento a partir das experiências anteriores, 

proporcionadas pelas atividades e pelo material disponibilizado. 

Dessa maneira, acreditamos que os mais altos níveis de um argumento, principalmente 

a partir do “nível 2” só podem ser alcançados através de diálogos em que existam 

posicionamentos contrários que se sustentem com evidências válidas e suficientes, além da 

necessidade de se utilizar de argumentos diferentes para um posicionamento ou tomada de 

decisão mais consciente. 

Apesar de não ser objeto de nossa pesquisa, a análise dos registros de vídeos e áudios, 

acompanhados da transcrição das falas dos alunos, pudemos constatar que fatores sociais, como 

o de convivência entre os alunos, carisma e liderança possuem alguma influência durante 

diálogos que busquem uma opinião consensual. Como, por exemplo, no debate no Grupo A e 

no Grupo B, em que o andamento das discussões pode ter sido prejudicado quando alguns 
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alunos se utilizaram de meios erísticos e ferramentas de retórica para o convencimento, 

desconsiderando a importância da construção colaborativa do argumento. 

Os movimentos discursivos no Grupo C, em que um aluno chega após a discussão inicial 

do grupo e adota um posicionamento contrário dos demais, indica que existe alguma relação 

entre a adesão do grupo a uma opinião e a aceitação de um novo ponto de vista. Apesar de não 

considerarmos esta característica como negativa, tendo em vista que, em momentos como este, 

o processo argumentativo entre os participantes é de constante revisão do próprio argumento e 

avaliação e questionamento das evidências listadas no argumento concorrente, o que caracteriza 

práticas epistêmicas de alto nível, mesmo assim, percebemos que o caminho da discussão 

seguiu para um impasse entre as partes contrárias. 

Verificamos ocorrências em que níveis mais complexos de argumentos foram atingidos 

durante o diálogo entre os alunos, mas reconhecemos que estes podem não decorrer somente 

da estrutura da progressão de aprendizagem proposta neste trabalho, mesmo assim, constatamos 

que uma melhor compreensão sobre os elementos do argumento e que a prática para a 

elaboração de argumentos fundamentados em conhecimento científico foram essenciais para 

um melhor entendimento da importância da argumentação para os processos de construção do 

conhecimento científico por parte dos alunos. 

Constatamos que a combinação das rubricas propostas para a análise dos resultados foi 

fundamental para a avaliação do processo argumentativo dos alunos durante as etapas da 

atividade utilizada na presente dissertação, tendo sido determinante para a identificação de 

tendências no diálogo durante a formulação do argumento pelos grupos. Tais tendências nos 

permitiram delimitar três fases do processo argumentativo, em que os argumentos são 

formulados em níveis de complexidade de maneira progressiva. 

Dessa maneira, acreditamos que a análise realizada contribuiu para responder nossa 

questão-foco, afirmando que foi possível desenvolver e avaliar o argumento dos alunos através 

de níveis em uma progressão de aprendizagem relacionada ao conteúdo de genética e 

biotecnologia, tendo favorecido o desenvolvimento da argumentação falada e escrita dos 

alunos. 

Reconhecemos que o recorte do conteúdo abordado na Unidade Didática foi demasiado 

grande para fins de uma análise pontual, mesmo assim, em virtude de considerarmos o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas como objetivo principal das atividades, a 

alternância entre conteúdos foi útil para desenvolver uma compreensão de maior abrangência 

sobre a temática de genética e biotecnologia por parte dos alunos. 
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Outro aspecto que destacamos se refere ao levantamento realizado para a composição 

do nosso referencial teórico, que demonstrou que o corpo de trabalhos desenvolvidos sobre o 

ensino da argumentação no ensino de ciências é interligado e apresenta um aspecto progressivo, 

partindo de estudos individuais que se unem e se ramificam, tendo, eles, características bastante 

semelhantes entre si. 

Por fim, reconhecemos a importância do desenvolvimento e planejamento de ambientes 

de aprendizagem que promovam o processo argumentativo entre os alunos, contribuindo para 

que a prática de argumentação científica seja uma metodologia mais comum em aulas de 

ciências. 
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RESUMO 

 

A Unidade Didática "DNA: Diálogo, geNética e Argumentação" é o resultado 

de uma dissertação de Mestrado desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. O presente material foi idealizado como uma proposta 

lúdica para o ensino explícito da argumentação através de modelos estruturados e 

orientações básicas sobre as ações relacionadas à argumentação, individual e em 

grupo. Utilizamos, para sua construção, o conteúdo disciplinar de Genética e 

Biotecnologia, por reconhecermos a importância de tal conteúdo tanto no contexto 

científico quanto social, sendo de extrema relevância para o aluno, pois constitui 

uma temática rica para trabalhar não somente os conceitos científicos, mas também 

estabelecer uma relação mais próxima com valores sociais, culturais e éticos, 

favorecendo a formação crítica do indivíduo. A estrutura do produto se baseia em 

elementos da Jornada do Herói e encontra-se organizada por meio de uma 

sequência de atividades que objetivam promover momentos de diálogo e 

argumentação em sala de aula, de maneira que os alunos possam comunicar suas 

opiniões e se expressar de maneira adequada à linguagem científica. É esperado que 

os alunos compreendam a necessidade de articular as informações e evidências para 

fundamentar uma conclusão, de modo a se fazer entender melhor quando forem 

apresentar uma opinião, de maneira escrita ou oral. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Caro professor, elaboramos a presente Unidade Didática (SANMARTÍ, 2010) 

com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento da argumentação científica em 

aulas de Biologia. Para tanto, delineamos momentos de aula e atividades para que 

os alunos possam conhecer mais sobre Genética e Biotecnologia enquanto 

desenvolvem habilidades argumentativas, comunicando opiniões sobre os assuntos 

que serão apresentados e se expressando de maneira escrita e falada, de uma forma 

adequada à linguagem científica. Serão abordados temas de conhecimento 

científico, como a estrutura do DNA e seu funcionamento e a importância desse 

conhecimento para a ciência, além de temas mais polêmicos como as técnicas de 

clonagem e manipulação do DNA e organismos geneticamente modificados, 

sempre considerando as questões éticas e sociais envolvidas. Também serão 

apresentadas questões sobre a Genética no cotidiano e o futuro da Biotecnologia. 

 

Estrutura da Unidade Didática 

 

A Unidade Didática é composta por 12 atividades no total, dividida em quatro 

etapas que marcam os encontros presenciais intercalados de momentos a distância 

para pesquisa e aprofundamento do conteúdo pelos alunos. Durante as quatro 

etapas, serão propostas mudanças graduais no ambiente educativo, priorizando 

uma hora a leitura, outra hora a escrita e, principalmente, a comunicação - todas 

elas com o foco na aprendizagem colaborativa de modo a intermediar momentos 

de argumentação científica em sala de aula. 

Quando falamos sobre argumento ou argumentação é importante deixar 

claro, de início, que não existe uma ordem pré-determinada e obrigatória para se 

criar um argumento, nem para se falar. O que existe são modelos ou padrões para 

melhor identificar os elementos necessários para a construção de um bom 

argumento. Portanto, neste produto, utilizaremos a base teórica dos seguintes 

autores: na 1ª Etapa, Toulmin (2006) como referência para a construção dos 

argumentos; na 2ª e 3ª Etapas, Osborne et al. (2016) e Sampson, Enderle e Walker 

(2011) para um melhor entendimento sobre a validade na comunicação de 

argumentos para um determinado público; e na 4ª Etapa, Kelly e Takao (2002) e 

Kelly, Regev e Prothero (2007) para a análise de linhas de raciocínio na elaboração 

de ensaios argumentativos escritos. 

Antes de cada atividade serão apresentados esclarecimentos através de 

instruções, deixando claro o que é necessário para a construção de um bom 
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argumento, trazendo orientações básicas sobre as ações relacionadas à 

argumentação, individual e em grupo, e, por fim, fornecendo subsídios para uma 

avaliação do desempenho do aluno nas sessões marcadas de argumentação em sala 

de aula. 

A aplicação deste produto poderá ser realizada de várias maneiras, citaremos 

dois exemplos a seguir: a) o aluno poderá fazer uma leitura individual do material, 

até que as interações previstas sejam solicitadas pelo professor em momentos 

marcados durante a aula; ou b) o professor conduzirá a aula de acordo com as 

instruções do material, solicitando que os alunos façam anotações e interajam nos 

momentos previstos. Em ambos os casos, o material deverá ser entregue ao aluno 

no início da aula. 

Tendo isso em mente, o objetivo deste material é reiterar a importância do 

protagonismo do aluno na construção do próprio conhecimento, fornecendo meios 

para que ele possa negociar e avaliar evidências para se chegar a conclusões 

próprias e/ou negociadas coletivamente sobre determinados conhecimentos, 

científicos ou gerais, tentando auxiliar, inclusive, na tomada de decisões. 

 

Características Lúdicas 

 

Pensando em buscar uma proposta lúdica e proporcionar uma leitura mais 

fluida, utilizamos como modelo a estrutura narrativa descrita por Joseph Campbell 

(2008), conhecida como “Monomito” ou, como ficou mais conhecida, a “Jornada do 

Herói”. Buscamos inspiração no caráter iterativo desta jornada, onde o Herói, 

partindo de um status quo inicial, enfrenta diversas dificuldades e obstáculos em 

busca de uma conquista individual ou coletiva, sempre retornando ao ponto de 

partida carregando consigo as experiências adquiridas durante a jornada. 

O que pretendemos ilustrar, basicamente, é que não existe um caminho único 

para um objetivo infinito como “a busca pelo conhecimento”, cada vez que entramos 

nessa jornada, mergulhamos no desconhecido e, por lá, permanecemos por certo 

tempo, até que cumprimos nossos objetivos e emergimos cheios de novos 

conhecimentos, alcançando um novo status quo. Mesmo assim, se nos permitirmos, 

se atendermos a um novo chamado para a aventura, tudo terá início outra vez. As 

orientações para a proposição das 12 atividades da sequência seguem o modelo do 

“arco do personagem” proposto por Christopher Vogler, que discute as aplicações 

da obra de Campbell em seu livro “A Jornada do Escritor” (2015).  
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Figura 01: Modelo da Jornada do Herói (Adaptado de Vogler, 2015, p. 47) 

 

É importante deixar claro que, no decorrer das aulas para a aplicação deste 

produto, iremos sugerir quatro momentos para a exposição de conteúdo, pesquisa, 

diálogo, negociação aluno-professor, etc. As orientações para estes momentos 

encontram-se sinalizadas através deste símbolo “�”, então, fique atento! 

Recomendamos que o professor reserve, pelo menos, 01 hora-aula para cada um 

deles. Apresentamos na página seguinte os objetivos de aprendizagem para as 

habilidades de argumentação científica e descrevemos o conteúdo de Genética e 

Biotecnologia a ser abordado em cada atividade. Sem mais demoras, vamos 

conhecer o material.  
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ESTRUTURA, OBJETIVOS E CONTEÚDO DA UNIDADE DIDÁTICA 

 
Base Teórica para 

os Modelos 

Habilidades Argumentativas 

Esperadas 

Conteúdos de Genética e 

Biotecnologia 

1º
 A

to
 /

 1
ª 

E
ta

p
a
 

3
~

4
 h

o
ra

s-
a
u
la

 

Estrutura e 

elementos de um 

argumento. 
 

(Toulmin, 2001) 

1º Estágio: Apresentar uma 

conclusão de maneira escrita. 

Atividade 1: Divisão celular, 

replicação do DNA e 

mutações. 

2º Estágio: Elaborar um 

argumento de acordo com o 

Padrão de Toulmin. 

Atividade 2: Conceito de 

genes, transcrição e tradução 

do DNA e enovelamento de 

proteínas. 

3º Estágio: Argumentação em 

dupla, negociando os dados 

para apresentar uma conclusão. 

Atividade 3: DNA, genes, 

genoma e cromossomos. 

4º Estágio: Reunir um conjunto 

de dados e apoio através de 

uma pesquisa para suportar uma 

conclusão. 

Atividade 4: Projeto Genoma 

Humano. 

2
º 

A
to

 A
 /

 2
ª 

E
ta

p
a
 

3
~

4
 h

o
ra

s-
a
u
la

 

Encadeamento 

de argumentos e 

contra-

argumentação. 
 

(Sampson e Clark, 

2011; Osborne et 

al., 2016) 

5º Estágio: Estrutura de 

argumento simplificada em 

conclusão, garantia e evidências 

para suportar a argumentação 

falada. 

Atividade 5: Desordens 

genéticas. 

6º Estágio: Argumentação falada 

com o uso de argumentos e 

contra-argumentos. 

Atividade 6: DNA 

recombinante e clonagem 

molecular. 

7º Estágio: Comparação entre 

um argumento bem estruturado 

e um argumento sem estrutura. 

Atividade 7: Organismos 

Geneticamente Modificados 

(OGM) e Transgênicos. 

2
º 

A
to

 B
 /

 3
ª 

E
ta

p
a
 

3
~

4
 h

o
ra

s-
a
u
la

 

Debate de 

opiniões e 

tentativa de 

persuasão. 
 

(Sampson e Clark, 

2011; Osborne et 

al., 2016) 

8º Estágio: Debates 

argumentativos e tentativa de 

convencimento. 

Atividade 8: Dilema social 

relacionado ao consumo e 

produção de alimentos 

geneticamente modificados. 

9º Estágio: Argumentação em 

situações informais. 

Atividade 9: Dilema ético 

relacionado à modificação 

genética de seres humanos. 

4
ª 

E
ta

p
a
  

3
~

4
 h

o
ra

s-
a
u
la

 Argumentação na 

comunidade 

científica. 
 

(Kelly e Takao, 

2002; Kelly, Regev 

e Prothero, 2006) 

10º Estágio: Análise da estrutura 

argumentativa de artigos 

científicos. 

Atividade 10: Análise de textos 

científicos relacionados à 

Genética. 

11º Estágio: Elaboração de um 

ensaio argumentativo de caráter 

científico (Relevância). 

Atividade 11: Discussões com o 

tema gerador “Genética e...”. 

12º Estágio: Apresentação de 

trabalho científico para a 

comunidade acadêmica 

(Opinião). 

Atividade 12: Produção textual 

sobre Genética. 
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1º ATO 

 

� Neste primeiro momento o Professor apresentará o conteúdo que será abordado 

nas atividades ①, ②, ③ e ④, preferencialmente através de uma metodologia 

expositiva e dialogada. 

 

Subtema: Estrutura e Função do DNA 

 

Conteúdo Abordado: 

- Divisão celular, replicação do DNA e mutações. 

- Conceito de genes, transcrição e tradução do DNA e enovelamento de proteínas. 

- DNA, genes, genoma e cromossomos. 

- Projeto Genoma Humano. 

 

Habilidades Argumentativas: 

- Apresentação da estrutura formal de um argumento, objetivando o conhecimento dos 

seus elementos principais e complementares e a tentativa de comunica-los.  
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1º ESTÁGIO: MUNDO COMUM 

É bem provável que você já saiba o que é um argumento e mais provável 

ainda que já tenha escrito algum texto dissertativo-argumentativo. Pois bem, 

geralmente esse tipo de texto é dividido em três componentes básicos: introdução, 

desenvolvimento e conclusão. É o básico que aprendemos para a leitura e produção 

textual na disciplina de Português. Aqui, não pretendemos nos aprofundar neste 

aspecto da linguagem, apesar de reconhecermos sua extrema importância para a 

comunicação escrita. Vamos nos concentrar mais adiante em um conceito mais 

específico de argumentação, neste caso a “parte do discurso através do qual 

alegações de conhecimento são individualmente ou de maneira colaborativa 

construídas e avaliadas à luz de evidências empíricas ou teóricas” (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; ERDURAN, 2007, p. 13). Então, antes de iniciarmos nossa jornada, 

gostaria de conhecer um pouco sobre como você apresenta suas conclusões de 

uma maneira escrita. Começaremos da seguinte forma: leia a atividade ①. 

 

 

① 
 

 
 

Um dos fatores mais relevantes sobre o estudo da molécula de DNA, Ácido 

Desoxirribonucleico, foi a constatação de que ele é a molécula responsável pelas 

características hereditárias de todos os seres vivos e, consequentemente, pela diversidade 

da vida na Terra. Sabe-se que todos os organismos são diferentes por possuírem 

informações genéticas únicas e que seus indivíduos transmitem aleatoriamente 

características para sua prole através da recombinação entre o DNA dos progenitores. 

O DNA é um polímero formado de sequências de nucleotídeos emparelhados em 

uma dupla-hélice. Os nucleotídeos são formados por um grupamento fosfato, uma pentose 

(açúcar de cinco carbonos) e uma das quatro bases nitrogenadas possíveis e 

complementares (adenina e timina e guanina e citosina – representadas, respectivamente 

pelas letras A, T, G e C). No artigo em que apresentaram o modelo para a estrutura do 

DNA, James Watson e Francis Crick (1953), além de explicar as propriedades químicas e 

físicas dessa molécula, deixaram explícito o seguinte: "Não escapou à nossa observação que 



141 

 

 9 

o pareamento específico que postulamos sugere imediatamente um possível mecanismo 

de cópia para o material genético". 

Esse processo de “cópia”, denominado Replicação, é responsável por duplicar o 

material genético antes da divisão celular, seja por Mitose (na divisão das células somáticas) 

ou por Meiose (na formação das células germinativas). Às variações que ocorrem na 

sequência do DNA durante sua replicação na divisão celular (ou causadas por fatores 

externos), damos o nome de Mutações. 

 

Especificamente no que diz respeito à Mutações, na sua opinião, em qual dos dois 

processos de divisão celular (Mitose ou Meiose) uma mutação pode ser transmitida aos 

descendentes? 

 

* Sugestão de vídeo complementar à questão: “Mechanism of DNA Replication (Advanced)” do DNA Learning 

Center. (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=I9ArIJWYZHI&t) 

 

 

Agora preciso que você tente expor, de maneira sucinta, sua opinião sobre o 

assunto utilizando o espaço reservado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você achou sua resposta satisfatória então está tudo bem. Possivelmente 

você já possuía certo conhecimento sobre o tema, o que é extremamente necessário 

para responder qualquer questão que exija um ponto de vista, uma conclusão. 

Mesmo assim, pretendemos tirar você um pouco da sua zona de conforto. 

Gostaríamos que você aprendesse um pouco mais sobre o que é um argumento, 

segundo Toulmin (2006), e sobre os meios de se comunicar e validar suas 

conclusões. E então? Você vai atender ao nosso chamado?   
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2º ESTÁGIO: CHAMADO PARA A AVENTURA 

Um argumento, geralmente tem início com uma opinião, o desejo de 

expressar um ponto de vista, o que poderá gerar uma opinião contrária caso seja 

comunicado para um público razoável. A Conclusão (C) é o que expressa o seu 

posicionamento sobre determinada questão. Trataremos primeiro sobre ela porque, 

apesar de ser gerada após um processo (inicialmente) pessoal e interno, é ela que 

vai nortear a negociação de uma opinião comum em um pequeno grupo. Você já 

sabe o que é uma Conclusão (C), então vamos começar a construir nosso 

argumento. A seguir, apresentaremos um texto com informações de referência. 

Gostaria que, após uma leitura inicial, você ponderasse um pouco sobre o conteúdo 

da atividade ②. 

 

 

② 
 

 
 

No DNA, uma sequência de bases (p.e. “G, A, T, T, A, C, A...”) que codifica 

informações genéticas são denominadas Genes, responsáveis por informar à célula o que 

fazer, como fazer e quando fazer. A execução dessas “tarefas” está associada a um 

“maquinário” de expressão gênica, que corresponde a uma gama de proteínas e enzimas 

associadas ao DNA, responsáveis pela transcrição e tradução da informação genética em 

proteínas que, por sua vez, determinarão as características de um ser vivo. O esquema a 

seguir apresenta (de uma forma simplificada) o fluxo da informação genética em uma 

célula: 

 
 

Quadro 01 – Fluxo de informação do “dogma central” (Adaptado de MUKHERJEE, 2016, p. 208).  
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A ideia principal por trás desse esquema foi denominado por Francis Crick de 

“dogma central” da célula. Em resumo, a Transcrição ocorre quando uma série de proteínas 

codifica uma sequência de bases do DNA em mRNA (RNA mensageiro) que, em seguida, 

é levado ao citoplasma para que ocorra a Tradução, que sucede com o auxílio de 

ribossomos e tRNA (RNA transportador) que, a partir da informação do mRNA, formam 

uma sequência de aminoácidos para a composição de uma proteína, que, em seguida, 

iniciará o processo de Enovelamento, e, ao final, estará pronta para desempenhar suas 

funções na célula ou fora dela. 

 

Para que uma desordem genética (permanente) se manifeste em um indivíduo, em qual 

(ou quais) dos quatro estágios é necessário que haja um erro? 

(A) no Gene (B) no mRNA (C) na Tradução (D) no Enovelamento 
antes da Transcrição durante a Transcrição na formação da proteína após a Tradução 

 

* Sugestão de vídeo complementar à questão: “The Central Dogma of Biology” do DNA Learning Center. 

(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9kOGOY7vthk&t) 

 

 

Uma vez que você tenha refletido sobre a questão proposta, preciso que você 

tente expressar sua conclusão de forma escrita no espaço reservado com a letra (C). 

 

Agora que você estabeleceu uma conclusão, tente se lembrar de quais fatores 

levou em consideração na sua linha de raciocínio. Esses fatores ou o conjunto de 

fatos são os Dados (D) de um argumento. Como você já percebeu, esse conjunto 

de informações é uma associação entre o seu conhecimento prévio e as informações 

enunciadas no caso exposto. Tente listar a seguir os Dados (D) que você considerou. 

 

Bem, neste caso, você já pode pensar que possui o que é necessário para 

expor seu argumento, mas não é bem assim. Para conseguir comunicar seu 

argumento, seja na forma escrita ou falada, você vai precisar estabelecer uma 

relação entre a sua Conclusão (C) e seus Dados (D). O elemento responsável por 
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isso é a Garantia (W), ou seja, são as declarações gerais que levam em conta os 

Dados (D) para justificar uma Conclusão (C). Agora vamos montar um esquema 

básico de um argumento utilizando os três elementos principais: a Conclusão (C), os 

Dados (D) e a Garantia (W). No quadro abaixo, reescreva à direita a sua Conclusão 

(C) e tente listar seus Dados (D) à esquerda. Para finalizar, escreva no centro uma 

declaração para conectar os dois elementos - esta será a sua Garantia (W), ou seja, 

a linha de raciocínio que utilizou para chegar à conclusão. 

 

Pronto! Assim você pode ilustrar seu argumento de uma maneira lógica, e é 

aí que os elementos complementares do argumento passam a ser necessários. O 

primeiro que vamos tratar aqui é o Qualificador Modal (Q). É esse elemento que vai 

mostrar o grau de certeza sobre sua Conclusão (C), ou seja, a força conferida pela 

Garantia (W) que você propôs. Você percebeu o campo (Q) em branco no quadro 

anterior? Pois bem, volte lá e diga qual o grau de certeza que você possui em relação 

à sua Conclusão (C). Até agora trabalhamos com a parte mais básica da construção 

de um argumento, que, de uma maneira prática, pudemos constatar com o 

esquema que você preencheu anteriormente. Como sabemos, a argumentação é 

um processo dialógico e, por isso, são necessárias pelo menos duas pessoas 

debatendo uma questão em comum, e, caso alguém consiga apresentar condições 

nas quais se tem de deixar de lado a autoridade geral do argumento, ela será 

expressa através de uma Refutação (R). Quanto melhor construído um argumento, 

menos susceptível a refutações ele será. Mesmo assim, isso não quer dizer que você 

mesmo não possa pensar em refutações para o seu próprio argumento. Se você 

conseguir pensar em uma condição em que seu argumento não seja válido, 

consequentemente, você saberá a fraqueza dele e poderá elaborar uma melhor 

estrutura para apresentá-lo. Então, é isso que vamos fazer agora! Pense por um 

momento e escreva abaixo uma possível Refutação (R) para o seu argumento.  
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Ok! Agora percebemos que nosso argumento não é absoluto. Você mesmo 

acaba de comprovar. Mesmo assim, se ainda nos sentirmos “apegados” à nossa 

conclusão, não precisamos abandonar nosso ponto de vista. É aqui que utilizamos 

um importante elemento do argumento, o Apoio (B). Este elemento tende a 

complementar a Garantia (W) com afirmações categóricas, embasadas em 

conhecimentos científicos ou gerais, como, por exemplo, uma lei ou uma teoria 

validada. É importante deixar claro que o Apoio (B) não vem, necessariamente, 

depois de uma Refutação (R). Ele pode ser estabelecido bem no início, antes mesmo 

da Garantia (W). Para melhor ilustrar este elemento, preciso que você revise o texto 

de referência da atividade ② e tente listar o conhecimento científico por trás do seu 

argumento [...] E aí? Encontrou algo que consiga reforçar a sua conclusão inicial? 

Então escreva a seguir o resultado. 

 

Agora que já conhecemos todos os elementos, vamos tentar representar o 

argumento que você construiu através do Padrão de Argumento de Toulmin (TAP). 

Para tanto, transcreva para o esquema abaixo, nos espaços especificados, o 

conteúdo de cada elemento que você já criou até agora. 
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E então? O que você achou? Está orgulhoso de si mesmo, não é? Acredito 

que você já está preparado para compartilhar seu argumento com os demais! 

Porém, ainda precisamos dar um passo decisivo em direção ao nosso objetivo final, 

que é o domínio sobre as práticas argumentativas em sala de aula. Levando em 

consideração o que já sabemos, precisamos concluir esta primeira etapa de uma 

forma elegante, para tanto, preciso que você escreva seu argumento anteriormente 

representado no padrão de Toulmin, em prosa, texto corrido. Tome seu tempo e 

escreva da forma que achar mais conveniente, só tente não esquecer de nenhum 

dos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viu só?! Ficou claro que o padrão de argumento de Toulmin que utilizamos 

não restringe a forma do argumento, apenas ilustra os elementos necessários para 

auxiliar na elaboração de um bom argumento. Agora que já concluímos nossa 

primeira etapa, partiremos para a argumentação em pequeno grupo.  

 

  



147 

 

 15 

3º ESTÁGIO: RECUSA 

Pode ser que você ainda não se sinta seguro para compartilhar o 

argumento que elaborou anteriormente. Mesmo assim, preciso recordá-lo que 

a argumentação é um processo coletivo, dialógico, demanda um público 

razoável e debates para se tentar chegar a uma conclusão comum ou pelo 

menos ao entendimento de outros pontos de vista e as bases de uma opinião 

controversa. Trata-se de uma sequência de ações que envolvem a avaliação 

das evidências disponíveis e a tentativa de convencimento através de uma 

melhor estruturação de um argumento. Em resumo, não é uma habilidade 

inata, é preciso prática. Mas não pense em voltar atrás agora, é para isso que 

estamos aqui, devemos seguir adiante. Então, inicialmente, para que o 

processo possa ocorrer de uma maneira satisfatória, partiremos para uma 

comunicação entre duas pessoas (díade). Mas, antes disso, precisaremos 

estabelecer uma linha de raciocínio, e, desta vez, devemos estar preparados 

para compartilhar o esquema do nosso argumento com os outros. Para tanto, 

a atividade ③ apresentada a seguir é passível de interpretações diversas, ou 

seja, é bem provável que sua opinião seja divergente do seu par hipotético. 

Leia ela com atenção! 

 

 

③ 
 

 
 

O DNA é, basicamente, um composto orgânico formado por uma sequência de 

nucleotídeos em dupla-hélice, organizado em uma estrutura chamada Cromatina (ou 

Cromossomos na fase de divisão celular), localizada na parte central das células. A 

sequência completa dos pares de bases desses nucleotídeos forma o conjunto de instruções 

genéticas de um organismo, que é denominado Genoma. Cada célula utiliza partes das 

informações contidas no DNA de maneiras ligeiramente diferentes, ou seja, cada tipo de 

célula codificará, a partir de Genes (como visto na questão anterior), um conjunto específico 

de proteínas, que definirá sua forma e função no tecido e/ou no organismo. O quadro 
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abaixo faz uma comparação simplificada entre o genoma humano e o genoma de outras 

espécies-modelo. 

 
Tabela 01 – Comparativo entre o tamanho do genoma humano e o tamanho do genoma de espécies-

modelo (Adaptado de: nature.com). 

 

Levando em consideração as diferenças entre os genomas listados acima, na sua opinião, 

o funcionamento dos processos genéticos básicos (como replicação, transcrição e 

tradução) é específico de cada espécie? Argumente. 

 

 

Para que o momento em grupo seja melhor aproveitado, reservamos o 

espaço a seguir para que você organize os elementos principais do argumento para 

uma melhor representação de acordo com Padrão de Argumento de Toulmin. Mas, 

Atenção! Preciso que você seja claro ao listar os Dados (D) que está levando em 

consideração, porque este será o elemento a ser debatido e negociado durante o 

diálogo em dupla.  
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Agora que você já concluiu a elaboração do seu argumento, o professor irá 

formar a sua dupla de maneira aleatória e atribuirá a vocês uma letra (p.e. Grupo 

“A”). Mas calma! Eu entendo que você se sentiria mais seguro e à vontade com 

algum amigo ou colega mais próximo. Pode ser que este até tenha sido o caso, mas, 

como estamos numa jornada, precisamos de experiências diferentes do nosso dia a 

dia. Então, agora que estão em grupo, exponham o esquema do argumento entre 

si de maneira falada. Por fim, peça permissão para anotar abaixo os Dados (D) 

considerados pelo seu par. 

 

É bem provável que vocês tenham levado em consideração Dados (D) 

semelhantes, e, mesmo assim, tenham chegado à Conclusões (C) diferentes. Tendo 

sido este ou não o caso, chegou o momento em que vocês terão de chegar a um 

entendimento sobre o argumento elaborado. No espaço reservado a seguir, assim 

como foi realizado anteriormente no 2º Estágio, o grupo terá que elaborar um 

argumento único, em texto corrido, desta vez, levando em consideração apenas os 

elementos principais do argumento e, se considerarem necessário, um Qualificador 

Modal (Q). Você pode iniciar a escrita do seu argumento da seguinte maneira: “Após 

uma breve discussão, nós chegamos à seguinte conclusão...”. 
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Agora que vocês conseguiram aproximar-se de um consenso sobre o texto 

do argumento, chegamos a um momento importante onde os argumentos 

construídos serão expostos à turma. Na sequência alfabética dos grupos, por 

solicitação do professor, um de vocês deverá ler em voz alta o argumento do grupo. 

Mas não se preocupem, este momento possui apenas o objetivo de demonstrar a 

divergência de pontos de vista em uma sala de aula, e, por isso, não existe (ainda) a 

necessidade de tentar convencer o grande grupo.   
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4º ESTÁGIO: ENCONTRO COM O MENTOR 

Caso você tenha começado a ler este manual do início, o que certamente 

você fez, pode ter se sentido abandonado ou perdido, ou até mesmo correndo atrás 

de um objetivo desconhecido. Eu entendo que em qualquer jornada precisamos de 

alguém que nos ensine como devemos enfrentar os desafios à frente. Então, é para 

isso que estamos aqui! Você pode não ter percebido, mas somos um grande grupo 

agora. Estamos trilhando um caminho em comum em direção à Argumentação 

Científica. 

Esperamos que ao final dessa jornada você seja capaz de se posicionar de 

maneira adequada, tanto de maneira individual quanto em grupo, sempre que 

precisar expor sua opinião sobre problemas da ciência em geral e, com destaque, 

os que possuam relação com ciência, tecnologia e a sociedade. Mas ainda não 

atravessamos o limiar, precisamos aprender mais um pouco sobre como sobreviver 

do outro lado, por isso, explicarei algumas ações e atitudes que irão lhe auxiliar a 

enfrentar os problemas mais à frente. 

Tendo em vista que dirigimos nossa aprendizagem para que sejamos 

proficientes em argumentação científica, precisamos entender, primeiro, que esta 

habilidade diz respeito a vários aspectos. As orientações que estarão listadas mais 

adiante serão subdivididas em três aspectos principais, conforme representado no 

esquema abaixo. 

 

 
Figura 02: Aspectos da argumentação científica (Adaptado de Sampson, Enderle e Walker, 2011) 

 

Vendo assim pode até parecer um pouco complexo, mas adianto que não é 

bem assim. Vamos aos ensinamentos!  
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Aspectos Conceituais e Cognitivos 

  

  

  

 

 

Aspectos Epistêmicos 

3  

  

  

 

 

Aspectos Sociais 

   

  

 

                                                           
3 Ferramentas de retórica se referem à desvios ou estratégias para se vencer um debate. 
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Nossa! Quantos ensinamentos! Você deve estar se perguntando o porquê 

disso tudo. O que posso adiantar é que, na sala de aula, sejam suas ações individuais 

ou em grupo, sempre existe a possibilidade de alguém estar te observando... (ô_ô), 

além disso, todos esses ensinamentos foram adaptados a partir de um protocolo de 

observação para a avaliação da argumentação científica em sala de aula, elaborado 

pelos companheiros Sampson, Enderle e Walker (2011). Caso você necessite de 

informações complementares sobre as ações ou mesmo sobre os aspectos da 

argumentação científica, pergunte ao seu professor, ele estará pronto para te 

auxiliar. 

Como você já deve ter percebido, este estágio teve o objetivo de fornecer 

subsídios para que você faça a travessia do limiar preparado para o que virá pela 

frente. Serão várias dinâmicas, debates e discussões durante os demais atos da 

jornada e, para isso, além dos conhecimentos da argumentação científica, você 

também precisará conhecer o conteúdo específico que estamos estudando. Para 

isso, elaboramos a atividade ④ a seguir. Ela terá orientações sobre uma pesquisa 

onde você deverá, inicialmente, fazer um levantamento sobre o assunto e tentar 

reunir a maior quantidade de Dados (D) e Apoio (B). Quando atravessarmos o limiar, 

teremos outra definição para esses dois elementos, mas, por enquanto, eles serão 

suficientes. 

 

 

④ 
 

 
 

Uma das maiores empreitas científicas das últimas décadas foi a busca pelo 

sequenciamento do Genoma Humano que, em 1990, abrangeu um consórcio de 20 centros 

de pesquisa internacionais e deu origem a maior colaboração biológica do mundo com o 

objetivo de realizar essa missão. O propósito do Projeto Genoma Humano foi sequenciar 

todo o genoma humano ao longo de 15 anos, com US$ 3 bilhões de financiamento público. 

A tarefa foi finalizada com 3 anos de antecedência, em 2003, e, descontando os anos iniciais 

de planejamento, todo o processo durou aproximadamente 8 anos, com o custo total de 

pouco mais de US$ 1 bilhão.  Um dos objetivos principais do Projeto Genoma Humano foi 
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a determinação da sequência genética de um ser humano, mesmo assim, em paralelo, 

também foram realizados o sequenciamento dos genes de organismos-modelo (como 

camundongos e chimpanzés). Após a conclusão do projeto, foi possível estimar a 

quantidade aproximada de genes específicos que nós, seres humanos, possuímos: ~25.000 

genes – bem menor do que previsto. 

 

Faça uma breve pesquisa sobre as principais contribuições e descobertas do Projeto 

Genoma Humano e, baseado nos dados levantados, argumente sobre qual você considera 

o maior avanço com o sequenciamento do genoma humano. 

 

* O conhecimento adquirido com esta atividade servirá de base para discutirmos as próximas questões. 

 

 

O final desta página e a próxima estão reservados para que você organize 

suas ideias e construa um argumento sobre a atividade proposta através de um 

pequeno texto. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
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2º ATO (A) 

 

� Para o segundo momento, o Professor poderá trazer materiais complementares, 

como artigos e notícias (de fontes especializadas) ou até mesmo a exibição de um 

documentário, para uma abordagem sobre o conteúdo das atividades ⑤, ⑥ e ⑦. 

 

Subtema: Desordens Genéticas e Técnicas de 

Manipulação do DNA 
 

Conteúdo Abordado: 

- Desordens genéticas. 

- DNA recombinante e clonagem molecular. 

- Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e Transgênicos. 

 

Habilidades Argumentativas: 

- Uso consciente de operações epistêmicas, encadeamento de argumentos, contra-

argumentação e validação de alegações no grande grupo. 
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5º ESTÁGIO: TRAVESSIA DO LIMIAR 

Você percebe agora o quanto o compromisso é importante para a mudança? 

É por isso que caminhamos até aqui com cautela. Era necessário que você tivesse 

segurança do que fazer e de como agir. Para isso, nos comprometemos aqui em ir 

até o fim desta jornada. Portanto, precisamos sempre ter em mente a característica 

fundamental da argumentação: um processo coletivo que parte de negociações 

individuais internas, comunicação de uma forma adequada a um público que, por 

sua vez, avaliará o conhecimento comunicado e se colocará a favor ou contra a sua 

conclusão por meio do uso de novas evidências ou do exercício da refutação e 

estabelecimento de um contra-argumento. 

Anteriormente, abordamos no 1º Ato o processo lógico por trás da 

representação de um argumento, com a proposição de uma Conclusão (C) e a 

organização dos demais elementos que consideramos para seu embasamento em 

um esquema, basicamente através de uma relação de causa-efeito, negociamos esse 

argumento em grupo e comunicamos para os demais, sem sermos criticados ou 

avaliados. Nossos métodos, a partir de agora, seguirão ações um pouco mais 

complexas, que vamos chamar de operações epistêmicas, ou seja, o trabalho 

realizado quando utilizamos ações de discurso em busca da compreensão e 

construção do conhecimento, contrastando visões divergentes e avaliando 

evidências disponíveis. Precisaremos, logo de início, obter mais conhecimento sobre 

o domínio da disciplina que estamos estudando. Para tanto, no início desta aula, o 

seu professor já deve ter apresentado informações importantes sobre o tema que 

vamos tratar nesta nova etapa da nossa jornada. Além disso, nossa postura terá que 

ser constantemente revista e alinhada aos conselhos ensinados a cada um de vocês 

durante o 4º Estágio – elas serão muito importantes durante as interações em grupo. 

Agora que atravessamos o limiar, teremos que atentar para uma sutil 

mudança na estrutura e nomenclatura dos elementos do argumento, e, antes que 

eu comece a explicar, você pode até se perguntar por que nos demos o trabalho de 

aprender uma nomenclatura se iremos utilizar outra no final, mas, tenha sempre em 

mente que convenções podem ser alteradas de acordo com o contexto e nosso 

contexto atual passou a ser de discurso e não mais de simples representação. 

Assim, como trataremos, de agora em diante, com a argumentação falada 

intercalada de esboços e organização do conhecimento por escrito, utilizaremos 

pequenas adaptações aos elementos do argumento com o intuito de simplificar o 

câmbio de informações durante o diálogo e tornar as sessões de argumentação mais 

fluidas.  
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A Conclusão (C) terá a mesma função, sendo que o Qualificador Modal (Q) 

passará a ser implícito ou opcional, permanecendo com denominação de 

CONCLUSÃO. Os Dados (D) também continuarão a ter a mesma função no 

argumento, porém, este elemento receberá a denominação de EVIDÊNCIAS. A 

Garantia (W) e o Apoio (B) serão mescladas em um elemento de maior abrangência 

e de mesmo nome, GARANTIA. Como podemos notar, a estrutura básica esperada 

de um argumento para esta etapa permanecerá bastante semelhante à estrutura 

anterior. Por fim, vimos que a Refutação (R) é uma condição de exceção para a 

validade do argumento que pode ser expressada tanto de uma maneira simples 

quanto elaborada em um argumento bem estruturado (contendo todos os 

elementos) e contundente, portanto, como vocês perceberão no discurso, 

precisaremos aceitar refutações melhor fundamentadas e seremos mais exigentes à 

possíveis críticas. Por isso, a partir de agora, vamos tratar esta situação por meio de 

um CONTRA-ARGUMENTO, ou seja, qualquer posicionamento contrário desde que 

este apresente uma estrutura argumentativa completa. Observe o esquema abaixo 

e tente percebê-la em um diálogo. 

 

 
 

Neste ponto é importante relembrar que nenhum esquema representado 

pode ser limitante para os discursos em sala de aula ou no nosso dia a dia, porém, 

reitero o que pretendemos aqui: partir de uma prática estruturada para melhor 

prepará-lo para justificar alegações cuja validade dependa diretamente da coerência 

e fundamentação das evidências. 

Agora que já compreendemos, em parte, as mudanças desta nova etapa, 

tentaremos colocá-las em prática através da atividade ⑤ descrita a seguir. Após a 

leitura, será concedido tempo suficiente para a discussão da questão no pequeno 

grupo formado ao final do 1º Ato, e, para responder esta questão e as que virão 

mais adiante, utilizaremos, a partir de agora, um novo template (reservado na página 

seguinte à atividade) para a construção do argumento, que deverá ser preenchido 

com o posicionamento final e consensual do grupo. Somente quando todos 
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finalizarem este procedimento, será iniciada a primeira sessão discursiva entre o 

grande grupo, que será mediada pelo professor. 

 

 

⑤ 
 

 
 

Desordens genéticas são doenças causadas por alguma anormalidade no DNA de 

um indivíduo, que pode ser causada por uma mutação (hereditária) em apenas um 

segmento de um gene, em mais de um gene ou podem envolver a adição ou subtração de 

cromossomos inteiros. A partir dessas características, as desordens genéticas podem ser 

classificadas em três tipos, de acordo com a causa: Desordem de Gene Único; 

Anormalidades Cromossômicas; e Desordem Multifatorial. O quadro abaixo apresenta as 

principais características de cada uma.  

 

 
Tabela 02 – Tipos de desordens genéticas e suas principais características. 

 

Entendemos que, quando se trata de doenças, independentemente de suas causas, todas 

trazem sofrimento que gostaríamos que fosse evitável. Mesmo assim, pedimos que 

pondere, especificamente, sobre os tipos de desordens genéticas, e argumente sobre qual 

tipo você considera o mais grave (exemplos poderão ser considerados evidências). 

 

* Poderá ser concedido tempo adicional para pesquisa e consideração de novas evidências. 
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QUADRO COMPLEMENTAR 

EXEMPLOS DE DESORDENS GENÉTICAS 
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 . 

  



162 

 

 30 

ARGUMENTO FINAL E CONSENSUAL DO GRUPO – 5º ESTÁGIO 
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6º ESTÁGIO: PROVAS, ALIADOS E INIMIGOS 

O mundo da argumentação científica demanda uma postura diferenciada, 

como discutimos no estágio anterior, além de conhecimento sobre questões da 

ciência que só conseguimos após uma pesquisa dedicada. Para isso, precisaremos 

de uma equipe maior, mais pessoas pensando junto com você, concordando, 

discordando, trazendo novas ideias – diversidade de pensamento. Acho que ficou 

claro o quanto esta jornada possui um contraste drástico com o Mundo Comum, 

onde todos nós viemos. A partir de agora os desafios impostos demandarão mais e 

mais da sua capacidade argumentativa e, talvez, reencontrar seu mentor não será 

mais possível. Espero que você tenha guardado todas as lições que ele te deixou. 

Mas olhe em volta! De maneira alguma você está sozinho... as provações que 

virão adiante, virão acompanhadas de mais encontros e confrontos. O que quero 

dizer com isso...? Em suma, as orientações já foram repassadas e o que se espera de 

alguém como você é um misto de ousadia e reflexão nas suas ações discursivas: 

continue a debater, organize seus pensamentos de uma maneira lógica e busque 

questionar pontos de vista contrários ao seu. 

A partir de agora a prática e a proficiência nos espera, o ritmo será bem 

diferente, e só assim conseguiremos superar o grande desafio que temos pela frente 

e chegar ao fim dessa jornada. Como você já percebeu, o caminho não está sendo 

trilhado somente por você, por isso, existe a possibilidade de novos aliados fazerem 

parte da sua jornada e, para tanto, você poderá escolher um dos grupos para 

complementar sua nova equipe (ou ser escolhido por algum deles). Os grupos 

anteriormente nomeados por uma letra passarão a ser representados por duas letras 

(p.e. Grupo “AB”). Agora, em nova companhia, você será capaz de novas ações e 

novos resultados durante o diálogo em grupo - use isto a seu favor! 

A seguir, iniciaremos um grande debate que será provocado pela atividade 

⑥ deste material. Isso demandará um trabalho significativo do grupo para tentar 

reunir e avaliar as evidências disponíveis, diretamente relacionadas com os 

documentos entregues e apresentados pelo professor no início da aula. Além disso, 

como dito anteriormente, todos os argumentos elaborados continuarão a ser 

organizados através do template sugerido, tendo em vista o aumento na 

complexidade das questões que estamos enfrentando. O grande diferencial deste 

debate será o seguinte: um ou dois componentes do grupo, durante a discussão, 

ficarão responsáveis por fazer anotações em seu próprio formulário sobre os 

elementos utilizados nos argumentos contrários, proferidos em público pelos demais 

grupos que porventura venham a ter uma opinião divergente do grupo.  
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⑥ 
 

 
 

A descoberta da estrutura do DNA e, consequentemente, o entendimento de sua 

função nas células estabeleceu as bases da Engenharia Genética. Em termos de processos 

biotecnológicos, desde o final da década de 1970, tem sido possível o isolamento de um 

gene de interesse, sua manipulação e decorrente introdução de um DNA modificado (ou 

de uma espécie diferente) em um organismo. 

Esta tecnologia é denominada DNA recombinante e constitui o conjunto de técnicas 

que podem ser utilizadas tanto para o estudo dos “mecanismos” de replicação e expressão 

gênica quanto no desenvolvimento de culturas bacterianas modificadas geneticamente 

para a produção de moléculas de interesse humano, como a insulina e a somatotrofina 

(hormônio do crescimento). Ao desenvolvimento das culturas de bactérias modificadas, 

denominamos Clonagem Molecular. 

 

Na sua opinião, o DNA recombinante inserido em uma cepa de bactérias, que, por sua vez, 

irão gerar uma cultura bacteriana de clones geneticamente modificados para expressar 

determinada característica, estará sujeito aos mesmos erros de transcrição e tradução 

inerentes aos processos genéticos básicos de uma célula? 

 

* Sugestão de vídeo complementar à questão: “Mechanism of Recombination” do DNA Learning Center. 

(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8rXizmLjegI) 
 

* Poderá ser concedido tempo adicional para pesquisa complementar. 

 

 

Ao final deste estágio, um representante de cada grupo irá relatar as 

divergências anotadas durante a prática discursiva e julgar a validade e relevância 

delas para o argumento do grupo.  
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ARGUMENTO FINAL E CONSENSUAL DO GRUPO – 6º ESTÁGIO 
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7º ESTÁGIO: APROXIMAÇÃO DA CAVERNA SECRETA 

Você consegue perceber que algo está mudando em você? Talvez exista uma 

disposição diferente para declarar seu ponto de vista sobre questões que “gritam” 

no nosso dia a dia. Talvez você possa sentir alguma insegurança ao se deparar com 

discussões sobre temas que ainda ultrapassam a sua compreensão. Mas, na verdade, 

posso lhe assegurar que isso é bem normal. Você já possui todas as habilidades 

necessárias, mas a cada passo que damos adiante, atravessamos uma zona 

misteriosa que demanda cada vez mais planejamento, reconhecimento e 

organização para conseguirmos fortalecer nosso argumento. 

Para que você perceba o tamanho dessa mudança, concederei mais um 

tempo para uma última reflexão individual antes de seguir sua jornada. Você terá 

um breve vislumbre da diferença entre as suas habilidades atuais e as de pessoas do 

Mundo Comum – só assim poderemos seguir até a caverna secreta e enfrentar os 

últimos estágios dessa jornada. 

Vamos direto ao ponto então: a atividade ⑦ apresenta um problema de difícil 

conclusão, mas, possivelmente você conseguirá elaborar um argumento coerente e 

bem fundamentado a partir das evidências listadas no enunciado. O que quero que 

você faça é bastante simples: após a leitura da questão, elabore seu argumento 

individual em um template um pouco diferente do que utilizamos nos dois estágios 

anteriores. As demais orientações serão apresentadas após a questão. 

 

 

⑦ 
 

 
 

Um Organismo Geneticamente Modificado (OGM) é uma espécie (de ser vivo) cujas 

características foram alteradas através da edição do próprio DNA da espécie ou adição de 

uma pequena quantidade de material genético de outros organismos (neste caso, podem 

ser denominados transgênicos) através de técnicas moleculares para que sejam expressas 

características de outras espécies.  O principal foco das pesquisas genéticas na indústria 

agrícola tem sido na melhoria dos resultados das colheitas e, consequentemente, maior 
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produção de alimentos. Atualmente, a indústria agrícola utiliza essas técnicas em larga 

escala, tendo produzido variações de alimentos geneticamente modificados, como por 

exemplo: o milho, o tomate, a soja e a mandioca. Na tabela abaixo apresentamos algumas 

informações sobre os alimentos citados. 

 

 
Tabela 03 – Exemplos de alimentos geneticamente modificados, principais características e informações 

gerais sobre sua produção. 

 

Na sua opinião, a produção de alimentos geneticamente modificados traz, de fato, algum 

benefício à população? Argumente. 

 

* Caso necessário, peça mais esclarecimentos ao professor a respeito de patentes. 
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ARGUMENTO PESSOAL – 7º ESTÁGIO 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ARGUMENTO DO ALUNO 01 

 

ARGUMENTO DO ALUNO 02 
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Você percebeu que existem outros dois templates em branco abaixo do 

espaço reservado para seu argumento? Espero que você não os tenha preenchido! 

Preciso que siga os seguintes passos: a) procure dois alunos de outras turmas, 

preferencialmente cursando o mesmo ano do Ensino Médio que você, e peça para 

que eles se posicionem frente a reflexão provocada pela atividade ⑦; b) anote o 

argumento do seu interlocutor da maneira que ela for articulada; c) por fim, 

agradeça-o pela colaboração (gratidão é sempre importante!). 

Para concluir este estágio, faça uma análise crítica dos argumentos 

“coletados”, ou seja, explique quais foram os problemas que você observou. Por 

exemplo, se são argumentos ingênuos, se faltam elementos importantes, se a 

opinião apresentada é baseada apenas no senso comum (ignorando as evidências 

apresentadas no texto) ou se repete as evidências sem criar uma ponte entre a 

conclusão e as evidências. De modo complementar, caso o aluno colaborador tenha 

listado EVIDÊNCIAS, julgue se estas realmente sustentam a CONCLUSÃO. Essa 

análise poderá ser feita de maneira livre nos templates reservados aos argumentos 

dos alunos – utilizando, preferencialmente, lápis ou caneta de outra cor.   
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2º ATO (B) 

 

� O Professor poderá promover uma sessão de investigação estruturada em 

Laboratórios de Informática, com roteiros de pesquisa pré-estabelecidos, para dar 

subsídios aos alunos para que se posicionem sobre as atividades ⑧ e ⑨. 

 

Subtema: Organismos Geneticamente 

Modificados 
 

Conteúdo Abordado: 

- Dilema social relacionado ao consumo e produção de alimentos geneticamente 

modificados. 

- Dilema ético relacionado à modificação genética de seres humanos. 

 

Habilidades Argumentativas: 

- Debate de opiniões e tentativa de persuasão.  
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8º ESTÁGIO: PROVAÇÃO 

Jornadas são comumente imprevisíveis, acredito que quando você aceitou o 

chamado não tinha imaginado essa sequência dinâmica de ensinamentos e 

provações que passamos até agora. Mas, como diria C. S. Lewis, “dificuldades 

preparam pessoas comuns para destinos extraordinários”. Todo o caminho que você 

trilhou para chegar até aqui teve um propósito que agora pode parecer bem 

modesto, mas tenho certeza de que a sua experiência lhe rendeu muito mais que o 

cumprimento de um simples objetivo. Caminhamos para um desfecho, o clímax de 

nossa jornada, mas antes teremos que encarar uma grande provação! 

Apresentaremos, na atividade ⑧, uma situação onde você e seu grupo 

deverão se posicionar criticamente frente a um problema comum à nossa sociedade, 

algo que questionará a relação entre ciência e tecnologia frente a pontos de vista 

éticos e valores pessoais. Vocês dedicarão aproximadamente 01 (uma) hora-relógio 

para elaborar uma defesa para a conclusão consensual do grupo, construindo um 

argumento bem fundamentado, com justificativas válidas e suficientes, embasadas 

em evidências científicas válidas. 

O foco principal deste estágio será a persuasão, e, para isso, participarão desta 

atividade um grupo de professores convidados pelo professor da disciplina (dois no 

mínimo e quatro no máximo). A apresentação deverá ocorrer de maneira dialogada 

e será reservada uma sessão de 10~15 minutos para que cada grupo apresente seu 

ponto de vista para a banca, que poderá fazer questionamentos diretos sobre a 

validade do argumento. Mas não esperemos mais, vamos iniciar a atividade ⑧. 

 

 

⑧ 
 

 
 

Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti sofreu um terremoto catastrófico de magnitude 7,0 

na escala Richter, com epicentro próximo à capital do país, devastando toda a cidade de 

Porto Príncipe e causando a morte de aproximadamente 250.000 pessoas. É difícil estimar 

o real número de mortos pela catástrofe porque, nas semanas que se seguiram, diversas 
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outras pessoas foram vitimadas por complicações em ferimentos, fome e doenças (como 

uma subsequente epidemia de cólera). Prontamente, diversos países do mundo 

colaboraram com ajuda humanitária para o desastre, mobilizando expedições de resgate, 

socorro médico, distribuição de alimentos e recursos monetários. 

Mais da metade da população haitiana depende diretamente da agricultura, que 

tem foco, principalmente, na exportação de manga, cacau e café. Em geral, mais da metade 

das demandas alimentícias da população depende de importações (~80% do arroz 

consumido no país), o que serve para constatar que, mesmo antes do desastre, a população 

já enfrentava (e ainda enfrenta) pobreza e subnutrição. Após o sismo de 2010, a produção 

agrícola foi comprometida e havia sérias preocupações do governo de que o país não 

conseguisse sementes de boa qualidade para a safra desse ano, o que prejudicaria, 

principalmente, o desempenho da agricultura de subsistência. 

No mês seguinte ao desastre, a empresa multinacional Monsanto ofertou mais de 

475 toneladas de sementes de milho e de hortaliças através do projeto WINNER. O 

cronograma do projeto contava com uma distribuição inicial de sementes híbridas e, 

posteriormente, o país passaria a receber sementes geneticamente modificadas para o 

melhor cultivo com fertilizantes e defensivos agrícolas específicos. Parte das sementes seria 

doada de imediato aos agricultores e o restante seria estocada pelo governo para revenda 

a “preços simbólicos” (mais baratos que sementes convencionais) para as próximas 

plantações. Basicamente, a doação consistia em uma parceria da empresa com o país para 

a “modernização” e aumento do desempenho da produção dos pequenos agricultores 

locais e balanceamento das refeições da população em geral. 

No início de maio do mesmo ano, Joana Ford, Ministro da Agricultura do Haiti foi a 

público alegar que receberia a doação sementes híbridas da Monsanto, porém, se recusaria 

a receber as sementes geneticamente modificadas por não possuírem a capacidade de 

gerenciar organismos desse tipo (OGM) no país, além de não disporem de uma lei 

regulamentadora sobre seu cultivo. No mês subsequente, movimentos ligados aos 

agricultores queimaram grande parte das sementes doadas inicialmente e, em 4 de junho 

do mesmo ano, organizaram uma marcha em protesto à doação da Monsanto, acusando 

a multinacional de tentar estabelecer uma relação de dependência dos agricultores à 

empresa.  

 

Na sua opinião, os agricultores do Haiti deveriam ou não ter aceitado a doação de sementes 

geneticamente modificadas da empresa Monsanto? Argumente com a intenção de 

persuadir um público razoável.  

 

* Sugestão de vídeo complementar à questão: “Quem é a Monsanto?” da Monsanto Brasil. (Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HZENvVGr9DA). 
 

* A Página seguinte apresenta informações complementares sobre os tipos de sementes (Comuns e OGM). 
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Informações complementares sobre os tipos de sementes 

Geneticamente modificadas Comuns 

 As sementes são patenteadas e pertencem à 
empresa fornecedora; 

 Os agricultores não poderão reutilizar as 
sementes e, consequentemente, terão de 
comprar da empresa fornecedora; 

 As plantações são mais resistentes à 
pesticidas e ao ataque de insetos e fungos; 

 É estimado que a produção agrícola renda 
por hectare, em média, o dobro de uma 
colheita convencional; 

 Possuem melhor produção com o uso de 
fertilizantes e defensivos agrícolas 
(agrotóxicos) vendidos pela mesma 
empresa. 

 As sementes pertencem aos agricultores 
que, geralmente, reservam parte das 
sementes da colheita para o próximo 
plantio; 

 As plantações são susceptíveis ao ataque 
de insetos e fungos; 

 Fazem parte do patrimônio genético e 
cultural do país; 

 Rendimento convencional, atendendo 
(ainda) de maneira ineficaz a demanda 
alimentar da população; 

 Plantações para subsistência utilizam 
defensivos agrícolas (agrotóxicos) em 
menor quantidade. 

 

 

 

Reservamos na página seguinte um template semelhante aos que foram 

utilizados durante o 2º Ato (A) para melhor organizar seus dados, mas fique à 

vontade para utilizar os recursos que considerar necessários para que você e os 

demais do grupo possam passar por mais esse desafio.  
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ORGANIZAÇÃO DO ARGUMENTO DO GRUPO – 8º ESTÁGIO 
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9º ESTÁGIO: RECOMPENSA 

Você acaba de sair vitorioso frente ao desafio mais difícil desta jornada. Os 

convidados estremeceram frente a força do seu argumento e da sua competência 

em articular seu raciocínio em defesa da sua ideia. Chegamos a um estágio de nossa 

jornada em que, aparentemente, somos invulneráveis a qualquer desafio que 

porventura venha a nos ser imposto. É hora de comemorarmos nossa vitória sobre 

as forças hostis do Mundo Especial! Saímos da caverna e seguiremos o caminho de 

volta – cumprimos nossa missão! 

Antes de ir, saiba que os habitantes do Mundo Especial prepararam algo 

especial para festejar, mas, como você já deve ter percebido, eles são extremamente 

apegados à essa tradição da argumentação e vão querer debater novos temas 

durante os festejos! 

A atividade ⑨, apresentada a seguir, traz um questionamento simples, para 

um debate informal enquanto provamos pela última vez das delícias e dos costumes 

desse mundo especial. 

 

 

⑨ 
 

 
 

Com os avanços biotecnológicos dos últimos anos, as técnicas de manipulação de 

DNA têm se tornado cada vez mais seguras e precisas, principalmente com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica CRISPR-CAS9 em 2015, a partir da pesquisa 

de um grupo coordenado por Jennifer Doudna (da Universidade da Califórnia, em 

Berkeley), que abriu diversas possibilidades para a edição do genoma de qualquer 

organismo vivo, além de simplificar e baratear bastante o processo como um todo. As 

possibilidades são infinitas. Levando em consideração a precisão dessa técnica nas práticas 

de alteração genéticas, os cientistas passaram a considerar e sugerir possibilidades de se 

realizar modificações genéticas em bebês humanos, para que os mesmos possam 

apresentar características como resistência ou imunidade a determinadas doenças e maior 

expectativa de vida e, até mesmo, a pré-seleção de características físicas, como altura, cor 
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dos olhos e cabelo – a ideia de se modificar embriões geneticamente é conhecida na 

comunidade científica como designer babies, ou bebês projetados. 

 

Levando em consideração a ideia apresentada nesta questão, você considera correto a 

modificação genética de embriões para que os bebês possuam características físicas 

selecionadas? 
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3º ATO 

 

� O Professor, no início da aula, deverá apresentar um artigo clássico da área da 

disciplina como exemplo, e, em seguida, com o objetivo de subsidiar a realização do 

que será proposto nas atividades ⑩, ⑪ e ⑫, deverá entregar para cada grupo um 

texto científico sobre temas contemporâneos relacionados ao conteúdo estudado. 

 

Subtema: “Genética e...” 
 

Conteúdo Abordado: 

- Análise de textos científicos relacionados à Genética. 

- Discussões com o tema gerador “Genética e...”. 

- Produção textual sobre Genética. 

 

Habilidades Argumentativas: 

- Análise sobre a estrutura argumentativa de textos científicos e apropriação de práticas 

argumentativas na comunidade científica.  
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10º ESTÁGIO: O CAMINHO DE VOLTA 

Você pode não ter percebido, mas durante sua caminhada pelo Mundo 

Especial forças maiores foram desafiadas, e elas não te deixarão descansar em paz 

enquanto não provarem que você estava enganado. Elas farão de tudo para plantar 

dúvidas sobre suas capacidades e você não poderá deixar que isso aconteça. Na sua 

tentativa de retorno, você precisará fugir das acusações que lhe possam recair! Estou 

certo de que isso não acontecerá sem que novas provações se apresentem nesse 

caminho de volta. 

Utilizaremos este último Ato da nossa jornada como preparação para a nossa 

redenção e domínio final do problema. Para tanto, A atividade ⑩ traz uma proposta 

de reflexão sobre um texto científico disponibilizado pelo professor para que você 

possa pensar criticamente sobre o tema durante a leitura. 

 

 

⑩ 
 

 
 

Considerando as possibilidades e as consequências da aplicação de novas técnicas 

em pesquisas, tratamentos, exames, etc, relacionados à Genética e Biotecnologia, podemos 

constatar que as discussões sobre temas pertinentes a este conteúdo são sempre 

carregadas de aspectos éticos e sociais. Pensando em aprofundar o debate sobre questões 

que abordem esses aspectos, apresentaremos a seguir quatro textos científicos retirados da 

revista Scientific American, especificamente sobre temas contemporâneos relacionados ao 

conteúdo de Genética.  

 

Genética e... Inteligência 
 

Texto I – “A Inteligência é Hereditária?” por Robert Plomin. 
 

 

Genética e... Raça 

Texto II – “Teste de ancestralidade de DNA pode tornar você 
mais racista?”, por Sasha Kimel & Jonas Kunst. 
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Genética e... Clonagem 

Texto III – “As questões éticas em torno da Clonagem mudaram 
desde Dolly?”, por John Loike. 

 

Genética e... Bebês 

Texto IV – “Conselheiros dos EUA destacam caminho para bebês 
geneticamente modificados”, por Sara Reardon. 

 

Durante a leitura individual e discussão do texto em grupo, façam uma reflexão sobre as 

seguintes questões: 

1- A opinião dos autores está clara? 

2- Você concorda com a opinião dos autores? 

3- Os autores citam dados suficientes para apoiar suas alegações? 

4- O que é discutido no texto possui algum impacto na sua vida? E na sociedade 

em geral? 

 

No pequeno grupo, após uma breve discussão, vocês deverão identificar os 

elementos do argumento que estamos familiarizados: CONCLUSÃO, GARANTIA e 

EVIDÊNCIAS. Reservaremos um template, após os textos, no qual vocês deverão 

preencher com as informações solicitadas. 
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TEXTO I 
 

 “A inteligência é hereditária?” 

Robert Plomin 

 

Cientistas têm investigado esta questão há mais de um século e a resposta é clara: 

as diferenças entre as pessoas em testes de inteligência são substancialmente o resultado 

de diferenças genéticas. 

Mas, vamos descompactar essa frase. Estamos falando de diferenças médias entre 

as pessoas e não sobre os indivíduos. A inteligência de uma pessoa pode ser desviada do 

seu potencial genético, por exemplo, por uma doença na infância. Por genética, queremos 

dizer as diferenças que passaram de uma geração para a outra através do DNA. Se todos 

nós compartilhamos 99,5% de nossos três bilhões de pares de bases de DNA, então apenas 

15 milhões de pares de base do DNA nos separam geneticamente. Devemos, ainda, notar 

que os testes de inteligência incluem exames diversos da capacidade cognitiva e 

habilidades aprendidas na escola. A inteligência, mais apropriadamente chamada de 

capacidade cognitiva geral, reflete o desempenho de alguém através de uma ampla gama 

de testes variados. 

Os genes fazem uma diferença substancial, mas não são toda a história. Eles 

respondem por cerca de metade de todas as diferenças de inteligência entre as pessoas, 

então metade não é causada por diferenças genéticas, o que fornece um forte apoio para 

a importância dos fatores ambientais. Esta estimativa de 50% reflete os resultados de 

gêmeos, adoção e estudos de DNA. A partir deles, sabemos, por exemplo, que mais tarde 

na vida, as crianças adotadas longe de seus pais biológicos no nascimento são tão 

semelhantes aos seus pais biológicos como as crianças criadas por seus pais biológicos. 

Da mesma forma, sabemos que os pais adotivos e seus filhos adotados, geralmente, não 

se assemelham uns aos outros em inteligência. 

Pesquisadores estão agora procurando os genes que contribuem para a inteligência. 

Nos últimos anos, aprendemos que muitos, talvez milhares, dos genes de pequeno efeito 

estão envolvidos. Estudos recentes de centenas de milhares de indivíduos encontraram 

genes que explicam cerca de 5 por cento das diferenças entre as pessoas em inteligência. 

Este é um bom começo, mas ainda é um longo caminho de 50 por cento.  
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Outro achado recente particularmente interessante é que a influência genética na 

inteligência medida parece aumentar ao longo do tempo, de cerca de 20% na infância a 

40% na adolescência e 60% na idade adulta. Uma possível explicação pode ser que as 

crianças procuram experiências que se correlacionam com suas propensões genéticas. 

A capacidade de prever o potencial cognitivo do DNA pode ser extremamente útil. 

Os cientistas podem usar o DNA para tentar mapear as vias de desenvolvimento que ligam 

genes, inteligência, cérebro e mente. Em termos de implicações práticas, sabemos há 

décadas sobre centenas de raras desordens de um único gene e anormalidades 

cromossômicas, como a síndrome de Down, que resultam em deficiência intelectual. 

Encontrar genes adicionais que contribuam para a deficiência intelectual pode ajudar-nos 

talvez a prevenir ou, pelo menos, melhorar esses desafios cognitivos. 

 

Fonte: Scientific American MIND – Neuroscience. 
(Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/article/is-intelligence-hereditary/>)  
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TEXTO II 
 

 “Teste de ancestralidade de DNA pode tornar você mais racista?” 

Sasha Kimel & Jonas Kunst 

 

O uso de kits de ancestralidade de DNA como 23andMe e AncestryDNA está 

crescendo rapidamente, com 3 milhões de testes vendidos em todo o mundo. Assim como 

Oprah, Príncipe William e inúmeras celebridades em PBS's Finding Your Roots, agora você 

pode obter uma medida percentual de como seu DNA se sobrepõe com todas as principais 

categorias “raciais”. Só é preciso menos de 200 dólares, uma amostra de saliva e uma 

espera de seis semanas. 

Nossa pesquisa recente, publicada no Boletim de Personalidade e Psicologia Social, 

sugere que os resultados obtidos podem ter consequências drásticas para seu grau de 

racismo e hostilidade para com os outros. 

Enquanto as diferenças de DNA dos grupos foram enfatizadas no genocídio de 

Ruanda e da Bósnia, as iniciativas de paz destacaram as semelhanças dos grupos étnicos 

em um esforço para promover a paz. Isso nos levou a perguntar: quais são os efeitos reais 

de descobrir que seu DNA é geneticamente semelhante ou diferente de outra população? 

Em nossa primeira experiência, os participantes judeus e árabes leram um artigo de 

notícias citando um estudo científico que relatou altas semelhanças genéticas ou altas 

diferenças genéticas entre os dois grupos. Pouco depois, medimos seus estereótipos racistas 

uns com os outros e descobrimos que os artigos que os participantes leram afetaram 

drasticamente suas atitudes: quando aprenderam sobre as diferenças genéticas, em vez das 

semelhanças, caracterizaram o outro grupo como mais violento, hostil e mau. 

Em uma experiência separada, testamos se os nossos resultados também poderiam 

afetar o comportamento hostil real. Aqui, levamos os participantes judeus a acreditar que 

eles estavam jogando um simples jogo computadorizado com um adversário árabe sentado 

em outra sala. Se o participante judeu ganhasse, eles poderiam dar a seu oponente uma 

explosão alta de ruído - até a intensidade de um alarme de incêndio. Surpreendentemente, 

os participantes judeus que tinham aprendido sobre as diferenças genéticas "puniam" o 

suposto oponente árabe com explosões de ruído mais intensas do que aqueles que tinham 

aprendido sobre as semelhanças genéticas.  
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Mas, o aprendizado sobre semelhanças ou diferenças genéticas também pode 

alterar o apoio das pessoas à guerra? Para testar isso, em um terceiro experimento - 

executado fora do laboratório - nós alocamos aleatoriamente participantes judeus para ler 

um de nossos vários artigos de notícias e, em seguida, avaliar o seu apoio à pacificação 

com os palestinos. Aqui, nossos resultados sugeriram que a aprendizagem sobre 

similaridades genéticas poderia ser uma intervenção eficaz para reduzir conflitos. 

No entanto, quando finalmente levamos o estudo a Israel - um contexto de violência 

contínua e visões negativas profundamente enraizadas - encontramos algo bem diferente. 

Aqui, aprender sobre as diferenças genéticas era realmente impactante. Neste experimento 

de campo conduzido em comboios de passageiros israelenses, judeus israelitas apoiaram 

a violência e as políticas de guerra em relação aos palestinos muito mais depois de ler 

sobre suas diferenças genéticas com árabes. 

Porque é extremamente comum obter resultados de análise de ancestralidade de 

DNA que mostrem sobreposição zero com outras populações ancestrais - populações que 

muitos de nós já têm opiniões negativas sobre - e porque as diferenças genéticas também 

são enfatizadas na retórica genocida, esse achado é especialmente alarmante. 

Sugerimos que os serviços de ancestralidade de DNA nos lembrem de que nossos 

resultados de ancestrais são, na verdade, baseados em muito menos de 0,1% de nossos 

genes. Também sugerimos que organizações como o International Crisis Group e o 

Genocide Watch prestem atenção quando a propaganda destacar as diferenças genéticas 

dos grupos em conflito. A mídia popular também deve ser muito cautelosa ao relatar a 

genética dos grupos. Notícias e artigos de revistas estão frequentemente relatando o grau 

de sobreposição de DNA entre grupos com história de conflito - hutus e tutsis, judeus e 

árabes, europeus brancos e ciganos, russos e ucranianos, ingleses e irlandeses - mas 

raramente deixam claro que há nenhuma base genética para a raça. 

Até então, ao encontrar informações sobre como nosso DNA é diferente de outras 

populações, devemos lembrar que essas variações são de fato minúsculas. Se não, isso 

pode ter consequências drásticas.  
 

Fonte: Scientific American - Guest Blog. 
(Disponível em: <https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/can-dna-ancestry-testing-make-

you-more-racist/>)  
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TEXTO III 
 

 “As questões éticas em torno da Clonagem mudaram desde Dolly?” 

John Loike 

 

Ian Wilmut, antes de seu anúncio de 1997 de que havia clonado com sucesso uma 

ovelha chamada Dolly, contratou uma empresa de relações públicas. Wilmut e seus colegas 

suspeitaram que a ideia de clonar um mamífero provocaria grandes preocupações éticas 

em todo o mundo e sentiram que tinham que deixar absolutamente claro que a clonagem 

reprodutiva humana não era o objetivo de sua pesquisa - que Dolly foi clonada para o 

propósito puramente comercial de produzir fármacos no leite animal a um custo 

significativamente inferior aos métodos comerciais convencionais. De fato, em seu artigo 

da Nature descrevendo o experimento, eles omitiram as palavras "clone" e "clonagem" 

inteiramente, usando o termo mais obscuro e moralmente neutro "transferência nuclear de 

células somáticas" (SCNT). Na verdade, quando meus colegas e eu publicamos um 

documento de acompanhamento sobre a Dolly na Nature Genetics em 1999, a revista 

também nos pediu para não usar o termo carregado, presumivelmente para evitar levantar 

preocupações éticas. 

Mas as precauções de Wilmut e seus colegas não impediram uma investida de 

reivindicações que esta tecnologia poderia ser aplicada também à clonagem humana e 

que violaria consequentemente diversos princípios éticos. Algumas preocupações eram: 

que os mamíferos clonados tinham um risco de desenvolver problemas de saúde maior que 

a média; Que a SCNT criou um perigoso precedente que poderia levar, em última análise, 

a criar bebês; E que os cientistas não devem "brincar de Deus". 

Não é de se admirar que a pesquisa Gallup de 1998 revelou que o público se 

posicionava de forma esmagadora contra a clonagem humana. Muitos cientistas acreditam 

que essas preocupações éticas impediram Wilmut de receber o Prêmio Nobel. 

No entanto, a pesquisa da SCNT levou a muitos resultados importantes. Um dos 

mais recentes foi relatado em um inovador artigo de 2013 por Shoukhrat Mitalipov e seus 

colegas. Ele descreveu o uso bem-sucedido da fertilização in vitro (FIV) e da tecnologia 

SCNT para transferir material genético de qualquer célula somática em um ovócito 

humano.  O principal objetivo foi utilizar esta tecnologia para gerar células-tronco 

específicas de pacientes; também poderia permitir que as mulheres com doenças 
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mitocondriais tenham filhos saudáveis. Funciona da seguinte maneira: um núcleo é obtido 

a partir do óvulo de uma mulher com uma mutação em seu DNA mitocondrial e é 

transferido para um óvulo enucleado de uma mulher com mitocôndrias saudáveis. Este 

ovócito reconstituído é então fertilizado, via FIV, e implantado na mulher com as mutações 

mitocondriais para gerar uma criança saudável. Estudos recentes no Reino Unido relatam 

que este tratamento é suficientemente seguro para iniciar ensaios em seres humanos. 

Mas as mesmas preocupações éticas levantadas por Dolly se aplicam aqui também, 

junto com uma nova. A tecnologia que pode criar embriões livres de doenças mitocondriais 

hereditárias requer que três indivíduos doem seu DNA para a criança: o doador de 

esperma, a mulher com uma doença mitocondrial genética e a mulher que doa 

mitocôndrias saudáveis. Isto leva a duas questões centrais: A criação de embriões de mais 

de dois pais genéticos viola um princípio ético? E, de maneira mais prática, quem são os 

pais da criança? 

Alguns eticistas acreditam que, como a quantidade de DNA mitocondrial doado é 

inferior a 0,2 por cento do DNA total, pode ser considerado irrelevante na atribuição da 

paternidade. Mas outros apontam para a importância do DNA mitocondrial na 

embriologia, e argumentam que a doadora de mDNA deve compartilhar a maternidade 

com a doadora de óvulos. 

Acredito que se esta tecnologia de substituição mitocondrial "controversa" começar 

a gerar crianças saudáveis, a dinâmica ética irá mudar drasticamente para o endosso da 

SCNT. Lembre-se das preocupações éticas globais que surgiram em 1978, após o 

nascimento do primeiro bebê de proveta, Louise Brown, e o temor de que essa tecnologia 

fosse usada para criar bebês projetados. 

No entanto, hoje em dia, mais de cinco milhões de bebês têm nascido usando FIV 

e a maioria do público agora apoia esta tecnologia. Da mesma forma, o público agora 

aceita outra tecnologia baseada em FIV - o uso de diagnóstico genético pré-implantação 

para selecionar embriões saudáveis para a FIV. A lição da história é clara: as biotecnologias 

que resultam em uma melhora médica global, como a geração de crianças saudáveis, 

serão prontamente aceitas pelo público e pela comunidade médica, apesar das 

preocupações éticas e mesmo religiosas, especialmente à medida que os cientistas 

continuam a melhorar a segurança da SCNT e de outras tecnologias.  

Eu prevejo que, quando o primeiro bebê saudável poupado uma doença 

mitocondrial incapacitante for destaque no YouTube e Facebook, o mundo vai aceitar esta 
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tecnologia, apesar das preocupações éticas. A intensa paixão e desejo de pessoas que 

querem filhos saudáveis é uma força extremamente poderosa na superação de muitas 

barreiras éticas e desafios em tecnologias de clonagem. 

 

Fonte: Scientific American - Guest Blog. 
(Disponível em: <https:// https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/have-the-ethical-

questions-surrounding-cloning-changed-since-dolly/>)  
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TEXTO IV 
 

 “Conselheiros dos EUA destacam caminho para bebês geneticamente modificados” 

Sara Reardon 

 

Os cientistas devem ser autorizados a modificar embriões humanos destinados a 

implantação no útero para eliminar doenças genéticas devastadoras, como anemia 

falciforme ou fibrose cística - uma vez que as técnicas de edição de genes avançar 

suficientemente para uso em pessoas e restrições adequadas estão em vigor. Essa é a 

conclusão de um relatório de 14 de fevereiro das Academias Nacionais de Ciência, 

Engenharia e Medicina dos EUA. 

O documento de 261 páginas segue uma cúpula das Academias Nacionais de 

2015 que reuniu cientistas, especialistas em ética, especialistas legais e grupos de pacientes 

de todo o mundo. Os organizadores da reunião queriam avaliar as preocupações sobre a 

edição da linhagem germinativa humana: modificações genéticas em embriões, esperma 

ou óvulos que possam ser transmitidas aos descendentes. 

Dada a série de questões científicas, éticas e legais que cercam a questão, os 

organizadores concluíram na época que os cientistas ainda não deveriam realizar a edição 

de linhas germinativa em embriões destinados a estabelecer uma gravidez. Mas, eles 

decidiram que era aceitável a alteração de embriões humanos em laboratório em prol da 

pesquisa básica. 

O último relatório baseia-se no consenso anterior e delineia limites estritos sob os 

quais os cientistas poderiam prosseguir no futuro. Recomenda a restrição da técnica a 

condições médicas severas para as quais não existe outro tratamento. Ele também apela 

para a cooperação internacional, a estrita regulamentação e supervisão estruturada, o 

contributo do público para as decisões e acompanhamento de longo prazo às crianças que 

venham a ter o genoma editado. O relatório acrescenta que, por enquanto, a edição do 

genoma não deve ser usada para aprimoramento humano, como melhorar a inteligência 

de uma pessoa ou dar-lhes super-força. 

 

GERENCIANDO O INEVITÁVEL 

Os avanços científicos estão tornando a ideia de criar bebês geneticamente 

modificados mais que uma possibilidade, diz Alta Charo, uma bioeticista da universidade 

de Wisconsin-Madison e coautora do relatório. Durante o ano passado, ela disse, os 
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pesquisadores fizeram progressos na compreensão e prevenção das maneiras pelas quais 

as técnicas de edição do genoma, tais como CRISPR causam mutações não intencionais - 

um passo necessário antes de usar tais métodos em embriões humanos. 

"Até agora, temos falado apenas hipoteticamente e a maioria das pessoas assumiu 

que simplesmente não se faria isso", disse Charo. "Não estamos dizendo que você tem que 

ou você deve, mas estamos dizendo que se você puder cumprir esses critérios, é 

permissível." 

Em parte, as recomendações das Academias Nacionais estão tentando antecipar o 

inevitável. "Estamos muito conscientes de que o turismo médico é um fato da vida global 

agora", diz Charo. Uma vez que a edição do genoma humano provou ser eficaz, os clínicos 

que trabalham em países com poucas regulamentações e condições potencialmente 

inseguras podem começar a modificar embriões e implantá-los em pacientes. "Nós 

certamente não queremos ver a mesma coisa nos Estados Unidos”, diz Charo, "e uma 

proibição poderia exacerbar o problema". 

 

A LUZ VERDE 

George Church, geneticista da Universidade de Harvard, em Cambridge, 

Massachusetts, acha que as recomendações são sensatas. Ele diz que seguem o caminho 

normal para aprovação de drogas, em que uma terapia é testada e aperfeiçoada em casos 

médicos convincentes antes de ser usado por razões não médicas. 

Mas, os dois propósitos podem ser difíceis de afastar e o “sinal verde” para o uso 

médico "abre a porta em direção ao aprimoramento", diz Church. Por exemplo, os 

pesquisadores mostraram que um gene chamado GRIN2B é um dos muitos ligados ao 

transtorno do espectro do autismo. Já mutações que aumentam a quantidade de proteína 

GRIN2B produzida no corpo também têm sido conectadas a habilidades cognitivas mais 

elevadas. A modificação do gene para prevenir o autismo pode acabar aumentando os 

receptores em comparação com a população em geral, diz Church. 

No entanto, ele está contente que as academias e muitas outras organizações estão 

abordando a questão agora. "O momento de fazer com que todos se preocupem com isso 

é agora, antes que a segurança e a eficácia sejam comprovadas", diz ele. "Assim que eles 

forem comprovados, é muito difícil negar isso às pessoas". 

 

Fonte: Scientific American Nature – Biotech. 
(Disponível em: < https://www.scientificamerican.com/article/u-s-science-advisers-outline-path-to-

genetically-modified-babies/>)  
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ANÁLISE DO ARGUMENTO DO TEXTO – 10º Estágio 
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11º ESTÁGIO: RESSURREIÇÃO 

Os passos que vocês seguiram no estágio anterior, com a análise do texto e 

reflexão sobre a atividade ⑩, servirão de base para a composição de um 

documento final para esta jornada. O referido documento consistirá em um Ensaio 

Argumentativo e deverá seguir uma linha de evidências baseada em múltiplas 

representações de dados, coordenando sua escrita através de proposições para um 

argumento, relacionando-as por meio de níveis epistêmicos (Kelly e Takao, 2002; 

Kelly, Regev e Prothero, 2007) para a formação de uma garantia dotada de conteúdo 

relevante que venha a validar a alegação consensual do pequeno grupo, de uma 

maneira persuasiva, no grande grupo. 

Seguindo os níveis, vocês deverão partir de I) descrições de dados, II) avaliar 

as tendências e o III) relacionamento entre teoria e dados, IV) apresentar exemplos 

de modelos ou teorias, e/ou V) desenvolver modelos ou teorias, e, por fim, VI) 

apresentar conhecimentos gerais além dos dados disponíveis. De modo a facilitar 

sua compreensão, apresentamos a seguir um exemplo de organização em níveis 

epistêmicos aplicados ao artigo apresentado no início da aula sobre a proposição 

da estrutura do DNA, de Watson e Crick (1953).  
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Essa sequência vai nos permitir construir e avaliar argumentos mais longos e 

de estrutura mais complexa, nos quais os níveis I e II demandam apenas relatos e 

observações dos dados disponíveis e os demais níveis, do III ao VI, demandarão 

interpretações para se chegar a uma conclusão (ou conclusões) bem embasada no 

conhecimento científico. Parece uma tarefa muito difícil, mas tenho certeza que 

vocês não terão problemas em cumpri-la. 

A atividade ⑪, a seguir, apresenta uma pergunta de pesquisa para o tema 

escolhido pelo grupo, com o intuito de auxiliar na investigação para fundamentar o 

Ensaio Argumentativo proposto. Na página 57 vocês encontrarão um modelo para 

organização dos dados e considerações para o Ensaio Argumentativo através de 

níveis epistêmicos. É importante lembrar que os níveis não precisam ser escritos em 

sequência, basta apenas que o argumento final seja sustentado desta maneira. 

 

 

⑪ 
 

 
 

Dando continuidade à reflexão sobre os temas abordados na atividade ⑩, vamos 

iniciar a elaboração de um Ensaio Argumentativo em grupo, que será fundamentado a partir 

de uma questão de pesquisa, específica de cada tema, para auxiliar na investigação e 

preparação do esboço para o documento final.  

 

Tema Questões de Pesquisa 

Genética e...  
Inteligência 

 

“O ‘coeficiente’ genético de inteligência é determinístico sobre as 
capacidades cognitivas de um indivíduo?” 
 

Genética e... 
Raça 

 

“Existem bases genéticas para o conceito de raça? Caso existam, elas 
realmente devem ser consideradas?” 
 

Genética e... 
Clonagem 

 

“As técnicas de clonagem terapêutica devem ser utilizadas como meio 
para obtenção de células-tronco?” 
 

Genética e... 
Familía 

 

“A pré-seleção de traços genéticos deve ser utilizada para prevenir 
doenças hereditárias?” 
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A estrutura do documento (esboço) deve apresentar, de maneira clara, a opinião 

consensual do grupo, a descrição dos dados que levaram em consideração e suas 

tendências, o conhecimento científico e geral relacionado, além de modelos e exemplos, 

encadeados de maneira lógica e organizada, trazendo, se possível, algum novo 

conhecimento sobre posicionamentos éticos e sociais sobre o tema. 

 

* Um modelo para elaboração do esboço para o ensaio argumentativo está disponível no link abaixo: 

(https://drive.google.com/open?id=0B9cx4Lg_L93RRzZ4QlNmYzBNR00) 
 

* O professor irá disponibilizar, além da carga horária prevista para esta etapa, um encontro de orientação 

com cada grupo, onde serão dadas orientações sobre o andamento da pesquisa e revisão do esboço. 
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ENSAIO ARGUMENTATIVO (ESBOÇO) 

Tema: “Genética e...” _________________ 

Pergunta de pesquisa: “__________________________________________________________?” 

Título: _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

NÍVEIS 

EPISTÊMICOS 
TEXTO 

 

I 

Descrição de 

Dados 

 

 

 

 

 
 

II 

Avaliação das 

Tendências 

 

 

 

 

 
 

III 

Relação entre 

Teoria e Dados 

 

 

 

 

 
 

IV 

Exemplos de 

Modelos e 

Teorias 

 

 

 

 

 
 

V 

Desenvolvimento 

de Modelos ou 

Teorias 

 

 

 

 

 
 

VI 

Geração de 

Novo 

Conhecimento 
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12º ESTÁGIO: RETORNO COM O ELIXIR 

Está acabado. Finalmente você está de volta ao lugar de onde partiu. Você 

conseguiu demonstrar empenho e perseverança no cumprimento de todos os 

desafios que lhe foram apresentados. Estou certo, e creio que você já percebeu, que 

seu olhar sobre determinadas questões relacionadas ao conhecimento, geral ou 

disciplinar, está complemente diferente, treinado, se preferir. Agora que estamos de 

volta, nossos comuns vão querer saber por onde andamos e o que fizemos. 

Para isso, precisaremos contar nossa história de uma maneira adequada, que 

demonstre todo o nosso conhecimento adquirido. Precisamos elaborar nosso Relato 

Final, algo que colocará definitivamente nosso nome na história do Mundo Comum 

e seremos lembrados de agora em diante. 

A partir daqui, já podemos abandonar os esquemas e nos dedicaremos à 

escrita livre do Ensaio Argumentativo, onde vamos expor nosso posicionamento 

sobre a temática escolhida. Mesmo que não deva existir um modelo básico, sempre 

devemos levar em consideração os elementos do argumento para facilitar sua 

elaboração e deixá-lo mais completo. 

A atividade ⑫ apresentará as orientações necessárias para nossa última 

empreita, e, para isso, você utilizará os dados, as interpretações e os argumentos 

pesquisados e/ou elaborados nos estágios 10º e 11º, de maneira a apresentar uma 

progressão de suas ideias no decorrer deste último Ato. O objetivo final será a 

conclusão e apresentação do Ensaio Argumentativo desenvolvido. 

 

 

⑫ 
 

 
 

Esta última atividade consiste na reunião das informações contidas no esboço 

elaborado durante a atividade ⑪ organizado em um documento final contendo a 

descrição do Tema, um Título, os Autores e Orientador, a Estrutura do Ensaio (com o 

desenvolvimento ordenado dos argumentos desenvolvidos pelo grupo), e, por fim, a 



195 

 

 63 

Conclusão do grupo. Após a entrega deste documento final, o grupo deverá preparar uma 

apresentação para um público restrito, determinado pelo professor, como modo de 

divulgação do trabalho desenvolvido nesta última etapa da Unidade Didática. 

 

* Recomenda-se que o professor promova uma apresentação pública para outras turmas, preferencialmente 

na feira de ciências da escola ou em eventos acadêmicos de natureza semelhante. 

 

 

Parabéns a todos que chegaram até aqui, mas este é apenas o final dessa 

jornada. Muitas outras ainda o esperam nessa longa vida. Estou certo de que você 

precisará se aventurar por muitos Mundos Especiais que existem espalhados por aí, 

só bastará que você atenda a um novo chamado. Mas estas serão outras histórias 

que serão contadas de maneiras diferentes e por pessoas diferentes. Acredite, seus 

feitos serão sempre lembrados por mim. 

Enfim, esperamos que este material possa ter trazido satisfação semelhante à 

de ter lido um bom livro, quando sempre achamos que despertamos para algo novo 

e diferente após a leitura. Obrigado por todo o tempo dedicado a esta missão, que 

acabou sendo comum a alguns e tendo a participação de tantos outros. Até algum 

dia!  
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