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RESUMO 

Há um consenso na literatura atual que considera a argumentação como um processo 

importante no discurso da ciência, a qual deve ser promovida em sala de aula. Neste 

contexto, ensinar os estudantes a argumentarem cientificamente é um objetivo 

pedagógico, apesar de estudos sinalizarem que eles têm dificuldades em construir 

argumentos de qualidade. Diante desse cenário, o objetivo desse trabalho foi propiciar 

situações para desenvolver habilidades argumentativas em estudantes do ensino médio do 

IFRN a partir de uma atividade experimental intitulada “Metabolismo energético nos 

vegetais: fotossíntese e respiração” e estruturada a partir da perspectiva Predizer-

Observar e Argumentar. Ao fim da intervenção foram avaliados o discurso oral e os 

argumentos escritos produzidos pelos grupos de estudantes utilizando, respectivamente, 

os Modelos de Jiménez-Aleixandre (1998) e Mcneill et al. (2006) adaptados. Como 

resultado da intervenção os grupos produziram argumentos bem estruturados, 

apresentando dados, justificativas, conhecimento básico e conclusão, e com o conteúdo 

específico aceito pela comunidade científica. Como resultados observamos que após as 

atividades os estudantes apresentaram argumentos escritos parcialmente válidos e/ou 

totalmente válidos. O grupo 01 revelou melhor coordenação entre os elementos do 

argumento quando comparado ao grupo 02. Diante dos resultados podemos sinalizar que 

é possível ensinar aos alunos a argumentarem a partir de atividades experimentais 

estruturadas na perspectiva Previsão-Observação-Argumentação.  

PALAVRAS CHAVES: Ensino de Biologia. Fotossíntese. Respiração. Argumentação. 

Predizer-Observar-Argumentar.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

There is an important process in the discourse of science, which should be promoted in 

the classroom. In this context, teaching students to argue scientifically is a pedagogical 

goal, although studies indicate that they have difficulty constructing quality arguments. 

In view of this scenario, the objective of this work was to provide situations to develop 

argumentative abilities in high school students of the IFRN from an experimental activity 

entitled "Energy metabolism in plants: photosynthesis and respiration" and structured 

from the Predict-Observe and Argue. At the end of the intervention, the oral discourse 

and the written arguments produced by the student groups were evaluated, using the 

Jiménez-Aleixandre (1998) and Mcneill et al. (2006). As a result of the intervention the 

groups produced well-structured arguments, presenting data, justifications, basic 

knowledge and conclusion, and with the specific content accepted by the scientific 

community. As a result, we observed that after the activities the students presented written 

arguments partially valid and / or totally valid. Group 01 revealed a better coordination 

between the elements of the argument when compared to group 02. Considering the 

results we can signal that it is possible to teach students to argue from experimental 

activities structured in the perspective of Observation-Argumentation. 

KEYWORDS: Biology Teaching. Photosynthesis. Respiration. Argumentation. Predict-

Observe-Argue. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

No decorrer dos meus 25 anos de docência ministrei aulas sobre o componente 

curricular de Biologia em Escolas Municipais, Estaduais e Federais. Atualmente me 

encontro exclusivamente na esfera Federal, fazendo parte do quadro de professores do 

IFRN/CNAT (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, Natal Central). Ao longo de minha trajetória, questões ligadas ao ensino-

aprendizagem sempre foram motivo de inquietação o que me levou a buscar formas de 

ensino que realmente levassem os alunos ao aprendizado não só dos conceitos biológicos 

no âmbito escolar, mas que os conteúdos ministrados extrapolassem a sala de aula e que 

os estudantes manifestassem no seu cotidiano atitudes respaldadas no conhecimento 

científico. Outra preocupação constante era o de proporcionar estratégias de ensino que 

possibilitassem a formação de indivíduos com pensamento crítico e conscientes de suas 

atitudes e das atitudes tomadas pelos outros. Meu foco de interesse eram as aulas práticas 

quer seja em laboratório ou aulas de campo, por entender que esse tipo de atividade tem 

um grande potencial pedagógico. Planejar e executar esse tipo de atividade sempre me 

proporcionou grande satisfação. Na minha prática pedagógica também percebi que 

grande parte dos alunos se sentiam entusiasmados ao participarem dessas aulas. Porém, 

com o passar do tempo pude constatar que o entusiasmo inicial dos alunos não se refletia 

num aprendizado ‘sólido’ dos conteúdos científicos, pois eles dificilmente faziam uma 

conexão dos objetivos da atividade prática com os conteúdos expostos em sala de aula, 

bem como, raramente eram capazes de ir da teoria para o experimento e vice-versa. 

Comecei a questionar porque isso acontecia e como poderia fazer para melhorar o ensino 

nas aulas práticas e potencializar a aprendizagem dos alunos. Neste momento percebi que 

era necessário um estudo mais aprofundado das questões referentes ao ensino-

aprendizado nas aulas de Biologia e suas metodologias e esta foi à motivação encontrada 

para ingressar no Mestrado Profissional de Ensino de Ciências Naturais e Matemática.   

Ao me vincular de forma efetiva neste programa ingressei no grupo de pesquisa, 

coordenado pela orientadora Marcia Gorette Lima da Silva, o qual tinha como temática 

de interesse acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos analisando suas 

interações discursivas e explicativas para os fenômenos científicos. Para tanto, esse grupo 

teve como meta inicial o estudo do livro Argumentation in Science Education (Erduran e 

Jiménez-Aleixandre, 2008). Foi a partir da leitura desse referencial teórico que percebi o 
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potencial da argumentação a fim de proporcionar subsídios para responder minhas 

inquietações e, a partir desse momento nosso objeto de estudo foi se delimitando. 

O ingresso no mestrado profissional forneceu meios para entender a necessidade 

de novas abordagens metodológicas, pois as utilizadas nas aulas práticas como, por 

exemplo, roteiros prontos classificados como ‘receita de bolo’, tinham limitações. Esses 

roteiros, muitas vezes, eram executados como mera repetição de técnicas não 

proporcionando ao aluno refletir sobre os conceitos utilizados durante a atividade prática 

e nem como os resultados obtidos se articulavam com esses conceitos. Foi então que a 

aproximação com a argumentação foi se consolidando e atividades com caráter 

argumentativo foram sendo incorporadas a minha prática de ensino sendo está uma 

contribuição direta do mestrado profissional.  

As leituras e debates realizados no grupo de pesquisa proporcionaram 

aprofundamento nas questões referentes à pesquisa da argumentação e revelaram sua 

relevância para o ensino de ciências. Autores como Duschl, Schweingruber e Shouse 

(2007) afirmam que um dos principais objetivos do ensino científico é tornar os alunos 

proficientes em ciência no momento em que terminem o ensino médio. Para esses autores, 

proficiência em ciência consiste em quatro aspectos inter-relacionados. Em primeiro 

lugar, requer que uma pessoa saiba explicações científicas importantes sobre o mundo 

natural, para ser capaz de utilizar estas explicações para resolver problemas, e para ser 

capaz de compreender novas explicações quando elas são introduzidas. Em segundo 

lugar, requer um indivíduo capaz de gerar e avaliar explicações científicas e argumentos 

científicos. Em terceiro lugar, as pessoas precisam compreender a natureza do 

conhecimento científico e como o conhecimento científico se desenvolve ao longo do 

tempo. Finalmente, e talvez mais importante, segundo os autores, os indivíduos que são 

proficientes na ciência devem ser capazes de compreenderem a linguagem da ciência e 

ser capazes de participar de práticas cientificas (tais como, investigação e argumentação). 

Um exame próximo de cada objetivo mostra que a argumentação está presente em todos 

eles de forma mais ou menos explicita, o que pode explicar por que a argumentação se 

tornou tão presente na educação científica nas últimas décadas. 

Diante desta perspectiva, percebemos que aprender ciências vai além de 

compreender e usar conceitos e modelos científicos e inclui também permitir o que o 

aluno desenvolva e se aproprie das práticas especificas do trabalho científico (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; GALLÁSTEGUI, 2011), ou seja, das práticas epistêmicas que segundo 
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Kelly (2008) incluem os processos de produção, avaliação e comunicação do 

conhecimento.  

Assim, aprender ciências supõe, entre outras coisas, aprender a construir e a 

avaliar explicações baseadas em provas, desenvolvendo critérios epistêmicos para avaliar 

o conhecimento uma contribuição específica da argumentação no ensino de ciências 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; GALLÁSTEGUI, 2011). Dessa forma, engajar os alunos na 

argumentação científica seria uma das maneiras de ajudá-los a desenvolverem a 

proficiência cientifica apontada por Duschl, Schweingruber e Shouse (2007).  

Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008) expõem outras contribuições da 

argumentação para o ensino de ciências, além da inserção do aluno nas práticas científicas 

como: (1) proporcionar a alfabetização científica (2) desenvolver o raciocínio (3) 

promover o acesso aos processos cognitivos e metacognitivos; (4) desenvolver 

competências comunicativas e o pensamento crítico.  

Apesar da importância da argumentação e dessa perspectiva da Ciência ser 

amplamente assumida por pesquisadores da área e nos últimos anos ter sido o foco de 

vários pesquisadores (DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; BUGALLO; DUSCHL, 2000; CAPECCHI; CARVALHO; SILVA, 

2002, DUSCHL; OSBORNE, 2002; ERDURAN, 2008; SASSERON; CARVALHO, 

2011), na prática escolar ela ainda não é uma realidade. Driver, Newton e Osborne (2000, 

p. 288) descrevem claramente a situação ao afirmarem que “a Ciência nas escolas é 

comumente retratada a partir de uma ‘perspectiva positivista’, como um assunto em que 

existem claras ‘respostas certas’ e onde levam os dados indiscutivelmente a conclusões 

acordadas.” Nesse contexto, os alunos raramente têm oportunidade de praticar a 

argumentação tanto em sala de aula quanto em laboratórios de ensino de ciências, em 

todos os níveis de instrução (DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000; KRAJCIK; 

MCNEILL, 2009) e isto traz consequências.  Uma delas é a dificuldade dos alunos na 

construção de argumentos científicos baseados em provas (MCNEILL, et al., 2006; 

SAMPSON; CLARK, 2008; GARCIA-MILA;  ANDERSEN, 2008), pois segundo Kuhn 

(1991) a argumentação válida não surge naturalmente, ao contrário é adquirida pela 

prática, apontando assim para a necessidade de se desenvolver a argumentação nas salas 

de aula. 
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Diante desse quadro, existe uma profunda necessidade em elaborar estratégias que 

realmente façam o aluno pensar e a construir seus conhecimentos. Ademais, vários 

autores (DUSCHL; OSBORNE, 2002; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 2000; KELLY 

et al., 1998; ZOHAR; NEMET, 2002) consideram que a argumentação é um processo 

extremamente importante no discurso da ciência e que deve ser promovida em sala de 

aula. Para Kuhn (2005) e Driver, Newton e Osborne (2000) ensinar os alunos a 

argumentarem cientificamente é um objetivo pedagógico prioritário nos dias de hoje. 

Em resumo, o desafio atual é fazer com que o ensino de ciências produza 

condições e estímulo para aproximar os jovens dos processos científicos, possibilitando 

que participem e apropriem-se desses processos, e que entendam suas regras e suas 

formas de linguagem, permitindo o acesso dos jovens à cultura científica, criando um 

diálogo entre os estudantes e os saberes das ciências.  Além disso, diante dos estudos que 

apontam as dificuldades dos alunos em elaborar argumentos eficazes, é importante à 

realização de pesquisas que focalizem o ensino de temas científicos segundo estratégias 

inovadoras, a fim de trazer subsídios para uma melhor formação científica dos alunos e 

que favoreça a formação de cidadãos capazes de argumentar cientificamente e de atuar 

criticamente na sociedade em que vivem, promovendo, assim, mudanças em seu meio.  

Nessa perspectiva propomos neste trabalho promover habilidades argumentativas 

em alunos do ensino médio a partir de uma atividade experimental sobre o conteúdo 

“Metabolismo Energéticos nos Vegetais: fotossíntese e respiração”, baseada na estratégia 

predizer-observar e argumentar. Para tal, foi elaborada e aplicada uma sequência de 

atividades que promovesse a habilidade de argumentar a partir de uma atividade 

experimental sobre o conteúdo fotossíntese e respiração, baseada na estratégia Predição, 

Observação e Argumentação; e foram avaliados a estrutura e qualidade dos argumentos 

elaborados pelos estudantes durante a atividade proposta na sequência de atividades.  

Assim, neste trabalho buscou-se respostas ao questionamento que se apresenta 

como problema de pesquisa: “atividades experimentais baseadas em Previsão-

Observação-Argumentação podem contribuir para que os alunos construam argumentos 

bem estruturados?” 

Para responder tal questão, parte-se do pressuposto que a (1) argumentação é uma 

habilidade que pode ser ensinada em sala de aula; (2) que esse ensino deve ser explícito 

por meio de atividades estruturadas para esse fim, planejadas e desenvolvidas de forma a 
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permitir que os estudantes exponham as suas ideias e (3) participem de um diálogo 

compartilhado.  

Assim, a hipótese levantada nesta dissertação é que a atividade experimental 

quando bem estruturada pode favorecer o desenvolvimento de habilidades 

argumentativas. Acredita-se que é possível ensinar o estudante a argumentar por meio de 

atividades que o levem a prever o que acontecerá durante um experimento, a observar o 

experimento colocando em xeque sua hipótese inicial e, elaborar um argumento científico 

para o fenômeno observado. Tal atividade sistematizada ao ser comunicada por parte dos 

estudantes expressa o argumento elaborado. 

Dessa forma, para apresentar os caminhos traçados nesta dissertação adotamos a 

seguinte estrutura: incialmente em Aspectos Relacionados a Argumentação e ao seu 

Ensino, será apresentado o referencial teórico referente à argumentação e a descrição de 

aspectos relacionados ao seu ensino, nos quais serão expostos, em linhas gerais: (1) os 

diferentes significados que o termo argumentação pode assumir em função dos critérios 

adotados pelos autores para sua delimitação; (2) considerações sobre a Argumentação e 

o Ensino de Ciências, abordando a importância da argumentação na Ciência e no Ensino 

de Ciências; indicando trabalhos de pesquisa que enfatizam essa importância no contexto 

de sala de aula, as dificuldades apresentadas pelos alunos ao executarem atividades 

argumentativas e como fazer para que os alunos expliquem ou comuniquem os fenômenos 

científicos com base em argumentos científicos; (3) as propostas para a promoção da 

argumentação em sala de aula, dentre elas, as atividades experimentais baseadas na 

Previsão-Observação-Explicação (POE); será sinalizada a importância dessa perspectiva 

ser introduzida nas aulas de ciências, a diferença entre argumento e explicação e a 

importância em delimitar seus significados a fim de promover a argumentação em sala de 

aula.  

A seguir em o Modelo de Toulmin, será apresentado o referencial teórico 

referente aos modelos de análise dos argumentos. Especificamente será descrito: o (1) 

Modelo de Toulmin, pois esse modelo é considerado uma ferramenta poderosa para a 

compreensão da argumentação no pensamento científico e é utilizado por vários autores 

para análise dos argumentos em sala de aula; (2) algumas limitações ao modelo que 

devem ser consideradas e (3) adaptações feitas ao modelo por pesquisadores, 

especialmente no que diz respeito as realizadas por Jiménez-Aleixandre (1998) e McNeill 

et al. (2006).  
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Dando seguimento, no Percurso Metodológico  será exposto os objetivos de 

pesquisa, a natureza da pesquisa, o contexto no qual ela se realizou, os participantes, as 

estratégias metodológicas utilizadas para atingir os objetivos propostos, a elaboração e a 

estrutura da sequência de atividades, a escolha do tema abordado na atividade, a 

adaptação realizada na perspectiva POE a fim de atender o objetivo de pesquisa e, por 

fim, os referenciais utilizados na análise dos dados e suas adaptações, bem como, os 

procedimentos para a coleta de dados.  

Nos Resultados e Análise, será apresentado os resultados que surgiram a partir 

da intervenção em sala de aula, bem como, sua discussão e análise a luz dos referenciais 

propostos.  

Nas Considerações Finais, será delineada uma linha de raciocínio a fim de 

responder à questão de pesquisa, bem como, serão traçados comentários sobre a análise 

dos dados da investigação e suas possíveis causas.  

Ao final, serão apresentadas as Referências Bibliográficas que nortearam esse 

trabalho e, no Apêndice o termo de consentimento utilizado durante essa pesquisa e o 

Produto Educacional fruto desse trabalho.   

 

2 ASPECTOS RELACIONADOS A ARGUMENTAÇÃO E AO SEU ENSINO 

 

 Neste tópico, inicialmente, será apresentado, em linhas gerais, alguns aspectos 

relacionados aos diferentes significados, do termo argumentação; a distinção entre 

argumento e argumentação e qual o sentido que assumiremos neste trabalho. A seguir 

será exposto o entendimento de alguns autores sobre a importância da argumentação em 

sala de aula, as pesquisas sobre argumentação no ensino de ciências, e as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos quando desafiados a argumentarem. Por último, será 

evidenciado que entre as propostas para a promoção da argumentação em sala de aula 

encontram-se as atividades experimentais baseadas na Previsão-Observação-Explicação 

(POE). Será sinalizado também a importância dessa perspectiva e a distinção entre 

argumentação e explicação. A partir desta proposição, apoiada no referencial teórico, será 

apresentada a estratégia predizer, observar e argumentar (POA), uma modificação da 

POE.   
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2.1 Diferentes significados para o termo argumentação  

 

Passamos a analisar segundo diversos autores, o significado do termo 

argumentação. A importância de esclarecimento do termo se faz necessário por ser muito 

amplo, multidisciplinar, polissêmico e, portanto, é usado de forma diferente dentro e entre 

os componentes curriculares.  

Diferentes autores conceituam o argumento de forma diversa de acordo com sua 

posição diante de determinados critérios tais como: processo-produto, individual-social, 

interno-externo, retórico-dialógico e formal-informal.  (GARCIA-MILÀ; ANDERSEN, 

2008). 

Dessa forma, uma primeira questão se coloca ao definirmos argumentos: são 

enunciados ou processos? A questão é se argumento é uma afirmação, conclusão ou se é 

o processo de debate e avaliação que constrói o argumento. Para esclarecer essa questão 

Kuhn e Udell (2003) propõem o ‘termo argumento’ para o produto, o enunciado, ou o 

resultado de discurso razoado e o ‘termo argumentação’ para o discurso argumentativo, 

processo dialógico social.  

Outra questão levantada pelos pesquisadores da área é se os argumentos são 

produzidos por indivíduos (internos) ou podem ser produzidos por várias pessoas 

(social/externo)? Essa é uma das controvérsias mais debatidas na literatura e para a qual 

existem posições opostas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, ERDURAN, 2008).  

Neste debate autores como Van Eemeren et al. (1987) alegaram que a 

argumentação é uma construção social não se realizando sozinha. Também respondendo 

a essa questão Garcia-Milà e Andersen (2008) e Kuhn (1991, 2005) consideram a 

argumentação tanto um processo social (dialógico) como um processo individual. Para 

Garcia-Milà e Andersen (2008) a aprendizagem das ciências exige um conjunto de 

capacidades de argumentação. Essas capacidades podem ser tanto intrapsicológicas, isto 

é, interna, individual e implicitamente dialógica, bem como interpsicológicas, ou seja, 

externa, social e explicitamente dialógica. Estabelecendo a relação entre as duas 

abordagens Kuhn (1993) alegou que a argumentação social é um poderoso veículo para 

desenvolver o pensamento de ordem mais elevada que chamou de argumentação interna. 

Em outras palavras, o diálogo social oferece uma maneira de exteriorizar estratégias de 

pensamento internos incorporados na argumentação. 
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Outra questão que se apresenta nesta discussão conceitual é se um argumento é 

qualquer interação discursiva ou somente aquelas que contrastam posições diferentes? 

Neste quesito Jiménez-Aleixandre e Erduran (2015) alegam que nem todas as interações 

discursivas ou linguísticas podem ser consideradas argumentativas, mas apenas aquelas 

que implicam processos de contraste entre duas (ou mais) posições ou significados ou 

processos de negociação de soluções, ainda que uma das posições seja implícita. Assim, 

são argumentativas as ações de formular conclusões, sustentá-las com provas ou avaliar 

conclusões.  

Há ainda outros aspectos diferentes pelos quais a argumentação também pode ser 

vista e pelos quais é geralmente reconhecida, são eles: analítica, dialética e retórica 

(VAN EEMEREN et al., 1996). Os argumentos analíticos são aqueles fundamentados no 

raciocínio formal, e fazem parte da teoria da lógica e incluem, como exemplos, 

implicações materiais, silogismos e falácias. Essencialmente, na abordagem analítica, um 

argumento prossegue indutiva ou dedutivamente de um conjunto de premissas para uma 

conclusão. Para argumentos analíticos de categorização, a forma é o silogismo, como, por 

exemplo: todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é 

mortal. Para argumentos analíticos de causalidade, a forma é implicação material: se p 

então q; P, portanto, q. No domínio da lógica formal, ao se avaliar a qualidade de um 

argumento, enfatizam-se as relações semânticas entre as proposições, ou seja, o 

argumento é entendido com um conjunto de proposições, cuja relevância está na verdade 

ou falsidade delas, sendo que o contexto mais amplo do diálogo não é levado em 

consideração no julgamento da qualidade daquele argumento (WALTON, 2006).  

Já os argumentos dialéticos são aqueles que ocorrem durante a discussão ou debate 

e envolvem o raciocínio com premissas que não são, evidentemente, verdadeiras. Os 

argumentos dialéticos são parte do domínio da lógica informal que é o raciocínio aplicado 

fora dos contextos formais da matemática e da lógica simbólica e que enfatizam o uso 

que o argumentador faz das proposições para alcançar um objetivo. Envolve raciocínio 

sobre causas e consequências e sobre vantagens e desvantagens, ou prós e contras, de 

proposições particulares ou alternativas de decisão. Ele está subjacente a atitudes e 

opiniões, envolve problemas mal estruturados que não possuem solução definitiva e 

muitas vezes envolvem problemas de raciocínio indutivos (e não dedutivos) (KUHN, 

1991).  
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Dias e Jiménez-Aleixandre (2000) alegam que a lógica formal pode ser usada para 

representar ou analisar o conhecimento estabelecido, porém não é adequada para 

interpretar o discurso em situações em que um novo conhecimento é gerado. Em situações 

que apresentam um discurso natural, por exemplo, quando da solução de um problema na 

aula de ciências ou de laboratório, muitas proposições poderiam não estar corretas ou 

mesmo serem falsas a partir da perspectiva da lógica formal, enquanto que essas 

preposições são passos importantes na construção do conhecimento.  

Na perspectiva dialética, um bom argumento consiste da organização sistemática 

de uma interação (por exemplo, debate e discussão) com vistas à produção das melhores 

decisões possíveis. Levando esses aspectos em consideração, o conceito de argumento de 

Toulmin (2006) procurou descrever a argumentação na prática e desafiou a noção da 

lógica formal. No prefácio do seu livro “Os usos do Argumento”, Toulmin afirma que 

sua intenção original ao escrevê-lo era criticar a suposição de muitos filósofos anglo 

americanos de que qualquer argumento significativo deveria ser expresso em terminações 

formais. Toulmin alertou contra os riscos desse tipo de raciocínio, devido à pretensão de 

se basear em universalidades que nem sempre se encontram presentes na proposição 

maior ou geral. A partir desse livro, Toulmin rompeu com o campo tradicional da lógica 

formal e se focou no estudo de como as pessoas argumentam em situações corriqueiras e 

definiu o argumento como sendo uma afirmativa acompanhada de justificativa e colocou 

a validade de um argumento na coerência da sua justificação. A argumentação como 

justificativa implica na seleção de evidências a partir de dados e o estabelecimento de 

relações coerentes entre eles e teorias e/ou modelos aceitos em determinado contexto.  

Assim, qualquer justificação de uma declaração ou um conjunto de declarações é, por 

Toulmin, um argumento para apoiar uma conclusão estabelecida (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, ERDURAN, 2008). Para Jiménez-Aleixandre (2010) a avaliação do 

conhecimento com base em provas é um traço essencial do trabalho científico. Essa autora 

enfatiza a dimensão da argumentação como avaliação e alega que argumentar é a 

capacidade de avaliar os enunciados com base em provas, ou seja, reconhecer que as 

conclusões e enunciados científicos devem estar justificados, ou em outras palavras 

sustentados em provas, posição que este trabalho adota. Assim, a autora não considera 

um simples enunciado um argumento, nem argumentar o fato de responder a uma 

pergunta ou realizar uma afirmação quando não há uma justificativa. 
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Segundo a perspectiva retórica, um bom argumento consiste da produção de 

discurso (escrito ou falado) que efetivamente auxilia membros de um grupo social a   

resolver problemas e tomar decisões. De forma geral, o propósito principal da retórica é 

a persuasão, empregada na escolha entre alternativas (WENZEL,1990). Para Van 

Eemeren e Grootendorst (2004), o objetivo da argumentação é convencer um crítico 

razoável da aceitabilidade de um ponto de vista (persuasão) mediante a apresentação de 

proposições que justifiquem ou refutem esse ponto de vista (avaliação). Driver, Newton 

e Osborne (2000) interpretam a argumentação como prática discursiva que está envolvida 

no processo de chegar a um acordo sobre as conclusões. 

A persuasão tem um papel relevante no modelo de argumentação de Chaïm 

Perelman. Perelman e Olbrechts-Tyteca (1958, apud JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; 

BROCOS, 2015) definem a teoria da argumentação como o estudo das técnicas 

discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão às teses propostas. Para eles, 

uma argumentação é mais eficaz se consegue aumentar a intensidade da adesão e mesmo 

criar uma disposição para a ação. Walton (2007) examina como funciona a persuasão nos 

argumentos da mídia, por meio da conexão entre dialética e retórica.  

Na ciência, há concordância geral de que as três formas de argumento são usadas, 

pois as teorias são refinadas e justificadas, mas a dialética e analítica devido ao foco na 

evidência são mais exigentes e representativas da argumentação científica de alta 

qualidade (DUSCHL, 2008). 

Nesta dissertação assumiremos a posição adotada por Jiménez-Aleixandre para o 

conceito de argumento, bem como, corroboramos com o entendimento de Garcia-Milà e 

Anderson (2008) e Kuhn (1993) que a argumentação é um processo tanto intrapsicológico  

(individual),  como intrapsicológico (social) e consideraremos o termo ‘argumento’ para 

descrever os artefatos que os alunos criam para articular e justificar alegações ou 

explicações e o termo ‘argumentação’ para descrever o complexo processo de geração 

desses artefatos (OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004b, p. 998).  

A partir destas colocações, onde se buscou delimitar o significado da 

argumentação, cabe então buscar conhecer o papel da argumentação no ensino de 

ciências, o que constitui o objeto de interesse desta dissertação. Esta relação com o ensino 

e seu papel é discutida a seguir. 
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2.2 Considerações sobre a Argumentação e o Ensino de Ciências.  

 

A pesquisa atual sobre as atividades dos cientistas aponta para uma imagem da 

ciência na qual as práticas discursivas para a construção do conhecimento científico 

apresentam grande importância. As práticas, como a avaliação de alternativas, a pesagem 

de evidências, a interpretação de textos e a avaliação da potencial viabilidade de alegações 

científicas são todas vistas como componentes essenciais na construção de argumentos 

científicos (LATOUR; WOOLGAR, 1986). Ao fazer afirmações científicas, as teorias 

estão abertas ao desafio e o avanço é feito por meio de disputa, conflito e mudança de 

paradigma. Assim, por exemplo, os argumentos relativos à adequação de um projeto 

experimental ou à interpretação de provas à luz das teorias alternativas, são vistos como 

o cerne da ciência e fundamentais para o discurso dos cientistas (DRUKER, CHEN, 

KELLY, 1996). Além disso, o trabalho dos cientistas também inclui a publicação dos 

trabalhos para a comunidade acadêmica e para o público em geral por meio de revistas, 

conferências e a mídia mais ampla. É por meio de tais processos de alegações verificadas 

e criticadas que o "controle de qualidade" na ciência é mantido. 

Essa visão de ciência e da atividade dos cientistas tem reflexos no contexto escolar 

pois de acordo com Jiménez-Aleixandre e Gallástegui (2011) o que entendemos hoje em 

dia por aprender ciências não se resume a compreender e usar conceitos e modelos 

científicos e inclui também, participar de práticas científicas e apropriar-se delas. Estas 

práticas segundo as autoras vão além de passos ou etapas do chamado método científico, 

e se constituem da forma como a comunidade científica trabalha e dos processos 

relacionados com a produção e elaboração do conhecimento. Kelly (2008) caracterizou 

as ações que promovem a construção do conhecimento científico como “práticas 

epistêmicas” e as definiu como o “modo específico dos membros de uma comunidade 

científica propor, justificar, avaliar e legitimar suas alegações de conhecimento dentro de 

um quadro disciplinar” (KELLY, 2008, p. 99), enfatizando que práticas associadas à 

ciência se concentram na produção, comunicação e avaliação do conhecimento.  

Em linhas gerais a construção do conhecimento científico supõe gerar novas ideias 

em resposta a alguma pergunta ou problema e produzir modelos com o objetivo de 

interpretar fenômenos naturais, utilizá-los e revisá-los. A avaliação desse conhecimento 

consiste em contrastar distintas explicações de um fenômeno, teorias e modelos 

explicativos com as provas disponíveis em cada momento. A comunicação do 
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conhecimento se faz através da linguagem uma vez que o trabalho científico inclui 

atividades discursivas e produção de textos, além disso, os resultados e explicações 

devem ser interpretados e divulgados para poderem ser tratados como fatos pela 

comunidade científica (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2003).   

Assim, na visão de Kelly e Duschl (2002), Jiménez-Aleixandre e Gallástegui 

(2011) aprender ciência envolve o aprendizado epistêmico, ou seja, a apropriação de 

práticas associadas à produção do conhecimento científico, a avaliação desses 

conhecimentos e sua comunicação. 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 uma das atividades centrais dos cientistas que 

é a prática argumentativa. 

A argumentação científica, dentre o rol das práticas epistêmicas, se enquadra 

como um processo de avaliação do conhecimento, embora ela também se relacione com 

os outros dois processos (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Em sala de aula podemos 

observar a inter-relação desses processos pois quando os estudantes explicam um dado 

fenômeno, além de avaliar os critérios que fundamentam a explicação e o processo que 

utilizaram para a aceitar uma teoria e descartar outra, é necessário que empreguem 

conhecimentos científicos de modo que possam construir e criar modelos e comunica-los 

de forma verbal ou escrita (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; DÍAZ BUSTAMANTE, 2003).  

Para Jiménez-Aleixandre e Gallástegui (2011) uma das contribuições específicas 

da argumentação no aprendizado de ciências é a apropriação da prática epistêmica de 

avaliação do conhecimento baseado em provas. Kuhn (1993) defende a argumentação 

como essencial para a compreensão da ciência por parte dos alunos do ensino básico, pois 

pode promover formas de pensar que se aproximam daquelas empregadas pelos cientistas 

e, portanto, aprender ciência seria aproximar o pensamento dos alunos a forma 

argumentativa pela qual a ciência é construída e debatida entre seus membros. Para 

Driver, Newton e Osborne (2000) é importante transmitir uma imagem adequada da 

ciência, especialmente para mostrar a natureza do conhecimento como socialmente 

construído. Tal construção social enfatiza o ensino de ciências como uma prática 

discursiva e encoraja a argumentação em ciências. Os autores ainda afirmam que o ensino 

de ciências deve promover a aproximação do aluno dessa cultura particular para ter 

elementos na resolução de questões da sociedade contemporânea. Não se trata de tornar 
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o estudante um futuro cientista como afirma Silva et al. (2009), mas permitir que ele possa 

entender o mundo discutindo e compreendendo os fenômenos científicos e tecnológicos. 

Portanto, a argumentação é reconhecida como uma forma de discurso com grande 

potencial para promover a aprendizagem de ciências. De acordo com Jiménez-Aleixandre 

e Erduran (2008) a argumentação com ênfase na justificação de conclusões e a 

coordenação entre conclusões e evidências, pode apoiar o desenvolvimento de critérios 

epistemológicos e mais genericamente, a enculturação das práticas da comunidade 

científica pelos alunos (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008).  

Além desse propósito, Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008) apontam outras 

contribuições da argumentação para o ensino das ciências (figura 01) como: (1) a 

capacidade em proporcionar a alfabetização científica, ou seja, capacitar os alunos nas   

habilidades   de   falar   e   escrever   cientificamente, entendido como a capacidade de 

interpretar os significados dos textos científicos de diferentes fontes, incluindo notícias 

vinculadas na imprensa ou textos de divulgação científica, bem como, redigir informes, 

resumos, conclusões e outros tipos de escritos relacionados com as ciências;  (2)  

promover o raciocínio, particularmente no que diz respeito à escolha de teorias ou 

posições baseadas em critérios racionais. As autoras, veem a racionalidade como o 

compromisso com a evidência e alegam que o desenvolvimento da capacidade de escolher 

entre teorias ou posições é parte do desenvolvimento de critérios epistêmicos que pode 

ser apoiado pela argumentação; (3)  desenvolver  o  acesso  aos   processos  cognitivos e  

Figura 1: Contribuições da Argumentação para o Ensino de Ciências  

 

Fonte: Jiménez-Aleixandre e Erduran, 2008 (adaptado) 
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metacognitivos, sendo as estratégias cognitivas as que permitem progredir na construção 

de conhecimento, e as estratégias metacognitivas as que permitem monitorar e melhorar 

o progresso do aluno por meio da avaliação, da compreensão e aplicação do conhecimento 

a novas situações. Segundo Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008), a argumentação ajuda 

a desenvolver o acesso a esses processos pois permite que se tornem públicos ou 

explícitos, através da linguagem, os processos de pensamento que normalmente são 

poucos acessíveis na sala de aula, permitindo sua regulação. Chiaro e Aquino (2017) 

alegam que a própria organização discursiva da argumentação possibilita aos indivíduos 

envolvidos reflexões em um nível não apenas cognitivo, mas também metacognitivo, já 

que pode levá-los a movimentos de revisão e ressignificação do conhecimento a partir da 

reflexão sobre seus próprios pensamentos; (4) e desenvolver competências comunicativas 

e o pensamento crítico. Jiménez-Aleixandre (2010) ao tratar desse assunto afirma que o 

pensamento crítico é a capacidade de desenvolver uma opinião independente, adquirindo 

a capacidade de refletir sobre a realidade e participar dela. Segundo as autoras as escolas 

precisam desenvolver o uso da racionalidade crítica e argumentativa nos estudantes, 

capacitando-os para poderem desempenhar um papel ativo e construtivo. Driver, Newton 

e Osborne (2000), consideram decisivo que os estudantes sejam capazes de construir e 

analisar argumentos relacionados as questões sociais e científicas, e isto abrange a 

capacidade dos alunos se envolverem com afirmações ligadas as fronteiras da ciência 

atreladas as questões sociocientíficas controversas.  

A importância da argumentação pode também ser notada pela sua presença em 

documentos normativos internacionais, como na estrutura curricular de vários países e 

nas provas do PISA ciências, na qual uma das competências examinadas é o uso de provas 

para a avaliação de enunciados.  No Brasil a argumentação está inserida nas matrizes de 

referência tanto do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) quanto do ENCCEJA 

(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) que enumeram 

como uma das cinco competências previstas "construir argumentação (CA)" como um 

eixo cognitivo comum a todas as áreas do conhecimento. 

Assim, diante do papel central que a argumentação desempenha na construção de 

explicações, modelos e teorias (SIEGEL, 1995), bem como, por ser um processo 

discursivo extremamente importante na ciência, vários autores tem sustentado a sua 

importância no âmbito escolar, e especificamente defendem sua promoção nas aulas de 

ciências (DUSCHL; OSBORNE, 2002; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BUGALLO; 
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RODRÍGUEZ; DUSCHL, 2000; KELLY; DRUKER; CHEN, 1998; ZOHAR; NEMET, 

2002). Alinhado a esse pensamento, Kuhn (2005) estabeleceu o objetivo do ensino de 

ciências como a promoção de um modo de pensar no qual investigação e argumentação 

são duas habilidades centrais. Situar a argumentação como um elemento central na 

aprendizagem das ciências tem duas funções: (1) uma é a heurística para envolver os 

alunos na coordenação de objetivos conceituais e epistêmicos. Quanto a essa função, 

Osborne, Erduran e Simon, (2004b) analisando o  trabalho de Alvermann e Hynd, (1986) 

e Hynd e Alvermann, 1986, no campo da argumentação para auxiliar na compreensão 

conceitual dos alunos, concluem que a principal descoberta desse trabalho foi que os 

textos de refutação utilizados para auxiliar na compreensão conceitual ajudaram 

significativamente o desenvolvimento do conhecimento científico e concluem:  “abordar 

a base epistêmica da crença, uma característica marginalizada da educação científica 

tradicional, também é susceptível de levar a uma realização mais eficaz dos objetivos 

conceituais” (OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004b, p. 995). Assim, uma tarefa 

importante para a educação científica é expor o núcleo epistêmico da ciência, e para tal  

o uso do argumento pode ser uma ferramenta apropriada para construir explicações do 

mundo material e desenvolver a capacidade dos alunos de compreender e praticar formas 

de argumentação cientificamente válidas, permitindo-lhes reconhecer não só os pontos 

fortes do argumento científico, mas também suas limitações (OSBORNE; YOUNG, 

1998). Outra função da argumentação diz respeito a tornar visível o pensamento científico 

e o raciocínio do aluno para permitir a avaliação formativa por parte dos professores ou 

instrutores (OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004b). Para Jiménez-Aleixandre e 

Gallástegui (2011) é importante que esse processo argumentativo seja explícito em sala 

de aula e que ocorra com a participação ativa dos alunos. 

Porém, Driver, Newton e Osborne (2000) apontam que todas essas perspectivas 

aqui abordadas não têm atingido as salas de aulas pois a ciência nas escolas ainda é 

retratada geralmente a partir de uma perspectiva positivista como um assunto em que 

existem respostas claramente corretas, e como consequência, o conhecimento da ciência 

é visto como um produto acabado que deve ser aprendido o mais literalmente possível.  

Assim, a construção ativa dos argumentos raramente é praticada nas escolas 

(KUHN, 1991). Para que argumentação cumpra de fato seu papel devemos priorizá-la 

(DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000) e consequentemente exercitá-la em sala de 
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aula, pois a argumentação válida não surge naturalmente, ao contrário é adquirida pela 

prática (KUHN, 1991; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). 

Psicólogos como Billing (1987) afirmam que os indivíduos possuem habilidades 

argumentativas que lhes são inerentes, pois são desenvolvidas naturalmente em seu 

cotidiano, desde crianças, quando têm que discutir sobre pontos de vista distintos. Por 

outro lado, há autores que afirmam que apesar de algumas pessoas naturalmente 

desenvolverem raciocínios argumentativos em suas vidas (ao ponderar os prós e os 

contras de perspectivas alternativas), é necessário que, no contexto escolar, estas sejam 

desenvolvidas e/ou aprimoradas (KUHN,1993). Isso se torna particularmente crítico no 

contexto do ensino de ciências, no qual as justificativas dependem de um corpo de 

conhecimentos e dados específicos. Portanto, na literatura de ensino, parece ser 

consensual o fato de que as pessoas se tornam bons argumentadores quando têm 

oportunidades para desenvolver ou sofisticar essas habilidades, isto é, quando o contexto 

requer o uso e o aprimoramento da argumentação (KUHN, 1991; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010).  

Pesquisas indicam que a argumentação incentiva os alunos a desenvolverem 

formas diferentes de pensar, pois eles têm mais oportunidades de se envolver no 

raciocínio e nas práticas discursivas dos cientistas (KUHN, 1993; SANDOVAL; 

MILLWOOD, 2005). 

Richmond e Striley (1996, apud CAPECCHI; CARVALHO; SILVA, 2002) 

realizaram um estudo mostrando que a identificação de um problema, elaboração de 

hipóteses testáveis, coleta e síntese de dados e discussão do significado dos mesmos – 

denominadas por eles habilidades de argumentação dos estudantes, podem evoluir a partir 

de programas de atividades adequados a este fim. Candela (1997) observou que à medida 

que os alunos foram incentivados à prática discursiva na forma de argumento, estes se 

apropriaram de novas formas de expressão e adotaram uma postura mais científica 

baseadas na atuação do professor. 

Tonidandel (2008) analisando uma atividade investigativa de sala de aula em uma 

turma do 1º ano do ensino médio verificou que os alunos foram capazes de formular 

argumentos que apresentaram elementos complexos de acordo com o padrão de Toulmim 

(2006), tais como refutações e qualificadores. Zohar e Nemet (2002) no seu trabalho 

“Dilemas em Genética Humana”, propondo o ensino explicito da argumentação, 
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verificaram que o desempenho dos estudantes melhorou tanto no conhecimento científico 

como na capacidade de argumentação.  

Tomados em conjunto, estes estudos fornecem um forte apoio para os esforços de 

integrar a argumentação em educação científica. Nos ambientes que promovem essa 

oportunidade os alunos têm a chance de explicitarem suas ideias sobre determinado 

fenômeno, discuti-las com seus pares; e, familiarizar-se com o uso da linguagem 

científica (DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000), pois esta tem suas peculiaridades.  

Quando os cientistas elaboram argumentos para questões científicas, buscam entender 

como ou porque diferentes fenômenos ocorrem. Além disso, usam dados para apoiar e 

justificar suas conclusões. Porém, na sala de aula a compreensão intuitiva dos alunos das 

argumentações científicas, muitas vezes, não inclui nenhuma dessas relações.  

 Pesquisas em salas de aula de ciências sugerem que os alunos têm dificuldade em 

construírem argumentos de alta qualidade onde articulam e defendem suas conclusões 

com evidências (SADLER, 2004). Este autor analisou 13 artigos para identificar as 

dificuldades encontradas pelos alunos no curso da argumentação. Três conclusões 

fundamentais foram extraídas de seu estudo: (1) os alunos não usam evidências científicas 

para sustentar suas justificativas pessoais, (2) os alunos não são competentes para analisar 

e criticar argumentos, e (3) os alunos, muitas vezes, fazem conclusões injustificadas e 

fazem um grande esforço para reconhecer argumentos opostos. Duschl (2008) atribuiu 

tais dificuldades à falta de compreensão epistêmica do que conta como dados, evidências, 

conclusões e argumentos coerentes. 

Garcia-Milà e Andersen (2008, p. 33). afirmam “os alunos têm dificuldades em 

construir argumentos eficazes, e dessa forma tem dificuldades em se engajar em uma 

argumentação eficaz.” Ainda de acordo com os autores, os estudantes tendem a fazer suas 

próprias alegações sem abordar a alegações de seu oponente. Além disso, usam alegações 

simples para demonstrar que estão em desacordo com as alegações do outro, bem como, 

não costumam levar em consideração os pontos de vista alternativos que, potencialmente, 

poderiam gerar contra-argumentos ou refutações. Os alunos podem perceber a 

importância de incluir evidências em seus argumentos, mas muitas vezes ainda não 

incluem evidências suficientes para apoiar suas conclusões (SANDOVAL; 

MILLWOOD, 2005). Não só estudantes, mas também adultos com uma gama de 

experiências educacionais e conhecimentos têm dificuldade em distinguir evidências da 

teoria e usar evidências para apoiar suas conclusões (KUHN, 1991), bem como, são 
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propensos a tomar como base opiniões pessoais em vez de evidências para tirar 

conclusões e apoiar suas justificativas (HOGAN; MAGLIENTI, 2001) ou ainda, tendem 

a aceitar conclusões sem perguntar quais as evidências que as suportam e, assim 

produzem argumentos com justificativas limitadas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; 

BUGALLO; DUSCHL, 2000).  

Pesquisadores mostraram que durante o discurso em sala de aula, as discussões 

tendem a ser dominadas por conclusões com pouco conhecimento básico para sustentá-

las (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BUGALLO; DUSCHL, 2000). Os alunos do ensino 

médio têm maior dificuldade com o componente de justificação e conhecimentos básicos 

dos argumentos (LIZOTTE et al., 2003; MCNEILL et al., 2003; BELL; LINN, 2000) e 

embora, frequentemente, sejam capazes de ligar suas conclusões e evidências, eles 

articulavam os princípios científicos que lhes permitiam fazer essa conexão com menor 

frequência (MCNEILL et al., 2006). Outras pesquisas mostraram que os indivíduos 

muitas vezes não utilizam explicitamente o conhecimento científico canônico em 

situações cotidianas relacionadas à ciência (por exemplo, a escolha de um pai para 

imunizar uma criança) ou profissões relacionadas à ciência prática (isto é, enfermagem) 

para apoiar suas decisões (AIKENHEAD, 2004).  

A capacidade dos alunos de avaliar, usar dados e fornecer uma justificativa 

precisa, também pode estar relacionada ao entendimento do conteúdo específico. Metz 

(2000) revelou que o sucesso dos alunos na conclusão de práticas de investigação é 

altamente dependente da sua compreensão tanto do conteúdo quanto das práticas de 

pesquisa. Se os alunos não entendiam os princípios científicos, eles não eram capazes de 

aplicar esses princípios a uma determinada prática de pesquisa científica, como construir 

argumentos. No entanto, a compreensão do conteúdo científico sozinha pode não ser 

suficiente para fornecer uma justificativa apropriada em uma argumentação científica.  

As estratégias de raciocínio mais gerais interagem com o domínio do 

conhecimento específico quando os alunos avaliam os dados (CHINN; BREWER, 2001). 

Isso sugere que a compreensão dos estudantes sobre o conteúdo e as evidências pode 

influenciar na capacidade deles em fornecer evidências para uma determinada tarefa. Se, 

fornecem evidências adequadas e suficientes, isso pode depender do entendimento sobre 

o que conta como evidência; da tarefa específica e do conhecimento sobre o conteúdo 

(MCNEILL; KRAJCIK, 2007). 
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Outras pesquisas apontam para as dificuldades encontradas pelos estudantes 

diante de tarefas que propiciam a argumentação. Pontecorvo e Girardet (1993) 

demonstraram que crianças de 09 anos quando discutiam em pequenos grupos, a maior 

parte dos seus enunciados eram dirigidos para a defesa de suas próprias alegações e 

justificativas, ignorando as alegações do parceiro. Jiménez-Aleixandre et al. (2000) 

encontraram resultados semelhantes com estudantes mais velhos quando analisaram a 

argumentação em uma aula de genética do 9º grau. Observaram que a maioria das 

alegações apresentadas em uma discussão não estava relacionada com o resto dos 

elementos do argumento. Felton e Kuhn (2001) quando compararam os discursos 

argumentativos de adolescentes e adultos sobre o tema ‘pena de morte’, concluíram que 

os primeiros tendem a não levar o público em consideração e, portanto, não adaptavam 

seu discurso na tentativa de enfraquecer a afirmação dos adversários. O pior desempenho 

dos adolescentes, segundo os autores, ocorreu devido a dificuldades que eles 

apresentavam na construção de seus próprios argumentos. Kuhn (1991) também 

comparou a habilidade de adolescentes e adultos ao oferecer uma argumentação válida 

para uma determinada alegação (por que prisioneiros voltam ao crime quando são 

liberados?), bem como, a capacidade em oferecerem contra-argumentos e refutações e 

concluiu que apenas um terço dos adolescentes contra metade dos adultos foram capazes 

de fornecer uma alegação justificada. Além disso, apenas alguns indivíduos de ambas as 

amostras foram capazes de realizar contra-argumentos ou refutações com sucesso. 

Mcneill e Krajcik (2012) concluíram que os alunos veem os argumentos científicos 

apenas como atividades onde estariam descrevendo ou sumarizando. Em pesquisa 

realizada com alunos do 5º ano, os autores revelaram que metade dos entrevistados 

afirmou não saber o que significava criar um argumento científico na escola, e que quando 

os professores lhes pediam em sala de aula não tinham certeza do que exatamente incluir 

em sua escrita. Em outra pesquisa McNeill, et al. (2006) verificaram que ao construírem 

argumentos os alunos do nível médio tinham dificuldade em fornecer evidências e 

justificativas fundamentadas em conhecimento básico quando não tinham recebido apoio 

em torno dessa prática complexa. Berland e McNeill (2010) verificaram que há diferenças 

entre argumentos orais e escritos.  Em seu estudo alegam que argumentação verbal pode 

ser mais complexa do que a escrita e sugerem a importância de se engajar os alunos na 

argumentação como um discurso, em vez de se concentrar apenas em seus produtos 

escritos.  As autoras deixaram clara a necessidade de conectar o discurso argumentativo 
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falado e escrito, pois cada um deles oferece diferentes oportunidades e restrições para 

aprender sobre o uso de evidências dentro de determinado contexto.  

Em função de todo o referencial apresentado percebemos que se engajar em 

discursos e práticas científicas argumentativas é, muitas vezes, difícil para os alunos 

porque essas tarefas são novas para eles (KRAJCIK et al.,1998). Os autores afirmam que 

é preciso guiá-los nesse processo a fim de ajudá-los a entender o que significa um 

argumento científico e de como fazê-lo. 

Então, como favorecer que os alunos expliquem ou comuniquem os fenômenos 

com base em argumentos científicos? Quer dizer, como ensiná-los a argumentar?  

Em resposta ao questionamento, alguns autores propõem uma estrutura 

instrucional para fornecer aos alunos orientações para incluir em sua escrita científica, 

apresentações orais e discussões em sala de aula (MCNEILL; KRAJCIK, 2012; 

SAMPSON; SCHLEIGH, 2013; SAMPSON; GERBINO, 2010; SAMPSON, et. al., 

2014). 

Um quadro instrucional, segundo McNeill e Krajcik (2012) pode mudar a 

compreensão dos alunos do que significa criar um argumento na ciência e em sala de aula, 

pois ao tornar explícitas as regras implícitas da ciência, esta estrutura ajuda os alunos a 

compreender como são justificadas as conclusões na ciência.  

Para Osborne, et al. (2001) para que os alunos construam um bom argumento é 

necessário orientação e material de apoio, pois esta é uma tarefa complexa para os alunos 

(MCNEILL et al., 2006), ou seja, construir um bom argumento não é algo simples. Wray 

e Lewis (1997) mostraram que quando esse gênero de escrita ou expressão não são 

familiares, quadros de escrita, que apoiam esse processo podem fornecer suporte vital e 

pistas para os alunos sobre o que é necessário para a construção de um bom argumento. 

Krajcik e Mcneill (2009) propõem que as atividades sejam realizadas de forma 

crescente em grau de complexidade dentro de uma estrutura que permite cinco variações 

do argumento. Zohar e Nemet (2002) desenvolveram um programa sobre genética e ética 

para desenvolver habilidades argumentativas por meio de tarefas bem estruturadas, 

visando à análise da qualidade de argumentos escritos dos estudantes, no que diz respeito 

à estrutura e ao conteúdo. Os autores classificaram os argumentos em “fortes” e “fracos” 

e consideram argumento “forte” o que apresenta múltiplas justificativas que 

fundamentem uma conclusão e que incorpore fatos e conceitos científicos específicos, 
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corretos e relevantes. Já um argumento “fraco” seria aquele constituído de justificativas 

irrelevantes. Ou seja, conclusões que não apresentam algum tipo de justificativa não são 

consideradas argumentos. De modo geral, as justificativas são analisadas de modo a 

verificar se elas incluem: a não consideração de conhecimento científico; erros no 

conhecimento científico; conhecimento científico não específico; e conhecimento 

científico correto. 

Chinn e Brown (2000) apresentaram um roteiro para auxiliar aos alunos a 

articularem seus pensamentos sobre como e porque um determinado fenômeno ocorre, 

favorecendo, assim, a construção de justificativas. Consequentemente, afirmam que esse 

tipo de explicitação pode permitir que estudantes com pouca experiência em educação 

científica participem de forma mais ativa na sala de aula.  

Sampson e Schleigh (2013) propõem um modelo de instrução de como gerar um 

argumento em seis passos: (1) o professor identifica a tarefa e a questão de pesquisa; (2) 

pequenos grupos de estudantes desenvolvem e  implementam um método de coleta de 

dados; (3) os estudantes trabalham em pequenos grupos para dar sentido aos dados 

coletados e então gerar uma tentativa de argumento;  (4) os grupos então compartilham e 

criticam o argumento uns dos outros durante uma sessão de argumentação; (5) o professor 

ajuda aos estudantes a refletirem sobre o que eles aprenderam sobre o conteúdo e a 

natureza da ciência durante a discussão reflexiva; (6) Os estudantes então usam o que 

aprenderam para escrever um argumento. Esse modelo de instrução, segundo os autores, 

foi projetado para ajudar os alunos a desenvolverem uma compreensão mais profunda do 

conteúdo; da fundamentação teórica e empírica para esse conteúdo; e do que conta como 

conhecimento garantido na ciência, ao proporcionar aos alunos uma oportunidade para 

discutir o que eles sabem, como eles sabem, e por que eles devem aceitar um 

conhecimento como a explicação mais válida ou aceitável. Os autores ainda alegam que 

o modelo também proporciona aos alunos uma oportunidade de melhorar sua 

comunicação verbal e escrita, a sua compreensão da argumentação na ciência, e suas 

habilidades de pensamento crítico, ou raciocínio científico. Eles também ressaltam o 

papel do professor enquanto os alunos trabalham em cada estágio da atividade. De forma 

geral os professores precisam incentivar os alunos a pensarem sobre o que estão fazendo 

e porque decidiram fazer algo ao longo do processo e ajuda-los a perceberem “o que 

conta” como um bom método ou um argumento forte no contexto da ciência. 
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Em termos de argumentação científica, os alunos podem criar argumentos mais 

fortes se os professores definirem explicitamente o que se entende por um argumento 

científico e definirem seus componentes (LIZOTTE et al., 2003). Jiménez-Aleixandre e 

Erduran (2008) assumem que a argumentação é uma forma de discurso que precisa ser 

apropriada pelos alunos e explicitamente ensinada através de uma instrução adequada, 

com tarefas estruturadas e modelagem. Para a autora os estudantes desenvolvem 

competências argumentativas, como justificar ou avaliar enunciados feitos por outros, se 

essa competência lhe for exigida em sala de aula. Dessa forma, para que a argumentação 

possa ser de fato ser desenvolvida no ambiente escolar se faz necessário atividades 

produzidas com essa finalidade, planejadas e elaboradas de modo a permitir que os 

estudantes exponham as suas ideias e participem de um diálogo compartilhado, a fim de 

a argumentar seus pensamentos cientificamente elaborados, e a tornar a sala de aula um 

ambiente de construção de conhecimentos e significados (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

1998; DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000). Diante desse entendimento Jiménez-

Aleixandre (2010; 2008) propõe atividades, que fazem parte de um conjunto e estão 

relacionadas entre si, nas quais os alunos possam (1) elaborar produtos que serão 

comparados e avaliados, (2) eleger entre duas ou mais alternativas com base em provas, 

(3) tentar persuadir outras pessoas ou alcançar acordos e (4) apoiar suas conclusões ou 

opções em provas.  

Ratificando esse entendimento Osborne, Erduran e Simon (2004b), ao avaliarem 

a qualidade do discurso argumentativo, concluem que este está muito mais ligado a 

estruturação e organização das atividades pelos professores do que propriamente qualquer 

característica do grupo de alunos.  

Pelo exposto, considera-se que existem diferentes maneiras de promover o ensino 

da argumentação nas aulas de ciências, porém observar-se que em comum, os autores 

aqui citados, defendem a existência de  atividades planejadas e elaboradas com essa 

finalidade e propõem que essa instrução seja feita fornecendo ao aluno material de apoio 

em variadas formas: atividades com grau de complexidade crescente, quadro instrucional, 

atividades estruturadas ou roteiros orientadores, a fim de guia-los durante a execução da 

tarefa. Além do material de apoio, a atividade desenvolvida também deve proporcionar o 

diálogo entre os alunos, pois apoiar e defender alegações, fazer perguntas e avaliar o 

raciocínio requer uma cultura em sala de aula que valorize o raciocínio dialético (Kelly, 

2008), bem como, deve proporcionar aos alunos a oportunidade de aprender como gerar 
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explicações de dados, identificar e julgar a relevância ou suficiência de provas, articular 

e apoiar uma explicação em uma discussão, responder a perguntas ou contra-argumentos, 

e revisar uma alegação (ou argumento) com base no feedback que receberem ou à luz de 

novas evidências (SAMPSON; SCHLEIGH, 2013). 

Dentre várias possibilidades de atividades que podem promover esses objetivos 

(OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004b) apontamos aqui as atividades laboratoriais 

como possibilidade para atingir tais metas. Para Krasilchik (2004), as aulas de laboratório 

têm um lugar insubstituível nas aulas de Biologia, pois desempenham funções únicas. Por 

exemplo, permitem que os alunos tenham contato direto com os fenômenos, manipulando 

os materiais e equipamentos e observando os organismos, além de enfrentar resultados 

não previstos, cuja interpretação desafia sua imaginação e raciocínio. Podem também por 

um lado, exercitar habilidades como cooperação, concentração, organização, 

estabelecimento de relações e, por outro, vivenciar a observação de fenômenos, o registro 

sistematizado de dados, a formulação e o teste de hipóteses e a inferência de conclusões. 

Assim, se uma atividade prática for organizada de forma a colocar o aluno diante 

de uma questão a ser resolvida, e estiver direcionada para a sua resolução, poderá 

contribuir para o aluno raciocinar logicamente sobre a situação e para que apresente 

argumentos na tentativa de analisar os dados e apresentar uma conclusão plausível. Se o 

estudante tiver a oportunidade de acompanhar e interpretar as etapas da investigação, ele 

possivelmente será capaz de elaborar hipóteses, testá-las e discuti-las, aprendendo e 

argumentando sobre os fenômenos estudados, alcançando os objetivos de uma aula 

experimental, a qual privilegia o desenvolvimento de habilidades cognitivas e o raciocínio 

lógico. 

Portanto, esta sequência ou etapas de uma atividade prática ou do tipo 

laboratorial 1  pode fomentar as habilidades argumentativas. Particularmente, nos 

interessa a atividade experimentais estruturadas a partir da perspectiva de Previsão-

Observação-Explicação – POE (ERDURAN, 2006), a ser detalhada no tópico a seguir. 

 

                                                      
1 O trabalho laboratorial inclui atividades que requerem a utilização de materiais de laboratório, mais ou 

menos convencionais, e que podem ser realizadas num laboratório ou mesmo numa sala de aula normal, 

desde que não sejam necessárias condições especiais, nomeadamente de segurança, para a realização das 

atividades. Quando o trabalho laboratorial envolve o controle e manipulação de variáveis designa-se 

trabalho experimental (LEITE, 2000). 
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2.3 Atividades na Perspectiva POE. 

 

Atividades baseadas na POE nascem em 1979 quando Champagne, Kotler e 

Anderson (1980) investigando o pensamento de estudantes do 1º ano de Física da 

Universidade de Pittsburgh propuseram a estratégia a DOE (Demonstrar, Observar e 

Explicar).  Posteriormente, Gunstone e White (1981) transformaram a ideia de DOE em 

POE – Predizer, Observar e Explicar. 

Gunstone e Northfied (1994) afirmam que esse tipo de atividade ajuda aos alunos 

a serem conscientes de seus próprios processos cognitivos, bem como, chama atenção 

para o papel da observação em ciência, pois não basta declarar os resultados, é preciso 

contrastá-los. Millán e Villa (2011) constataram que a realização de trabalhos práticos 

baseados em POE fomenta o desenvolvimento de algumas das habilidades necessárias 

para aprender ciências e, por sua vez, aprender como se gera o conhecimento científico. 

Concluem que esta abordagem é uma excelente alternativa para diagnosticar o que se sabe 

a respeito de um tema, para fomentar a reflexão de conteúdos conceituais e 

procedimentais e para usá-los nos trabalhos práticos como ferramenta valiosa na 

aprendizagem das ciências naturais.  

A atividade baseada na POE consiste em uma estratégia bastante versátil, pois 

pode ser usada em conjunto com uma demonstração ou atividade experimental executada 

pelo aluno ou um trecho de vídeo como meio de encorajar discussão entre outras formas.  

Por meio da POE se permite saber o quanto os alunos compreendem um assunto 

utilizando três tarefas específicas. Em primeiro lugar, devem prever os resultados da 

atividade que lhes é apresentada ou executada, além de justificar sua previsão. Depois, ao 

realizarem a atividade, devem observar o que acontece e registrar suas observações 

detalhadamente e finalmente, explicar o fenômeno observado e reconciliar quaisquer 

conflitos entre a sua previsão e as suas observações (ERDURAN, 2006). Portanto, a POE 

difere de estratégias tradicionais de ensino já que o aluno, diante de determinadas 

questões, tem a oportunidade de expor suas ideias iniciais sobre como resolvê-las, testá-

las, coletar e analisar dados no intuito de confirmar ou refutar sua predição e, por fim 

chegar a uma solução final elaborando uma conclusão científica. Com essa estratégia, os 

alunos podem progredir de explicações de senso comum para a abordagem científica na 

interpretação de fenômenos naturais. Erduran (2006) ao desenvolver material para o 

projeto IDEAS (OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004a) utiliza essa abordagem na 
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elaboração de atividades para fomentar a capacidade de argumentar em alunos com idades 

compreendidas 11-14 anos. Dessa forma, a perspectiva POE quando utilizada em sala de 

aula, consiste numa ferramenta extremamente útil para ensinar os alunos a argumentarem 

(ERDURAN, 2006).   

No entanto, a POE pela sua estrutura pretende que ao final da atividade o aluno 

construa explicações para determinado fenômeno e alguns autores alertam que explicar e 

argumentar são habilidades diferentes e que é necessário distingui-las, porém, na 

literatura e em alguns documentos políticos essa distinção não é clara (OSBORNE; 

PATTERSON, 2011). De fato, na literatura identificamos autores com diferentes 

posições. Asterhan e Schwarz (2008) distinguem os atos de argumentação e o 

desenvolvimento da explicação, uma vez que: (1) apresentam ações epistêmicas bastante 

diferentes (WALTON, 2006), e (2) refletem diferentes processos (sócio) cognitivos, cada 

um dos quais podendo revelar-se benéfico em diferentes modelos de tarefas, domínios 

diferentes e diferentes tipos de conceitos. Sasseron et al. (2013) adotaram como 

significado para explicação o enunciado direto formulado como resposta à uma dada 

situação. Por exemplo, no contexto da sala de aula, ao buscar responder uma pergunta os 

alunos fornecem explicações. Já o argumento, é entendido como uma afirmação 

acompanhada de justificativas e refutações, favorecida pela atuação do professor. Esta 

afirmação representa um ponto de vista de um dado interlocutor que, por isso mesmo, 

está sujeito a interferências e interveniências quando é compartilhado podendo sofrer 

reajustes e ser reorganizado. Berland e Reiser (2009) afirmam que argumentação e 

explicação são práticas complementares que se sobrepõem. A explicação pode oferecer 

subsídios para que a argumentação ocorra, da mesma forma que a argumentação permite 

que explicações mais consistentes sejam avaliadas. Essa relação sinérgica aparece tanto 

nos produtos escritos quanto nas discussões orais, embora, nesta última seja mais 

aparente. As autoras alegam que em sala de aula seria preocupante os professores 

ressaltarem a distinção entre os dois termos, ao realizarem determinada tarefa, pois 

correm o risco de o aluno fazê-la de forma algorítmica, construindo primeiro uma 

explicação para depois se engajar na elaboração de um argumento. Assim, elas propõem 

enfatizar a sinergia e as semelhanças entre as duas práticas. Berland e Mcneill (2012) 

afirmam que embora essas práticas científicas tenham objetivos diferentes, elas coexistem 

enquanto os indivíduos trabalham juntos para construírem o conhecimento - os cientistas 

ao elaborar explicações para um fenômeno discutem sobre elas usando evidências e que 
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a argumentação permite aos cientistas melhorarem as suas explicações. As autoras veem 

que as duas práticas se relacionam de forma complementar e sinérgica e se referem ao 

combinado de explicação e argumentação como “explicações científicas” e caracterizam-

na como uma construção linguística que contém três elementos: uma afirmação (uma 

conclusão sobre um problema), evidência (dados que apoiam a afirmação) e o raciocínio 

(uma justificativa construída a partir de princípios científicos para o porquê a evidência 

apoia a afirmação). As autoras também sustentam que a explicação e a argumentação 

estão tão estreitamente entrelaçadas na discussão em sala de aula que a diferenciação 

entre explicação e argumento pode até prejudicar a prática dos alunos na construção de 

explicações.  

Como se pode observar, ainda não existe um consenso na área sobre o significado 

desses termos. Osborne e Patterson (2011) tentam elucidar essa questão e apontam que a 

falta de distinção em torno do significado de cada um desses termos se constitui uma 

fraqueza no campo, pois a falta de clareza sobre o conceito que se deseja explorar e 

promover como um aspecto da prática da sala de aula, é um obstáculo a comunicação dos 

significados desses construtos a um público mais amplo, como aos professores, alunos e 

desenvolvedores de currículos. Para os autores na falta de uma construção intelectual bem 

definida, os alunos correm o risco de “confundir os objetivos do argumento e da 

explicação, omitindo elementos vitais de ambos ou incapazes de identificá-los nos seus 

argumentos e no dos outros” (OSBORNE; PATTERSON, 2011, p. 636). Nesse mesmo 

sentido, Sasseron et al. (2013) afirmam que no campo teórico se mostra relevante 

esclarecer e delimitar cada um dos termos para, então, “dispormos de objetivos de ensino 

claros que possam favorecer e contribuir efetivamente para o trabalho docente na 

construção de competências básicas próprias da natureza da ciência” (SASSERON et al., 

2013, p.3234). Osborne e Patterson (2011) colocam que parte da confusão entre os dois 

termos acontece porque os argumentos são essenciais no processo de justificação da 

validade de qualquer explicação, pois frequentemente há múltiplas explicações para 

qualquer fenômeno e algumas são melhores ou mais satisfatórias que outras e defendê-

las requer a construção de um argumento que ajuste os dados conhecidos e a resposta 

explicativa.  

Assim, embora algumas vezes os limites entre explicação e argumentos possam 

parecer desfocados ou indistintos, para Osborne e Patterson (2011) existem, claramente, 

duas entidades discursivas e a distinção entre elas reside essencialmente na função 
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epistêmica de cada uma: uma explicação procura tornar claro, gerar uma sensação de 

maior compreensão, enquanto que o argumento, procura persuadir ou justificar uma 

declaração de conhecimento. Para esses autores o principal marcador adotado em 

situações explicativas é o compromisso central dos interlocutores com o esclarecimento 

ou compreensão de um fenômeno, com a ampliação de uma explicação por meio de outras 

explicações ou premissas teóricas. Uma característica determinante de uma explicação é 

que o fenômeno a ser explicado não está em dúvida e são guiadas pelo desejo de responder 

à pergunta “Por quê?”, gerando um sentimento de maior compreensão que responde pela 

gênese do fenômeno. Conduzindo a necessidade de explicação está o pressuposto que um 

determinado fenômeno ocorreu, este é incontestável para seu destinatário, mas 

problemático e de difícil compreensão, necessitando de desenvolvimento ou ampliação 

devido a lacunas de conhecimento (VIEIRA; NASCIMENTO, 2013, p. 30).    

Já em um argumento não há tanto uma característica ou um fenômeno a ser 

explicado, mas uma afirmação a ser justificada (OSBORNE; PATTERSON, 2011). 

Assim quando uma declaração se revela controversa e contestável, a resolução dessa 

incerteza requer um argumento e não uma explicação. Os argumentos, portanto, tentam 

justificar conclusões que são equívocas e incertas, com uma afirmação que é suportada 

por dados, que atuam como premissa para a afirmação, e pela garantia, que atua como 

uma frase de ligação que esclarece como os dados suportam a afirmação (OSBORNE; 

PATTERSON, 2011). As situações argumentativas são categorizadas pelo engajamento 

na avaliação dessas explicações à luz de outros dados e na defesa de um posicionamento 

sobre aceitá-las ou recusá-las. Um argumento examina se determinada explicação é 

satisfatória / insatisfatória ou se é melhor que outra explicação, e não a explicação em si. 

Na argumentação o proponente propõe razões para o destinatário aceitar ou refutar uma 

determinada tese (WALTON, 2006). 

Outra diferença colocada por Osborne e Patterson (2011) entre explicar e 

argumentar é que nas explicações as entidades invocadas para explicar possuem um grau 

de certeza menor do que o fato a ser explicado – o explanandum, que é considerado 

verdadeiro e inquestionável. Ou seja, o fato a ser explicado é considerado um fato bem 

estabelecido, do qual não resta dúvidas, por conseguinte, apresenta um grau de certeza 

maior do que as declarações usadas para explicá-lo. Com os argumentos o maior grau de 

certeza está nas premissas que fornecem uma justificativa para uma conclusão com um 

grau de certeza menor. Dessa forma, quanto mais inequívoca e inquestionável forem as 
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premissas de um argumento maior a validade da conclusão e mais persuasivo o 

argumento, o pressuposto aqui é que as premissas são sólidas, enquanto, a conclusão é 

incerta.  

Pelo exposto, percebemos que na literatura a distinção entre explicar e argumentar 

não é ponto pacífico. Encontramos tanto autores que defendem essa distinção quanto 

aqueles defendem seu caráter complementar e sinergético. Quanto a essa questão, 

reconhecemos do mesmo modo que Osborne e Patterson (2011) a diferença entre 

argumento e explicação e a importância em delimitar seus significados. Em consequência 

desse entendimento, no decorrer da elaboração da pesquisa, percebemos a necessidade de 

promover uma modificação da abordagem POE substituindo o termo Explicação por 

Argumentação, transformando a ideia de POE em POA (Predizer-Observar e 

Argumentar).   

Traçadas essas considerações, a seguir passaremos a expor o Modelo de Toulmin 

(2006), utilizado na análise dos argumentos e as modificações feitas nesse modelo por 

Jiménez-Aleixandre (1998) e McNeill et al. (2006). 

3 O MODELO DE TOULMIN 

 

Nesse tópico serão traçadas algumas considerações sobre o Modelo de Toulmin 

(2006), tais como: sua estrutura; o motivo pelo qual é  considerado uma ferramenta 

poderosa para a compreensão da argumentação no pensamento científico; sua utilização 

por vários autores para análise dos argumentos em sala de aula; algumas limitações ao 

modelo que devem ser consideradas e por fim, algumas adaptações feitas ao modelo por 

pesquisadores, especialmente no que diz respeito as realizadas por Jiménez-Aleixandre 

(1998) e McNeill et al. (2006). 

Nos últimos anos, diversos autores têm elaborado, a partir de diferentes pontos de 

vista, modelos sobre os elementos que constituem a argumentação e as inter-relações que 

devem existir, necessariamente, entre estes elementos para que sejam válidos. A principal 

contribuição para a evolução neste campo foi o trabalho desenvolvido por Toulmin (2006) 

que consiste em uma representação genérica do discurso científico, desde os dados até a 

conclusão. Seu instrumento de análise vem sendo muito utilizado para investigar a 

“argumentação científica”, produzida por alunos em situações de ensino (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 1998; CAPECCHI; CARVALHO, 2002). Algumas destas investigações 
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contribuíram de forma significativa para consolidar este modelo como um instrumento de 

análise (DRIVER; NEWTON, 1997; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 1998). 

O padrão de argumento racional desenvolvido por Toulmin (2006), que se 

encontra no livro “Os Usos do Argumento”, originalmente publicado em 1958, é um 

instrumento de análise muito utilizado não só para investigar a argumentação produzida 

por alunos no ensino de ciências, mas também em outras áreas do conhecimento, tais 

como, Psicologia, História e Letras. O argumento para Toulmin expressa um movimento 

entre os dados e a conclusão, quer dizer: “para haver argumento é preciso apresentar 

dados de algum tipo; uma conclusão pura, sem quaisquer dados apresentados em seu 

apoio, não é argumento” (TOULMIN, 2006, p.152). Um mesmo argumento, segundo 

Toulmin, pode ser exposto em várias formas diferentes, sendo que alguns desses padrões 

de análise serão mais imparciais que outros, quer dizer, alguns deles mostrarão mais 

claramente a validade ou a invalidade de um argumento e permitirão que se veja de forma 

mais explícita as bases em que se apoiam e a relação entre estas bases e a conclusão.  Os 

elementos fundamentais de um argumento segundo o padrão de Toulmin (que ele 

denominou de TAP - Toulmin´s Argument Pattern) são o dado, a garantia e a conclusão. 

A partir da figura 02, a estrutura essencial de um argumento pode ser assim apresentada: 

“a partir de D, já que G, então C”. Toulmin descreve o processo de construção de um 

argumento científico principalmente como um processo de utilização de dados, garantias 

(warrants) e apoio (backing) para convencer os outros da validade de uma conclusão 

específica. 

Figura 02: Esquema de Argumento de Toulmin (2006)    

          

     

 

 
 

 

 

Fonte: Toulmim (2006, p.150). 

 

Esse padrão coloca o discurso argumentativo como uma célula composta de seis 

elementos. Três deles são considerados essenciais: conclusão, dado e garantia. Os dados 

(D) são entendidos como os fatos aos quais podemos recorrer como fundamentos para a 

D Assim, Q, C  

A menos 
que R 

Já que,  
G 

 

Por conta de  
B 
 

LEGENDA:  
D- dados 
J- justificativa 
B-conhecimento 
básico  (backing). 
Q- qualificadores 
Modais 
C- conclusão 
R- refutação.   
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conclusão. A conclusão (C) é uma afirmação baseada em um dado (D). Esse passo 

argumentativo, dos dados (D) a conclusão (C), é autorizado por uma lei de passagem, a 

garantia (G), que é o elemento do argumento que relaciona conclusão com os dados. 

Segundo Toulmin a garantia responde à pergunta: Como chegamos até aqui? ou em outras 

palavras, o papel da garantia é mostrar que tomando os dados como ponto de partida, 

passar para a conclusão é adequado e legítimo. Para o autor nesse ponto, “precisa-se de 

afirmações gerais, hipotéticas, que sirvam como pontes e autorizem o tipo de passo com 

o qual nos comprometemos em cada argumento” (TOULMIN, 2006, p. 141) 

Porém, para que um argumento seja completo deve estrar presente os elementos 

considerados auxiliares: os Qualificadores Modais, o Backing (apoio) e a Refutação. Para 

Toulmin (2006) algumas garantias suportam de forma inequívoca uma conclusão, sendo 

os dados apropriados; estas garantias autorizam o direito, em casos adequados, de 

qualificar a conclusão com o advérbio “necessariamente”; outras autorizam a dar 

provisoriamente o passo dos dados para a conclusão; ou a só fazê-lo sob certas condições, 

com exceções ou qualificações. Para o autor, pode acontecer casos em que se faz 

necessário acrescentar alguma referência explícita ao grau de força que os dados 

conferem a conclusão, diante de determinada garantia, pois a especificação dos dados, 

garantia e conclusão não são suficientes. Ou seja, há casos em que pode ser preciso inserir 

um qualificador, que geralmente é identificado através de palavras como, por exemplo: 

provavelmente, previsivelmente, depende, com certeza, sempre, de certo modo, dentre 

outras. Os Qualificadores Modais (Q) são, portanto, especificações que expressam o grau 

de certeza do argumento, ou outras condições que supõem uma modificação da conclusão.  

O Backing (B) é representado pelos conhecimentos teóricos ou empíricos, leis, ou 

teorias que respaldam a Garantia, dando-lhe maior solidez. E, por fim, a Refutação 

entendida por Toulmin como as restrições ou exceções que se aplicam a conclusão, ou 

seja, as circunstâncias em que as conclusões não são válidas.  

A que se ressaltar que atualmente, sobretudo em trabalhos que abordam posições 

opostas, que se entende Refutação como as críticas as provas ou as justificações do 

adversário, ou seja, a refutação não é vista como uma simples conclusão opondo-se à 

outra, pois há que se questionar as provas ou as justificativas dadas na conclusão oposta 

(ERDURAN; SIMON; OSBORNE, 2004; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010).  
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Em resumo, os Qualificadores e as Refutações dão limites de atuação de uma 

determinada Garantia, complementando a ponte entre Dado e Conclusão. Além disso, a 

Garantia, que pode apresentar um caráter hipotético, pode ser apoiada por alguma 

autoridade, lei jurídica ou científica, o que confere maior solidez ao argumento. Dessa 

forma, o modelo de Toulmin centra-se na função dos argumentos para justificar as 

conclusões, situando a sua validade na coerência da justificação.  

De acordo com Cappechi e Carvalho (2004), o padrão de Toulmin é considerado 

uma ferramenta poderosa para a compreensão da argumentação no pensamento científico 

por que: (1) Relaciona os dados e as conclusões mediante leis de passagem de caráter 

hipotético; (2) Apresenta o papel dos dados na elaboração de afirmações; (3) Realça as 

limitações de dada teoria; (4) Realça a sustentação de dada teoria em outras teorias; (5) 

Os qualificadores e refutações indicam a capacidade de ponderar diante de diferentes 

teorias com base na evidência apresentada por cada uma delas e; (6) Ajuda a relacionar 

características do discurso com aspectos da argumentação científica. 

Toulmin (2006) reconhece que o padrão funciona como um cânone para avaliar a 

solidez dos argumentos. Segundo o autor, o TAP representa um argumento prático e 

substantivo, mais que um argumento que segue os esquemas da lógica formal, daí sua 

utilidade para estudar a argumentação como se pratica na linguagem. Enquanto a lógica 

formal pode ser adequada para analisar o conhecimento estabelecido, esta natureza prática 

faz do TAP uma ferramenta útil para analisar o discurso em situações em que se produz 

(ou se reconstrói) novo conhecimento, como o ambiente de sala de aula.  

Vieira e Nascimento (2008) entendem que havendo a possibilidade de enquadrar 

no padrão os argumentos produzidos discursivamente, de modo que cada elemento lógico 

cumpra o seu papel correspondente e esteja relacionado aos outros, na forma prescrita 

pelo padrão, tem-se, dessa forma, uma evidência de que os argumentos considerados têm 

solidez. Segundo esses autores, se os argumentos podem ser enquadrados no padrão, eles 

podem ser considerados coerentes (os elementos lógicos do padrão estão relacionados) e 

consistentes (os argumentos devem ser livres de contradições).  

Erduran, Simon e Osborne, (2004) utilizando o padrão de Toulmin avaliaram a 

qualidade das falas dos alunos a partir da observação da combinação dos seus 

componentes. Assim, as combinações que possuíam um maior número de componentes 

são típicas de um argumento mais bem elaborado. Por exemplo, um argumento que tenha 
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cinco elementos, com CDJBR “conclusão-dado-justificativa-conhecimento básico-

refutação é mais sofisticado, do que aqueles que possuem dois, três, ou quatro elementos 

como, CD (conclusão-dado), DCJ (conclusão-dado-justificativa), ou ainda, DCJB (dado-

conclusão-justificativa-conhecimento básico). Seguindo a mesma orientação Sampson e 

Clark (2008) alegam que a força de um argumento se baseia na presença ou na ausência 

de combinações específicas desses componentes estruturais, quanto maior o número de 

elementos presentes maior a força do argumento. 

É importante destacar que, apesar do TAP ser amplamente utilizado no contexto 

da pesquisa sobre argumentação em aulas de ciências (ERDURAN et al., 2004, 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 2000), este não é unanimidade, sofrendo algumas 

críticas. Driver e Newton (1997) apontaram algumas limitações ao modelo que devem ser 

consideradas, entre elas, a que não conduz a julgamentos sobre a verdade ou sobre a 

adequação do argumento. Desta forma, é necessário incorporar o conhecimento 

específico do assunto à análise. Além disso, apresenta a argumentação de um modo 

descontextualizado, sem reconhecer os aspectos interacionais do argumento, enquanto 

fenômeno discursivo influenciado pelos contextos linguísticos da situação na qual está 

inserido. Isto significa que para analisar o texto argumentativo é necessário: (1) verificar 

se a mesma afirmação ou posicionamento pode ter um significado distinto dependendo 

do contexto. Assim, o contexto precisa ser levado em conta para podermos inferir seu 

significado; (2) interpretar se as declarações referentes a algum componente do 

argumento podem estar implícitas no discurso, pois o contexto pode nos informar sobre 

declarações, que mesmo não sendo explicitas, são fundamentais para a interpretação da 

estrutura do argumento; (3) considerar  que    as    conversas  de    salas   de   aula   não   

se   desenvolvem necessariamente de forma linear, podendo necessário examinar longas 

seções do texto para identificar os componentes e/ou as características de um argumento; 

(4) especialmente em ciências, onde a manipulação de materiais é usada, nem toda a 

discussão é feita por meio de discurso, algumas interações podem ocorrer por meio de 

gestos e sinais, podendo compor elementos essenciais de um argumento (VILLANI; 

NASCIMENTO, 2003) . 

Segundo Erduran (2008) o fato de Toulmin não ter focado em como se dá a 

construção de argumentos socialmente, faz com que seu modelo sofra críticas quanto à 

sua aplicabilidade para avaliar argumentos produzidos em sala de aula. Kelly, Druker e 

Chen (1998) também identificaram além da questão da aplicabilidade, outros problemas 
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de adaptação do padrão no ensino de ciências, como as ambiguidades que surgem dos 

seus elementos lógicos (dado, garantia, apoio, etc) quando utilizados para categorizar os 

enunciados que circulam no discurso argumentativo em sala de aula. Tais constatações 

foram observadas em pesquisas. Por exemplo, Zohar e Nemet (2002), ao estudarem 

situações de sala de aula com temáticas sociocientífica, identificaram a dificuldade de 

enquadrar as falas de alunos e professores no TAP. Devido a essa mesma dificuldade 

alguns autores agrupam Dados, Garantias e Apoio em uma só categoria: evidence para 

Erduran, Simon e Osborne (2004) ou componentes de justificação para Sampson e Clark 

(2008). Já McNeill e Krajcik (2007) agrupam as Garantias e o Apoio de Toulmin numa 

só categoria: o raciocínio.  

Para Sasseron e Carvalho (2008), também não foi possível analisar as 

argumentações ocorridas em sala de aula somente com o padrão de Toulmin. Assim, essas 

autoras propuseram estabelecer um paralelo entre as ideias apresentadas por Toulmin e 

os indicadores da Alfabetização Científica. Jiménez-Aleixandre (1998), ao utilizar o 

modelo de Toulmin para a análise da argumentação dos alunos em aulas de ciências 

propuseram primeiramente uma ampliação da definição de dado, enunciado e conclusão 

chamando-os de oposição e hipótese, como descreveremos mais detalhadamente a seguir.  

Em síntese apesar do padrão do argumento de Toulmin ser amplamente utilizado 

em pesquisas no contexto de sala de aula, há quem apresente críticas e adaptações ao 

modelo. Dessa forma, concordamos com Colombo Júnior et al. (2012) que tais críticas 

são aceitáveis e plenamente justificáveis, visto que o modelo de Toulmin foi elaborado 

em um contexto particular e adaptado para outros contextos, que naturalmente trazem 

consigo particularidades próprias. Para esses autores no ensino de ciências, as relações 

sociais que ocorrem em grupo no qual se desenvolvem um argumento devem ser 

consideradas, sendo as discussões compartilhadas, parte integrantes da sua construção. É 

necessário considerar os processos e o contexto social em que ocorre.  

Dadas estas considerações, a escolha do modelo de Toulmin, com suas 

adaptações,  para as análises desse trabalho é baseada em artigos científicos que sinalizam 

sua influência tanto no contexto brasileiro (SÁ; QUEIROZ, 2011; CAPECCHI; 

CARVALHO, 2004, 2002; PEREIRA; TRIVELATO, 2009; VIEIRA; NASCIMENTO, 

2008; STUART; MARCONDES, 2008) quanto no contexto internacional (DRIVER; 

NEWTON; OSBORNE, 2000; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 1998; DUSCHL; 

OSBORNE, 2002; ERDURAN; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008; KUHN 1991, entre 
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outros). Acredita-se também que este modelo, mesmo com algumas limitações, traduz 

muito bem o processo argumentativo que acontece em sala de aula. 

3.1 Modelo de Toulmin adaptado por Jiménez-Aleixandre. 

 
 

Jiménez-Aleixandre (1998) ao analisar a argumentação nas discussões dos alunos 

no projeto RODA, propôs um modelo para complementar as ideias apresentadas por 

Toulmin (2006). Os componentes ampliados foram os dados e os enunciados. A autora 

apresentou novas categorias para identificar e analisar os componentes dos argumentos 

contidos em enunciados de alunos em situações de ensino e aprendizagem de ciências.  

A principal ampliação proposta em relação aos componentes do modelo de 

Toulmin para a análise da argumentação de alunos em situações de resolução de 

problemas experimentais de ciências foi à criação de subcategorias específicas em relação 

ao elemento denominado dado e os enunciados (quadro 01).  

Quadro 1: Componentes do Modelo de Toulmin adaptado por Jiménez-Aleixandre (1998). 

DADOS 

Fatos aos quais são feitas referências como base para uma 

conclusão. 

Dado fornecido 

Dado obtido 

Dado empírico  

Dado hipotético  

ENUNCIADOS 

As hipóteses e as conclusões são afirmações cuja validez se deseja esclarecer          Hipótese 

       Conclusão 

A oposição é um enunciado que questiona a validez do outro.          Oposição  

JUSTIFICATIVAS - Enunciado geral que justifica a conexão entre dados e conclusão 

CONHECIMENTO BÁSICO – Conhecimento de caráter teórico que atua como respaldo à 

justificação (pode proceder de distintas fontes: livros, professor, guias, elaboração própria) 

QUALIFICADOR MODAL – Específica condições para as hipóteses ou conclusões 

REFUTAÇÃO – Específica condições para descartar as hipóteses ou conclusões. 

Fonte: Jiménez-Aleixandre (1998). 

 

O dado (D), em relação à natureza (teórica ou experimental) de sua procedência, 

pode ser caracterizado como um dado fornecido (DF, por exemplo, dados fornecidos pelo 
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professor, livro texto, roteiro do experimento) ou como um dado obtido (DO). Este último 

ainda poderia ser classificado como um dado empírico (DE, por exemplo, dados que 

procedem de uma experiência no laboratório) ou como dado hipotético (DH). Os 

enunciados foram distinguidos entre hipóteses (condicional) e conclusões, e quando 

questionaram a validade de outro foi denominado oposição. Os outros elementos do 

argumento para essa autora são a Justificativa2  o Conhecimento Básico (backing), o 

Qualificador Modal e a Refutação, e são interpretados como no modelo original de 

Toulmin. Ainda, segundo a autora, alguns componentes podem estar todos explícitos e 

outros implícitos. 

3.2 Modelo de Toulmin adaptado por Mcneill e Krajcik  

 
 

McNeill e Krajcik (2009) propuseram um modelo de instrução para explicação 

científica. Os autores justificam que utilizam o termo “explicações científicas” para as 

ações discursivas que examinaram para se alinhar aos padrões científicos nacionais e 

caracterizam uma explicação científica como uma construção linguística que contém três 

elementos: uma afirmação (uma conclusão sobre um problema), evidência (dados que 

apoiam a afirmação) e o raciocínio (uma justificativa construída a partir de princípios 

científicos para o porquê a evidência apoia a afirmação), mas ressalva que “nosso trabalho 

se baseia na literatura tanto para explicação quanto para argumentação” (MCNEILL; 

KRAJCIK, 2008, p 54). O modelo proposto pelos autores também utiliza uma versão 

adaptada do TAP. A adaptação foi realizada para que ocorresse um alinhamento com os 

padrões dos EUA e para criar um modelo instrucional que fosse mais acessível aos 

professores e alunos do ensino médio. Alegam também que como “o modelo de Toulmin 

tem sido difícil de interpretar, às vezes, para pesquisadores e filósofos (VAN EEMEREN 

et al., 1996), achamos que seria difícil para os alunos do ensino médio usarem” 

(MCNEILL, et al. 2006. p. 158). O modelo proposto por esses autores (figura 03) 

apresenta uma estrutura que inclui três componentes básicos para a explicação científica: 

a conclusão (similar à conclusão de Toulmin), a evidência (similar aos dados de Toulmin), 

e o raciocínio (uma combinação de garantias -warrants- e apoio de Toulmin). 

 

                                                      
2 A autora traduz a palavra warrant como Justificação por entender que a tradução literal da palavra como 

garantia é inadequada na língua espanhola. Neste trabalho também utiliza o termo “justificativa” pois assim 

com Jiménez-Aleixandre, entende-se que essa tradução melhor se aplica a língua portuguesa e ao contexto 

de sala de aula. 
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Figura 03: Modelo de McNeill e Krajcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: McNeill e Krajcik (p. 03, 2009).  

 

Eles afirmam que a conclusão aborda a questão ou problema original e a evidência 

apoia a conclusão do aluno usando dados científicos. Esses dados podem vir de uma 

investigação que os estudantes completaram ou de outra fonte, como observações, 

material de leitura ou dados arquivados. Os dados precisam ser apropriados e suficientes 

para suportar a conclusão. Os dados apropriados são relevantes para a questão ou 

problema e se relacionam com a conclusão dada. Os dados são suficientes quando inclui 

a quantidade necessária para convencer alguém de uma conclusão. O raciocínio é uma 

justificação que liga a conclusão e evidências e mostra por que os dados contam como 

evidência para apoiar a conclusão usando os princípios científicos apropriados.  

À medida que os alunos avançam na compreensão da construção da explicação 

científica, é possível apresentá-los a um quarto componente: refutação. A Refutação 

descreve explicações alternativas e fornece uma contra evidência e raciocínio de por que 

a primeira alternativa não é apropriada. A figura 03 ilustra como a refutação se conecta 

aos outros três componentes do argumento: a conclusão, a evidência e o raciocínio. Esta 

figura revela como a evidência suporta a conclusão e o raciocínio fornece uma justificação 

para essa ligação entre a conclusão e a evidência e como a réplica considera e exclui 

explicações alternativas para um fenômeno científico. 

Em outro trabalho, McNeill et al. (2006) também propõem uma rubrica para 

análise dos resultados obtidos em pesquisas onde investigam as explicações científicas 

produzidas pelos alunos. Neste artigo, Supporting Students’ Construction of scientific 

Explanations by Fading Scaffolds in Instructional Materials, investigam se fornecer aos 

alunos suporte escrito contínuo ou ir diminuindo esse apoio instrucional por escrito (de 

Evidência  

Conclusão 

 

Evidência  

Evidência  

Raciocínio  

 

 

Não   

 
Conclusão  

 

Por 

que  

Evidência e 

Raciocínio  

Refutação  
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forma crescente) prepara melhor os alunos para construir explicações científicas quando 

a eles não são mais fornecidos esses apoios. Nesse trabalho os autores propõem uma 

rubrica básica para análise dos resultados (quadro 02). Eles esclarecem que se trata de 

uma rubrica geral para marcar uma prática de pesquisa em diferentes conteúdos e tarefas 

de aprendizagem. 

Quadro 2: Rubrica Básica de Mcneill et al. (2006) 

Fonte: McNeill et al. (p. 189, 2006). 

 

A rubrica básica inclui os três componentes da explicação cientifica (conclusão, 

evidência e raciocínio) e os níveis de pontuação para cada componente. Segundo os 

autores as rubricas básicas podem ser adaptadas para qualquer conteúdo científico no 

nível da escola intermediária. Em vários artigos (MCNEILL; KRAJCIK, 2007; 2008; 

2009) os autores realizam adaptações da rubrica básica para criar rubricas específicas com 

níveis de pontuação adaptados. A adaptação à rubrica básica de McNeill et al. (2006) para 

área de conteúdo específico e tarefas específicas combina estrutura e conteúdo e as 

explicações que recebem a maior pontuação incluem conteúdo científico exato e a 

estrutura de explicação apropriada para apoiar a conclusão. Sandoval e Millwood (2005) 

argumentaram pela importância de avaliar a adequação conceitual dos argumentos dos 

alunos, juntamente com as análises estruturais. 

Para McNeill et al. (2006) ao adaptarem a mesma rubrica básica, pode-se 

comparar as notas dos alunos para os diferentes componentes da explicação nas diferentes 

                                                      
3 Uma declaração ou conclusão que responde à pergunta / problema original 

4 Dados científicos que suportam a alegação. Os dados devem ser adequados e suficientes para apoiar a 

conclusão 

5 Uma justificativa que conecta a evidência à conclusão e mostra porque os dados contam como evidência 

para suportara a conclusão usando princípios científicos apropriados e suficientes. 

CONCLUSÃO3 EVIDÊNCIA4 RACIOCINIO5 SCORE 

Não faz uma conclusão, ou 

faz uma afirmação 

imprecisa. 

Não fornece evidência, ou apenas 

fornece provas inadequadas ou 

evidências vagas (evidências que 

não suportam a conclusão). 

Não fornece raciocínio, ou 

fornece apenas um raciocínio  

inadequado que não conecta a 

evidência a conclusão.  

 

 

0 

Faz uma conclusão bem 

acabada mas vaga ou 

imprecisa  

Fornece evidências  apropriadas, 

mas insuficientes para sustentar a 

conclusão; Pode incluir algumas 

provas inapropriadas. 

Fornece um raciocínio que 

vincula a conclusão e a 

evidência; repete a evidência e / 

ou inclui alguns princípios 

científicos, mas não suficientes 

 

 

1 

Faz uma conclusão precisa 

e completa  

Fornece provas adequadas e 

suficientes para apoiar a 

reivindicação. 

Fornece um raciocínio que liga 

evidências as conclusões; Inclui 

princípios científicos adequados 

e suficientes. 

 

 

2 
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áreas de conteúdo para ver se os alunos estão fornecendo evidência e raciocínio 

apropriados e suficientes. Assim, o referencial exposto foi utilizado com algumas 

adaptações a fim de analisar os dados obtidos a partir da intervenção.  

A seguir será abordado as adaptações propostas nas rubricas, pois passaremos a 

considerar os aspectos de caráter metodológico que nortearam essa pesquisa. 

4 PERCURSO METODOLÓGICO   

 
 

No percurso metodológico, será exposto os objetivos da pesquisa; sua natureza; o 

contexto no qual ela se realizou; os participantes; as estratégias metodológicas utilizadas 

para atingir os objetivos propostos; a elaboração e a estrutura da sequência de atividades; 

a escolha do tema abordado; as adaptações realizadas na perspectiva POE a fim de atender 

ao objetivo e por fim os referenciais utilizados na análise dos dados e suas adaptações, 

bem como, os procedimentos que foram utilizados na coleta de dados para a pesquisa.  

4.1 Objetivos  

 

Nesta pesquisa levantamos a seguinte indagação: “atividades experimentais 

baseadas em Previsão-Observação-Argumentação podem contribuir para que os alunos 

construam argumentos bem estruturados?”. 

A fim de responder à questão, o objetivo geral dessa pesquisa foi promover 

habilidades argumentativas em alunos do ensino médio a partir de uma atividade 

experimental sobre o conteúdo “Metabolismo energéticos nos vegetais: fotossíntese e 

respiração”, baseada na estratégia Predição, Observação e Argumentação. 

Este objetivo norteia outros dois específicos, a saber: 

a) elaborar e aplicar uma sequência de atividades que promovesse a habilidade de 

argumentar a partir de uma atividade experimental sobre o conteúdo fotossíntese e 

respiração, baseada na estratégia Predição, Observação e Argumentação; 

b) avaliar a estrutura e qualidade dos argumentos elaborados pelos estudantes durante a 

atividade proposta na sequência de atividades. 

4.2 Natureza da Pesquisa 

 
A pesquisa teve o âmbito escolar como palco principal e, devido às peculiaridades 

desse contexto, podemos considerar que a mesma apresenta enfoque qualitativo pois tem 
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o ambiente natural como fonte direta de dados e o investigador como o seu principal 

instrumento; os dados recolhidos são descritivos; existe um interesse maior pelo processo 

do que pelo produto; a análise dos dados é feita de modo indutivo e; o significado possui 

uma importância vital (BOGDAN; BIKLEN, 1994).    

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

de caso, perspectiva mais adequada para se estudar alguns fenômenos sociais como os 

processos educativos (LÜDKE; ANDRÉ,1986). As características deste tipo de pesquisa, 

destacadas pelas autoras, envolvem a interpretação do fenômeno no contexto de modo a 

retratar a realidade; a utilização de fontes de informação variadas que permite, em alguma 

medida, generalizações naturalísticas; procura representar pontos de vista presentes numa 

situação social; os relatos do estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais 

acessível do que os outros relatórios de pesquisa. A vantagem mais marcante dessa 

estratégia de pesquisa repousa na possibilidade de aprofundamento que oferece, pois, o 

estudo de caso incide sempre sobre um caso particular, a ser examinado detalhadamente 

levando em conta seu contexto e sua complexidade na tentativa de compreendê-lo.  

4.3 Contexto e Sujeitos da Pesquisa  

 

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

do Rio Grande do Norte Campus Natal Central (IFRN/CENAT), escola que faz parte da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério 

da Educação onde a professora/pesquisadora exerce a sua função, fato que facilitou o 

contato com os alunos e dirigentes da instituição e determinou a escolha dessa escola no 

trabalho. 

A pesquisa foi desenvolvida durante a EXPOTEC - Exposição Científica, 

Tecnológica e Cultural que faz parte do calendário acadêmico do IFRN/CNAT e visa a 

apresentar ao público em geral uma mostra dos trabalhos produzidos por alunos e 

servidores nas áreas do ensino, da pesquisa e extensão. Optou-se por realizar a 

intervenção durante a EXPOTEC devido na época, a iminência de uma greve geral a ser 

deflagrada nos IF o que atrasaria todo o cronograma da pesquisa e poderia até mesmo 

inviabilizá-la haja visto que o estado de greve geralmente apresenta-se por tempo 

indeterminado.  Diante desse quadro, optamos por oferecer, durante a Exposição 

Científica, um minicurso aos alunos do quarto ano do curso Técnico de Manutenção e 
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Suporte em Informática intitulado “Argumentação científica através de uma atividade 

experimental: desvendando a fotossíntese”.  

Essa turma foi particularmente escolhida, pois os alunos já tinham cursado a 

disciplina Biologia I e o conteúdo sobre o Metabolismo Energético da Célula: 

Fotossíntese e Respiração já tinha sido abordado no ano anterior. Esse pré-requisito se 

fez necessário para que os alunos pudessem desenvolver um conhecimento científico 

mais aprofundado do tema durante a intervenção.  

Ao todo 15 alunos de idades entre 17 e 20 anos estavam inscritos no minicurso, 

mas efetivamente 08 alunos frequentaram os dois dias da intervenção e participaram de 

todas as atividades.  

4.4 Aspectos Metodológicos  

 

Com o intuito de promover habilidades argumentativas em alunos do ensino 

médio a partir de uma atividade experimental sobre o conteúdo “Metabolismo 

Energéticos nos Vegetais: fotossíntese e respiração”, foi elaborado e aplicado material de 

apoio para propiciar essas habilidades e avaliado os argumentos produzidos pelos alunos 

durante as atividades. Para atingir tais objetivos específicos da pesquisa foi eleito o 

seguinte percurso metodológico (figura 04 e 05):  

Figura 04: Percurso Metodológico para o Objetivo 01 

 

 
Figura 05: Percurso Metodológico para o Objetivo 02 

 
Fonte: autoria própria. 
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Referencial

• Predição

• Obervação e 

• Argumentação.

Roteiro  

• Aplicação da 
atividade 
experimental.

Atividade

• Sequência de 
Atividades 
(elementos de 
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4.5 Elaboração da Sequência de Atividades: Produto Educacional 

 

Para atingir o primeiro objetivo foi elaborada uma Sequência de Atividades cujo 

tema foi Metabolismos Energéticos nos Vegetais: fotossíntese e respiração, a qual 

continha uma atividade experimental baseada na perspectiva Predizer, Observar e 

Argumentar para fomentar as habilidades argumentativas nos alunos.  

Para a organização dessa sequência de atividades foi utilizado  os elementos que 

Sanmartí (2000) elege para o planejamento de uma unidade didática, que segundo a autora  

se constituem em decidir o que se vai ensinar e como, e é esta a atividade mais importante 

que os professores realizam já que através deste planejamento se concretizam suas ideias 

e intenções educativas. A autora ainda estabelece algumas etapas que podem ser úteis no 

processo de elaboração e organização de uma unidade didática, são elas: (1) definição dos 

objetivos, (2) seleção/organização/sequenciação dos conteúdos, (3) seleção e ordenação 

de atividades e (4) seleção das atividades de avaliação. 

Ao considerar os critérios para a seleção e sequenciação de atividades para uma 

unidade didática a autora chama atenção para a importância dessa etapa pois as atividades 

são o veículo através do qual se ensina e se aprende e que permitem ao aluno acessar o 

conhecimento que por si mesmo não poderia ser representado. Ainda, segundo a autora, 

não é uma atividade específica que torna possível aprender, mas sim o processo projetado, 

isto é, o conjunto de atividades organizadas e sequenciadas, que permitem um fluxo de 

interações com e entre estudantes e entre alunos e professores. Portanto, a atividade não 

tem a função de promover um certo conhecimento, como se pudesse ser transmitido em 

porções, mas para plantar situações propicias a que os alunos atuem (no nível 

manipulador e de pensamento), e suas ideias possam evoluir em função da sua situação 

pessoal (pontos de partida, atitudes, estilos, etc.). 

Assim, partindo desse referencial foi planejada uma sequência de atividades 

contendo as seguintes etapas:  

(1) introdução dos conteúdos referentes a fotossíntese e respiração; 

(2) introdução de uma questão científica experimental; 

(3) estudo do conteúdo referente aos elementos de um argumento; 

(4) elaboração dos argumentos referentes a atividade experimental 
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Após delinearmos as perspectivas adotadas para a estrutura da sequência de 

atividades será exposto o tema escolhido e detalharemos como estruturamos a sequência 

de atividades. 

4.6 Escolha do Tema 

 
O tema escolhido, ‘Metabolismo energético nos vegetais: fotossíntese e 

respiração’ está apoiado em pesquisas que revelam que a fotossíntese de uma perspectiva 

humana, é o processo mais importante que ocorre na Terra (RAVEN; EVERT; 

EICHHORN, 2001). Porém, no âmbito escolar, a fotossíntese e a respiração são 

considerados conteúdos de natureza abstrata e de difícil compreensão pelos alunos que, 

muitas vezes, os consideram como fenômenos inversos e sem relação de 

complementariedade (LABRACE, 2009).  

Labrace, Calderia e Bortolozzi (2009) ao analisarem hipóteses levantadas pelos 

alunos durante uma atividade sobre o comportamento vegetal concluíram que eles não 

entendem os processos de fotossíntese e respiração como complementares e, acreditam 

que apenas a fotossíntese é realizada pelos vegetais. Queiroz e Azevedo (1987) citam que 

“a ideia de fotossíntese como processo de respiração das plantas, está entre as concepções 

mais presentes”. Zago et al. (2007) também apontam como concepção alternativa “a 

noção de que a respiração e a fotossíntese são processos noturno e diurno”. Kawasaki e 

Bizzo (2000) revelam algumas concepções alternativas dos alunos, dentre elas: acreditam 

que o oxigênio é proveniente do gás carbônico; não compreendem que plantas realizam 

nutrição autotrófica; defendem a ideia de preservar as matas, pois estas garantem e 

suprem a maioria do oxigênio que respiramos e ainda acreditam que as plantas são 

importantes agentes despoluidores, já que nos livrariam de toda espécie de poluição. 

Esses mesmos autores também constataram que os alunos jamais conseguiram abandonar 

a ideia de que plantas se alimentam de substâncias nutritivas obtidas no solo, mesmo que 

tenham “na ponta da língua” uma definição correta de fotossíntese.  

No que diz respeito à importância desse tema para a Biologia, Torres (2013) 

acrescenta outros pontos que considera relevantes, pois a fotossíntese: (a) necessita de um 

alto grau de abstração para sua compreensão; (b) integra  conhecimentos de diversas áreas 

da Ciência (Biologia, Química e Física); (c) é um processo biológico fundamental para a  

sustentabilidade   do    planeta; (d) é importante para a compreensão de outros processos 

metabólicos; (e) é necessária para uma visão ecológica sistêmica; e (f) está relacionada à 
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importantes questões ambientais, como: mudanças globais, créditos de carbono, produção 

de alimentos e desenvolvimento sustentável.  

Em resumo, o tema revela importância para o ensino de Biologia, e é inegável que 

seu ensino apresenta algumas dificuldades, pois é considerado de difícil ensino e 

aprendizagem, além de apresentar inúmeras concepções alternativas (TORRES, 2013). 

Nesse sentido, pode ser relevante pensar em estratégias de ensino que conduzam o aluno 

a compreensão do fenômeno e que o ajude a pensar cientificamente levando em conta o 

papel das evidências e justificativas na ressignificação do conhecimento científico.  

4.7 Estruturação da Sequência de Atividades. 

 

A Sequência de Atividades6 foi estruturada segundo os pressupostos descritos 

acima. Na figura 06 representamos um resumo das atividades. 

      Figura 06: Resumo da Sequência de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

No quadro 03 a seguir representamos  detalhadamente o planejamento das 

atividades executadas durante a intervenção na sala de aula pela professora/pesquisadora.  

 
 

                                                      
6 Ressaltamos que o produto educacional consiste na sequência completa das atividades, entretanto, para a 

pesquisa com relação à análise da qualidade do argumento (o 2º objetivo específico), nos centramos em 

analisar apenas a atividade experimental. 

Aula expositiva dialogada: 

fotossíntese e respiração Através de 

Através do 
Experimento: 

Fotossíntese e respiração 

Através de  

  Através da 

Exposição dos elementos do 

argumento segundo Modelo 

de Toulmin. 

Sessão de argumentação e 

Aplicação do roteiro POA. 

Passo 1  

Passo 2  

Passo 3 

Passo 4  

Introdução ao 

conteúdo 

científico  

Introdução a uma 

questão científica   

Construção de um 

argumento.   

Elaboração dos 

argumentos   
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Quadro 3: Planejamento das Atividades executadas durante a Sequência de Atividades. 

Dia Atividade Descrição da atividade 
Instrumento de 

pesquisa/estratégia  

Objetivos 

 

1º dia. 

2h 

                

Exposição dos 

Conteúdos: 

fotossíntese e 

respiração. 

 

Exposição dos conteúdos: 

importância da fotossíntese, 

quem realiza, fase clara e 

escura, fatores que 

influenciam, relação com a 

respiração; fotossíntese e 

respiração em meio 

aquático.  

Aula expositiva 

dialogada  

Desenvolver a 

compreensão sobre os 

fenômenos da fotossíntese 

e respiração 

Experimento  

(1) leitura do roteiro do 

experimento; (2) 

elaboração das predições e 

execução do experimento. 

Roteiros: 

Do experimento (01) 

Da predição (02) 

 

 

 

Desenvolver habilidade em 

executar o procedimento 

proposto e elaborar 

predições  

 

2º dia  

2h 30m 

 

Exposição do 

Conteúdo:  

Argumentação e 

Estrutura do 

Argumento.  

 

 

Apresentação da estrutura 

do argumento científico 

(Toulmin) elementos 

essenciais e auxiliares; 

importância da 

argumentação na ciência.  

 

 

Aula expositiva 

dialogada.  

Identificar os elementos do 

argumento e compreender a 

função desses elementos   

na construção de um 

argumento, compreender a 

importância da 

argumentação na 

construção da ciência.  

 

Coleta de Dados 

Experimentais 

 

 

 

 

 

Observação e discussão em 

grupo, dos resultados do 

experimento, coleta de 

dados e registro no roteiro 

Observação.  

 

Roteiro orientador 

03: Observação 

 

 

Desenvolver habilidades de 

observar, descrever, 

analisar e registrar dados 

coletados.  

 

Elaboração de 

Argumentos  

 

 

Sessão de Argumentação 

oral e elaboração de 

argumentos escritos.   

 

Roteiro orientador 

04:Argumentação 

 

Desenvolver habilidades de 

compartilhar ideias, 

trabalhar em grupo, avaliar 

e justificar provas, elaborar 

argumentos bem 

estruturados e com o 

conteúdo científico 

adequado. 

 

 

 

 

bem escritos. 

Retomando a 

Predição  
Revisão da predição inicial.  

Pergunta: sua 

predição se 

confirmou? Por que? 

Desenvolver habilidades de 

avaliar, confirmar, retificar 

e justificar a predição.  

Fonte: Autoria própria 

De acordo com o quadro 03, o 1º dia foi dividido em duas etapas distintas: a 

primeira consistiu numa aula expositiva dialogada para retomar os conceitos científicos 

ligados a fotossíntese e respiração (figura 07). Nesta etapa, foi realizada uma revisão geral 

sobre o tema já que esses conceitos tinham sido estudados pelos alunos no ano anterior. 
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Figura 07: Aula Expositiva Dialogada sobre Fotossíntese e Respiração 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Também foi definido começar dando esse suporte conceitual, já que se tratava de 

um tema científico, e de difícil entendimento pelas questões já levantadas. Jiménez-

Aleixandre (2010) ao relatar a atividade do projeto RODA ‘¿Por qué está emburjado el 

laboratorio?: el fantasma em la máquina’, chama atenção para a importância dos 

conhecimentos científicos para que os alunos consigam chegar na resposta apropriada e 

conclui: “uma pessoa sem esses conhecimentos não chegaria a tal conclusão” (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010, p. 105).  

Na segunda etapa, os alunos foram reunidos em dois grupos e a atividade 

experimental foi introduzida por meio do roteiro (figura 08). Nesta atividade os alunos 

tinham que determinar a ocorrência da fotossíntese e a respiração e ao final elaborar seus 

argumentos com base nos dados coletados. Para tal compararam dois conjuntos de tubos: 

um que ficou no claro e outro que ficou no escuro. Cada conjunto de tubos continha os 

seguintes materiais: 2 tubos com água em pH levemente alcalino, fenolftaleína e ramos 

de Elodea (Elodea canadenses), e dois tubos apenas com água em pH levemente alcalino 

e fenolftaleína, como exposto no roteiro abaixo.  
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Figura 08: Roteiro da Atividade Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO - ATIVIDADE EXPERIMENTAL: FOTOSSÍNTESE E RESPIRAÇÃO  

 

Objetivo:  

•Elaborar argumentos científicos para a relação entre a fotossíntese e a respiração usando as 

evidências coletadas no experimento. 

 

Metas de Aprendizado: 

• Identificar e avaliar as evidências utilizadas pelos alunos durante a aplicação do 

experimento.   

• Gerar um argumento com dados, justificativa apoiada em conhecimento básico e conclusão, 

para o que acontece nos tubos deixados nos ambientes claro e escuro.  

• Estabelecer a relação entre a fotossíntese e a respiração realizada pela elódea. 

• Estabelecer a função da luz no processo de fotossíntese. 

 

Material: 

 

•Elódeas (Elodea canadenses) 

•Tubos de ensaio  

•Água 

•Indicador – fenolftaleína – a fenolftaleína é um indicador de pH, isto significa que muda de 

cor conforme variação do pH da água. A fenolftaleína mantém-se incolor em soluções ácidas 

e rosa e soluções básicas, podendo obter coloração carmim ou fúcsia em soluções fortemente 

alcalinas.  

•Caixas de papelão.  

•Grade para tubos de ensaio. 

•Etiquetas e papel de tornassol para verificar o pH da água.  

 

Estratégias para a realização do experimento. 

•Coloque dois tubos de ensaio em uma grade e marque-a com uma etiqueta com a palavra 

CLARO. Repita o procedimento e marque outra grade com a palavra ESCURO.  

•Em um dos tubos do CLARO coloque um ramo de elodea. Repita a operação para um dos 

tubos do ESCURO.  

• Em seguida coloque água levemente alcalina nos dois tubos com elodea de forma que cubra 

toda a planta (não é necessário encher o tubo, basta que cubram a planta) e acrescente 3 a 4 

gotas de fenolftaleína de maneira que os tubos fiquem cor de rosa.   

•Nos dois tubos restantes coloque apenas a água levemente alcalina (com o mesmo pH dos 

tubos anteriores) e acrescente a mesma quantidade de fenolftaleína. Coloque um dos tubos na 

grade marcada com “Claro” e o outro na grade com “Escuro”. 

  

Ao final, seu experimento deverá estar montado conforme o modelo abaixo. Coloque os tubos 

A e B na luz solar (ou próximo a uma fonte de luz como uma janela, por exemplo) e os tubos 

C e D numa caixa de papelão de forma que fiquem completamente no escuro por no máximo 

24 horas.  
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Fonte: Autoria própria. 

 

O roteiro foi entregue aos grupos para que fizessem a leitura e discussão dos 

procedimentos que seriam realizados e para de sanar quaisquer dúvidas.  Logo após os 

alunos foram orientados a estabelecerem suas predições e explicá-las, e para tal, foram 

guiados através do roteiro representado na figura 09: 

Figura 09: Roteiro da Atividade de Predição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria  

 

  
•Após o tempo previsto observe os tubos.  

•Anote, no seu roteiro OBSERVAÇÃO, os resultados obtidos.  

•Em seguida elabore seu argumento e anote no roteiro ARGUMENTAÇÃO.  

CLARO

água + 
fenolftaleína  
TUBO A 

água + elódea + 
fenolftaleína
TUBO B 

 É um procedimento fundamental, pois irá estabelecer as possíveis respostas a serem buscadas no 

processo de resolução do problema, influenciando assim, a construção da estratégia a ser utilizada para 

resolvê-lo. É feita em função das variáveis envolvidas no processo. 

 

1-O que você espera que aconteça com os tubos que ficaram no claro?  

TUBO-A ______________________________________________________________ 

TUBO-B_______________________________________________________________ 

2-Por que você espera que isto aconteça? _____________________________________ 

3-O que você espera que aconteça com os tubos que ficaram no escuro?  

TUBO-C_______________________________________________________________ 

TUBO-D_______________________________________________________________ 

4-Por que você espera que isto aconteça? _____________________________________ 
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Em seguida os alunos passaram a executar o experimento seguindo as orientações 

dadas (figura 8) e os resultados do experimento foram observados no dia seguinte.  

No segundo dia, a intervenção foi dividida em quatro etapas. Na primeira, foram 

introduzidos conceitos referentes a estrutura de um argumento segundo o Modelo de 

Toulmin (2006) e sua importância para o processo de construção da ciência. Esta etapa 

tinha por objetivo ensinar de forma explícita os elementos constituintes do argumento 

segundo Toulmin (2006). Para isso foi definido o significado cada elemento, e foi 

exemplificado desde argumentos mais simples, que apresentavam dados, justificativas e 

conclusão, até os mais complexos que acrescentavam os conhecimentos básicos, os 

qualificadores modais e as refutações. Esta fase foi crucial para a pesquisa, pois para que 

os alunos pudessem construir argumentos bem estruturados era necessário que seus 

componentes fossem apresentados e discutidos de forma explícita. 

A segunda etapa se constituiu na observação dos resultados do experimento, na 

qual os grupos verificaram o que aconteceu com os tubos que ficaram no ambiente claro 

e no escuro. Para este procedimento os alunos foram orientados pelo roteiro – Observação 

(Figura 10). 

Figura 10: Roteiro de Atividade de Observação  

 

 

 

 
 

 

Fonte: autoria própria  

A terceira etapa foi constituída pela Sessão de Argumentação e pela elaboração 

dos argumentos escritos. No total, esta etapa teve uma duração de 1h25min, sendo a que 

exigiu mais tempo dos alunos. Segundo Osborne et al. (2001) qualquer atividade com 

menos de 30 minutos não dá tempo suficiente para que os alunos compreendam a natureza 

da tarefa, que considerem o argumento e desenvolvam uma linha de raciocínio coerente 

para que eles próprios achem crível e que estejam preparados para defender.  

1-O que aconteceu com os tubos que ficaram no claro? 

Tubo A ____________________________________________________________ 

Tubo B_____________________________________________________________ 

2- O que aconteceu com os tubos que ficaram no escuro? 

Tubo C_____________________________________________________________ 

Tubo D_____________________________________________________________ 
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Para a realização desta etapa os estudantes permaneceram divididos em dois 

grupos cada um com quatro componentes. Esse modelo de pequenos grupos foi adotado, 

pois possibilita uma maior interação entre os participantes e assim todos podem discutir 

suas propostas (OSBORNE et al., 2001), bem como, proporciona oportunidades para que 

os alunos construam socialmente os significados e desenvolvam uma compreensão 

conceitual mais rica (KELLY; DRUKEN; CHEN, 1998). Jiménez-Aleixandre (2010) ao 

tratar das condições que favorecem os diálogos argumentativos alega que estes devem ser 

promovidos em contextos de cooperação como o que ocorre em pequenos grupos.  

Durante a Sessão de Argumentação os alunos discutiram quais as possíveis 

explicações para os dados obtidos no experimento com o propósito de elaborarem seus 

argumentos. Aqui eles foram encorajados a se engajarem num processo de discussão para 

reivindicar, justificar, se opor e questionar uns aos outros a fim de negociarem e 

elaborarem suas ideias. Também foram incentivados a pesquisarem em livros ou em sites 

da Internet a fim de esclarecer possíveis dúvidas a respeito do conteúdo específico 

estudado. Nesta fase, o papel do professor/ pesquisador foi fundamental, pois sua função 

enquanto a discussão estava em andamento era atuar como um iniciador da discussão 

argumentativa, usando uma seleção de perguntas que estimulou o debate, tais como: Por 

que você acha isso? Qual a relação...? Qual é a sua razão para isso? Como você sabe? 

Quais são seus dados? Existe outro argumento para o que você acredita? 

Após a conclusão da Sessão de Argumentação os alunos passaram a elaborar seus 

argumentos escritos.   Para realizarem   tal   tarefa foi necessário orientação e material de 

apoio (WRAY; LEWIS, 1997; MCNEILL; KRAJCK, 2012; CHINN; BROWN, 2000). 

Na elaboração dos argumentos escritos os alunos seguiram a orientação do roteiro (figura 

11) desenvolvido com base em Osborne, Erduran e Simon (2004b); Sampson e Schleigh 

(2013); Sampson e Gerbino (2010); Sampson, et. al. (2014). Esse roteiro foi denominado 

de “Argumentação” e alinhado ao suporte teórico acredita-se que seu uso pode influenciar 

na construção de argumentos bem estruturados, bem como, numa melhor compreensão 

do conteúdo biológico específico (WHITE; FREDERIKSEN, 1998, 2000; ZOHAR; 

NEMET, 2002), pois foi projetado no intuito de apresentar uma estrutura instrucional 

para o argumento que fornecesse aos alunos orientações sobre o que incluir em sua escrita 

científica em sala de aula. 
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Figura 11: Roteiro da Atividade de Argumentação  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 Fonte: Autoria própria. 

   

Durante a elaboração desse roteiro foi verificado a necessidade de adaptar a 

estratégia POE (ERDURAN, 2006) e tomando como base alguns elementos nela 

existentes foi proposto sua adaptação substituindo a fase Explicar pela fase Argumentar, 

pois assim como Osborne e Patterson (2011) entende-se nesta pesquisa que explicar e 

argumentar são habilidades diferentes e esta distinção reside principalmente no objetivo 

que cada um desses construtos apresenta: as explicações e a construção de explicações 

são essenciais para a criação de novos conhecimentos, pois torna o desconhecido, familiar 

ou mais facilmente compreendido, fornecendo uma resposta que oferece um mecanismo 

causal plausível, ou seja, as explicações dão sentido a um fenômeno com base em outros 

fatos científicos. Vejamos neste exemplo de explicação: os dinossauros se tornaram 

extintos porque um enorme meteorito jogou uma grande quantidade de poeira e cinzas na 

atmosfera o que causou uma queda súbita da temperatura na superfície da terra; esta 

explicação funciona porque gera um sentimento de maior compreensão que responde pela 

gênese do fenômeno e porque é coerente com os dados conhecidos atualmente. 

No que diz respeito aos argumentos, estes podem ser definidos como a capacidade 

de avaliar os enunciados com base em provas, ou seja, reconhecer que as conclusões e 

enunciados científicos devem estar justificados, ou em outras palavras sustentados em 

provas; em um argumento não há tanto uma característica ou um fenômeno a ser 

explicado, mas uma afirmação a ser justificada (OSBORNE; PATTERSON, 2011). Por 

exemplo, quando os primeiros avestruzes apareceram para a comunidade científica 

europeia gerou uma incerteza: serão aves? Esses animais tinham caraterísticas de aves, 

mas não podiam voar. A resolução dessa incerteza requer um argumento não uma 

explicação. O objetivo do argumentador nesse caso é fornecer garantias incontestáveis 

 1-A Questão:  

2-Os Dados:  

 

3-As Justificativas: 

4-O Conhecimento Básico:    

5-A Conclusão     
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que suportem a sua conclusão e mostrar que esta é um alegação justificada. As questões 

que devemos resolver através do argumento são se a explicação proposta explica “todos” 

os fatos conhecidos e se faz isso melhor que as outras explicações.  

Assim, reconhecendo a diferença entre esses dois constructos, realizou-se a 

substituição da fase Explicar pela a fase Argumentar. Essa modificação foi importante 

pois, se o objetivo dessa pesquisa era o de proporcionar habilidades argumentativas nos 

alunos, continuar usando a palavra Explicar poderia confundir a mente tanto do 

professor/pesquisador quanto dos aluno em relação aos objetivos pesquisa/atividade. Para 

que isto não ocorresse foi vital realizar esta modificação, bem como se ter um 

entendimento sólido sobre os conceitos de argumentação e explicação, pois se o 

pesquisador tem apenas uma ideia difusa das características do argumento e da explicação 

é provável que sua intenção não fique clara, tanto para o aluno, ao realizar a atividade 

proposta, quanto para o próprio professor/pesquisador na avaliação dessas atividades. 

Assim, a estratégia POE – Predizer, Observar e Explicar deu lugar a abordagem 

POA – Predizer, Observar e Argumentar e essa mudança fundamental para se ter uma 

maior clareza dos objetivos de pesquisa a serem atingidos e para contribuir de forma 

efetiva para a construção de argumentos pelos alunos. 

Nesta abordagem em primeiro lugar, ocorre a previsão dos resultados de uma 

atividade (experimento) e sua justificação, seguida da observação dos resultados e do 

registro detalhado desses resultados e finalmente a construção de um argumento, ou seja, 

a construção de um enunciado que deve ser justificado ou em outras palavras sustentados 

em provas. Após a elaboração dos argumentos a previsão inicial deve ser retomada a fim 

de, reconciliar quaisquer conflitos entre a sua previsão inicial e o argumento elaborado. 

Para esta última etapa – Argumentar – foi utilizado o roteiro da figura 11. A intenção ao 

planejar esse roteiro foi minimizar a complexidade da tarefa para os alunos, pois elaborar 

argumentos não é algo fácil (OSBORNE, et al., 2001; MCNEILL et al., 2006), bem como, 

ajudá-los a focalizar a atenção nas características relevantes de um argumento. Para 

Reiser et al. (2001) revelar o quadro tácito da argumentação científica pode facilitar a 

construção desta tarefa pelos alunos, para tal, foi planejado um modelo que apresentava 

quadros em branco nos quais foi solicitado aos alunos escrevessem: 

(1) A questão que o experimento pretendia responder,  

(2) os dados coletados no experimento,  
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(3) a justificativa,  

(4) o conhecimento básico que dá suporte a justificativa e  

(5) a conclusão do experimento.  

Por fim, na quarta etapa, os alunos foram orientados a retomarem suas predições 

iniciais e a verificarem se a mesma se confirmou ou não, dessa forma, puderam reelaborar 

suas ideias iniciais respondendo à questão: sua predição se confirmou? Por quê? 

Em resumo, atividade experimental baseada na estratégia POA foi estruturada nas 

etapas abaixo (figura 12):  

Figura 12: Etapas da atividade experimental baseada na estratégia POA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: autoria própria. 

Ao final da intervenção a professora/pesquisadora conversou com os participantes 

a fim de que relatassem suas impressões sobre a atividade realizada, apontassem as 

dificuldades encontradas durante sua execução e para que percebessem a importância da 

argumentação na construção do conhecimento científico.  

A fim de atingir o segundo objetivo de avaliar a estrutura e qualidade dos 

argumentos elaborados pelos alunos durante a sequência de atividades proposta foi 

adotado o modelo de Toulmin adaptado por Jiménez-Aleixandre (1998) para avaliar a 

estrutura do argumento orais, bem como, a rubrica de McNeill et al. (2006) para avaliar 

o conteúdo e a validade dos argumentos escritos. Essas rubricas foram modificadas para 

se adequar melhor aos resultados encontrados na pesquisa. 

Na rubrica de Jiménez-Aleixandre (1998) (quadro 04) foi realizada a adequação 

referente ao componente justificativa e conhecimento básico, pois foi acrescentada uma 

OBSERVAÇÃO

O que aconteceu? 

ARGUMENTAÇÃO

Diante dos dados 
observados, como você 

chega a conclusão?

REVISÃO DA 
PREDIÇÃO

Sua previsão se 
confirmou? 

Porque?

PREDIÇÃO

O que você 
espera que vai 

acontecer? 
Porque?
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categoria composta pela reunião esses dois elementos do argumento numa só categoria 

chamada de Justificativas com Conhecimento Básico. Essa adequação foi necessária pois 

algumas vezes quando se trata de argumentos científicos em contexto de sala de aula pode 

ser difícil identificar as categorias do Modelo de Toulmin separadamente (ERDURAN, 

SIMON; OSBORNE, 2004; SAMPSON; CLARK, 2008; MCNEILL; KRAJCIK 2007; 

KELLY, DRUKER; CHEN 1998), além do que, em contextos científicos a justificativa 

vem geralmente acompanhada de teorias, leis, modelos ou algum  conhecimento   teórico 

aceito pela comunidade científica que respalda a justificativa. Assim, essa categoria é 

definida como um enunciado que justifica a conexão entre dados e conclusão baseado em 

conhecimento de caráter teórico que atua como respaldo à justificação (pode proceder de 

distintas fontes: livros, professor, guias, elaboração própria).  

Quadro 4: Rubrica de Jiménez-Aleixandre (1998), adaptada 

 

Fonte: Jiménez Aleixandre (1998, p.211)   

Também foi adequado o componente refutação ao acrescentar que este pode 

especificar as condições para descartar as justificativas, além das hipóteses e conclusões. 

DADOS 

Fatos aos quais são feitas referências como base para 

uma conclusão. 

Dado fornecido 

Dado obtido 

Dado empírico  

Dado hipotético  

ENUNCIADOS 

As hipóteses e as conclusões são afirmações cuja validez se deseja esclarecer          Hipótese 

       Conclusão 

A oposição é um enunciado que questiona a validez do outro.          Oposição  

JUSTIFICATIVAS - Enunciado geral que justifica a conexão entre dados e conclusão. 

CONHECIMENTO BÁSICO – Conhecimento de caráter teórico que atua como respaldo à 

justificação (pode proceder de distintas fontes: livros, professor, guias, elaboração própria) 

JUSTIFICATIVAS com CONHECIMENTO BÁSICO - Enunciado que justifica a conexão 

entre dados e conclusão baseado em conhecimento de caráter teórico que atua como respaldo à 

justificação (pode proceder de distintas fontes: livros, professor, guias, elaboração própria). 

QUALIFICADOR MODAL – Específica condições para as hipóteses ou conclusões. 

REFUTAÇÃO – Específica condições para descartar as hipóteses, conclusões ou justificativas. 
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As demais categorias permaneceram sem modificação e são definidas de forma 

semelhante a rubrica de Jiménez-Aleixandre (1998). 

Assim, a análise utilizando a rubrica de Jiménez-Aleixandre se concentrou nas 

falas dos participantes durante a processo de observação dos resultados do experimento e 

da sessão de argumentação, a fim de identificar os elementos do argumento que 

emergiram nas falas dos alunos e de verificar se nesse movimento dialógico eles 

utilizavam elementos do argumento e se com tal dinâmica surgiam argumentos bem 

estruturados. 

Com a finalidade de analisar as falas foi considerado que cada tomada de palavra, 

por um determinado sujeito falante, seria corresponde a um “turno de fala”. Durante a 

análise foi necessário fracionar os turnos de falas em trechos menores a fim de identificar 

os elementos do argumento que foram surgindo ao longo do processo dialógico. Cabe 

aqui assinalar que na análise nem todos os turnos de falas foram categorizados, pois 

algumas correspondiam a questionamentos e outros a comentários feitos pelos 

participantes que não se enquadravam no Modelo de Jiménez-Aleixandre (1998).  

Quanto a análise do material escrito, esta concentrou-se num recorte da aplicação 

do roteiro POA. Para tanto, foi utilizado o roteiro “argumentação” para avaliar os 

argumentos produzidos ao final da atividade. Para a análise desse material partimos da 

rubrica básica de McNeill et al. (2006), pois em se tratando de argumentos que envolvem 

questões científicas é importante avaliar tanto sua adequação conceitual como a estrutura 

proposta (SANDOVAL; MILLWOOD, 2005). Mcneill et al. (2006), alega que para se 

estabelecer um argumento convincente a que se levar em conta a coordenação e 

construção de relações coerentes entre a conclusão, os dados e as justificativas, bem 

como, quão bem esses elementos abordam a questão são cruciais para elaborar um 

argumento de alta qualidade e promover a aprendizagem de estudantes em ciência 

(SANDOVAL; MILLWOOD, 2005). Declarado de forma diferente, uma conclusão deve 

responder à questão inicial, ser apoiada pelos dados e as justificativas suportadas pelo 

conhecimento aceito pela comunidade cientifica. Choi (2008) descobriu que o 

determinante crítico da qualidade de um argumento não é apenas a qualidade de seus 

componentes individuais, mas também a relação entre seus componentes. Chen, Hand e 

Mcdowell (2013) apontaram ainda que o grau de coerência entre a questão, a conclusão, 

os dados e a justificativa é um preditor do sucesso dos alunos na compreensão de 

conceitos científicos. 
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Também nesse sentido Metz (2000) assinala que:  

a adequação do raciocínio dos indivíduos é fortemente impactada pela 

adequação de seu conhecimento do domínio dentro do qual o raciocínio 

é testado. Assim, dentro do laboratório de pesquisa e além, o 

desempenho cognitivo é sempre uma interação complexa de 

capacidades de raciocínio científico e conhecimento de domínio 

específico (p.373). 

 

Assim, a partir da rubrica básica proposta por McNeill et al. (2006) (quadro 02) 

foi elaborada uma rubrica específica (quadro 05) a fim de analisar a validade dos 

argumentos escritos tanto no que diz respeito a estrutura quanto ao conteúdo científico 

fornecido. Esta rubrica também foi alvo de modificações para melhor se adequar aos 

resultados da pesquisa. Segundo os próprios autores as rubricas básicas podem ser 

adaptadas para qualquer conteúdo científico no nível da escola intermediária (MCNEILL; 

KRAJCIK, 2007; 2009; MCNEILL et al., 2006). Nesta adaptação algumas categorias 

foram subdivididas, em consequência, foram criados outros níveis para estabelecer a 

relação entre a estrutura e conhecimento científico, no qual o nível 0 representa a ausência 

de argumento; 01 e 1a - argumento inválido; 02- argumento parcialmente válido e 03 - 

argumento totalmente válido. 

 

 

 



64 
 

 

Quadro 5: Rubrica de Mcneill et al. (2006), adaptada 

CONCLUSÃO7 DADOS8 JUSTIFICATIVA9 Nivel 

Não faz uma conclusão, ou 

faz uma conclusão 

imprecisa. 

Não fornece dados. Ou fornece dados 

incorretos. 

Não fornece uma justificativa. Fornece uma justificativa que não associa completamente 

os dados a conclusão. 0 

Faz uma conclusão bem 

acabada, mas vaga ou 

imprecisa.  

Fornece um dado adequado, mas 

insuficiente para suportar conclusão.  

Fornece justificativa que conecta conclusão e dados, repete os dados ou não inclui 

os conhecimentos básicos. 
1 

Fornece justificativa que conecta conclusão e dados, repete os dados ou  

pode incluir os conhecimentos básicos, mas estes não são suficientes. 
1a 

Faz uma conclusão precisa e 

completa. 

 

Fornece mais de um dado específico. 

Fornece dados suficientes, mas fornece 

dados   adequados e inadequados.  

Fornece justificativa para alguns dos dados, explicando como e porque os dados 

suportam a conclusão.  Inclui os conhecimentos básicos, ou seja, princípios 

científicos adequados e suficientes (que liga a conclusão a alguns dos dados). 
2 

Faz uma conclusão precisa e 

completa. 

Fornece mais de um dado específico 

todos adequados e suficientes  

Fornece justificativa para todos os dados, explicando como e porque os dados 

suportam a conclusão. Inclui os conhecimentos básicos, ou seja, princípios 

científicos adequados e suficientes (que liga a conclusão a alguns dos dados). 
3 

0 - ausência de argumento; 1 e 1a- argumento inválido; 2 - argumento parcialmente válido; 3- argumento totalmente válido. 

Fonte: McNeill et al., (2006). p. 189. 

                                                      
7 Conclusão: Uma declaração ou alegação que responde à pergunta ou problema original. 

8 Dados: Dados científicos que suportam a conclusão. Os dados devem ser adequados e suficientes para apoiar a conclusão. 

9 Justificativa: Uma alegação que conecta os dados à conclusão. Mostra porque os dados suportam a conclusão e se utiliza de conhecimentos básicos que devem ser 

apropriados e suficientes. 
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Em seu modelo de instrução Mcneill, et al. (2006) empregam o termo “explicação 

científica” em vez de argumento para se alinharem com a linguagem dos padrões 

nacionais do seu país de origem. Entretanto, nesta pesquisa foi utilizado o termo 

argumentação pois entende-se que explicar e argumentar são habilidades diferentes, como 

defendido anteriormente. Também foi modificado os termos, “evidência” e “raciocínio” 

pelos termos “dados” e “justificativa apoiada em conhecimento básico”. Essas 

modificações foram necessárias para padronizar a nomenclatura aqui aplicada e assim 

possibilitar uma uniformidade entre as rubricas utilizadas.  

Em conformidade com Puig (2012) foi empregado o termo “justificativa” porque 

seu significado é mais específico, enquanto raciocínio tem um significado mais geral no 

que diz respeito ao uso da razão. Além disso, em levantamento bibliográfico realizado 

em trabalhos nacionais que abordam a argumentação observamos que muitos traduzem o 

termo “warrants” como justificativa e “backing” como conhecimento básico (BRITO; 

SÁ, 2010; VALLE; MOTOKANE, 2009; SÁ; QUEIROZ, 2007; SÁ, 

KASSEBOEHMER; QUEIROZ, 2014).  

As análises das transcrições das discussões dos grupos e do material escrito foram 

examinadas pela professora/pesquisadora, bem como, por outros dois pesquisadores 

ligados ao programa de doutorado e vinculados ao grupo de pesquisa sobre argumentação, 

a fim de validar10 os dados analisados. 

 

4.8 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados 11  (figura 13) deste estudo foi efetuada no segundo dia da 

intervenção durante a segunda e terceiras etapas nas quais foi realizado o registro em 

áudio das falas dos grupos e da conversa final entre a professora/ pesquisadora e os 

participantes. Todos os áudios foram, posteriormente, transcritos de forma literal e a 

identidade dos estudantes preservada. Outro instrumento de coleta de dados foram os 

roteiros escritos: predição, observação e argumentação, neste último os alunos 

escreveram seus argumentos finais. 

 

                                                      
10 Destacamos outras formas de validação, tanto as atividades propostas como os instrumentos para a coleta 

de dados a partir do referencial teórico adotado, foram discutidos no Grupo de Estudo Argumentação e o 

Ensino.  

11 Os participantes assinaram termo de consentimento para a pesquisa. 
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Figura 13: Esquema da Coleta de Dados 

 

Fonte: Autoria própria  

 

O próximo tópico desta dissertação será abordado os resultados que emergiram da 

pesquisa e a análise do material coletado. Inicialmente será exposto os resultados do 

experimento, a seguir, a transcrição e a análise das falas dos alunos produzidas durante a 

Observação dos Dados e a Sessão de Argumentação e, em seguida, os resultados e a 

análise para os argumentos escritos, provenientes do roteiro Argumentação.   

 

5 RESULTADOS E ANÁLISE  

 

Este tópico tem por finalidade apresentar e analisar os resultados que emergiram 

da pesquisa a fim de verificar se a intervenção proposta por meio de atividades 

experimentais baseadas em Previsão-Observação-Argumentação contribuiu para que os 

alunos fossem capazes de construir argumentos bem estruturados.  

 

5.1 Resultados do Experimento 

 

Os resultados do experimento e a explicação para o que aconteceu nos tubos que 

foram mantidos no ambiente claro e no escuro estão apresentados no quadro 06. Na figura 

14 pode-se observar esse resultado, com destaque para a coloração em cada um dos tubos. 

Há que se ressaltar que no tubo B observamos a intensificação da cor rosa, neste caso a 

fotossíntese ocorre com mais intensidade que a respiração, por isso, o CO2 é retirado do 

meio, o que diminui a quantidade de H+ deixando o meio mais alcalino e com uma 

intensidade um pouco maior na cor rosa.  

 

 

 

Segundo 
dia

Etapas 
gravadas 
em áudio 

Observação dos 
resultados e 
Sessão de 

argumentação 

Material 
Escrito: 

Roterios (POA)

Conversa ao 
final da 

Sequência de 
atividades, 
gravado em 

áudio 
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  Quadro 5: Resultados do Experimento. 

Tubo A B C D 

Condições 

ambiente 

Mantidos no ambiente claro por 24 horas Mantidos no ambiente escuro por 24 

horas 

Conteúdo Água e 

fenolftaleína 

(coloração 

rósea) 

Elodea canadenses, água 

e fenolftaleína (coloração 

rósea) 

Água e 

fenolftaleína 

(coloração 

rósea) 

Elodea canadenses, 

água e fenolftaleína 

(coloração rósea) 

Resultado 

observado 

Não houve 

mudança de 

coloração. 

Intensificação de 

tonalidade da cor rósea. 

Não houve 

mudança de 

coloração. 

Mudança de róseo 

para incolor. 

Explicação A presença de 

luz não 

interferiu. 

Manteve a cor 

da 

fenolftaleína 

em meio 

levemente 

alcalino. 

A intensificação de 

tonalidade indica que o 

meio se tornou um pouco 

mais alcalino. No 

processo de respiração, a 

planta libera CO2, porém, 

o mesmo é consumido no 

processo de fotossíntese. 

Neste caso, diminuindo 

ainda mais a 

concentração de íons 

H3O+ e tornando o meio 

mais alcalino, sinalizado 

pela intensificação da cor 

rosa.  

A ausência de 

luz não 

interferiu. 

Manteve a cor 

da 

fenolftaleína 

em meio 

levemente 

alcalino. 

A mudança de 

coloração indica 

variação do pH, 

indicando que o meio 

está ácido. O processo 

de respiração da planta 

liberou CO2 que ao 

reagir com a água 

formou ácido 

carbônico (H2CO3) se 

dissociando em 

bicarbonato (HCO3
-) e 

íon hidrônio (H3O+). 

Fonte: autoria própria. 

 
 Figura 14: Resultado da coloração obtida nos 4 tubos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.2 Resultados e Análise dos Argumentos Orais 

 

5.2.1 Falas do Grupo 01 

 

Foi convencionado para análise desse material que os alunos participantes, tanto 

do grupo 01 como do grupo 02, seriam representados pelos signos A1, A2, A3 e A4 e a 

professora pela letra P.  

No início da conversação foi observado que os alunos do grupo 01 tentaram 

estabelecer os resultados do experimento, levantando os “dados empíricos”. Durante a 

coleta desses dados nota-se no grupo um processo de debate e negociação entre os alunos 

A1, A2, A3 e A4 (turno 1 ao 15) como observa-se no diálogo a seguir (quadro 07):  

Quadro 6: Análise das falas do Grupo 01 - Obtendo Dados  

T
u
rn

o
  

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS 
ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

1 A1. Está rosa, oh 

Dados empíricos 

 

 

2 A2. Peraí 

3 A2. Qual dos dois está rosa? 

4 A1. Tubo B 

5 A2. Eu troquei a água. Qual dos dois está rosa? 

6 A1. Tubo B 

7 A2. Onde você está vendo rosa?  

 

8 

A1. Olhe aqui embaixo e olhe aqui em cima (se referindo 

à superfície do líquido no tubo de ensaio). É sutil, mas 

está. 

9 A2.  É sutil porque é inexistente.  

10 A4. Não! Está rosinha.  

11 A2. Peraí.  Esse aqui está rosa? 

12 A1. Está. Do mesmo jeito que esse aqui. Esse está branco 

oh.  

13 A2. Está inventando. 

14 A1. Está pouco, mas dá para ver. 

15 A1. O que estava do lado de fora ficou mais rosa.  

Fonte: autoria própria. 

 

O quadro 08 a seguir mostra a sequência de falas dos alunos dos turnos 16 ao 28, 

nos quais pode-se perceber a tentativa de dar sentido aos dados coletados. Durante o turno 

16, o aluno A3 forneceu um ‘dado empírico’ ao observar a presença de coloração rosa e 

acrescentou que no tubo que ficou no claro produziu bolhas de oxigênio e o tubo que 

ficou no escuro não produziu bolhas.  
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Em resposta a essa observação o aluno A1 forneceu uma explicação, porém seu 

fundamento teórico se mostrou inadequado pois afirmou que no escuro não tem bolhas 

porque não tem oxigênio, porque ocorreu o consumo das reservas de glicose.   

Quadro 7: Análise das falas do Grupo 1 - Extraindo sentido dos Dados 

Fonte: autoria própria. 

Na sequência os alunos tentaram entender a origem das bolhas no tubo que ficou 

no claro, se são provenientes do O2 ou do H2.  Observa-se que aqui (turno 19) o aluno A2 

tentou construir seu argumento e que, apesar de bem estruturado com dados, justificativa, 

conhecimento básico e conclusão, não expõem os motivos satisfatórios para a ocorrência 

da mudança de cor no tubo que ficou no escuro. O aluno confunde o gás H2 com o íon 

T
u

rn
o
 

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS 
ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

16

  

A3. Esse é o escuro. E esse está rosa. Tecnicamente 

[trecho 1].  Ah outra coisa que a gente pode dizer oh. 

Produziu oxigênio.  [trecho 2]. Olhe as bolinhas.  [trecho 

3]. E esse aqui não produziu [trecho 4].    

[trecho 1] dado empírico 

[trecho 2] conhecimento 

básico   

[trecho 3] dado empírico   

[trecho 4] conhecimento 

básico 

17 A1. Mas, o do escuro ele não vai produzir mesmo o 

oxigênio, ele vai consumir as reservas de glicose. Isso é 

normal. O de lá, do claro... 

 Justificativa com 

conhecimento básico  

18 A3. Peraí.  Esse é o do claro? Esse produziu oxigênio.  Conclusão   

19 A2.  Não, não, não é oxigênio [trecho 1] é H+ [trecho 2] 

é porque a fenolftaleína é só de pH [trecho 3] 

e o lance é que um dos produtos da fotossíntese é H2 

[trecho 4] e o H2 deixa o meio ácido. E quando fica ácido 

não fica rosa, fica incolor. Por isso esse está incolor 

(tubos no escuro). Na fase clara ele libera H2. Aí deixa 

isso claro (quer dizer incolor) [trecho 5] 

[trecho 1] oposição 

[trecho 2] conhecimento 

básico  

[trecho 3] dado fornecido 

[trecho 4] conhecimento 

básico 

[trecho 5] justificativa com 

conhecimento Básico 

20 A1. H2 ou O2? [questionamento]  

21 A2. Ele libera H2. Conhecimento básico  

22 A3. Isso fica rosa quando está no meio básico? 

[questionamento] 

 

23 A2. Isso. Conhecimento básico  

24 A1. Então na fase escura que libera H2?[questionamento]  

25 A2. Não. [trecho 1] libera H2 na fotossíntese [trecho 2]. 

A gente viu ontem pô. 

[trecho 1] oposição.  

[trecho 2] conhecimento 

básico 

26 A1. Só que aqui na fase escura ...  

27 A2. Esses aqui não eram para mudar não. Eram para ficar 

mesmo rosa [trecho 1].  Ontem tinha falado que um dos 

produtos da fotossíntese era o H2 [trecho 2].  

[trecho 1] dado empírico   

[trecho 2] conhecimento 

básico 

28 A1. Eu lembro que alguma coisa...  Um dos produtos da 

fotossíntese era o H2 e o O2. 

Conhecimento básico  
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H+, recorrendo assim a um conhecimento básico inadequado ao afirmar que o H2 deixa o 

meio ácido, quando na verdade o que torna o meio ácido é a presença dos íons hidrônio 

(H3O
+). Também, foi notado que ele tentou persuadir o grupo com suas ideias, porém os 

demais alunos revelaram não estarem convencidos, como se observa na série de 

questionamentos nos turnos 20 ao 24. Nos turnos seguintes (25 e 27) o aluno A2 tentou 

fortalecer sua alegação agregando a ela o comentário que sugere um argumento de 

autoridade, quando tenta apoiá-la no conhecimento teórico abordado na aula anterior pela 

professora/pesquisadora: “a gente viu ontem pô! e ontem tinha falado que um dos 

produtos da fotossíntese era o H2”.  

No episódio a seguir (quadro 09) os alunos foram incentivados a buscarem 

informações em livros e em sites da Internet para tirarem suas dúvidas. Na dinâmica da 

intervenção, solicitaram esclarecimentos sobre o sentido do dado empírico expressando 

dificuldade na compreensão do seu significado no experimento. 

Quadro 8: Análise das falas do Grupo 1- Gerando Justificativas 

Fonte: autoria própria 

Turno 
TRANSCRIÇÃO DAS FALAS  

ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

31 P.  (Professor) Aqui os dois tubos ficaram rosa no claro. 

E aqui no escuro está incolor. A mudança de coloração 

indica o que? [questionamento] 

 

32 A2. O meio está ácido. Conhecimento básico  

33 P. O meio está ácido. Então o que tornou o meio ácido? 

[questionamento] 

 

34 A2. A liberação de H2 [trecho 1] pela respiração [trecho 

2]. 

Não!  [trecho 3] é CO2. O CO2 se junta com a água e faz 

o ácido carbônico [trecho 4]. 

 

[trecho 1] justificativa com 

conhecimento básico 

[trecho 2] conclusão 

[trecho 3] oposição 

[trecho 4] justificativa com 

conhecimento básico 

35 P. E aí isso torna a água o que? [questionamento]  

36 A2. Ácida Conhecimento básico  

37 A1. Então não tem nada a ver com o H2! Refutação (porque é uma 

condição que descartar a 

justificativa do trecho 34) 

38 P. Então, aqui ocorre fotossíntese e respiração (se 

referindo a fase clara)? e aqui ocorre fotossíntese e 

respiração se referindo a fase escura). Como vocês 

podem explicar esses resultados? [questionamento] 

 

39 A1. Fotossíntese e respiração só nesse. (tubo B no 

ambiente claro) 

Conclusão 

40 A2. Professora e o H2? [questionamento]  

41 A1. Mas, o H2 não influenciou em nada, parece. Refutação (porque é uma 

condição que descartar a 

justificativa do trecho 34) 
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Foi observado nesse intervalo (31 – 41) que os alunos ao serem questionados pela 

professora (P) buscaram reorganizar suas ideias para explicar o fenômeno. O aluno A2 

reestrutura seus pensamentos e reelabora uma justificativa acompanhada do 

conhecimento básico (turno 34, trecho 4). Além disso, a intervenção da professora leva o 

aluno A1 a perceber que a acidez do meio é proveniente da liberação do CO2 por meio da 

respiração da elódea e não da liberação de H2 pela fotossíntese durante a fase clara, como 

anteriormente supunha. Destaca-se também a ocorrência de refutação ao estabelecer uma 

condição que descarta a justificativa anterior que afirmava: “a liberação do H2 seria a 

responsável pela acidez do meio” (trecho 34). Nesse segmento de falas também 

observamos um movimento entre justificativas com conhecimento básico, conclusões e 

oposição.   

No quadro seguinte (quadro 10, turno 42-47) a professora deu seguimento a uma 

série de questionamentos na tentativa de que os alunos fossem capazes de construir uma 

conclusão baseada nos dados que eles tinham disponíveis (dados empíricos e dados 

fornecidos) e justificar esses dados fazendo o link entre os dados e a conclusão. 

 

Quadro 9: Análise das falas do Grupo 1 - Gerando argumentos para o ambiente claro 

Fonte: autoria própria. 

 

Nesse trecho, percebe-se que o diálogo entre os alunos e a professora estabeleceu 

uma conexão entre os dados e a conclusão por meio de uma justificativa apoiada em 

conhecimentos básicos, gerando, assim, um argumento (figura 15). 

Turno TRANSCRIÇÃO DAS FALAS  ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

42 P. Por que vocês concluem que aqui nos tubos que 

ficaram no claro ocorreu fotossíntese e respiração? 

[questionamento] 

 

43 A1. Por que aqui está rosa. Dado empírico 

44 P. Por que vocês concluem que aqui nos tubos que 

ficaram no claro ocorreu tanto a fotossíntese como a 

respiração?  Diante dos dados, qual a justificativa? 

[questionamento] 

 

 

45 A2. Não houve liberação de CO2. Justificativa com 

conhecimento básico  

46 P. Não houve? [questionamento]  

47 A2. Não! [trecho 1] Houve a liberação de CO2 que foi 

utilizado na respiração ... [pausa] não! Na 

fotossíntese. O CO2 liberado foi utilizado na 

fotossíntese [trecho 2] 

[trecho 1] oposição  

[trecho 2] justificativa com 

conhecimento básico  
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Figura 15: Argumento do Grupo 01 no Padrão de Toulmin (Claro) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A seguir no quadro 11 (turnos 48 – 69) nota-se que a professora incentivou os 

alunos a justificarem os resultados obtidos para os tubos que ficaram no escuro. No 

diálogo que se segue, ela procurou estabelecer a conexão entre a justificativa do aluno 

quanto a ausência de luz com os dados obtidos no experimento. Este movimento 

discursivo promoveu a sistematização da justificativa apoiada em conhecimentos básicos, 

quer dizer, estabeleceu os elos entre a respiração, o CO2 produzido e a acidez da água, 

além do que, o aluno A1 foi capaz de refutar uma conclusão anterior. 

 

Quadro 10: Análise das falas do Grupo 1- Gerando argumentos (ambiente escuro) 

Turno  TRANSCRIÇÃO DAS FALAS  ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

48 P. Então aqui nesse outro tubo houve fotossíntese e 

respiração? [questionamento se referindo ao tubo da fase 

escura]. 

 

49 A2. Não só respiração.  Conclusão 

50 P. E por que você conclui isso? [questionamento]  

51 A2. Por que estava no escuro. Por que não tinha luz para ter 

fotossíntese. 

Justificativa com 

Conhecimento básico 

52 P. Então aqui na fase escura podemos dizer que ocorreu os 

dois processos: fotossíntese e respiração? [questionamento] 

 

53 A2. Não.  Porque não tem luz.  Justificativa com 

conhecimento básico 

54 P. Por que não tem luz. E qual a relação disso com os dados 

que vocês levantaram? [questionamento] 

 

55 A2. Porque não tem CO2. Justificativa com 

Conhecimento básico 

56 P. Por que não tem CO2? E isso mesmo? [questionamento]  

57 A1. Ah porque o CO2 produzido é utilizado na respiração da 

planta. 

Justificativa com 

conhecimento básico 

DADOS EMPÍRICOS  

Os tubos não mudaram 

de cor. Os tubos ficaram 

Rosa.  

CONCLUSÃO 

Ocorreu fotossíntese 

e respiração.  

Então,  

JUSTIFICATIVA com CONHECIMENTO BÁSICO 

No tubo B ocorreu liberação de CO2, pois o CO2 liberado na 

respiração foi utilizado na fotossíntese. Não houve mudança de 

pH (implícito). 

 

Já que  
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58 P. Então o CO2 é produzido pela fotossíntese ou pela 

respiração? [questionamento] 

 

59 A1, A2. Respiração. Conhecimento básico  

60 P. Então, a presença desse CO2 provoca o que na água?  

61 A2. Deixa o meio ácido.  Conhecimento básico  

62 P. Pela produção de que, que você falou? 

[questionamento] 

 

63 A2. Pela produção do ácido carbônico. Conhecimento básico  

64 P.  Então através do experimento estamos indicando que houve 

respiração pela presença de que? [questionamento] 

 

65 A1, A2. CO2 na água Conhecimento básico  

66 P. Então essa é uma forma indireta de aferir que ocorreu a 

respiração. E porque não ocorreu a fotossíntese? 

[questionamento] 

 

67 A1. Pela ausência de luz. Justificativa com 

conhecimento básico 

68 P. Ausência de um dos elementos, no caso, a luz.  

69 A1. E também pela presença do CO2, porque se tivesse 

ocorrido fotossíntese ele teria sido utilizado.  

Refutação 

Fonte: autoria própria. 

Pode-se verificar que nesse processo dialógico, os alunos apresentaram 

conclusões e várias justificativas acompanhadas de conhecimento básico para os dados 

empíricos, construindo assim, um argumento para explicar os fenômenos observados nos 

tubos que ficaram no escuro (figura 16). 

Figura 16: Argumento do Grupo 01 no Padrão de Toulmin (Escuro)  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Assim, ao enquadrar os argumentos obtidos a partir das falas do grupo 1 no 

modelo de Toulmin, pode-se constatar que estão bem estruturados, apresentando Dados, 

Justificativas que integram o Conhecimento Básico e Conclusão e demostram o 

conhecimento científico adequado, ou seja, aceito pela comunidade científica. Percebe-

se também a presença do elemento Refutação em um único momento: no argumento para 

DADOS EMPÍRICOS  

O tubo com elódea ficou 

incolor e o tubo sem 

elódea permaneceu rosa. 

 

CONCLUSÃO 

Ocorreu apenas 

respiração.  

Então,  

Já que  

JUSTIFICATIVA com CONHECIMENTO BÁSICO  

Ocorre a presença de CO2 no meio; o CO2 produzido na 

respiração deixa o meio ácido, pois se transforma em ácido 

carbônico.  O meio ácido provoca a mudança de cor 

(implícito). Não tinha luz para fazer fotossíntese. 

REFUTAÇÃO 

O CO2 tivesse sido 

utilizado.  

A menos que  



74 
 

 

os tubos do ambiente escuro, bem como, a ausência de qualificadores modais em todo 

processo.  

 

5.2.2 Falas do Grupo 02 

 

Observa-se pela análise do quadro 12 (turnos de 1 -14) que o grupo 02, composto 

pelos alunos A1, A2, A3 e A4, iniciou um diálogo para estabelecer o resultado do 

experimento e assim coletar os dados empíricos. Neste diálogo, a partir da observação 

dos dados, os participantes procuram relacionar os dados empíricos com uma justificativa 

apoiada em conhecimentos básicos. 

Quadro 11: Análise das falas do Grupo 2- Obtendo dados e conhecimentos básicos 

Fonte: autoria própria. 

 

No quadro 13 (turnos 15-34) o grupo tentou encontrar uma justificativa para os 

dados coletados. 

 

T
u

rn

o
  TRANSCRIÇÃO DAS FALAS  

ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

1 A1. Primeiro a gente pega aqui no claro, o que 

aconteceu nesse aqui? (se referindo aos tubos que 

ficaram no claro). 

Esse aqui estava rosinha. Continua rosa 
Dados empíricos 

2 A2. Estavam os dois rosas. 

3 A1. Esse aqui não aconteceu nada. Porque não tem 

nada aqui então não vai acontecer nada.  

Justificativa 

4 A2. Só água e indicador (referindo-se ao tubo com água 

e indicador).   

Dado fornecido 

5 A1. Exatamente. E esse aqui. Ficou da mesma cor? 

(Referindo-se ao outro tubo do claro com água, 

indicador e elodea). 
Dados empíricos 

6 A2. Ficou rosa. Ficou mais rosa? 

7 A1. Ficou rosa.  

8 A2. Mas ficou mais rosa? 

9 A3. Gente acho que é porque a planta armazena energia 

na forma de glicose.  

 Justificativa com Conhecimento 

básico  

10 A2. Gente, nesse aqui a fotossíntese aconteceu [trecho 

1]. E na fotossíntese é liberado o que? Oxigênio [trecho 

2].  

[trecho 1] conclusão 

 [trecho2] conhecimento básico  

11 A1. E água. Conhecimento básico  

12 A2. E água.  Conhecimento básico  

13 A3. E armazena glicose. Conhecimento básico  

14 A1. E ficou rosa Dado empírico 
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Quadro 12: Análise das falas do Grupo 2- Gerando Justificativas 

Fonte: autoria própria.  

Neste trecho foi necessário a mediação da professora (turno 25) no sentido de 

auxiliar a ordenar os dados coletados pelo grupo e ajudá-los a construir suas justificativas, 

tentando estabelecer uma explicação causal para o fenômeno observado (turno 25 – 34). 

Cabe destacar, que o grupo se mostrou um tanto confuso quanto ao conhecimento básico 

que apoia a justificativa, chegando a várias explicações inadequadas. Pode-se perceber 

também, neste episódio, o movimento entre dados empíricos e fornecidos, justificativas 

com conhecimentos básicos e enunciados de oposição.  

A partir da mediação da professora/pesquisadora os alunos retomaram os dados 

empíricos como se observa no quadro 14 (turno 35-36), a partir de questionamentos 

Turno 
TRANSCRIÇÃO DAS FALAS 

ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

15 A1. Mas o rosa [trecho 1]   é devido ao pH [trecho 2]. [trecho1] dado empírico [trecho 

2] justificativa com 

conhecimento básico  

16 A2. Então foi o oxigênio que influenciou no pH da 

água tornando a água mais básica. 

justificativa com conhecimento 

básico 

17 A1. Mas o que influenciou o pH da água?  

18 A2. No caso aqui foi o oxigênio, não? Sei lá! Conhecimento básico  

19 A3. Acho que esse bichinho aí é indicador de glicose.  Conhecimento básico 

20 A1. Não, não é indicador de glicose [trecho 1], é 

indicador de pH [trecho21]. 

[trecho 1] oposição  

[trecho 2] dado fornecido  

21 A2. Então liberou oxigênio e ficou mais rosa, então 

foi o oxigênio que influenciou nessa cor.   

Conhecimento básico  

22 A1. Então, liberou oxigênio, o oxigênio em contato 

com a água tornou a água mais ... 

Conhecimento básico  

23 A2. Mais básica, está ficando mais básica. Conhecimento básico  

24 A1. Perai, ela (PROFESSORA) disse que ficava rosa 

quando era ácido e incolor quando era básico.  

Dados fornecidos  

25 P. Vamos aos resultados. Qual o resultado desse 

tubo? (tubo que ficou no escuro) 

 

26 A1. Incolor. Dado empírico  

27 P. E desse outro? (tubo que ficou no claro)  

28 A1. Rosa  Dado empírico 

29 P.  Por que no escuro ficou incolor?  

30 A1,A2.  Por que o meio ficou ácido.  Conhecimento básico 

31 P. sim, ácido. Então, ocorreu fotossíntese e 

respiração nos dois tubos? E como vocês justificam 

isso? 

 

32 A1. É difícil. Mas o que mudou foi esse aqui. Não 

foi? (falando do tubo que ficou no escuro)  

Dado empírico 

33 A3. Esse aqui mudou.  Dado empírico 

34 A2. Por que esses já estavam rosa e continuaram 

rosa. Não mudou. (falando dos tubos que ficaram no 

claro) 

Dado empírico 
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levantados pelo aluno A1. Neste trecho foi observado que em resposta aos 

questionamentos o aluno A2 elaborou um o argumento que contém dados, justificativa 

com conhecimento básico e conclusão. 

 
Quadro 13: Análise das falas do Grupo 2- Gerando argumentos (ambiente claro) 

Fonte: autoria própria 

No quadro 15 (turnos 37-40) a professora/pesquisadora continuou com sua 

mediação questionando os alunos. 

Quadro 14: Análise das falas do Grupo 2- Gerando argumentos (ambiente escuro) 

T
u
rn

o
  

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS    
ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

37 P. No claro os dois tubos ficaram rosa, não foi? E no 

escuro o tubo com elodea ficou incolor e o outro se 

manteve rosa. 

 

38 A2. Foi. No que tinha planta, a planta ficou escura. Dado empírico 

39 P. Então como vocês explicam o fato do tubo no escuro 

ter ficado incolor? 

  

40 A2. Vamos gente, coloquei assim. No tubo B com luz 

ocorre fotossíntese [trecho 1] e o tubo continua rosa 

[trecho 2]. No tubo D do escuro não ocorre a 

fotossíntese, mas ocorre respiração [trecho 3] que 

libera CO2 que reage com a água formando o ácido 

carbônico influenciando o pH da água deixando-a 

incolor [trecho 4]. Eu não fechei! 

[trecho 1] conclusão  

[trecho 2] dado empírico [trecho 

3] conclusão 

[trecho 4] justificativa com 

conhecimento básico.  

Fonte: Autoria própria  

No trecho acima, foi observado que o aluno A2 concordou com as alegações da 

professora e trouxe outro dado empírico, porém inadequado no contexto do experimento: 

no que tinha planta, a planta ficou escura. Diante desde fato, a professora continuou 

questionando o aluno a fim de provocar uma reflexão sobre qual a melhor explicação para 

o fenômeno observado e como esta explicação se relaciona com os dados obtidos e a 

T
u

rn
o

  

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS  
ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

35 A1. O que aconteceu com os tubos que ficaram no claro 

e no escuro? O que aconteceu com os tubos que ficaram 

no claro? [Questionamento do aluno] 

 

36 A2. No tubo com elodea (Tubo B) a água ficou rosa 

[trecho 1]. Os dois tubos não mudaram de cor, 

continuaram rosa [trecho 2] (se referindo aos tubos que 

ficaram no claro). Então há fotossíntese e respiração 

[trecho 3]. E esses tubos não influenciaram o pH 

[trecho 4]. 

[trecho 1] dado empírico  

[trecho 2] dado empírico  

[trecho3] conclusão 

[trecho 4] justificativa com 

conhecimento básico 
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conclusão.  Em resposta, o aluno A2 forneceu um argumento com conclusões, dados 

empíricos e justificativa com conhecimento básico (figura 17). 

 
Figura 17: Argumento do Grupo 02 no Padrão de Toulmin (Escuro) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

No quadro 16 (turno 41-53), a professora/pesquisadora continuou a questionar os 

alunos a fim de que eles pudessem explicar os outros dados, ou seja, o porquê alguns 

tubos do ambiente claro e do escuro não mudaram de cor e permaneceram rosa. 

Observa-se neste diálogo que foi necessário insistir para que fosse fornecida a 

justificativa, ora alternando entre afirmar ter compreendido e ora achar complicado. Esta 

‘dificuldade’ em elaborar justificativas pode ser pelo fato de não conseguirem estabelecer 

a relação entre os dados e a conclusão.  

 

Quadro 15: Análise das falas do Grupo 2- Justificativas para os tubos que não mudaram de cor 

T
u
rn

o
  

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS    
ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

41 P. E o tubo C do escuro?    

42 A2. Ficou rosa. Dado empírico 

43 P. por que ficou rosa?  

44 A2. Porque não tem nada!! Justificativa  

45 P. não tem nada ... então, não tem planta e se não tem 

planta não ocorre respiração. 

 

46 A2. Haaaa entendi.   

47 P. E nos tubos A e B do claro. Por que os tubos do claro 

não mudaram de cor? 

 

48 A1. Haaaa complicado!  

49 A2. Porque não influencia no pH da água. Justificativa com conhecimento 

básico. 

50 P. E por que não influencia no pH da água?   

DADOS EMPÍRICOS  

Tubo C rosa e tubo D 

incolor (Ambiente 

escuro). 

CONCLUSÃO 

No tubo D não ocorreu 

fotossíntese, mas ocorre 

respiração.  

 

Então, 

JUSTIFICATIVA com CONHECIMENTO BÁSICO  

A respiração libera CO2 que reage com a água formando o 

ácido carbônico influenciando o pH da água deixando-a 

incolor. 

Já que  
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51 A2. Porque o oxigênio na água... Justificativa com conhecimento 

básico. 

52 P. Gente...[pausa] Aqui está ocorrendo fotossíntese e 

respiração? (se referindo aos tubos que ficaram no 

claro) 

 

53 A1. Sim, está.  Conclusão 

Fonte: Autoria própria 

No quadro 17 (turnos 54 – 59), A2 continuou com dúvidas na justificativa dos 

dados empíricos obtidos para os tubos que ficaram no claro.  

Quadro 16: Análise das falas do Grupo 2 - Gerando argumentos (ambiente claro) 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após a intervenção de A1 (turno 56), o aluno A2 percebeu que no tubo com elódea 

que ficou no claro ocorreu a respiração e produção de CO2, porém esse CO2 não influencia 

no pH da água, pois também ocorreu a fotossíntese e, consequentemente, não ocorre 

alteração de cor no tubo em questão. Nesse trecho do diálogo percebemos que A1 

T
u

rn
o

  

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS   
ELEMENTOS DO 

ARGUMENTO 

54 P. Então por que não mudaram de cor?   

55 A2. É... por que não muda? Então não está ocorrendo 

respiração não [trecho 1]! Não está liberando CO2 para 

mudar [trecho 2]! 

[trecho 1] conclusão  

[trecho2] justificativa com 

conhecimento básico.  

56 A1. Sim, mas, a fotossíntese faz o que?  Pega o CO2 

que estava presente na água devido a respiração então 

ele pega o carbono e faz fotossíntese e libera oxigênio 

[trecho 1].  

Então porque não mudou o tubo B do claro, porque esse 

tubo não mudou de cor? [trecho 2] Porque ocorre 

respiração e fotossíntese [trecho 3]. 

 A respiração libera CO2, entretanto como ocorre 

fotossíntese o CO2 produzido, ao invés de reagir com a 

água e se transformar em ácido carbônico, e é 

capturado para realizar a fotossíntese [trecho 3].  

[trecho 1]   conhecimento básico  

[trecho 2] dado empírico  

[trecho 3] conclusão 

[trecho 4] justificativa com   

Conhecimentos básico.  

57 A2. Então o CO2 nesse caso não influencia em nada 

(não muda a cor do tubo). 

 

58 A1. O que acontece com a respiração. A planta está 

respirando então ela vai liberar o CO2. Como este aqui 

recebeu luz fez fotossíntese e a fotossíntese faz o que? 

Captura o CO2 que foi eliminado na respiração.  

 Justificativa com Conhecimento 

básico.  

59 A1. O que foi analisado aqui. Nesse aqui está rosa. Esse 

outro também está rosa (tubos no claro). Esse aqui está 

incolor e esse aqui está rosa [trecho 1]   e não aconteceu 

nada, não tem nenhum organismo aqui [trecho 2]. (tubo 

que está no escuro sem elodea). 

[trecho 1]   dado empírico 

[trecho 2]   justificativa com 

conhecimento básico. 
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elaborou seu argumento (turno 56 a 58) com dados empíricos, justificativas com 

conhecimento básico e conclusão (figura 18). 

Figura 18: Argumento do Grupo 02 no Padrão de Toulmin (Claro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Portanto, ao enquadrar os argumentos obtidos a partir das falas do grupo 2 no 

modelo de Toulmin, pode-se constatar que estão bem estruturados, apresentando dados, 

justificativas com conhecimento básico e conclusão para os tubos que ficaram no 

ambiente claro e escuro e demostram o conhecimento científico adequado, ou seja, aceito 

pela comunidade científica. Verifica-se também nesse grupo a ausência de refutações e 

qualificadores modais.   

Assim, a partir da análise das falas dos grupos 01 e 2 foi constatada que ambos 

apresentam argumentos bem estruturados com dados, justificativas como conhecimento 

básico e conclusão. Comparando os argumentos produzidos pelos grupos, no que diz 

respeito a qualidade, utilizando como base o critério adotado por Erduran, Simon e 

Osborne (2004), verifica-se que aquele produzido pelo grupo 01, com CDJBR 

“conclusão-dado-justificativa-conhecimento básico-refutação é mais sofisticado, do que 

aqueles que possuem dois, três, ou quatro elementos como, por exemplo, DCJB (dado-

conclusão-justificativa-conhecimento básico), como o apresentado pelo grupo 02.   

Foi observado ainda a dificuldade dos alunos ao relacionarem a fotossíntese e a 

respiração como fenômenos que ocorrem simultaneamente e que se retroalimentam, 

como estabelece a literatura, bem como, foi verificado que alguns dos fundamentos 

teóricos fornecidos para explicar o fenômeno observado no experimento estavam 

DADOS 

EMPÍRICOS  

Os dois tubos 

permaneceram rosa 

(ambiente claro). Os 

tubos não mudaram de 

cor 

 

CONCLUSÃO 

Ocorreu respiração e 

fotossíntese. 

Então,  

Já que  

JUSTIFICATIVA com CONHECIMENTO BÁSICO 

 A respiração libera CO2 entretanto como ocorre fotossíntese o CO2 

produzido, ao invés de reagir com a água se transformando em ácido 

carbônico, é capturado para realizar a fotossíntese.  

Como não foi produzido ácido carbônico não ocorreu mudança no pH da 

água para que ela mudasse de cor (implícito). 
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inadequados. Em consequência algumas justificativas com conhecimentos básicos foram 

incoerentes para explicar o fenômeno observado, o que mostra que esse elemento foi o 

que suscitou maior grau de dificuldade na construção dos argumentos, o que está em 

consonância com o referencial teórico, pois de acordo como Lizotte, et al. (2003), Mcneill 

et al. (2003), Bell e Linn (2000), alunos deste nível de ensino têm maior dificuldade com 

o componente de justificação e conhecimentos básicos dos argumentos. 

No trabalho a etapa discursiva foi importante para que os alunos (1) pudessem 

externar (processo interpsicológico) o que elaboraram internamente (processo 

intrapsicológico); (2) debatessem suas ideias e tirassem suas dúvidas quanto ao conteúdo 

específico da atividade e assim, serem capazes de  elaborar e reelaborar os conhecimentos 

científicos; (3) construíssem argumentos escritos, pois forneceu o alicerce necessário para 

que pudessem organizar, de forma mais sistemática, as ideias que foram discutidas no 

grupo. Rivard e Straw (2000) afirmaram que tanto a conversa como a escrita estão 

interligadas porque a "conversa é importante para compartilhar, esclarecer e distribuir 

ideias científicas", enquanto a escrita é importante para refinar e consolidar essas novas 

ideias "(p. 588). 

Em resumo, a partir do processo dialógico as ideias dos alunos foram 

exteriorizadas e então analisadas a fim de verificar os elementos do argumento que 

emergiram e os argumentos que surgiram a partir desse processo; quais justificativas eles 

usam (se as usam) para chegar a conclusões; se essas justificativas se basearem em 

conhecimento básico ou não, e, além disso, o que levam em consideração como dados, 

hipóteses, conclusões, e justificativas - em outras palavras, o que conta como cada um 

desses componentes do argumento.  

5.3 Resultados e Análise dos Argumentos Escritos 

 

Agora serão apresentados os resultados do material escrito produzido pelos grupos 

01 e 02, nesta ordem.  De início serão apresentadas as predições elaboradas pelos grupos 

(figuras 19 e 23), seguida da questão que o experimento pretende responder (figuras 20 e 

24), e dos elementos do argumento que emergiram nesta etapa, apresentados no Modelo 

de Toulmin (figuras 21 e 25). E por fim serão expostas as respostas dos alunos diante da 

questão: sua predição se confirmou? (figuras 22 e 26). Todas as respostas foram 

transcritas de forma literal. Optou-se por apresentar os resultados na íntegra do roteiro 

argumentação, ou seja, todas as respostas presentes no roteiro, porém, reforça-se que a 

análise do material escrito se concentrou nos dados, justificativas, conhecimento básico e 
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conclusão produzidos, ou seja, no argumento elaborado pelos alunos. Para avaliar a 

estrutura e solidez dos argumentos escritos estes foram enquadrados no Padrão de 

Toulmin e para avaliar a validade e como seus elementos articularam-se entre si foi 

utilizada a rubrica adaptada de Mcneill, et al. (2006).  

Figura 19: Predição elaborada pelo Grupo 01 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 20: Questão elaborada pelo Grupo 01 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 21: Argumento Escrito elaborado pelo Grupo 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

JUSTIFICATIVA  

Como sabemos que a fenolftaleína deixou a água rosa em meio básico e incolor em meio 

ácido (DADO EMPÍRICO) podemos concluir que os tubos A,B, e C não houve nenhum 

processo que pudesse modificar o pH da água.  Já no tubo D, que ficou incolor, foi produzido 

por meio da respiração da elodea o ácido carbônico.  

 

DADOS 

(01) Os tubos só com fenolftaleína continuaram 

rosa (nas duas condições de luminosidade – com 

ou sem luz). (02) Nos tubos com as elodeas o 

resultado foi diferente, o que ficou exposto a luz 

continuou rosa. A solução que ficou no escuro 

ficou incolor. 

CONCLUSÃO  

Ocorre só respiração 

na falta de luz. E 

fotossíntese e 

respiração na 

presença de luz.    

CONHECIMENTO BÁSICO  

A respiração é um processo que produz CO2. A presença de CO2 em meio 

aquoso torna o meio ácido.       

Então,   

Já que,   

Por conta que,  

que,   

QUESTÃO 

Ocorre fotossíntese e respiração nas condições de falta e presença de luz? 

PREDIÇÃO 

O tubo A se mantém rosa e o tubo B ficará incolor, pois na fase clara o tubo B libera H2 e o 

tubo A não. O tubo C e D se mantém rosa, pois na fase escura não ocorrerá fotossíntese e 

sim a respiração e o produto desta, tornarão o meio ácido.  
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Figura 22: Revisão da Predição do Grupo 01 

 
 
 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

Figura 23: Predição elaborada pelo Grupo 02 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
 
 
Figura 24: Questão elaborada pelo Grupo 02 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO:  

Há respiração e fotossíntese na ausência ou presença de luz? 

 

SUA PREDIÇÃO SE CONFIRMOU?  

Não, pois a predição envolvia a liberação de H2 durante a fase clara, porém, foi descoberto 

que o H2 é utilizado para produzir glicose. O da fase escura também não se concretizou pois 

achamos que o meio se manteria básico.  

PREDIÇÃO 

No tubo A não acontece nada e no tubo B mesmo acontecendo a fotossíntese a planta vai 

liberar O2, mas não altera a cor da água pois o O2 tem em todo lugar. Isto acontece devido 

a fase clara. No tubo C não vai acontecer nada, não vai perder a cor rosa. E no tubo D 

provavelmente muda de cor, devido ao indicador de glicose.  
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Figura 25: Argumento Escrito elaborado pelo Grupo 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

Figura 26: Revisão da Predição do Grupo 02 

 
 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nas figuras 21 e 25 estão representados os argumentos escritos pelos alunos dos 

grupos 01 e 02, respectivamente. Estes foram dispostos no layout de Toulmin e a análise 

desses resultados nos permite observar que os grupos 01 e 02 apresentaram argumentos 

escritos sólidos e bem estruturados. Sua estrutura inclui os dados (D) obtidos na atividade 

DADOS  

TUBOS QUE FICARAM NO CLARO- 

(1) folhas mais claras no TUBO A 

(INADEQUADO); (2) e água ROSA nos 

dois tubos A e B.   (3) TUBOS QUE 

FICARAM NO ESCURO- No TUBO C 

normal (ROSA).    (4) E folhas escuras 

(INADEQUADO); no TUBO D é agua 

INCOLOR. 

 

CONCLUSÃO  

No ambiente mais claro houve 

fotossíntese e Respiração e no 

ambiente escuro só houve 

respiração (CONCLUSÃO). De 

acordo com que já foi mostrado 

(FAZ REFERÊNCIA AO 

DADO) como só houve 

respiração no tubo escuro com a 

elodea liberando CO2 da planta 

que reage com H2O se tornado 

um ácido. JUSTIFICATIVA 

 

CONHECIMENTO BÁSICO  

Fotossíntese e Respiração.  

 

JUSTIFICATIVA  

NO CLARO - No TUBO A (SEM ELODEA) continua ROSA. No TUBO B (COM 

ELODEA) com luz as folhas estão mais verdes devido a presença de luz que ajuda na 

fotossíntese.  PORQUE O TUBO B DO CLARO NÃO MUDOU DE COR? Porque há 

respiração (conceito científico) que libera CO2 e H2O; entretanto, como há fotossíntese 

(conceito científico) o CO2 em vez de reagir com a água e se tornar um ácido a planta irá 

capturar este CO2 presente nessa água liberando oxigênio. O gás carbônico presente na água 

é reutilizado na fotossíntese. NO ESCURO –No TUBO D (COM ELODEA) não acontece a 

fotossíntese pela ausência de luz, mas a planta respira e nessa respiração libera CO2 que ao 

reagir com a água (H2O) forma o ácido carbônico que influencia no pH da água deixando a 

água incolor.  

Então,   

Já que,   

Por conta que,  

SUA PREDIÇÃO SE CONFIRMOU?  

Nos tubos A e B a predição se confirma, embora a justificativa da predição não foi exata. 

Nos tubos C e D a predição se confirma, embora a justificativa não foi exata.  
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experimental, as justificativas (J), os conhecimentos básicos (CB) e, por fim a conclusão 

(C), sem a presença de refutação (R) nem de qualificadores modais (QM). Essa estrutura 

(D+J+C+CB) representa segundo Toulmin (2006) uma combinação um pouco mais 

complexa, pois apresentam informações que servem de suporte as justificativas 

apresentadas. Esse mesmo autor também reconhece que o padrão funciona como um 

modelo para avaliar a solidez dos argumentos. Ratificando essa posição, Vieira e 

Nascimento (2013) alegam que havendo possibilidade de enquadramento dos argumentos 

produzidos no Modelo de modo que cada elemento lógico cumpra seu papel e esteja 

relacionado aos demais, temos aí, uma evidência da sua solidez.  

Além da análise da estrutura dos argumentos, foi constatado também, através da 

literatura, a necessidade de verificar a compreensão do conteúdo específico. Para tal, 

utilizamos a rubrica de McNeill et al. (2006) adaptada a pesquisa. A utilização dessa 

rubrica foi necessária, pois em levantamento bibliográfico realizado foi verificado que a 

estrutura proposta por Toulmin e suas adaptações não avaliava o conteúdo específico do 

argumento e segundo Mcneill et al. (2006) escrever com sucesso um argumento científico 

exige tanto uma compreensão do conteúdo da ciência quanto a compreensão de como 

escrever um argumento científico.  

Nesse sentido, a análise dos argumentos escritos dos alunos a partir da rubrica de 

Mcneill et al. (2006) adaptada, procurou estabelecer a relação entre os elementos do 

argumento, e o quão bem os alunos conseguiram estabelecer essa relação, promovendo 

uma graduação para sua validade. Assim, o enquadramento na rubrica do argumento 

produzido pelo grupo 01 revelou que o mesmo (quadro 18) ficou situado entre os níveis 

02 e 03, ou seja, entre um argumento parcialmente válido e um argumento 

considerado totalmente válido, pois do ponto de vista estrutural e conceitual, foram 

capazes de elaborar uma conclusão precisa e completa, suportada por mais de um dado 

específico todos adequados e suficientes. Porém, no quesito justificativa, não fornece uma 

justificativa para cada um dos dados apresentados, ou seja, uma justificativa que associe 

os dados a conclusão para cada um dos dados apresentados.   
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Quadro 17: Análise dos argumentos escritos baseada na Rubrica de Mcneill et al. adaptada (Grupo 1).  

CONCLUSÃO12 DADOS13 JUSTIFICATIVA14 Nível 

Não faz uma conclusão, ou faz uma 

conclusão imprecisa. 

Não fornece dados. Ou fornece dados incorretos. Não fornece uma justificativa. 

Fornece uma justificativa que não associa completamente os dados a 

conclusão. 

0 

Faz uma conclusão bem acabada 

mas vaga ou imprecisa.  

Fornece um dado adequado, mas insuficiente para suportar 

conclusão.  

Fornece justificativa que conecta conclusão e dados, repete os dados  ou 

não inclui os conhecimentos básicos. 1 

Fornece justificativa que conecta conclusão e dados, repete os dados ou 

pode incluir os conhecimentos básicos, mas estes não são suficientes. 1a 

Faz uma conclusão precisa e 

completa. 

 

 

 

Fornece mais de um dado específico. Fornece dados suficientes, 

mas fornece dados adequados e inadequados.  

Fornece  justificativa para alguns dos dados,  explicando  como e 

porque os dados suportam a conclusão.  Inclui princípios científicos 

adequados e suficientes (que liga a conclusão a alguns dos dados). 

G1- (1) os tubos que ficaram rosa A, B e C, não houve nenhum 

processo que pudesse modificar o pH da água; (2) o tubo que ficou 

incolor, foi produzido por meio da respiração de elodea, pois a 

respiração é um processo que produz CO2. E a presença de CO2 em 

meio aquoso torna o meio ácido pela produção de ácido carbônico 

2 

Faz uma conclusão precisa e 

completa. 

(G1 - Ocorre só respiração na 

falta de luz. E fotossíntese e 

respiração na presença de luz). 

Fornece  mais de um  dado específico todos adequados  e 

suficientes  

G1 - (01) Os tubos só com fenolftaleína continuaram rosa (nas 

duas condições de luminosidade – com ou sem luz). (02) Nos 

tubos com as elodeas o resultado foi diferente, o que ficou 

exposto a luz continuou rosa. A solução que ficou no escuro 

ficou incolor. 

Fornece justificativa para todos os dados, explicando como e porque os 

dados suportam a conclusão.  Inclui princípios científicos adequados e 

suficientes que liga a conclusão a todos os dados. 

 3 

0 - ausência de argumento; 1 e 1a- argumento inválido; 2 - argumento parcialmente válido; 3- argumento totalmente válido.    Fonte: Autoria própria. 

 

                                                      
12 Uma declaração ou alegação que responde à pergunta ou problema original. 

13 Dados científicos que suportam a conclusão. Os dados devem ser adequados e suficientes para apoiar a conclusão. 

14 Uma alegação que conecta os dados à conclusão. Mostra porque os dados suportam a conclusão e se utiliza de conhecimentos básicos que devem ser apropriados e 

suficientes. 
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  Quando o grupo 01 forneceu sua justificativa para o tubo B alegou que, não houve 

nenhum processo que pudesse modificar o pH da água, ou seja, quando o grupo afirmou 

que “não houve nenhum processo” estima-se que para o grupo não houve fotossíntese 

nem a respiração nesse tubo, o que se constitui uma justificativa inadequada, pois não 

explica como e porque esse dado suporta a conclusão e não inclui princípios científicos 

adequados e suficientes que liga a conclusão aos dados.  

Porém, quando cruzamos este dado com os dados obtidos a partir da análise 

discursiva (figura 14) observamos que esse grupo elaborou o seguinte argumento:  

Os tubos não mudaram de cor. Os tubos ficaram rosa, já que, no tubo B 

houve liberação de CO2, pois o CO2 liberado na respiração foi utilizado 

na fotossíntese, não acontecendo mudança de pH, então nesse tubo 

ocorreu fotossíntese e respiração.  

 

Observa-se que no discurso oral o grupo elaborou uma justificativa para o tubo  

B que associa os dados a conclusão e forneceu conhecimento básico adequado para os 

tubos que ficaram no ambiente claro pois arguiu que o tubo B permaneceu rosa, pois 

mesmo com a liberação de CO2 pela respiração, este CO2 não interfere no pH da água, e a água, 

assim, permaneceu rosa.   

Portanto, quanto a esse ponto específico, percebe-se que no discurso oral os alunos 

do grupo 01 tendem a fornecer um argumento com uma justificativa acompanhada de um 

conhecimento básico melhor elaborado e cientificamente aceito, do que no material 

escrito. Num estudo conduzido por Berland e McNeill (2010) essa questão também foi 

observada. Os autores exploraram a progressão da aprendizagem para argumentos orais 

e escritos e assinalaram que a qualidade dos argumentos escritos dos alunos normalmente 

fica aquém da sua capacidade de comunicar oralmente. Eles sugeriram que essa lacuna 

entre os argumentos escritos e verbais dos alunos existe por dois possíveis motivos:  

(1) as habilidades de escritas dos alunos podem não ser suficiente para 

comunicar seus complexos pensamentos argumentativos e (2) os alunos 

podem ter poucas razões para desenvolver argumentos escritos 

enquanto uma interação dialógica fornece aos alunos essa razão na 

forma de um público para convencer (BERLAND; MCNEILL, 2010, 

p.25). 

 

Quanto a análise dos argumentos escritos produzidos pelo grupo 02 (quadro 19) 

constata-se que este construiu um argumento nível 02, ou seja, um argumento 

parcialmente válido, pois os alunos foram capazes de elaborarem uma conclusão precisa 
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e completa, suportada por mais de um dado específico. Porém alguns deles foram 

inadequados (folhas mais claras no TUBO A e folhas escuras), ou seja, não apoiavam a 

conclusão e não forneceram uma justificativa para cada um dos dados apresentados 

(somente para os tubos B e D), apesar de terem apresentado uma justificativa que 

explicava corretamente como e porque os dados (válidos) suportavam a conclusão, bem 

como, incluíram princípios científicos (conhecimento básico) adequados e suficientes 

(que liga a conclusão aos dados). 

Quando cruzamos este dado com os dados obtidos a partir da análise discursiva 

observamos que nos argumentos orais produzidos pelo grupo 02, tanto para os tubos do 

ambiente claro como do ambiente escuro, o dado “folhas mais claras no tubo A” 

(inadequado) e folhas escuras no tubo D, (inadequado), não aparecem. Esse dado 

apareceu somente, na fala do aluno A2 no turno 38 quando ele disse: “No que tinha planta, 

a planta ficou escura” e voltou a aparecer no argumento escrito.  

Percebe-se que o grupo apresenta uma certa inconsistência ao apresentar dados 

adequados ao experimento. No que diz respeito especificamente ao elemento “dados”, 

pesquisas mostram que, muitas vezes, os alunos tendem a basear-se em dados que não 

apoiam a suas conclusões ou basear-se em opiniões pessoais em vez de provas (dados) 

para tirar suas conclusões e apoiá-las (HOGAN; MAGLIENTI, 2001). Ou ainda tendem 

a aceitar conclusões sem perguntar quais as provas (dados) que as suportam e, dessa 

forma, as discussões tendem a ser dominadas por conclusões com justificações limitadas 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; RODRÍGUEZ;  DUSCHL, 2000). 

Quando os alunos estão selecionando os dados que serão utilizados eles devem 

considerar tanto se estes são apropriados para apoiar sua conclusão quanto se eles são 

suficientes para sustenta-la. Para Krajcik e McNeill (2011) isso pode ser difícil para os 

alunos pois eles percebem que devem incluir dados no seu argumento, mas não estão 

necessariamente certos de quais dados usar ou quantos dados usar, o que acredita-se que 

pode ter acontecido durante a seleção dos dados para a elaboração dos argumentos 

escritos.  
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        Quadro 18: Análise dos argumentos escritos baseada na Rubrica de McNeill et al. adaptada (Grupo 2) 

CONCLUSÃO15 DADOS16 JUSTIFICATIVA17 Nível 

Não faz uma conclusão, ou faz 

uma conclusão imprecisa. 

Não fornece dados. Ou fornece dados 

incorretos. 

Não fornece uma justificativa. 

Fornece uma justificativa que não associa completamente os dados a conclusão. 0 

Faz uma conclusão bem acabada 

mas vaga ou imprecisa.  

Fornece um dado adequado, mas insuficiente 

para suportar conclusão.  

Fornece justificativa que conecta conclusão e dados, repete os dados  ou não inclui os 

conhecimentos básicos. 1 

Fornece justificativa que conecta conclusão e dados, repete os dados ou pode incluir os 

conhecimentos básicos, mas estes não são suficientes. 1a 

Faz uma conclusão precisa e 

completa. 

Grupo 02- No ambiente mais 

claro houve fotossíntese e 

Respiração e no ambiente 

escuro só houve respiração 

(CONCLUSÃO). 

 

Fornece mais de um dados  específico. 

Fornece dados suficientes, mas  fornece dados  

adequados e inadequados.  

Grupo 02- Tubos que ficaram no claro (1) 

folhas mais claras no tubo A (Inadequado); 

(2) e água ROSA nos dois tubos A e B;  

Tubos que ficaram no escuro - No tubo C 

normal (ROSA); (4) no tubo D, folhas 

escuras (Inadequado) e água INCOLOR. 

Fornece  justificativa para alguns dos dados,  explicando  como e porque os dados 

suportam a conclusão.  Inclui princípios científicos adequados e suficientes (que liga a 

conclusão a alguns dos dados). 

Grupo 02- PORQUE O TUBO B DO CLARO NÃO MUDOU DE COR? Porque há 

respiração (conceito científico) que libera CO2 e H2O; entretanto, como há 

fotossíntese (conceito científico) o CO2 em vez de reagir com a água e se tornar um 

ácido a planta irá capturar este CO2 presente nessa água liberando oxigênio. O gás 

carbônico presente na água é reutilizado na fotossíntese.  NO ESCURO – No TUBO 

D (com elodea) não acontece a fotossíntese pela ausência de luz, mas a planta respira 

e nessa respiração libera CO2 que ao reagir com a água (H2O) forma o ácido 

carbônico que influencia no pH da água deixando a água incolor. 

2 

Faz uma conclusão precisa e 

completa. 

Fornece  mais de um  dado específico todos 

adequados  e suficientes  

Fornece  justificativa para todos os dados,  explicando  como e porque os dados 

suportam a conclusão.  Inclui princípios científicos adequados e suficientes que liga a 

conclusão a todos os  dados. 

3 

0 - ausência de argumento; 1 e 1a- argumento inválido; 2 - argumento parcialmente válido; 3- argumento totalmente válido.  Fonte: Autoria Própria 
  

                                                      
15 Uma declaração ou alegação que responde à pergunta ou problema original. 

16 Dados científicos que suportam a conclusão. Os dados devem ser adequados e suficientes para apoiar a conclusão. 

17 Uma alegação  que conecta os dados  à conclusão.  Mostra porque os dados suportam a conclusão e se utiliza de conhecimentos básicos que devem ser  apropriados e 

suficientes. 
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Observa-se também que os dois grupos tiveram dificuldades quanto a elaboração 

de justificativas que atendessem a todos os dados coletados. No argumento escrito, os 

dois grupos focaram suas justificativas nos tubos B e D (tubos com elodea). Apenas o 

grupo 01 se refere aos tubos controle quando escreveram: “os tubos que ficaram rosa A, 

B e C, não houve nenhum processo que pudesse modificar o pH da água”, não 

diferenciando a explicação que leva o tubo B (com elodea) a permanecer rosa dos demais 

tubos (sem elodea).  

No argumento escrito do grupo 02 não aparece as justificativas para os resultados 

obtidos nos tubos A e C. Porém esses tubos controle aparecem algumas vezes no diálogo 

entre os estudantes do grupo 02 quando eles comentam:  

A1:Esse aqui não aconteceu nada. Porque não tem nada aqui 

então não vai acontecer nada.  

A2: Só água e indicador" (referindo-se ao tubo com água e 

indicador). 

 

e mais adiante o aluno A2:  

“No tubo com elodea (Tubo B) a água ficou rosa. Os dois tubos (A e B) 

não mudaram de cor, continuaram rosa. Então há fotossíntese e 

respiração. E esses tubos não influenciaram o pH. 

 

Em outro trecho o aluno A1:  

 O que foi analisado aqui. Nesse aqui está rosa. Esse outro 

também está rosa (tubos no claro). Esse aqui está incolor e esse 

aqui está rosa e não aconteceu nada, não tem nenhum organismo 

aqui. (tubo que está no escuro sem elodea). 

 

Observando esses excertos de falas durante a sessão de argumentação verifica-se 

que os estudantes perceberam que nos tubos controle “não há variação de pH” e que 

“não tem nada aqui” e não há “nenhum organismo”, ou seja, perceberam que sem elodea 

para provocar uma mudança no pH os tubos permaneceram rosa. Porém, essas 

justificativas não aparecem no argumento escrito. Pesquisas mostram que os alunos do 

ensino médio têm maior dificuldade com o componente de justificação e conhecimentos 

básicos dos argumentos (LIZOTTE et al., 2003; MCNEILL et al., 2003; BELL; LINN, 

2000. Duschl (2008) e Sandoval e Çam (2011) atribuíram tais dificuldades à falta de 

compreensão epistêmica do que conta como dados, justificativas e conclusões e 
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argumentos coerentes. Ou seja, os alunos devem desenvolver um entendimento 

sofisticado sobre "o que conta" como um argumento de alta qualidade na ciência quando 

se envolvem na argumentação (BERLAND; CRUCET, 2016). Os alunos precisam ser 

equipados para usar a compreensão epistêmica de "o que conta" como um veículo para 

gerar perguntas, coletar dados, interpretar dados como evidência de apoio, e debater essas 

afirmações publicamente.  

Por fim, quando comparamos os argumentos escritos dos grupos 01 e 02 

percebemos que os dois grupos em relação ao elemento “conclusão” produziram uma 

conclusão precisa e completa; quando consideramos o elemento ‘dados’, o grupo 01 

forneceu mais de um dado específico todos adequados e suficientes, enquanto o grupo 

02, apesar de ter fornecido mais de um dado específico, forneceu dados inadequados;  e 

no que diz respeito as justificativas, os dois grupos não forneceram justificativas para 

todos os dados levantados. Verifica-se portanto, que o grupo 01 revelou uma melhor 

coordenação entre os elementos do argumento, quando comparado ao grupo 02.  

Feitas essas ponderações a seguir serão feitas a considerações finais desse 

trabalho.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir deste estudo foi possível apontar nossa hipótese inicial que atividades 

experimentais desde que orientadas, consistem em uma ferramenta propícia para 

promover as habilidades argumentativas nas aulas de ciências, particularmente em aulas 

biologia. E nesta direção, entende-se que a perspectiva POA pode ser um instrumento 

propício para o desenvolvimento dessas habilidades e contribuir para que os alunos 

construam argumentos bem estruturados. A modificação da perspectiva POE para POA, 

ampliando a habilidade de explicar para argumentar constituiu uma ação facilitadora 

desse processo.  

Além disso, uma das potencialidades observada na estratégia foi a possibilidade 

de favorecer a expressão, por parte do alunado, de suas opiniões e erros relativos a 

temática. Estes, por sua vez, confirmaram a discussão apresentada na literatura com 

relação às dificuldades dos estudantes em argumentar, tais como a de relacionar a 

fotossíntese e a respiração como fenômenos que ocorrem simultaneamente e que se 

retroalimentam, isto é, a dificuldade de relacionar o componente justificação com os 
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conhecimentos básicos (LIZOTTE, et al.; 2003, MCNEILL et al., 2003, BELL; LINN, 

2000). Da mesma forma, durante a observação do experimento, os alunos tiveram 

dificuldades para elaborar justificativas para os resultados obtidos. Por vezes, 

apresentando justificativas com conhecimentos básicos inadequados para explicar o 

fenômeno observado, ou não justificando todos os dados obtidos, o que mostra que esse 

elemento foi o que suscitou um maior grau de dificuldade na construção dos argumentos.  

Os alunos também tiveram dificuldades em selecionar “dados” adequados. Nesse 

caso, os alunos tiveram dificuldade de compreender o que realmente contava como prova 

(dados) e utilizá-las de forma adequada para chegar a sua conclusão, já que nem todos os 

dados utilizados suportavam a conclusão, ou seja, nem todos eram adequados para apoiá-

la.  

Acredita-se que as dificuldades encontradas em selecionar provas e gerar 

justificativas observadas durante a realização da atividade muito provavelmente 

ocorreram devido à falta de compreensão epistêmica do que realmente “conta” como 

dados, justificativas e conclusões para a construção de argumentos coerentes. 

Além dessa razão, outros fatores podem ter contribuído para as dificuldades 

encontradas, a saber: (1) grau de complexidade que a execução da tarefa exigia dos 

alunos, pois elaborar um argumento não é uma tarefa fácil (MCNEILL et al., 2006; 

OSBORNE, et al., 2001); (2) elaborar argumentos que envolvam questões científicas, 

como na atividade aqui proposta, é mais difícil para os alunos do que aquelas que 

envolvam questões sociocientíficas (OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004); (3)Bem 

como esse ter sido o primeiro contato dos alunos com uma atividade estruturada na qual 

tinham que elaborar um argumento científico com base em dados coletados a partir de 

um experimento.  

Neste sentido, é defendido aqui a relevância de incorporar atividades com a 

perspectiva POA nas aulas de biologia de modo mais recorrente como forma de superar 

essas questões, pois sinaliza-se que os alunos precisam de oportunidades para se tornar 

bons argumentadores, além do que,  a prática argumentativa pode levar aos estudantes a 

reconhecerem e questionarem conceitos errôneos comuns, conduzindo assim, a uma 

realização mais eficaz dos objetivos conceituais.  

Na intervenção, apesar de não ter sido objeto de análise nesta pesquisa, pode-se 

observar essa dinâmica no momento da revisão das predições pelos alunos, pois eles 



92 

 

partiram de uma alegação que era equívoca e incerta (predição), elaboraram argumentos 

e quando solicitados a retomarem suas predições a fim de confronta-las puderam reavaliá-

las e reelaborá-las, reconhecendo a incorreção em cada uma delas e reformulando os erros 

conceituais.   

No que diz respeito à estrutura do argumento os grupos 1 e 2, tanto aqueles 

produzidos no processo dialógico como nos argumentos escritos, apresentaram 

argumentos bem estruturados com dados oriundos da atividade experimental, 

justificativas, conhecimento básico e conclusão. Essa estrutura representa segundo 

Toulmin (2006) uma combinação um pouco mais complexa, pois apresenta informações 

que servem de suporte as justificativas apresentadas. Pode-se considerar que os 

argumentos apresentados denotam solidez, coerência e consistência. Observou-se 

também a ausência de qualificadores modais e a ocorrência de apenas uma refutação. 

Provavelmente isso decorreu do fato de que a atividade não favoreceu a presença desses 

elementos, ou seja, ela foi delineada para promover argumentos com uma estrutura que 

compunha preferencialmente argumentos com dados, justificativas, conhecimento 

básico, e a conclusão.  

A partir da avaliação dos argumentos escritos dos participantes pode-se observar 

sua qualidade entre os níveis 2 e 3 para o grupo 01, ou seja, entre um argumento 

parcialmente válido e um argumento considerado totalmente válido e no nível 02 

para o grupo 02, ou seja, um argumento parcialmente válido. Este resultado, por sua 

vez, pode estar relacionado ao fato de que na evolução do processo dialógico os alunos 

foram fornecendo um maior e melhor respaldo teórico nas suas justificativas, bem como, 

passaram a fornecer o conteúdo explicativo aceito pela comunidade científica, 

construindo assim, argumentos com melhor fundamentação. O que pode sinalizar também 

que a atividade proposta pôde alcançar seu objetivo em relação a favorecer o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas.  

Outros fatores também podem ter contribuído para os resultados alcançados, tanto 

em relação aos argumentos produzidos na fase oral como na escrita, a saber: (1) a aula 

expositiva dialogada sobre fotossíntese e respiração e sobre os elementos do argumento, 

que expôs explicitamente os elementos e a função de cada um deles na construção do 

argumento; (2) a forma com estruturamos o roteiro Argumentação, que pedia de forma 

explícita a presença dos elementos do argumento, o que pode ter beneficiado alunos que 

não estavam familiarizados com as regras e práticas que são próprias da argumentação 
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científica como já apontado na literatura (FRADD; LEE, 1999; LIZOTTE; MCNEILL; 

KRAJCIK, 2004); (3) aos questionamentos da professora durante a intervenção, que 

possibilitou aos alunos refletirem sobre suas ideias e monitorarem seus pensamentos; (4) 

ao design da atividade experimental baseada na POA, que levou aos alunos a se envolver 

em práticas científicas, como predizer, observar, avaliar provas, justificar, explicar, 

comparar ideias concorrentes, eleger provas adequadas, todas essas necessárias no 

desenvolvimento da habilidade de argumentar; (4) ao contexto escolar dos participantes 

que frequentavam o último ano (4º ano) do curso de Manutenção e Suporte que dentro 

das disciplinas curriculares, algumas delas, como por exemplo Língua Portuguesa, 

abordava a construção de textos argumentativos; (5) a outras atividades argumentativas 

vivenciadas pelos alunos nas quais foi introduzido o conceito de argumentação científica; 

(6) a fase dialógica proporcionada durante a sessão de argumentação que forneceu 

oportunidades para que os alunos aprendessem por meio do diálogo, das ideias e 

pensamentos levantados, bem como, a partir de seus questionamentos e dos 

questionamentos dos outros alunos. 

Também sinaliza-se que para tais resultados terem emergido a partir desta 

intervenção as habilidades argumentativas já estavam previamente presentes nos alunos, 

pois é improvável que habilidades de raciocínio completamente ausentes pudessem ser 

desenvolvidas num curto período (ZOHAR; NEMET, 2002). Segundo Kuhn (1991), as 

habilidades de argumentação estão presentes inicialmente, mas não totalmente 

desenvolvidas, e o desafio educacional é, em grande parte, proporcionar um reforço e o 

fortalecimento de habilidades já presentes pelo menos de forma implícita. Como as 

habilidades argumentativas dos alunos geralmente são ignoradas na escola, estas se 

encontram implícitas nos alunos e não totalmente expressas, portanto, não é de 

surpreender que uma única intervenção e com um período relativamente curto d 

exposição pudesse produzir um efeito substancial na produção de argumento pelos 

alunos (ZOHAR; NEMET, 2002). 

Assim sendo, a sequência de atividades Metabolismo Energético nos Vegetais: 

fotossíntese e respiração introduziu uma mudança no que é valorizado na cultura de 

classe. Por conseguinte, a instrução sobre fotossíntese e respiração, bem como, a instrução 

explícita sobre como construir um argumento bem estruturado, e ainda a sessão de 

argumentação e a utilização de um roteiro orientador que conduziu os alunos na 

construção de argumentos escritos nos leva a crer, que dentro do contexto analisado, esses 
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elementos podem ter sido os responsáveis em trazer a habilidades preexistentes para o 

domínio do discurso da sala de aula, de forma que foi possível aos alunos expressá-la na 

construção de argumentos válidos e bem estruturados.  

No entanto, há que se ressaltar que a POA pode ser utilizada em outros contextos 

além de atividades experimentais, como atividades demonstrativas e vídeos por exemplo. 

Porém,  há algumas limitações que devem ser observadas: (1) a atividade POA, pela sua 

própria natureza só se aplica em contextos os quais possam gerar uma previsão, 

observação e argumentação; (2) para que a atividade possa cumprir seus objetivos é 

necessário que o professor planeje e atue enquanto mediador e que conduza os estudantes 

na construção de argumentos bem estruturados e válidos.    

Há também que se ressaltar que no desenrolar desta pesquisa, durante a análise da 

fase discursiva, chamou a atenção o potencial metacognitivo impregnado nas falas dos 

alunos. Em vários momentos no discurso os alunos fizeram questionamentos ou 

responderam aos questionamentos do professo/pesquisador o que gerou uma reflexão a 

respeito de suas próprias ideias e pensamentos levando-os a momentos de revisão e 

ressignificação dos conhecimentos sobre ao tema abordado. Apesar deste ponto 

específico não ser objeto desta pesquisa este fato motivou a decisão de investigar um 

pouco mais essa relação e como resultado dessa investigação foi publicado pela revista 

Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemática em 2018, o artigo “A 

Argumentação e o Potencial Metacognitivo de uma Atividade Experimental Baseada na 

POA (Previsão-Observação-Argumentação). Neste artigo investigamos os incidentes 

metacognitivos ocorridos, nas falas dos alunos do ensino médio, a partir da aplicação de 

uma atividade experimental sobre fotossíntese e respiração baseada na perspectiva 

predizer-observar e argumentar.  

Sinalizamos para o futuro a que a investigação sobre essa relação, aqui iniciada, 

possa ser aprofundada e o desafio pode ser desenvolver atividades que visem favorecer 

de forma explícita, tanto a argumentação quanto a metacognição nos alunos. Para tal, 

alguns questionamentos iniciais são postos: qual a melhor forma de abordar essas duas 

questões em sala de aula? Como desenvolver materiais didáticos específicos que atinjam 

esses objetivos?   Como identifica-los nas falas dos alunos? Dentre outros.  

Por fim, percebe-se que a grande motivação para desenvolver trabalhos na área da 

argumentação vem impulsionada pela visão expressa por Billig de que "aprender a 
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argumentar é aprender a pensar" - em essência de que argumento e diálogo são os 

processos pelos quais aprendemos (ANDRIESSEN, 2006). E aprender a pensar tornou-

se um requisito essencial para um mundo que requer cada vez mais demandas nas quais 

os indivíduos têm que mostrar todo o seu potencial criativo, pensamento analítico e 

crítico, a fim de atuar com responsabilidade na sociedade.   

Nesse contexto, a função da educação é, fomentar essa capacidade e isto se coloca 

como um desafio para a educação científica que ocorre nas salas de aula. Para vencer esse 

desafio a argumentação se posta como um dos caminhos para o desenvolvimento de um 

pensamento de ordem superior e acredita-se, portanto, que este trabalho de pesquisa vem 

a contribuir para o ensino da argumentação ao colocar estratégias que favoreçam sua 

efetivação em sala de aula.  

.  
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Apresentação 
 
Caro (a) professor (a): 
 

Este produto educacional é fruto da dissertação do Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da 
UFRN e tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento da 
argumentação científica em aulas de Biologia no ensino médio.  

De acordo com Duschl, Schweingruber e Shouse (2007) um 
dos principais objetivos do ensino científico é tornar os alunos 
proficientes em ciência no momento em que terminem o ensino 
médio, e isto requer que eles (1) saibam as explicações científicas 
importantes sobre o mundo natural, para serem capazes de 
utilizá-las na resolução de problemas, e compreender novas 
explicações quando estas são introduzidas; (2) sejam capazes de 
gerar e avaliar explicações e argumentos científicos; (3) 
compreendam a natureza do conhecimento científico e como este 
se desenvolve ao longo do tempo e (4) possam ser capazes de 
compreender a linguagem da ciência e participar de práticas 
cientificas (tais como, investigação e argumentação).  

Um exame próximo de cada objetivo mostra que a 
argumentação está presente em todos eles de forma mais ou 
menos explícita, o que pode explicar por que a argumentação se 
tornou tão presente na educação científica nas últimas décadas. 
Diante desse contexto, ensinar os alunos a argumentar 
cientificamente é um importante objetivo pedagógico nos dias de 
hoje (KUHN; 2005; DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000).  

Para que tal objetivo seja alcançado, os professores devem 
estar convencidos de que a argumentação é um componente 
essencial da aprendizagem da ciência e assim, partindo desse 
pensamento, possam propor atividades que promovam o discurso 
dialógico. Esta tarefa, no entanto, pode ser difícil dadas as 
limitações de uma sala de aula sem o desenvolvimento de novas 
estratégias ou técnicas de instrução (PRICE SCHLEIGH; BOSS; LEE, 
2011). 
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Portanto, o desenvolvimento de materiais que deem suporte 
ao professor nessa tarefa é importante, já que muitas vezes 
ensinar a argumentação também é uma novidade para a maioria 
dos docentes e os materiais didáticos pedagógicos voltados para 
essa finalidade ainda são escassos. 

Para diminuir essa lacuna, delineamos este produto 
educacional a fim de proporcionar uma visão geral e introdutória 
do referencial teórico que fornece as bases científicas da 
argumentação; apresentar uma atividade prática experimental 
sobre fotossíntese e respiração baseada na perspectiva predizer-
observar e argumentar (POA), por meio da qual o aluno terá 
oportunidade de desenvolver, entre outras, as habilidades 
argumentativas.  

Com isso, esperamos fornecer estratégias ao professor para 
utilizar a argumentação na sala de aula a fim de encorajar o 
diálogo sobre ciência e melhorar a capacidade de raciocínio dos 
estudantes, bem como, proporcionar a formação de cidadãos 
capazes de argumentar cientificamente e de atuar criticamente na 
sociedade em que vivem, promovendo, assim, mudanças em seu 
meio.    

 
             Boa leitura,  

 
As autoras.       
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Pode-se definir a argumentação de muitas formas, 

mas tomamos como ponto de partida que a 

argumentação é o processo de avaliação do 

conhecimento (teorias, hipóteses, explicações) com base 

nas provas disponíveis (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Há 

que se ter em conta que a partir do resultado desta 

avaliação, pode-se aceitar ou rejeitar determinados 

enunciados, explicações etc. Além da avaliação a partir 

das provas disponíveis, a argumentação pode também 

ter importante dimensão como persuasão, quer dizer, 

como forma de convencer uma audiência (pessoas que 

leem ou escutam) um determinado argumento.  

Como consequência dessa definição, o processo 

de argumentação implica selecionar, interpretar e utilizar 

provas para apoiar seu ponto de vista. 

 Falamos de provas disponíveis em cada momento, 

pois estas podem mudar, e o aparecimento de novas 

provas pode levar a modificação da avaliação de uma 

teoria, a aceitar algo que já tinha sido descartado ou a 

descartar algo que anteriormente aceito. Quer dizer, os 

conhecimentos científicos podem mudar no tempo em 

função de novas provas.                                                                                                                          

  

1-O que é a Argumentação 
Científica? 
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Em resumo, consideramos que para que ocorra 

argumentação tem que haver conhecimento submetido 

a avaliação, ou seja, submetido a provas a fim de 

confirmá-lo ou refutá-lo.  

Assim, em sala de aula é importante o professar estar 

atento para reconhecer os argumentos nas falas dos 

alunos ou em material escrito, pois de acordo com esse 

conceito não considera um simples enunciado um 

argumento, nem argumentar o fato de responder a uma 

pergunta ou realizar uma afirmação quando não há uma 

justificativa.  

De acordo com Jiménez-Aleixandre não se pode falar 

de argumentação quando “unicamente se enfrentam 

duas opiniões sem relação ou com uma relação tênue 

com o conhecimento, ou quando não se articulam provas 

com estas opiniões” (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE 2010, p. 

109). 

 

 

Na sala de aula a prática argumentativa permite 

apresentar como os conhecimentos são construídos e 

estabelecidos pela comunidade científica. Pode ajudar os 

alunos a pensar cientificamente e facilitar o aprendizado 

dos conteúdos conceituais escolarizados a partir do 

conhecimento científico. Jiménez-Aleixandre e Erduran 

(2008) apontam as contribuições da argumentação para  

2-Por que é importante que o 
aluno aprenda a argumentar? 
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o ensino das ciências (figura 01). Portanto, podemos 

dizer que a argumentação contribui para:  

• o desenvolvimento do pensamento crítico, quer dizer, 

com a capacidade de desenvolver uma opinião 

independente, adquirindo a faculdade de refletir sobre 

a realidade e participar dela. 

• a capacidade em proporcionar a alfabetização 

científica, ou seja, capacitar os alunos nas   habilidades   

de   falar   e   escrever   cientificamente, entendido como 

a capacidade de interpretar os significados dos textos 

científicos de diferentes fontes, incluindo notícias 

vinculadas na imprensa ou textos de divulgação 

científica, bem como, redigir informes, resumos, 

conclusões e outros tipos de escritos relacionados com 

as ciências.  

• o desenvolvimento de competências relacionadas com  

a forma de trabalho da comunidade científica, levando 

o aluno a se apropriar de práticas científicas, ou seja, da 

forma de trabalhar da comunidade e com os processos 

relacionados com a produção, avaliação e comunicação 

do conhecimento.   

• promover o raciocínio, particularmente no que diz 

respeito à escolha de teorias ou posições baseadas em 

critérios racionais. A racionalidade tem o compromisso 

com a evidência e o desenvolvimento da capacidade 

de escolher entre teorias ou posições é parte do 

desenvolvimento de critérios epistêmicos que pode 

ser apoiado pela argumentação. 

• desenvolver o acesso aos processos cognitivos e 
metacognitivos, sendo as estratégias cognitivas as que 
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permitem progredir na construção de conhecimento, e 
as estratégias metacognitivas as que permitem 
monitorar e melhorar o progresso do aluno por meio da 
avaliação, da compreensão e aplicação do 
conhecimento a novas situações. 

 

 

 

Figura 1: Contribuições da Argumentação para o Ensino de Ciências  

 

 

Fonte: Jiménez-Aleixandre e Erduran, 2008 (adaptado) 
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Figura 2: Argumentação e sua relação com as práticas epistêmicas. 

 

Fonte: Jiménez-Aleixandre e Brocos, 2015, p. 142. 

 

COMENTÁRIO: Professor, as práticas epistêmicas são as práticas 

envolvidas no processo de produção do conhecimento científico que 

segundo Kelly (2008) incluem os processos de produção, avaliação e 

comunicação do conhecimento. No ensino de ciências é importante que 

o aluno se aproxime dessas práticas, pois de acordo com Jiménez-

Aleixandre e Gallástegui (2011) aprender ciências vai além de 

compreender e usar conceitos e modelos científicos e inclui também 

permitir o que o aluno desenvolva e se aproprie das práticas especificas 

do trabalho científico. Na sala de aula o aluno do ensino médio participa 

das práticas de construção do conhecimento (práticas epistêmicas 

segundo KELLY 2008) quando produz, usa, avalia ou revisa modelos 

(modelização). Participa das práticas de avaliação ou argumentação 

quando valora enunciados, teorias ou modelos à luz das provas 

disponíveis, avaliação que se relaciona com a construção de modelos. 

Participa da comunicação quando constrói seus próprios significados 

lendo textos científicos, escrevendo informes, projetos, trabalhos ou 

tudo o que podemos denominar de falar ciências. Assim, a 

argumentação implica não só justificar o conhecimento mediante 

provas, mas também persuadir uma audiência, o que está relacionado 

com a comunicação. Na figura 02 ilustramos o conceito do argumento e 

como a argumentação se relaciona com as práticas epistêmicas.  
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Em sala de aula o professor pode usar o modelo de 

Toulmim como uma forma de ensinar os elementos do 

argumento para os alunos a fim de tornar explícita sua 

estrutura, bem como pode utilizá-lo como ferramenta de 

análise dos argumentos produzidos em sala de aula. Esse  

modelo é amplamente usado tanto em pesquisas no 

contexto brasileiro (SÁ; QUEIROZ, 2011; CAPECCHI; 

CARVALHO, 2004, 2002; PEREIRA; TRIVELATO, 2009) 

quanto no contexto internacional (DRIVER; NEWTON; 

OSBORNE 2000; DUSCHL; OSBORNE, 2002; ERDURAN; 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008; KUHN 1991, entre outros). 

De acordo com Cappechi e Carvalho (2004), o padrão de 

Toulmin é considerado uma ferramenta poderosa para a 

compreensão da argumentação no pensamento 

científico porque: (1) relaciona os dados e as conclusões 

mediante leis de caráter hipotético; (2) apresenta o papel 

dos dados na elaboração de afirmações; (3) realça as 

limitações de dada teoria; (4) realça a sustentação de 

dada teoria em outras teorias; (5) os qualificadores e 

refutações indicam a capacidade de ponderar diante de 

diferentes teorias com base na evidência apresentada 

por cada uma delas e; (6) ajuda a relacionar 

características do discurso com aspectos da 

argumentação científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Modelo de Toulmin 
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Para ajudar na construção de um argumento vamos 

usar o modelo de Toulmin (2006). Como já vimos, esse 

autor estrutura o argumento em 03 elementos 

essenciais e 03 auxiliares, mas o que exatamente 

significa cada um deles?  

Passaremos a seguir a apresentar, cada um dos 

elementos do argumento segundo Toulmin. 

 

O modelo de Toulmin (2006) elenca 03 

componentes essenciais na estrutura de um argumento: 

as provas (dados ou evidências), a justificação e a 

conclusão. Há 03 outros componentes que podemos 

considerar como auxiliares: o conhecimento básico, os 

qualificadores modais e a refutação. Toulmin apresenta 

sua estrutura de argumento de acordo com o layaut 

apresentado na  figura 03 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Modelo de Toumin (2006), adaptado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Como construir um Argumento? 

D Assim, Q,  C  

A menos que  

R 

Já 

que,  

J 

Por 

conta de  

B 

 

LEGENDA:  

D- dados 

J- justificativa 

B-conhecimento básico  

(backing). 

Q- qualificadores 

Modais 

C- conclusão 

R- refutação.   
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O componente ‘dado’ em um argumento se refere as 

medições, observações, fatos ou mesmo resultados de 

outros estudos que foram coletados, analisados e 

interpretados por especialistas. Cabe aqui assinalar, que 

embora, muitas vezes, se pense em dados em termos de 

números ou porcentagens (dados quantitativos), há dados 

que são informações qualitativas.  

Para Jiménez-Aleixandre o significado de provas e 

dados apesar de semelhante, apresenta diferenças que 

reside, principalmente, sobre o contexto em que é usado, 

pois as provas têm o papel de avaliação de um enunciado. 

Assim, ao falarmos de provas nos referimos sobretudo a 

sua função, já que apelamos a elas para comprovar ou 

refutar um enunciado, ou seja, para mostrar que um 

determinado enunciado é certo ou errado. 

 Uma forma de começar a trabalhar com as provas 

em sala de aula é pedir ao alunado para refletir porque 

sabemos alguns conhecimentos, que provas existem para 

confirmá-los ou refutá-los? Para isso, o professor pode 

consultar o material do projeto IDEAS (Osborne; Erduran; 

Simon, 2004), do projeto Minds of Gap (Jiménez-

Aleixandre et al. 2009) e do livro 10 ideas clave (Jiménez-

Aleixandre, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-O que são Dados, Provas ou 
Evidências? 
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COMENTÁRIO: Na sala de aula os dados disponíveis aos alunos 

podem ser de vários tipos: (1) dados hipotéticos, aqueles 

provenientes de uma atividade ou problema; (2) dados 

empíricos, aqueles obtidos pelos próprios estudantes, numa 

atividade prática de laboratório, por exemplo; (3) dados 

fornecidos pelo professor, livro ou tarefa.  

Em uma determinada tarefa, tendo os alunos coletado os 

dados, é importante que o professor os ajude a avaliarem as 

provas disponíveis por meio da utilização de critérios, tais 

como: sua confiabilidade, validez, suficiência, especificidade e 

que tenham relação com o enunciado em questão. Para isso, 

pode-se utilizar algumas perguntas como, por exemplo, as 

provas têm relação com a conclusão submetida a exame? 

(especificidade); em um conjunto de dados ou provas algumas 

são mais sólidas que outras? Em que medida um conjunto de 

provas apoia melhor um enunciado ou uma teoria do que uma 

prova isolada? (suficiência); a prova é confiável? (probabilidade 

da prova apoiar a conclusão). A validez por sua vez, se aplica 

sobre todos os instrumentos de valoração ou medida (sejam 

físicos, protocolos, questionários etc.).  

O professor também deve levantar a questão: uma prova pode 

ser interpretada de formas distintas? Esse questionamento 

serve para mostrar aos alunos que nem sempre as provas são 

interpretadas da mesma forma, mas dependendo da teoria que 

as contemplem podem explicar-se de maneiras alternativas 

ainda que isto não signifique que todas as interpretações são 

validas. O conhecimento pode mudar ao aparecer novas provas 

ou novas teorias que levam a outras interpretações.  O ajuste 

ou coordenação entre provas e modelos teóricos é 

precisamente o processo mais relevante para construir e avaliar 

conhecimento científico.  
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Para o professor ou para um especialista em 

uma determinada área, pode parecer, às vezes, que 

os dados confirmam um enunciado e que está obvio 

que não há necessidade de explicação. No entanto, 

para os alunos nem sempre é assim, pois podem ter 

dificuldades em perceber porque determinados 

dados provam ou refutam um enunciado. A 

justificação é precisamente o elemento do 

argumento que se relaciona com a conclusão ou 

explicação com as provas. Portanto, justificar é 

fornecer declarações que explicam a importância e a 

relevância das provas estabelecendo sua relação com 

a conclusão. O u em outras palavras, mostrar como se 

chegou a uma conclusão, adequada e legítima, 

tomando os dados como ponto de partida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-O que é justificar? 

O professor ainda pode mostrar que a maioria das grandes 

teorias e modelos científicos se sustentam em um amplo 

conjunto de provas. A comunidade científica, por meio de 

processos sociais de comunicação e, utilizando os 

conhecimentos gerados em aplicações tecnológicas, decide 

quando uma prova ou conjunto de provas é ou não suficiente.   

Vale ressaltar que em seu modelo, Toulmin denomina esse 

componente de “dado”, mas aqui, usamos as palavras dados, 

provas e evidências como sinônimos.  
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A conclusão é uma conjectura, afirmativa, 

alegação, explicação, ou uma declaração descritiva em 

respostas uma questão de pesquisa. Ou em outras 

palavras é um enunciado de conhecimento que se 

pretende provar ou refutar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIO: Na sala de aulas quando os alunos elaboram 

argumentos, as justificativas se encontram conectadas ao 

componente conhecimento básico e, muitas vezes, é difícil 

distingui-las, principalmente, em se tratando de argumentos 

que envolvam questões científicas. O professor deve estar 

atento a este momento, pois as justificativas também podem 

estar implícitas e sua elaboração é o passo em que os alunos 

encontram maior dificuldade, visto que pode exigir o 

conhecimento do conteúdo específico. Além disso, por vezes, 

para os alunos os dados podem falar por si só confirmando ou 

não um enunciado de forma que eles não necessitam relacioná-

los a conclusão, ligando-as a um princípio específico ou 

conceito.  

Segundo Toulmin (2006), a justificação responde à “pergunta” 

como chegamos até aqui, ou seja, o papel da justificação é 

mostrar que “tomando os dados como ponto de partida, passar 

deles para o enunciado ou conclusão é adequado e legitimo”. 

Em seu layout Toulmin denomina esse componente de 

“warrant” que pode ser traduzido como “garantia”, mas 

utilizamos aqui a palavra “justificativa”, pois, assim com 

Jiménez-Aleixandre, entendemos que essa tradução se aplica 

melhor ao a língua portuguesa e ao contexto de sala de aula.  

 

 

 

 

7-O que é a Conclusão? 
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Conhecimento básico é o elemento do 

argumento que respalda a justificação, apelando para 

teorias, modelos ou leis científicas dando maior solidez 

ao argumento. Quando tratamos de argumentos que 

envolvam questões de caráter sociocientífico podemos 

considerar o conhecimento básico de forma mais 

ampla para incluir, por exemplo, o domínio de valores 

ou o domínio ético. Toulmin denomina este 

componente de “backing” que pode ser traduzido 

como respaldo, apoio, mas em conformidade com 

Jiménez-Aleixandre (2010) preferimos o termo 

“conhecimento básico” para indicar a conexão com os 

conceitos e modelos científicos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIO: Cabe ao professor ajudar ao aluno a diferenciar 

as conclusões que ele usa no cotidiano que são vistas como algo 

que se deriva de uma demonstração ou de provas, para as 

conclusões que ele usa no argumento vista como um enunciado 

submetido a uma avaliação, ou seja, como um enunciado que 

depois de ser contrastado com as provas pode ser comprovado 

ou refutado.  

8-O que é o Conhecimento Básico? 
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São palavras que expressam o grau de certeza de 

um argumento, tais como provavelmente, depende, 

com segurança, em certo modo entre outras. Por 

exemplo, em problemas de genéticas mendeliana ao 

realizar as predições para as proporções de fenótipos 

na descendência de um casal de híbridos verdes e 

amarelos dizemos que “provavelmente” a 

descendência será de ¾ amarelos e ¼ de verdes.  

Segundo Toulmin é o reconhecimento das 

restrições ou exceções da conclusão, ou seja, as 

circunstâncias em que a conclusão não é válida.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-O que é o Qualificador Modal? 
 

10-O que é Refutação? 

COMENTÁRIO: Na atualidade nos trabalhos sobre 

argumentação, sobretudo nas situações que se enfrentam 

posições opostas, entende-se por refutação a crítica as provas 

do adversário. Há que se levar em conta que não se trata de um 

simples enunciado opondo-se a outro, sem questionar as 

provas que o apoiam.   
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Na página seguinte, podemos observar um resumo dos 

elementos do argumento dentro do layout de Toulmin (figura 4).   

 

COMENTÁRIO: Erduran, Simon e Osborne, (2004) afirmam que 

a qualidade dos argumentos é avaliada a partir da observação 

da combinação dos componentes do argumento. Assim, as 

combinações que possuem um maior número de componentes 

são típicas de um argumento mais bem elaborado. Por 

exemplo, argumentos que apresentam dados, justificativas, 

conclusões e refutações são mais sofisticados, do que aqueles 

com apenas dados, justificativas e conclusões.  

Portanto, o professor em sala de aula, a fim de melhor a 

qualidade dos argumentos dos alunos pode optar por 

introduzir, inicialmente, os 03 elementos básicos do argumento 

e, de forma progressiva colocar os outros elementos auxiliares 

e com isso aumentar o grau de complexidade dos argumentos 

produzidos pelos alunos.                                                  
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Dado, Prova ou evidência: 

refere-se as medições, 

observações, ou até 

mesmo resultados de 

outros estudos que foram 

coletados. 

Conclusão: conjectura, afirmativa, alegação, 

explicação, ou uma declaração descritiva em 

respostas uma questão de pesquisa. 

Qualificador modal - São palavras que 

expressão o grau de certeza de um 

argumento, como por exemplo: 

provavelmente, depende, com segurança. 

Já que   

Justificação: são declarações que 

explicam a importância e a relevância 

das provas ligando-as a um princípio 

específico, conceito, ou pressuposto 

subjacente. 

Tendo em conta que   

Conhecimento básico: respalda a 

justificação, apelando para teorias ou 

leis científicas. 

         Assim,    

Refutação: restrições ou 

exceções da conclusão.  

A menos que,  

 

 

Figura 4: Elementos do argumento no Modelo de Toulmin.  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

11- Elementos do argumento no Modelo de Toulmin 
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Agora vamos observar argumentos elaborados no 

padrão de Toulmin. Estes exemplos foram feitos por 

alunos durante uma atividade prática de citologia. 

Nota-se que na figura 05 o argumento possui seus 

elementos essenciais enquanto que na figura 06 é 

acrescido dos elementos auxiliares.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Layaut de um argumento com seus elementos essenciais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jiménez-Aleixandre et al. 2009, 

Figura 06: Layout de um argumento seus elementos essenciais e auxiliares.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jiménez-Aleixandre et al. 2009 

Provas: (empírica)      

1- observação no 

microscópio da pele 

humana e da 

bochecha.  

2-E de várias partes 

de vegetais (folhas, 

caule, raiz)  

Conclusão: Os seres 

vivos são formados 

por células.   
Já que   

Justificativa: (teórica) todos 

os tecidos animais ou 

vegetais são formados por 

células  

Assim    

Prova: Tem cor 

verde  

Conclusão: É 

vegetal   

Justificativas: os vegetais 

têm cor verde.   

Assim, seguramente 

(Qualificador)   

Conhecimento básico: o 

verde é devido a clorofila.   

A menos que  

Refutação: A 

cor verde 

ocorra 

devido a 

uma tintura.  

Tendo em conta que   

Já que   
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Agora é a sua vez de praticar! Quais as provas e 

justificativas que melhor se adequam a conclusão 

abaixo?  

   

   

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Agora é com você 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A seguir vamos expor uma sequência de 

atividades1 na qual o aluno terá oportunidade de 

exercer a argumentação. Para tal, propomos uma 

atividade experimental sobre o conteúdo fotossíntese 

e respiração durante a qual os alunos devem ser 

instruídos a prever o que acontecerá durante um 

experimento, a observar o experimento colocando em 

cheque sua hipótese inicial e, por fim, elaborar um 

argumento científico para o fenômeno observado. 

 

                                                             
1 Utilizamos elementos de Sanmartí (2000) para elaboração dessa sequência de atividades. 

Provas:  Conclusão: os seres vivos 

evoluíram ao longo do 

tempo: as espécies atuais 

descendem de outras 

espécies que viveram 

anteriormente.   

Já 

que   

Justificativas:  

Assim,    
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Atividade 

Experimental: 
baseada na Perspectiva 

Predizer-Observar e 
Argumentar (POA) 
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A estratégia Predizer, Observar e Argumentar 

- POA (MEDEIROS, 2018), foi derivada da perspectiva 

POE - predizer, observar e explicar proposta por 

Gunstone e White (1981) numa adaptação ao DOE 

(demonstrar, observar e explicar). Por meio da POA se 

permite saber o quanto os alunos compreendem um 

assunto utilizando três tarefas específicas. Em 

primeiro lugar, devem prever os resultados de um 

experimento que lhes é apresentado ou executado, 

além de justificar sua previsão. Depois, ao realizarem 

o experimento (ou uma atividade demonstrativa), 

devem observar o que acontece e registrar suas 

observações detalhadamente e finalmente, elaborar 

um argumento para o fenômeno observado e 

reconciliar quaisquer conflitos entre a sua previsão e 

as suas observações. Portanto, assim como a POE a 

POA difere de estratégias tradicionais de ensino já que 

o aluno tem a oportunidade de expor suas ideias 

iniciais sobre determinado problema, ou seja, elaborar 

suas hipóteses iniciais, testá-las, coletar e analisar 

dados no intuito de confirmá-las ou refutá-las e, por 

fim chegar a uma solução elaborando um argumento 

científico. Desta forma, os alunos podem progredir de 

explicações de senso comum para uma abordagem 

científica na interpretação de fenômenos naturais, 

fornecendo argumentos, por meio do qual se propõe 

razões (provas) para aceitar ou refutar uma 

determinada hipótese (WALTON, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

1- O que é POA? 
 

 

? 
? 

? 
? ? 
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2-Sequência de Atividades 
A sequência de atividades propostas tem como 

objetivo propiciar situações para desenvolver 

habilidades argumentativas em alunos do ensino 

médio. Para atingir esse objetivo foi planejada uma 

atividade experimental baseada na perspectiva 

Predizer, Observar e Argumentar abordando 

conteúdo “Metabolismo energético nos vegetais: 

fotossíntese e respiração. O tema escolhido, está 

apoiado em pesquisas que revelam que a fotossíntese 

de uma perspectiva humana, é o processo mais 

importante que ocorre na Terra (RAVEN; EVERT; 

EICHHORN, 2001). No âmbito escolar, a fotossíntese e 

a respiração são considerados conteúdos de natureza 

abstrata e de difícil compreensão pelos alunos que, 

muitas vezes, considera-os como fenômenos inversos 

e sem relação de complementariedade (LABRACE, 

2009). Portanto, propomos fornecer ao professor uma 

abordagem para o ensino destes conteúdos, para isso, 

estruturamos a essa sequência em quatro passos 

como mostra o esquema abaixo: 
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fotossíntese e respiraçãoAtravés de
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argumentos  
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 2.1- Primeiro Passo – Introdução ao Conteúdo Científico 
 

ATIVIDADE 01: Nesse primeiro momento o professor deverá 

motivar e situar os alunos no tema a partir de uma situação 

que explicite os conceitos envolvidos na fotossíntese e na 

respiração por meio de uma situação real ou fictícia ou de 

laboratório. Pode, por exemplo, utilizar imagens para expor 

a importância da fotossíntese e sua proximidade com temas 

atuais. Abaixo sugerimos algumas imagens que podem ser 

utilizadas para essa reflexão.   

 

 

 

          

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 02: Nesta etapa sugerimos ao professor que 

realize a sistematização do conteúdo científico referente a 

fotossíntese e a respiração. Para esta etapa o número de aulas 

 

Qual a 
relação das 

imagens com 

a 

fotossíntese? 
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previstas estará sujeito ao grau de aprofundamento dado ao 

conteúdo, da série a que se destina, do desempenho da turma 

diante do conteúdo e das atividades que serão executadas, ou 

seja, dependerá dos objetivos a serem alcançados pelo 

professor mediante seu planejamento de aulas.  

A seguir apresentamos o texto “Sobre a fotossíntese”, que 

faz um resumo sobre esse processo.   

     SOBRE A FOTOSSÍNTESE. 

A fotossíntese é um processo de conversão de energia 

luminosa em energia química. Os seres fotoautotróficos 

utilizam a energia luminosa para produzir compostos 

orgânicos, como a glicose, usando como fonte de carbono o 

dióxido de carbono e como fonte de elétrons/hidrogénio a 

água. A fotossíntese pode ser expressa globalmente pela 

seguinte equação: 6 CO2 +12 H2 O → C6 H12O6 + 6 O2 + 6 H2O. 

A produção de oxigénio pelos organismos fotossintéticos é 

extremamente importante como fonte de oxigénio 

atmosférico utilizado pela maioria dos organismos – 

incluindo os fotossintéticos – para completarem as suas 

cadeias respiratórias e obterem daí energia. 

O dióxido de carbono, representado pela fórmula 

química CO2 é um composto inorgânico pertencente à 

categoria dos óxidos, também é conhecido como gás 

carbônico ou ainda anidrido carbônico. O dióxido de 

carbono é produzido durante a respiração celular e durante 

a decomposição de matéria orgânica pelos decompositores. 

É utilizado durante a fotossíntese, processo fundamental 

para o ciclo do carbono. Em linhas gerais a fotossíntese 

poderá ser compartimentada em duas fases: 
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uma que depende diretamente da luz – fase 

fotoquímica e outra que não depende – fase química. A 

primeira produz ATP e um transportador de elétrons 

reduzido (NADPH + H+), a segunda usa o ATP, NADPH + H+ e 

CO2 para produzir glicose. Na fase fotoquímica, a energia 

luminosa é utilizada para produzir ATP a partir de ADP + P, 

através de um conjunto de reações mediada por grupos de 

moléculas – os fotossistemas – num ciclo chamado 

fotofosforilação. Existem dois tipos de fotofosforilação: uma 

não cíclica que produz NADPH e ATP e uma cíclica que 

produz apenas ATP. Na fase química, que não depende 

diretamente da luz, os produtos da fotofosforilação não 

cíclica – NADPH e ATP – e o CO2 são usados para produzir 

glicose, no denominado ciclo de Calvin-Benson. Apesar de 

se denominar também fase escura, não é totalmente 

independente da luz, uma vez que para a enzima 

responsável pela fixação do CO2 , a RuBisCo, requer luz para 

ser reduzida e estar no seu estado ativo. Ambas as fases da 

fotossíntese decorrem nos cloroplastos, mas em locais 

diferentes.   Texto adaptado de Moreira, C. Revista de Ciência Elementar, 

v.1, n.01, 2013. 

 

 

 2.2- Segundo Passo: Como Elaborar um Argumento Científico  
 

O objetivo dessa etapa consiste em introduzir o aluno na 

construção de um argumento científico bem estruturado e 

ensinar ao aluno de forma implícita a diferença entre 

argumento e explicação. Para tal, utilizaremos atividades 

desenvolvidas para essa finalidade. Nesse momento o professor 
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Desde a época de Aristóteles, pensava-se que as plantas cresciam porque 

incorporavam nutrientes do solo. Em meados do século 17, o químico de 

médico belga Jan Baptist Van Helmont (1579 – 1664) começou a contestar 

essa informação, pois observou que sem água, a planta não vive.  Portanto, 

ele foi um dos primeiros a observar como ocorria a nutrição das plantas. 

Para tal montou um experimento onde colocou 90,9 kg de solo seco num 

vaso e plantou nele um salgueiro como massa de 2,3kg. A planta foi 

cultivada durante cinco anos, tendo sido regada normalmente. Após esse 

período ele pesou a árvore e o solo seco e constatou que a massa da planta 

era de 76,8 kg e a do solo tinha 57g a menos que na pesagem inicial. Esses 

resultados levaram Van Helmont a concluir que o ganho de massa das 

plantas não era resultante da retirada de material do solo, e sim da água 

que ele adicionava ao solo presente no vaso. Segundo as próprias 

explicações de Van Helmont, as plantas ganham massa sem retirar do solo 

os componentes que utilizam e precisam da água para crescer. Texto 

adaptado do livro Sonia Lopes, v. 1, p. 282, 2 ed., São Paulo, 2013. 

deverá: abordar os elementos do argumento de forma explícita 

no Modelo de Toumin; relacionar o argumento com a 

construção do conhecimento científico e expor seu conceito e 

importância.  

Para o professor introduzir a diferença entre explicação e 

argumentação propomos o texto sobre os Experimentos de Jan 

Baptist Van Helmont: 
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COMENTÁRIO: Sugerimos que em todas as atividades 

o professor trabalhe em pequenos grupos, com no 

máximo 4 componentes, para possibilitar maior 

interação, entre os alunos (OSBORNE et al. 2001).  

 

SOBRE O EXPERIMENTO 

Parte 1 - Com base nos dados explique como a planta do 

experimento de Van Helmont cresceu até alcançar 76,8kg se 

apenas 57g de solo foram consumidos? 

 

 

 

Parte 2- Agora elabore um argumento para o experimento 

levando em consideração os questionamentos no interior dos 

quadros em branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-QUAL A QUESTÃO QUE O EXPERIMENTO SE PROPÕE A RESPONDER? 

2- QUAIS OS DADOS COLETADOS?  

3- COMO JUSTIFICAR ESSES DADOS? 

4-QUAL O CONHECIMENTO BÁSICO QUE SERVE DE APOIO PARA A JUSTIFICATIVA? 

5- QUAL A CONCLUSÃO? 

5- A CONCLUSÃO SERÁ VALIDA A MENOS QUE? 
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COMENTÁRIO: na parte número 01 os alunos devem 

responder como de costume dando suas explicações para o 

fenômeno. Na segunda parte eles devem responder a 

mesma questão agora elaborando seus argumentos. Assim, 

o professor pode conduzir o aluno a perceber a diferença 

entre explicação e argumento e a perceber função de cada 

entidade discursiva: uma explicação procura tornar claro, 

gerar uma sensação de maior compreensão sobre 

determinado fenômeno, enquanto que o argumento, 

procura persuadir ou justificar uma declaração de 

conhecimento2.  

Quando o professor trabalha argumentação em sala de aula 

deve estar sempre atento a essa diferença, pois geralmente 

em sala de aula os alunos são mais requisitados a 

fornecerem explicações, em consequência, essas são mais 

comuns, ou seja, comumente se fornece razões para o 

porquê determinado fenômeno ocorre, ao invés de justificar 

as alegações com base em provas. 

 

 2.3- Terceiro Passo: Desenvolvimento do Experimento. 
 

Para essa etapa o professor deverá seguir as seguintes 

orientações:  

• Os alunos deverão se dividir em grupos pequenos com 4 

componentes. 

                                                             
2 Para um maior aprofundamento na diferença entre argumento e explicação sugerimos o artigo de 
Osborne e Patterson (2011). 
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• Para a atividade experimental propriamente dita o 

professor vai necessitar de no mínimo dois encontros. 

 

2.3.1- Atividade Experimental: fotossíntese e respiração 
 

 

Esta atividade experimental é baseada na 

perspectiva "Prever-Observar-Argumentar" (POA), 

durante a qual os alunos são introduzidos numa 

atividade onde um fenômeno precisa ser explicado 

com base em provas. Os alunos são convidados a 

prever o resultado de um experimento que eles irão 

realizar. Esta previsão também pode basear-se em 

seus conhecimentos sobre a fotossíntese. Em seguida, 

os alunos devem ser orientados a realizar o 

experimento e observar o que acontece com a elodea 

quando ela é submetida a dois ambientes diferentes 

(claro e escuro). Nesta fase é esperado que os alunos 

gerem seus próprios dados, analise-os e então usem 

essas informações para apoiar ou refutar as predições 

fornecidas. Por fim, que elaborem argumentos 

científicos usando as evidências coletadas.  

 

 

Inicialmente o professor deverá distribuir o roteiro 

número 01 referente a atividade experimental que será 

detalhada a seguir.  
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2.3.1.1- Roteiro 1 - Atividade Experimental: Fotossíntese e 
Respiração  
 

Objetivo:  
•Elaborar argumentos científicos para a relação entre a fotossíntese e a 
respiração usando as evidências coletadas no experimento. 
 

Metas de Aprendizado: 
•Identificar e avaliar as evidências utilizadas pelos alunos durante a aplicação do 
experimento.   
• Gerar um argumento com dados, justificativa apoiada em conhecimento básico 
e conclusão, para o que acontece nos tubos deixados nos ambientes claro e 
escuro.  
•Estabelecer a relação entre a fotossíntese e a respiração realizada pela elódea. 
•Estabelecer a função da luz no processo de fotossíntese. 
 

Material: 
•Elódeas (Elodea canadenses) 
•Tubos de ensaio 
•Água 

•Indicador – fenolftaleína – a fenolftaleína é um indicador de pH, isto significa 
que muda de cor conforme variação do pH da água. A fenolftaleína mantém-se 
incolor em soluções ácidas e rosa e soluções básicas, podendo obter coloração 
carmim ou fúcsia em soluções fortemente alcalinas.  
•Caixas de papelão.  
•Grade para tubos de ensaio. 
•Etiquetas e Papel de tornassol para verificar o pH da água.   
 
Estratégias para a realização do experimento. 
•Coloque dois tubos de ensaio em uma grade e marque-a com uma etiqueta 
com a palavra CLARO. Repita o procedimento e marque outra grade com a 
palavra ESCURO.  
•Em um dos tubos do CLARO coloque um ramo de elodea. Repita a operação 
para um dos tubos do ESCURO.  
•Em seguida coloque água levemente alcalina nos dois tubos com elodea de 
forma que cubra toda a planta (não é necessário encher o tubo, basta que 
cubram a planta) e acrescente 3 a 4 gotas de fenolftaleína de maneira que os 
tubos fiquem cor de rosa.   
•Nos dois tubos restantes coloque apenas a água levemente alcalina (com a 
mesmo pH dos tubos anteriores) e acrescente a mesma quantidade de 
fenolftaleína dos tubos anteriores. Coloque um dos tubos na grade marcada com 
“Claro” e o outro na grade com “Escuro”. 
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Após a distribuição do roteiro n. 01 os alunos devem 

realizar sua leitura a fim de sanar quaisquer dúvidas em relação 

aos procedimentos da atividade experimental. A seguir deverá 

ser distribuído o roteiro número 02 - “predição” e neste 

momento os alunos devem discutir nos grupos quais os 

resultados do experimento que eles esperam que aconteçam e 

registrá-los no roteiro.   Vale salientar que os alunos também 

precisam explicar as razões do porque eles pensam que suas 

predições estão corretas.  

 

2.3.1.2- Roteiro 2 – Predição 
 

 
Ao final, seu experimento deverá estar montado conforme o modelo a seguir. 
Coloque os tubos A e B na luz solar (ou próximo a uma fonte de luz como uma 
janela, por exemplo) e os tubos C e D numa caixa de papelão de forma que 
fiquem completamente no escuro por pelo menos 24 horas.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•Após o tempo previsto observe os tubos.  
•Anote, no seu roteiro OBSERVAÇÃO, os resultados obtidos.  
•Em seguida elabore seu argumento e anote no roteiro ARGUMENTAÇÃO.  

CLARO

água + 
fenolftaleína  
TUBO A 

água + elódea + 
fenolftaleína
TUBO B 

ESCURO

água + 
fenolftaleína  
TUBO C 

água + elódea + 
fenolftaleína
TUBO D
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Após a elaboração do roteiro “predição” os alunos devem 

executar o experimento conforme as orientações do roteiro 1.  

 

 

COMENTÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO: 

• Para realização dessa prática há que se levar em 

conta o pH da água. 

Utilizamos a água com pH 

alcalino, tendo como 

indicador a fenolftaleína, que 

em meio alcalino apresenta-se 

na cor rosa-carmim e em meio ácido fica incolor.  A 

A predição é um procedimento fundamental, pois irá 
estabelecer as possíveis respostas a serem buscadas no 
processo de resolução do problema, influenciando assim, a 
construção da estratégia a ser utilizada para resolvê-lo. É 
feita em função das variáveis envolvidas no processo. 
 

1-O que você espera que aconteça, com os tubos que 

ficaram no claro?  

TUBO –A ___________________________________________________________ 

TUBO –B____________________________________________________________ 

2-Por que você espera que isto aconteça? 

       TUBO- A ____________________________________________________________ 

       TUBO–B ____________________________________________________________ 

3-O que você espera que aconteça, com os tubos que 

ficaram no escuro?  

TUBO –C____________________________________________________________ 

TUBO – D___________________________________________________________ 

4-Por que você espera que isto aconteça? 

        TUBO–C   __________________________________________________________ 

       TUBO–D ___________________________________________________________    
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faixa de viragem da fenolftaleína é entre pH 8,2 e 

10,0, então ela é indicada para reações em que o 

ponto de viragem ocorre em pH básico. Se sua água 

tiver um pH ácido outros indicadores poderão ser 

utilizados. O ideal é testar para ver qual o mais 

indicado. 

 

 

• Neste experimento estaremos de maneira indireta 

determinando a ocorrência de respiração e da 

fotossíntese. Existem diversas maneiras de se avaliar 

a respiração. Uma delas consiste em acompanhar as 

variações na concentração do CO2 produzido em um 

sistema fechado. Estas variações podem ser 

observadas com o auxílio de um indicador universal 

de pH, pois alterações na concentração de CO2 se 

refletem no grau de acidez da solução. No meio 

aquático o CO2 presente reage com a água formando 

ácido carbônico (H2CO3) o que faz o pH diminuir. 

Portanto, no experimento através da 

presença/ausência do CO2 estaremos determinando 

a ocorrência ou não da fotossíntese e da respiração.  
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A seguir na tabela 01 apresentaremos os resultados 

esperados para esse experimente, bem como, as explicações 

para o que ocorre em cada um dos tubos. Há que se ressaltar 

que no tubo B observamos a intensificação da cor rosa, neste 

caso a fotossíntese ocorre com mais intensidade que a 

respiração devido as características específicas da elodea, em 

decorrência, o CO2 é retirado do meio, o que diminui a 

quantidade de H+ e, portanto, fica mais alcalino. 

Há que se ressaltar também que essa modificação de 

tonalidade pode ser muito sutil e as vezes difícil de ser 

observada.  Porém, esse tubo sempre se manterá na cor rosa. 

Tabela 01: resultados esperados para o experimento  

Tubo A B C D 

Condições 

ambiente 

Mantidos no ambiente claro por 24 horas Mantidos no ambiente escuro por 24 

horas 

Conteúdo Água e 

fenolftaleína 

(coloração 

rósea) 

Elodea canadenses, água 

e fenolftaleína 

(coloração rósea) 

Água e 

fenolftaleína 

(coloração 

rósea) 

Elodea canadenses, 

água e fenolftaleína 

(coloração rósea) 

Resultado 

observado 

Não houve 

mudança de 

coloração. 

Intensificação de 

tonalidade da cor rósea. 

Não houve 

mudança de 

coloração. 

Mudança de róseo 

para incolor. 

Explicação A presença de 

luz não 

interferiu. 

Manteve a cor 

da 

fenolftaleína 

em meio 

levemente 

alcalino. 

A intensificação de 

tonalidade indica que o 

meio se tornou um pouco 

mais alcalino. No 

processo de respiração, a 

planta libera CO2, porém, 

o mesmo é consumido no 

processo de fotossíntese. 

Neste caso, diminuindo 

ainda mais a 

concentração de íons 

H3O+ e tornando o meio 

mais alcalino, sinalizado 

pela intensificação da cor 

rosa. 

A ausência de 

luz não 

interferiu. 

Manteve a cor 

da 

fenolftaleína 

em meio 

levemente 

alcalino. 

A mudança de 

coloração indica 

variação do pH, 

indicando que o meio 

está ácido. O processo 

de respiração da 

planta liberou CO2 que 

ao reagir com a água 

formou ácido 

carbônico (H2CO3) se 

dissociando em 

bicarbonato (HCO3
-) e 

íon hidrônio (H3O+). 
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Na figura 07 podemos observar a representação dos 

resultados do experimento nos 4 tubos. Verifica-se a coloração 

rosa nos tubos A, B (com uma intensidade maior na coloração 

rosa) e C; e incolor no tubo D.   

Figura 07: Resultado do experimento. 

 

 

 

 

 

 

Após 24 horas da execução do experimento os alunos 

devem observar os seus resultados e anotar no roteiro 

3 “Observação”, conforme modelo abaixo:  

 

2.3.1.3- Roteiro 3 - Observação 
 

Neste momento os alunos devem verificar o resultado 

do experimento e o professor deve orientá-los a estarem 

atentos para perceberem os detalhes, tomar nota, e 

reunir os fatos significativos para o experimento. 

 

  

1- O que aconteceu com os tubos que ficaram no claro? 

_____________________________________________ 

2- O que aconteceu com os tubos que ficaram no escuro? 

_____________________________________________ 
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A seguir vamos ao quarto passo da atividade. 

 

2.4- Quarto Passo: Elaboração dos Argumentos.  

 

Para esta etapa é importante lembrar aos alunos que 

devem focar a sua atenção 

na avaliação de evidências e 

no raciocínio, em vez de 

atacar as opiniões pessoais 

de outros alunos.  

(SAMPSON; SCHLEIGH, 

2013). 

A partir da observação dos resultados iniciaremos esta 

etapa com uma Sessão de Argumentação, na qual os alunos 

discutiram suas ideias nos grupos. Esta sessão de 

argumentação acontece para que mais alunos tenham a 

oportunidade de discutir e determinar se os dados recolhidos 

são relevantes, suficientes, e convincentes o bastante para 

suportar a explicação. Os alunos podem ficar livres para 

percorrerem todos os grupos para que possam entrar em 

contato com outras explicações e então comparar suas 

explicações com aquelas elaboradas pelos outros grupos e 

então, discutir qual a melhor explicação para o fenômeno 

observado no experimento.  

Este momento é importante, pois pesquisas indicam que 

os alunos aprendem mais sobre o conteúdo e de como se 

engajar melhor no pensamento crítico quando expõem suas 

ideias aos outros, quando respondem às perguntas e os 

desafios de outros estudantes, quando articulam justificativas 

mais substanciais para seus pontos de vista, e quando avaliam 

os méritos de ideias concorrentes. 



  

40 
 

Neste momento da atividade o professor deve encorajar 

os alunos a tentarem explicar a relação entre a fotossíntese e 

a respiração dos tubos com 

elodea que ficaram no claro 

com os que ficaram no 

escuro tomando como base 

as provas colhidas. O 

professor também deve 

evitar fornecer as respostas 

prontas aos alunos e tentar incentivá-los a elaborar suas 

próprias respostas. Para isso, pode fazer perguntas a fim de 

facilitar esse processo, tais como: por que você acha isso? Qual 

é a sua razão para isso? Como você sabe? Quais são seus 

dados? Existe outro argumento para o que você acredita? 

Ocorre fotossíntese nos dois casos? Por quê? Se não, por quê? 

Ocorre respiração nos dois casos? Por quê? E, não por quê?  Os 

alunos podem também ser incentivados a pesquisarem em 

livros ou em sites da Internet a fim de esclarecer possíveis 

dúvidas a respeito do conteúdo específico estudado. 

No geral, o objetivo do professor durante a sessão de 

argumentação é incentivar os alunos a pensar sobre como eles 

sabem o que sabem e por que algumas alegações são mais 

válidas ou aceitáveis na ciência. Não é hora de dizer aos alunos 

se estão certos ou errados, recomendamos que o professor 

circule em sala de aula de um grupo para outro, a fim de agir 

como um mediador. 

Após a Sessão de Argumentação os alunos deverão 

elaborar seus argumentos escritos seguindo as 

orientações do roteiro 04 apresentado a seguir:  
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2.4.1- Roteiro 4 - Argumentação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIO: 

• A intenção ao planejar esse roteiro foi minimizar a 

complexidade da tarefa para os alunos, pois elaborar 

argumentos não é algo fácil (OSBORNE, et al., 2001; 

MCNEILL et al., 2006), bem como, ajudá-los a 

focalizar a atenção nas características relevantes de 

um argumento. Revelar o quadro tácito da 

argumentação científica pode facilitar a construção 

desta tarefa pelos alunos (REISER et al., 2001). A 

medida que os alunos se familiarizam com a 

estrutura do roteiro 4, o professor pode ir 

diminuindo o apoio dado pelos quadros em branco e 

solicitar que escrevam seus argumentos livremente.  

 

 A QUESTÃO:  

1-OS DADOS:  

 

2-AS JUSTIFICATIVAS: 

3-O CONHECIMENTO BÁSICO:    

4-A CONCLUSÃO     
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Ao final da elaboração do roteiro Argumentação o 

professor deve orientar aos alunos para que discutam se houve 

qualquer desacordo entre o argumento produzido e as 

previsões iniciais. Pode sugerir a pergunta ao grupo: sua 

predição se confirmou? Porquê?  Se a previsão inicial não se 

confirmou então é necessário reexaminá-las para descobrir a 

falha e a fim de reelaborá-la. 

 

 

 

 

 

3- Avaliando os Argumentos 
 

 

Agora que os argumentos foram produzidos como avaliá-los? 

A sugestão é que o professor pode avaliar a estrutura dos 

argumentos enquadrando-os no layout de Toulmin. Lembram 

do modelo na figura 2, com os elementos essenciais e 

auxiliares? Esse modelo é um bom parâmetro para se aferir se 

o argumento tem uma estrutura sólida.  

Para avaliar o conteúdo do argumento produzido 

sugerimos a triangulação entre os dados, a justificativa e a 

conclusão com base na rubrica de Mcneill et al. (2006). A seguir 

fornecemos 3 quadros contendo os critérios pelos quais os 

elementos dos argumentos podem ser avaliados.  
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Quadro 01: critérios para avaliação dos dados de um 

argumento. 

DADOS 

Critérios  Feedback  
Não fornece dados, ou fornece 
dados incorretos. 

 

Os dados são apropriados para a 
conclusão.  

 

Os dados são suficientes para a 
conclusão (há dados suficientes). 

 

Os dados são científicos (dados 
de investigações ou fontes válidas 
e não de opinião pessoal). 

 

Os dados são claros.  

Os dados são descritos em uma 
frase completa, não meramente 
listados. 

 

 

Quadro 02: critérios para avaliação das justificativas de um 

argumento. 

JUSTIFICATIVAS com CONHECIMENTO BÁSICO 
Critérios  Feedback  

Não fornece uma justificativa ou 
fornece uma justificativa que não 
associa completamente os dados 
a conclusão. 

 

Fornece justificativa que conecta 
conclusão e dados, sem 
meramente repetir a conclusão e 
os dados. Pode incluir, ou não os 
conhecimentos básicos, mas 
quando presentes estes não são 
suficientes. 

 

Fornece justificativa para alguns 
dos dados, explicando como e 
porque os dados suportam a 
conclusão.  Inclui os 
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conhecimentos básicos, ou seja, 
princípios científicos adequados e 
suficientes (conectando a 
conclusão a alguns dos dados). 
Fornece justificativa para todos 
os dados, explicando como e 
porque os dados suportam a 
conclusão. Inclui os 
conhecimentos básicos, ou seja, 
princípios científicos adequados e 
suficientes (conectando a 
conclusão a alguns dos dados). 

 

A justificativa está claramente 
indicada (pode ser identificado 
pelo leitor sem inferir no 
significado. 

 

A justificativa é escrita em uma 
frase completa 

 

 
Quadro 03: critérios para avaliação das conclusões de um 
argumento. 

 
Em outras atividades em que o professor se proponha a 

argumentar em sala de aula ele pode usar todos os critérios 
apresentados ou escolher usar alguns deles para avaliar os 
argumentos produzidos pelos alunos, adaptando-os em função 
da atividade a ser desenvolvida. 

CONCLUSÃO 

Critérios  Feedback  
Não faz uma conclusão ou faz 
uma conclusão imprecisa. 

 

Faz uma conclusão bem-acabada, 
mas vaga ou imprecisa, que não 
responde adequadamente a 
questão inicial.  

 

Faz uma conclusão precisa e 
completa que responde à 
pergunta ou problema original. 
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COMENTÁRIOS FINAIS:  

A atividade aqui proposta pode ser usada para iniciar a 

unidade de processos celulares ou como parte de uma 

unidade de sobre fluxo, ciclos, e conversão de energia e 

matéria em um sistema biológico. Pode também 

oferecer uma oportunidade para identificar as 

diferenças entre plantas e animais para além de uma 

definição simples, enfatizando as diferentes maneiras 

que o organismo vivo obtém e utilizam energia. Ou ainda 

para enfatizar o ciclo de carbono em um ecossistema, 

durante uma unidade sobre o meio ambiente. Desta 

forma, a atividade permite que os professores enfatizem 

as interações dos organismos vivos e as relações entre 

os organismos vivos em um ambiente. Os professores 

também podem usar essa atividade para ajudar os 

alunos a desenvolverem habilidades de argumentação e 

a compreensão da natureza da investigação científica 

em conteúdos diversos.  

• Há que se ressaltar que a POA pode ser utilizada em 

outros contextos além de atividades experimentais, 

porém há algumas limitações que devem ser 

observadas: (1) a atividade POA, pela sua própria 

natureza só se aplica em contextos os quais possam 

gerar uma previsão, observação e argumentação; (2) 

para que a atividade possa cumprir seus objetivos é 

necessário a atuação do professor enquanto, 

mediador, que conduza os estudantes na construção 

de argumentos bem estruturados e válidos.   
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