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RESUMO 

Valle, M. G. Movimentos e práticas epistêmicos e suas relações com a construção de 

argumentos nas aulas de ciências. 2014, 165p. Doutorado – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, 2014. 

 
Este trabalho tem como objetivo central compreender as possíveis relações entre os movimentos 

e práticas epistêmicos produzidos pelo professor e por alunos e a construção de argumentos. 

Apresentamos a análise das interações discursivas entre uma professora de ciências e alunos de 

sétimo ano do ensino fundamental ao longo de uma sequência didática intitulada “O problema 

do costão rochoso”. A metodologia foi feita a partir de uma abordagem qualitativa e envolveu 

a análise das transcrições das aulas registradas em vídeo. A sequência didática se baseou no 

modelo de teorias competitivas, em que são apresentadas hipóteses que podem sustentar uma 

afirmação. Além de escolher qual hipótese seria a adequada, os alunos deveriam também 

elaborar justificativas sobre as escolhas que fizeram. As análises realizadas abrangeram a 

identificação das relações entre tempo e práticas científicas escolares ou de exposição 

processual; identificação dos movimentos e práticas epistêmicos oriundos da interação entre 

professora e alunos; identificação do produto e processo argumentativos e análise comparativa 

dos discursos orais e escritos dos alunos durante a resolução do problema proposto. Foi possível 

constatar que as práticas epistêmicas muitas vezes especificam o movimento epistêmico 

evidenciando o objetivo a que ele se propõe, pois o mesmo movimento epistêmico pode estar 

relacionado a práticas epistêmicas diferentes. Na segunda parte da aula foram encontradas 

práticas epistêmicas referentes à construção de argumentos, as quais se relacionam 

principalmente à avaliação do argumento e à verificação da interpretação de dados/evidências. 

Os alunos de maneira geral, por meio das interações discursivas, e do papel mediador do 

professor, foram capazes de identificar os dados, organizar as informações e escolher uma das 

hipóteses, e produziram discursos orais e escritos, os quais apresentaram características bastante 

distintas em relação a estrutura e composição. 

 
Palavras-chave: argumentação, movimentos epistêmicos, práticas epitêmicas, linguagem 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Valle, M. G. Movements and epistemic practices and their relationship with arguments 

construction in science classes. 2014, 165p. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, 2014. 

 
This work has as main objective to understand the possible relationship between the 

movements and epistemic practices produced by the teacher and students and the construction 

of arguments. The analysis of the discursive interactions between a science teacher and 

students in 7th grade of elementary school (students with eleven and twelve years) along a 

didactic sequence entitled “The rocky shore problem". The methodology was taken from a 

qualitative approach and involved the analysis of the transcripts recorded on video. The 

didactic sequence was based on the competitive theories model, in which hypotheses that can 

sustain a claim are presented. In addition to choosing which hypothesis is appropriate, 

students should also elaborate justifications for the choices they made. The analyzes included 

the identification of relationships between time and scientific scholar practices or procedural 

display; identification of movements and epistemic practices arising from the interaction 

between teacher and students; product identification and argumentative process and 

comparative analysis of oral and written discourse of students during solving the problem. 

The epistemic practices found often specify the epistemic move highlighting the goal to which 

he proposes as the same epistemic move can be related to different epistemic practices. In the 

second part of the lesson epistemic practices can be related to the construction of arguments, 

which relate primarily to the assessment of the argument and verification of interpreting 

data/evidence. Students in general, through discursive interactions, and the mediating role of 

the teacher, were able to identify the data, organize information and then choose one of the 

hypotheses and produce oral and written discourse , which showed very distinct features in 

structure and composition. 

 
Keywords: argumentation, epistemic moves, epistemic practices, language 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em minha dissertação de mestrado objetivamos a identificação e análise de elementos 

que compõem a argumentação do texto escrito em aulas de genética, utilizando o layout do 

argumento de Toulmin (2001), além de aspectos relacionados à retórica a partir da 

identificação de premissas e conclusão. Verificamos que a utilização do layout de Toulmin 

apresenta benefícios como possibilitar revelar o papel das evidências na elaboração de 

afirmações, além de permitir a identificação das relações entre dados e conclusão. Entretanto, 

o mesmo também apresenta limitações como a não consideração do contexto. Conforme 

destacam Nascimento e Vieira (2008), o layout do argumento de Toulmin não contempla um 

aspecto fundamental das explicações científicas que é a sua construção coletiva. Em busca da 

superação de tais limitações, objetivamos compreender as relações das práticas discursivas, 

em especial, movimentos e práticas epistêmicos entre professor e alunos e a construção de 

argumentos escritos e orais nas aulas de ciências.  

Apresentamos a seguir a estrutura descritiva de nosso trabalho dividida em capítulos. 

No capítulo 01 serão apresentadas as relações entre linguagem e discurso. Destacamos a 

linguagem em sua dimensão constitutiva do pensamento, o discurso um meio em que 

significados são construídos e compartilhados socialmente e o enunciado a unidade concreta e 

real da comunicação discursiva, além de destacar as particularidades entre os discursos orais e 

escritos. No capítulo 02 trataremos das práticas discursivas no ensino de ciências. Serão 

abordados os conceitos de movimentos e práticas epistêmicos, e as noções de epistemologia. 

No capítulo 03 serão abordadas as questões relacionadas à temática da argumentação em que 

serão apresentadas as relações entre a argumentação e o ensino de ciências, evidenciando 

como a argumentação se insere no contexto da sala de aula e a importância da capacitação de 

professores de ciências em trabalhar atividades que promovam o uso de argumentos. Os 

procedimentos metodológicos serão apresentados no capítulo 04, sendo este dividido em 

quatro partes. Na primeira, apresentamos o problema e objetivos da pesquisa, na segunda, 

descrevemos os sujeitos da pesquisa e a escola campo e na terceira, são apresentadas a 

observação prévia das aulas, a sequência didática, as gravações e as transcrições. O capítulo 

05 traz o sistema analítico, o qual inclui a forma de tratamento das transcrições e descrições 

dos cinco sistemas de categorias abordados ao longo das análises que serão apresentadas no 

capítulo 06. E, por fim, no capítulo 07 apresentamos as considerações e perspectivas de nosso 

trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de ciências deve ajudar os cidadãos a analisarem situações e tomarem 

decisões sobre questões sociais a respeito da realidade em se encontram inseridos. Isto 

implicaria no desenvolvimento de um modelo de ensino visando tanto "aprender ciência" e 

"aprender sobre ciência" (GUISASOLA; FURIÓ; CEBERIO, 2008). 

A educação científica deve promover uma visão de Ciência como uma das formas de 

compreender o mundo e que promova habilidades de desenvolvimento do pensamento crítico. 

Segundo Carvalho e Gil-Perez (2001), é importante possibilitar formas dos alunos exporem 

suas ideias sobre os fenômenos estudados, garantindo a tomada de consciência sobre seus 

próprios conceitos.  Além disso, Lemke (2006) destaca a necessidade de se eliminar a falsa 

crença de que a aprendizagem descontextualizada de princípios e informações abstratos 

permite que a maioria dos alunos aprenda sobre sistemas naturais e tecnológicos ou a aplicar 

seus conhecimentos em contextos práticos. Driver et al. (1996) destacam que a ciência no 

âmbito escolar deve contribuir efetivamente para melhorar a compreensão pública de ciência, 

tal compreensão é necessária para que os estudantes desenvolvam uma apreciação, tanto do 

poder como da limitação do conhecimento científico. 

 Erduran (2006) destaca a importância de se ensinar como as ideias científicas são 

apresentadas, avaliadas e disseminadas.  O ensino de ciências deveria, portanto, trabalhar a 

natureza da investigação científica, incluindo o papel da argumentação na ciência. De acordo 

com Cobb et al. (2003),  a elaboração de propostas pedagógicas como ponte entre o princípios 

gerais da pesquisa e ensino de temas específicos em sala de aula deveria ser um dos objetivos 

da pesquisa em ensino de ciências e um tema de discussão entre professores e pesquisadores. 

Guisasola et al. (2006) enfatizam a grande necessidade da formação dos professores em como 

transpor didaticamente temas e aspectos da pesquisa e produção do conhecimento na área da 

Ciência, em sequências de ensino em sala de aula. 

Carey e Smith (1993) e Driver et al. (1996), em seus trabalhos, destacam que os 

alunos, de modo geral, apresentam crenças epistemológicas ingênuas, e que não são capazes 

de distinguir apropriadamente entre teoria, hipótese, e evidência. Acreditamos que, para isso, 

os professores devem ter uma formação que enfatize a importância de se ensinar não somente 

conteúdos científicos, mas o fazer e o comunicar em ciências. 
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Além disso, o aluno nas aulas de ciências não deveria enxergar o livro didático como 

um material que contém verdades absolutas que devem ser aprendidas. O aluno deve ter uma 

postura investigativa, o que exige envolvimento pessoal e atenção aos fenômenos que o cerca 

(BARGALLÓ; PRAT, 2010).  

Nos últimos anos vem solidificando-se na área de educação em ciências uma linha 

investigativa que se volta para a sala de aula enquanto espaço histórico-cultural, apontando 

para a necessidade de compreender como os diversos processos são construídos 

discursivamente nesse espaço. A unidade de análise deixa de ser o indivíduo, a sua estrutura 

cognitiva e seus mecanismos individuais de construção do conhecimento, e passa a ser os 

movimentos discursivos desenvolvidos no espaço social da aula (MORTIMER; 

MACHADO,1996; AGUIAR; MORTIMER, 2003). 

Driver, Newton e Osborne (2000) destacam a importância epistêmica da prática 

argumentativa para a ciência escolar enfatizando que, apesar da argumentação ser uma 

característica central das práticas discursivas da ciência, pouca atenção tem sido dada a essa 

atividade na educação em ciências. A prática argumentativa poderia oferecer uma janela para 

a epistemologia e o entendimento da Ciência como uma prática social, sendo que o 

engajamento na argumentação atuaria como um estímulo ao desenvolvimento conceitual, à 

capacidade investigativa e à compreensão da epistemologia científica (OSBORNE et al., 

2012).  

O trabalho de Driver e Newton (1997) foi um marco para os estudos de argumentação 

e ensino de ciências. Os autores ressaltam que a argumentação ajuda a desenvolver a 

compreensão dos conceitos científicos, os alunos se apropriam da ciência à medida que 

apresentam necessidade de utilizar os instrumentos conceituais e procedimentos que a cultura 

científica construiu. Os autores enfatizam que a argumentação pode oferecer uma visão para 

que o aluno entenda melhor a própria racionalidade da ciência, analisando seu processo de 

construção. Entretanto, desenvolver a argumentação em sala de aula ainda é um desafio, pois 

os professores apresentam dificuldades com o uso de argumentação como uma prática 

instrucional.  McNeill et al. (2006) e Simon, Erduran e Osborne (2006) em seus trabalhos 

sugerem que a aplicação da argumentação exige que os professores não apenas conheçam e 

entendam argumentação e seu papel na aprendizagem, mas que os mesmos saibam 

efetivamente utilizar a argumentação para a aprendizagem.  
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Consideramos que o processo de construção de significados origina-se nas interações 

que se estabelecem no plano social da sala de aula. Nosso trabalho se fundamenta nas 

interações discursivas em sala de aula e, a partir delas, nos aspectos epistêmicos e processos 

argumentativos envolvidos na aprendizagem de ciências. Sendo assim, consideramos 

importante avançarmos na compreensão desses processos para entendermos melhor as 

relações entre as ações dos professores, em suas salas de aula, e a construção de novos 

significados pelos estudantes. 
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CAPÍTULO 1 – LINGUAGEM E DISCURSO  

 

Ciência é algo que não pode ser feito sem linguagem 

(NORRIS; PHILLIPS, 2003) 

 

Situamos nosso trabalho a partir da perspectiva sociocultural do desenvolvimento 

humano presente a partir dos trabalhos de Vygotsky (1998) e Vygotsky, Luria e Leontiev, 

(1989) e Bakhtin (2003; 2004) em que destacamos a linguagem em sua dimensão constitutiva 

do pensamento exercendo, portanto, papel importante nos processos de ensino e 

aprendizagem.  

 Uma das contribuições fundamentais dessa perspectiva relaciona-se com a concepção 

do processo de conhecimento que se estabelece na dinâmica das interações entre as pessoas na 

sala de aula. No contexto de relações dialógicas mediadas pela linguagem (BAKHTIN; 

VOLOCHINOV, 1992; VYGOTSKY, 1998), a atividade cognitiva dos sujeitos é constituída 

pelo outro e por meio da linguagem. Há, portanto, uma íntima integração entre pensamento e 

linguagem, já que o pensamento não se reflete na palavra, mas realiza-se nela. (VYGOTSKY, 

1998).   

A incorporação das ideias de Bakhtin nessa perspectiva analítica, associando-se às 

teorias de Vigotsky pode ser entendida considerando-se a semelhança entre eixos 

fundamentais nas obras desses dois autores, tendo em vista o fato de que Bakhtin se 

aprofundou no estudo sobre as relações entre as ações dos sujeitos e os ambientes culturais, 

históricos e institucionais específicos.  Vygotsky e Bakhtin situam as relações sociais como 

constituintes do funcionamento humano e como princípio explicativo deste funcionamento 

(BARROS, 2012). E, de acordo com Morato (2000), ambos em suas respectivas obras 

reconhecem a linguagem não como um signo qualquer, mas como processo e ação sobre o 

próprio homem, sobre os outros e sobre a cultura. 

Em relação à relevância da linguagem no desenvolvimento humano e 

consequentemente no escopo teórico da perspectiva histórico-cultural, Vigotsky e Luria 

(1996) destacam o comportamento do homem como produto do desenvolvimento de um 

sistema mais amplo de vínculos e relações sociais, de formas coletivas de conduta e de 

cooperação social. No momento em que, com a ajuda da linguagem, a criança começa a 

dominar seu próprio comportamento e em seguida apropriar-se da situação, surge uma forma 

totalmente nova de comportamento e novas formas de relação com o entorno.  Para Vigotsky 
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a linguagem não seria apenas um estado ou sistema linguístico, mas sim formadora do sujeito, 

funcionando como organizadora do pensamento e da conduta, além da função comunicativa.  

De modo semelhante, para Bakhtin, a linguagem emerge como um acontecimento 

interativo e dinâmico. As falas são constituintes do processo de elaboração conceitual e as 

ideias devem ser explicitadas para que sejam analisadas e problematizadas.  Segundo Wertsch 

e Smolka (2001) as contribuições teóricas de Bakhtin promovem uma ampliação do quadro 

teórico delineado pelos trabalhos vigostkynianos, os quais situavam as interações verbais em 

um contexto mais restrito, ainda que sem perder de vista a dimensão mais ampla do meio 

cultural e a perspectiva histórica.  

Consideramos importante nesse momento destacar os conceitos de discurso e 

enunciado. De acordo com Bakhtin (2003) é por meio do discurso que significados são 

construídos e compartilhados socialmente.  E o enunciado seria a expressão e produto da 

interação social, a verdadeira unidade de análise e da comunicação verbal. Cada enunciado 

refletiria as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, por seu 

conteúdo, estilo verbal, e, ainda por sua construção composicional. Os enunciados 

relacionam-se, portanto, às especificidades de uma dada esfera da comunicação, as quais 

geram tipos relativamente estáveis de enunciados, que são denominados de gêneros do 

discurso. Para esse autor, tendo a enunciação uma natureza social, para compreendê-la seria 

necessário entender que ela se dá sempre nas interações (FREITAS, 1996). 

Para Bakhtin o enunciado dialógico deve ser compreendido como um elo na cadeia 

dos atos de fala e como a unidade real da comunicação verbal. Ao contrário das orações, os 

enunciados são determinados pela alternância dos sujeitos falantes. A partir dessa concepção 

de enunciado, o autor estabelece a diferença entre o enunciado e a oração destacando que o 

enunciado é uma unidade do discurso, enquanto a oração é uma unidade convencional da 

língua. Toda enunciação tem, portanto, dois aspectos: o linguístico, que é reiterativo e se 

refere a um único objeto pré-existente, e um contextual, que é único, tendo como referência 

outros enunciados. A partir desta concepção, qualquer enunciação, ainda que na forma da 

escrita, é construída como uma resposta a enunciações anteriores, ao tempo em que também 

antecipa reações ativas da compreensão, estando em contato direto com enunciados alheios. 

Desta maneira, qualquer enunciação supõe alguma forma de contato entre duas ou mais vozes 

e, portanto, polifônico.  

Associados as ideias de dialogia e polifonia da enunciação, encontramos os conceitos 

de linguagem social. Para Bakhtin (2004), qualquer enunciação é produto de uma interação 

entre dois indivíduos socialmente organizados. Ainda que não haja um interlocutor real, a 
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expressão de um indivíduo sempre se dirige a um auditório social próprio bem estabelecido. 

Deste modo, ao produzir uma enunciação, um falante sempre invoca uma linguagem social, 

um discurso que é próprio de um grupo particular de falantes, e apropria-se de um certo 

repertório de fórmulas estereotipadas que se adaptam ao canal de interação social.  

Cada esfera da atividade humana comporta um repertório de gêneros do discurso que 

vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e se torna 

mais complexa (BAKHTIN, 2003). O autor subdivide a grande variedade de gêneros 

discursivos em duas categorias: gêneros primários e secundários. O autor considera como 

gêneros primários todas as circunstâncias em que uma comunicação verbal é realizada 

espontaneamente, ou seja, da comunicação cotidiana. Já os gêneros secundários seriam 

aqueles que aparecem em circunstâncias de comunicação mais complexas, como é o caso, 

entre outros, do discurso científico. 

Consideramos a interação verbal como sendo constituída pelo diálogo, seja este 

inserido ou não em uma situação de comunicação em voz alta entre pessoas colocadas face a 

face, sendo que a construção de sentido se dá pela multiplicidade, pelo dialogismo e pela 

polifonia. Todo discurso é constituído ou permeado pelo discurso do outro, que não 

necessariamente seja igual, pois podem ser discursos contrários e conflituosos (BAKHTIN, 

2004). De acordo com Leitão (2007), é necessário que seja superada a concepção estrita que 

identifica diálogo com interação verbal face a face e se focalizem as relações mundo-

pensamento, sujeito-sujeito, enunciado- enunciado, constituídas na linguagem, seja esta 

produzida em situações de interação face a face, ou não. Cada ato de cognição ou 

comunicação como evento único e, portanto, não repetível é entendido como uma resposta, 

uma tomada de posição diante de outras ações que o antecederam.  

Segundo Orlandi (1993), o discurso corresponde ao efeito de sentido entre locutores. 

A linguagem, portanto não funcionaria como via de mão única, pois depende de sua interação 

com o outro. Ela se constitui como uma rede de sentidos construídos por meio da língua, pela 

qual o sujeito se constitui e se relaciona com o mundo. O discurso é dito polifônico, pois é 

constituído por várias vozes, e o sujeito é dito heterogêneo, pois seu discurso constitui-se do 

entrecruzamento de diferentes discursos. 

Fávero e Koch (1994) enfatizam que o discurso é manifestado linguisticamente por 

meio de textos em sentido estrito, isto é, qualquer passagem, falada ou escrita que forma um 

todo com uma unidade de sentido. Podemos também considerar a linguagem como sendo a 

materialização de uma ideologia e, consequentemente, do discurso. Orlandi (2001) apresenta 
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a ideia de que a ideologia é entendida como relação necessária entre os indivíduos e suas 

condições de existência constituída na e pela linguagem.  

 

 

1.1 LINGUAGEM E ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Diversos trabalhos ressaltam o papel da linguagem no ensino de ciências (DRIVER; 

NEWTON; OSBORNE, 2000; KELLY; TAKAO, 2002; OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 

2004; GEE, 2004; CALSEN, 2007). Embora a linguagem sempre estivesse presente como um 

fenômeno relacionado à expressão humana, foi apenas na última década que se destacou em 

termos de pesquisa em educação científica. Sutton (1998) introduziu duas perspectivas 

importantes a respeito da linguagem e que são predominantes na comunidade científica: a da 

linguagem como um sistema de transmissão de informações e a da linguagem como um 

sistema interpretativo para dar sentido à experiência.  

De acordo com Cavagnetto e Hand (2012), atualmente espera-se que os alunos não 

somente recordem listas de fatos, ou ainda reconheçam e definam as palavras em negrito no 

texto de ciências. Houve uma mudança no enfoque, o qual passou da replicação das 

terminologias científicas para a capacidade de usar a linguagem na construção e comunicação 

do conhecimento (CARLSEN, 2007).  Esta mudança de ênfase fez com que muito mais 

atenção seja direcionada para relação entre linguagem e Ciência e também sobre a 

alfabetização científica.  

A respeito do conceito de alfabetização científica, Sasseron (2008, 2011); Sasseron e 

Carvalho (2008) identificaram a existência de três eixos estruturantes desse conceito, os quais 

incluiriam a compreensão básica de conceitos científicos, a compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática, e o entendimento das 

relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Além disso, as 

autoras defendem que uma possível maneira de se observar de que modo os conceitos e os 

elementos do trabalho científico são trabalhados em sala de aula seria por meio da busca por 

indicadores da alfabetização científica, os quais representariam ações e habilidades utilizadas 

durante a resolução de um problema. 

Espinet et al. (2012) destacam que a linguagem vista como interação permite a 

inclusão de novas dimensões para o estudo da linguagem, pois requer levar em consideração 

não só como interagem a linguagem com a cognição, mas também como a linguagem interage 

com fenômenos naturais por meio das ações dos alunos. Segundo Villani e Nascimento 
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(2003), a linguagem científica possui uma estrutura particular e características indissociáveis 

do próprio conhecimento científico, estruturando e dando mobilidade ao próprio pensamento 

científico, sendo que o domínio deste tipo de linguagem é uma competência essencial tanto 

para a prática da Ciência quanto para o seu aprendizado.  

Henao e Stipcich (2008) fazem um paralelo entre o fazer Ciência e o “aprender 

ciências”, ou seja, entre a Ciência e o ensino de ciências. Segundo esses autores, fazer Ciência 

implica em discutir, raciocinar, argumentar, criticar e justificar ideias e explicações, sendo 

que o ensino e aprendizagem de ciências requerem estratégias particulares baseadas na 

linguagem. Portanto, haveria uma estreita relação entre as competências comunicativas e a 

aprendizagem de modelos científicos, o que pode sugerir que uma melhora nessas 

competências corresponda a uma aprendizagem de melhor qualidade. Para Lemke (1990), 

aprender ciências estaria atrelado a aprender a se comunicar na linguagem da Ciência 

utilizando-se desta linguagem própria na leitura e escrita. Isto é, se apropriar do discurso 

científico, aprender como determinados termos se relacionam entre eles e com o contexto em 

que são utilizados para produzir significados específicos. 

Muitos autores como Meyerson et al. (1991), Kock e Eckstein (1991) e Norris e 

Phillips (1994) tem referido a importância do conhecimento do discurso, tanto como do 

conhecimento do assunto cientifico, salientando a grande dificuldade que os alunos têm em 

entender a metalinguagem da Ciência, isto é, a linguagem que exprime a textura e estrutura do 

conhecimento cientifico e permite falar sobre Ciência. 

Por meio da oportunidade de ensaiar o uso de uma nova linguagem, que carrega 

consigo características da cultura científica, o estudante pode experimentar e ponderar as 

vantagens de sua utilização em contextos adequados (DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 

1999, 2000). Sutton (1998) também destaca a necessidade da experimentação da linguagem 

como um meio para o diálogo de ideias, fazendo o exercício de se trabalhar as ideias 

científicas a partir do uso das mesmas em argumentos e decisões. Segundo Pacífico ( 2002 ) é 

papel da escola, principalmente quando se trata da produção argumentativa, oferecer vários 

tipos de texto e estimular o debate, ou seja, estimular a busca pelo objeto discursivo. 

McDonald e Kelly (2012) destacam não haver consenso em relação a como se deve 

trabalhar as questões de Ciência e linguagem nas aulas de ciências. Halliday e Martin (1993) 

enfatizam a necessidade dos alunos trabalharem com a estrutura de diferentes gêneros textuais 

nas aulas de ciências como um precursor para o fazer Ciência e defendem a posição de que há 

uma necessidade de aprender a usar a linguagem antes de aprender a Ciência propriamente 

dita. Assim sendo, os alunos precisariam aprender a estrutura de um relatório a ser feito em 
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laboratório antes de se envolver com atividades de laboratório. Em contraposição, Gee (2004) 

defende a linguagem como ferramenta de aprendizagem e afirma que a linguagem deve ser 

incorporada nas experiências rotineiras de aprendizagem para que os alunos adquiram uma 

rica compreensão da linguagem disciplinar, ou seja, aprender a usar a linguagem não estaria 

dissociado do aprender ciências.  

Prain e Hand (2006) tem defendido a necessidade de uma certa convergência entre 

estas duas perspectivas, sendo que os alunos deveriam se envolver com a linguagem da 

disciplina como uma  ferramenta de aprendizagem a fim de aprender o conteúdo, além de 

também entender a estrutura dos gêneros utilizados dentro da ciência. 

Dentro dessa perspectiva, Norris e Phillips (2003) relacionam o papel da linguagem na 

alfabetização científica e definem os dois sentidos essenciais da leitura e escrita em ciências, o 

derivado e o fundamental. No sentido derivado a leitura e a escrita devem ser entendidas 

como componentes constitutivos da Ciência e não apenas elementos funcionais. Os autores 

enfatizam que tais componentes são essenciais, e que a Ciência não poderia ser feita sem a 

linguagem. Assim sendo, o sentido derivado de alfabetização científica também incluiria os 

diferentes modos de representação, como pode ser evidenciado pelas formas utilizadas pelos 

cientistas para construir o entendimento, como gráficos, equações, tabelas, diagramas e 

modelos. O sentido fundamental seria a própria função de alfabetização científica e que 

envolve todo o raciocínio necessário para se compreender, interpretar, analisar e criticar 

qualquer texto. 

Gostaríamos de destacar a relação a respeito da linguagem e identidade estudantil em 

que as formas de utilização da linguagem podem ser potencialmente alienantes em alguns 

casos (HUTHMACHER, 2011). A linguagem pode representar o potencial de expandir 

repertório de formas de falar e ouvir dos alunos, mas também pode limitar a participação dos 

alunos que não se identifiquem ou reconheçam tais elementos da linguagem da Ciência.  

Ainda em relação às limitações, os sentidos produzidos também se relacionam com as 

posições discursivas ocupadas pelos sujeitos, as quais influenciam a produção dos discursos. 

Os sujeitos e os sentidos estão sempre em movimento no discurso, sendo que a linguagem se 

caracteriza por sua incompletude e nela nem os sujeitos nem os sentidos estão prontos e 

determinados, pois estão sempre em processo de construção e deslocamento (PÊCHEUX, 

1997).  Tal deslocamento ocorre devido ao fato da produção de sentidos estar envolvida com 

relações de força, que se caracteriza pelo lugar a partir do qual fala o sujeito, em que se o 

sujeito fala a partir do lugar do professor, por exemplo, suas palavras significam 

diferentemente do que se falasse a partir do lugar do aluno (ORLANDI, 2007).  
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Cabe, portanto, ao professor estimular a participação efetiva dos alunos em sala para 

que tais limitações possam ser atenuadas. Para Sutton (2003), o professor de ciências deveria 

ser um professor de linguagem, promovendo o uso da linguagem de maneira interpretativa. 

Para que compreendam a linguagem científica, seria necessário que os alunos se apropriassem 

da linguagem da Ciência e desta maneira poderiam desenvolver a capacidade de argumentar 

sobre um tema científico.  

Consideramos o ensino e aprendizagem como atividades sociais baseadas em relações 

dialógicas mediadas pela linguagem. Nosso trabalho se fundamenta na compreensão sobre 

como tais relações são discursivamente estruturadas e desenvolvidas por meio das interações 

entre professor e alunos nas aulas de ciências. 

 

1.2 DISCURSO ORAL E ESCRITO 

 

A respeito da fala e escrita enquanto alvos de estudo, segundo Fávero (2005), 

inicialmente, apenas a escrita era considerada como uma verdadeira forma de linguagem e a 

fala, por ser mais flexível, não constituía objeto de estudo.  Após 1960, a linguagem falada 

deixou de ser considerada uma mera verbalização.  

Em relação às diferenças entre os discursos orais e escritos e suas particularidades, 

Fávero (1997) destaca que uma das principais características da língua falada é sua construção 

em conjunto pelos interlocutores na medida em que os turnos de fala de alternam, sem haver 

em geral, um preparo minucioso anterior. Já o discurso escrito pressupõe um planejamento 

prévio, o que pode trazer também evidenciar dificuldades na elaboração textual. A autora 

enfatiza ainda que haveria uma gradação na passagem da oralidade para a escrita e do 

informal para o formal, sendo assim caracterizado pelos níveis: falado não planejado; falado 

planejado; escrito não planejado e escrito planejado, sendo que tais níveis apresentam 

variações de acordo com as situações reais de uso.  

Para Marcuschi (2001; 2003) seria possível definir o homem como um ser que fala e 

não como um ser que escreve. Porém, não podemos considerar a fala como superior, pois 

tanto escrita como oralidade são práticas importantes da língua, cada uma com suas próprias 

características.  O autor salienta ainda que a escrita não pode ser tida como uma mera 

representação da fala porque ela não é capaz de reproduzir muitos fenômenos da oralidade. 

Além da dicotomia escrito/falado, outro aspecto importante a ser evidenciado é a 

concomitância/ não-concomitância da resposta do interlocutor. Todo texto, escrito ou falado, 

tem um destinatário o qual constrói o texto juntamente com o destinador que dele faz uma 
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imagem e espera uma ação/ reação a partir da leitura de seus enunciados. Deste modo, 

Andrade (2011) avalia que, para que se possa analisar adequadamente um texto (falado ou 

escrito), é preciso identificar os componentes que fazem parte da situação comunicativa, pois 

eles favorecem a interpretação dos papéis dos interlocutores (falante-ouvinte / escritor-leitor) 

num evento de fala particular, determinando os componentes linguísticos desse texto. 

 Fávero (2005) afirma que faz parte da organização do discurso oral fatores como: 

interação entre pelos menos dois interlocutores; uma sequência lógica do pensamento; um 

tempo e um objetivo. A autora destaca haver também diferenças na sequenciação tópica da 

modalidade falada para a escrita, que se revelam nas distintas formas de encadeamento 

sintático. Na fala, essa sequenciação se dá através de marcas linguísticas de continuidade 

(“daí, então, aí, depois”,), possibilitando a produção de um texto mais extenso e 

pormenorizado. Na escrita, tal sequenciação se estabelece visando a uma concisão marcada 

por construções sintáticas em que o período é produzido para resgatar as ideias sucintamente. 

Marcuschi (2003) salienta algumas operações de produção do texto escrito a partir do 

texto falado, como por exemplo, a eliminação de marcas estritamente interacionais; inclusão 

da pontuação; o apagamento de repetições; introdução de substituições; a substituição de 

turnos por parágrafos; a diferenciação no encadeamento sintático dos tópicos e tratamento 

estilístico com seleção do léxico e da estrutura sintática, num percurso do menos para o mais 

formal. 

A respeito da relação entre aprendizagem em Ciências e a escrita, o estímulo a 

atividades de produção textual escrita nas aulas de ciências pode promover condições 

especiais para o aprimoramento da aprendizagem dessa disciplina (KLEIN, 1999). Além 

disso, segundo Kleiman (2005), a escola corresponderia à principal promotora do aprender a 

escrever e deveria trabalhar questões de produção de textos baseadas em questões como: para 

que, por que e para quem?  

Souza e Almeida (2005) evidenciam em seu trabalho uma ideia muito difundida nas 

escolas brasileiras. A de que o trabalho com a leitura e a escrita deva ser de única 

responsabilidade da área de língua portuguesa. Muitas vezes, professores de ciências eximem-

se da responsabilidade de ensinar a ler e a escrever em suas aulas. Tal prática ainda se agrava 

pelo fato dos professores de várias áreas culparem os professores das séries iniciais pelo mal 

desempenho de seus alunos nas produções escritas. Desta maneira, como destacam Areti e 

Munford (2009), os alunos continuam escrevendo pouco em aulas de ciências e não se tornam 

efetivamente produtores de textos científicos.  
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Em geral as aulas de ciências são permeadas por atividades de cópia e reprodução de 

textos, com questionários fechados e relatórios que com frequência desestimulam os alunos 

pelo estudo da disciplina. Prain e Hand (1996) enfatizam a necessidade de oferecer aos 

estudantes oportunidades diferenciadas para composição de seus textos e que sejam 

encorajadas práticas com diferentes gêneros textuais dentro das aulas de ciências. 

Para Lemke (1990), a linguagem da Ciência é especial não somente devido ao 

conteúdo específico, mas por seus gêneros falado e escrito, suas estruturas, e também pelo que 

denomina de “estilo”, em que se pode encontrar com frequência o uso da voz passiva, 

substantivos abstratos no lugar de verbos e uso de verbos de relação abstrata no lugar de 

verbos de ação concreta. Além disso, apresenta particulares figuras de linguagem como 

analogia e padrões retóricos.  

Em relação à produção escrita, Sardá e Sanmartí (2000) verificaram que textos escritos 

explicitam mais as relações lógico-argumentativas que textos orais, o que sugere diferenças de 

estrutura quanto aos elementos argumentativos presentes nos diferentes tipos de texto.  

Acreditamos que tal diferenciação entre textos orais e escritos pode se relacionar ao maior 

grau de sistematização que a produção escrita requer. 

De acordo com Orlandi (1996) é importante que seja estimulada a função-autor nos 

alunos, a qual se realiza toda vez que o produtor da linguagem é capaz de produzir um texto 

com qualidade, coerência, progressão, não-contradição e conclusão.  Muitos autores destacam 

que expressar-se escrita e oralmente, explicando, prevendo e integrando novas informações 

em esquemas preexistentes, é um complemento essencial da aprendizagem, para o qual é 

fundamental utilizar uma linguagem correta (FELLOWS, 1994;  RIVARD; STRAW, 2000).  

Segundo Carvalho (2001), "falar, ouvir e procurar uma explicação sobre os fenômenos, 

depois escrever e desenhar, isto é, se expressar em diversas linguagens, solidifica e 

sistematiza os conceitos aprendidos".  

Lemke (1998) enfatiza que para fazer ciência, falar ciência, ler e escrever ciência é 

necessário burlar e combinar os modos canônicos do discurso verbal, expressão matemática, 

representação gráfico-visual e operações motoras no mundo natural. Para Oliveira e Carvalho 

(2005) a discussão de ideias e a escrita nas aulas de Ciências são atividades complementares e 

fundamentais. A discussão de ideias é importante para gerar, clarificar, compartilhar e 

distribuir ideias entre o grupo, enquanto o uso da escrita como instrumento de aprendizagem 

realça a construção pessoal do conhecimento.  
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CAPÍTULO 2 – PRÁTICAS DISCURSIVAS E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 Aprender ciências é ser aprendiz das práticas discursivas da comunidade científica.    

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; AGRASO, 2006) 

 

 

Nos últimos anos, as pesquisas em ensino de ciências tem buscado ampliar seu foco de 

atenção do entendimento individual sobre os fenômenos para a construção de significados em 

um contexto social, contribuindo assim para o entendimento do processo de construção social 

do conhecimento. Entretanto, conforme salientam Bozelli e Nardi (2012), são necessários 

mais trabalhos a respeito de como os professores dão suporte ao processo pelo qual os 

estudantes constroem significados em salas de aula de ciências, sobre como essas interações 

são desenvolvidas e quais as relações com a aprendizagem.  

Estudos evidenciam que tanto alunos como professores, por intermédio da 

socialização de ideias, têm alcançado um suporte sólido para promover o processo ensino 

aprendizagem e indicam a importância de se considerar a prática discursiva em sala de aula. 

Nesse contexto, destacamos a importância das interações discursivas que ocorrem na sala de 

aula com o objetivo de ampliar os conceitos que são significativos aos alunos (MORTIMER; 

SCOTT, 2002; AGUIAR; MORTIMER, 2005; VIVIAN, 2006; SILVA, 2008).  

Santos, Mortimer e Scott (2001) afirmam que as interações discursivas são essenciais 

na sala de aula e que o processo de mediação torna-se mais efetivo quando ocorre de forma 

dialógica. A interação dialógica na sala de aula é um processo de comunicação que é 

favorecido quando a sala de aula oferece condições para que o aluno seja incentivado a 

colocar suas próprias ideias, expor dúvidas, hipóteses e justificativas, as quais podem ser 

reestruturadas na interação social com seus pares e com o professor. Esses autores 

desenvolveram uma estrutura analítica a qual possibilita evidenciar as práticas discursivas do 

professor derivadas das interações entre professor e alunos nas aulas de ciências, sendo as 

categorias agrupadas em: I) foco de ensino, que inclui intenções do professor e conteúdo; II) 

abordagem comunicativa e III) ações, que incluem padrões de interação e intervenções do 

professor. Para Candela (1998), a construção de significados em sala de aula é uma atividade 

compartilhada entre professor e alunos, e tudo o que faz parte deste contexto interfere no 
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processo, como as interações discursivas realizadas, os materiais didáticos de apoio, 

experimentos ou qualquer fator que possa auxiliar no processo de construção. 

A comunicação é o enfoque principal do processo ensino/aprendizagem e a 

fundamentação de qualquer tipo de comunicação é a interação. Apesar da relação entre 

professor/ aluno ser considerada assimétrica devido a hierarquia, na dimensão interacional 

existe a possibilidade de negociação acerca do conteúdo proposto, da interpretação daquilo 

que é dito, bem como dos lugares discursivos ocupados na interação (SILVA, 2002). 

Ao estudarmos as interações discursivas em sala de aula, consideramos importante 

focalizar um dos objetivos de nosso estudo na prática comunicativa do professor, a qual é 

bastante complexa. Conforme destacam Mortimer e Machado (2001), a forma com que o 

professor intervém nas discussões dos alunos é fundamental e enfatiza a importância de se 

trabalhar com pequenos grupos de alunos em sala de aula. A organização em grupo pequenos 

possibilitaria a socialização e facilitaria a exposição e a circulação de ideias entre os alunos. 

Ao intervir no grupo de alunos, o professor poderá conduzir as discussões de maneira positiva 

e enriquecedora seja ao solicitar esclarecimentos, ao relacionar falas, ao resgatar conceitos 

esquecidos que gerem explicações e generalizações sobre os dados apresentados e também ao 

valorizar a fala desses alunos como elemento fundamental no processo de reelaboração 

conceitual.  

Por outro lado, nas aulas em que o espaço para a interação não é respeitado, os alunos 

não tem a possibilidade de interagir com o conhecimento, tornando-se sujeitos passivos, 

meros receptores e ouvintes do conceito pronto. Tal situação pode resultar em uma ênfase no 

acúmulo de informações e na memorização, o que contribui para uma imagem distorcida na 

natureza da Ciência, como sendo a somatória de conhecimentos prontos e acabados. 

Cazden (2001), ao tratar do papel do professor e da participação em sala de aula, 

analisa o direito à fala, como obtenção do turno de fala, e o dever de escutar. A autora destaca 

que as perguntas que o professor faz seriam cruciais para a construção efetiva de 

conhecimento por meio da participação, e que o professor deve ter atenção quanto à 

legitimação dos alunos como falantes em uma atividade e levar em conta o que cada 

participante negocia e constrói na interação. Além disso, na medida em que os alunos se 

apropriam das práticas, decidem como fazer as tarefas e como negociar sua participação nelas, 

há uma transformação no modo de aprender, pois eles se tornam participantes legítimos de 

seu aprendizado (CANDELA, 2005).  
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Consideramos deste modo como foco de análise a forma como a Ciência é moldada 

por meio de práticas discursivas na perspectiva de visualizar e compreender as ações de 

professores ao conduzir as atividades em aulas de ciências e sua relação com os alunos e entre 

alunos. Consideramos necessário fazermos um paralelo neste momento com as noções de 

epistemologia e suas relações com o ensino de ciências. 

Kelly e Dusch (2002) em trabalho de levantamento sobre os estudos epistemológicos 

na área de Ensino de Ciências identificaram que a maioria dos trabalhos partem da 

conceitualização da epistemologia de um ponto de vista pessoal, considerando-se, portanto, as 

crenças epistemológicas individuais dos aprendizes tendo como foco a aquisição de 

conhecimentos pontual em detrimento do processo em seus níveis social e epistêmico.  

De maneira geral, a epistemologia é definida como um ramo da filosofia que investiga 

as origens, o alcance, a natureza e as limitações do conhecimento (BOYD et al., 1991). 

Estudos de aprendizagem conceituam epistemologia de maneiras diferentes para diferentes 

finalidades. A epistemologia pode ser identificada a partir de três diferentes perspectivas: 

disciplinar, pessoal ou individual e social. Segundo Sandoval (2005) tais perspectivas 

oferecem pontos de vista potencialmente complementares sobre como o conhecimento e a 

aprendizagem interagem em ambientes de ciências.  

A perspectiva disciplinar é uma visão proveniente do campo da filosofia e considera o 

papel importante do conhecimento disciplinar para a aprendizagem de ciências. Esta posição 

conceitua epistemologia como uma disciplina focada em questões como a natureza das 

evidências, metodologia da pesquisa cientifica, bem como a estrutura de conhecimento 

disciplinar (DUSCHL 1990; DUSCHL; GRANDY, 2008). E tem como foco o conhecimento 

nas práticas das comunidades científicas (KELLY, 2008).  

A perspectiva pessoal ou individual é proveniente do campo da psicologia e estuda os 

caminhos que os indivíduos conceituam conhecimento e como essas opiniões pessoais de 

conhecimento influenciam a sua aprendizagem (HOFER, 2001). O foco está centrado na 

representação interna das estruturas cognitivas (DUSCHL et al., 1992). 

A perspectiva social considera as práticas sociais que determinam o que conta como 

conhecimento em contextos locais, contingentes (KNORR-CETINA, 1999). Esta perspectiva 

reconhece o conhecimento como aquele originado a partir das interações sociais. Esta visão 

descreve as maneiras como um membro de uma cultura epistêmica, observando a partir de um 
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determinado ponto de vista, representa dados, convence seus pares, e define o conhecimento 

(KELLY, 2008).  

Dentro da perspectiva social, Wickman e Östman (2002a) e Wickman (2004), 

Sandoval (2005) utilizam o termo epistemologia prática para estudar o modo como certos 

significados são construídos por meio de interações em aulas de ciências como práticas 

discursivas. De acordo com essa perspectiva, a epistemologia é resultado das atividades 

humanas, o que implica que aquilo que é definido como verdade deve ser definido nas 

práticas discursivas (RORTY, 1991). Esta abordagem pode ser usada para estudar como 

diferentes interações com o professor, entre os alunos, e entre alunos influenciam a direção do 

aprendizado em uma aula de ciências.  

Sandoval (2005) confronta e diferencia os conceitos de “epistemologia prática” e 

“epistemologia formal”. A primeira corresponderia a ideias epistemológicas que os estudantes 

aplicam para a sua própria construção do conhecimento científico ao longo de suas 

investigações, já a segunda seria definida como o conjunto de crenças dos estudantes sobre a 

Ciência profissional ou formal.  

Nossa pesquisa se pauta prioritariamente na epistemologia classificada como 

epistemologia prática (WICKMAN; OSTMAN, 2002; WICKMAN 2004; LIDAR et al., 

2006; KARIM HAMZA; LUNDQVIST et al., 2009). Entretanto, é valido enfatizar a 

importância de que sejam trabalhadas as epistemologias práticas e também as formais, já que 

são complementares no sentido de possibilitarem identificar as ideias epistemológicas 

específicas que os estudantes utilizam para guiar sua própria prática. 

A respeito do fazer ciências e do aprender ciências, gostaríamos de destacar as noções 

trabalhadas por Jimenez-Aleixandre, Bugallo Rodriguez e Dusch (2000) como “fazendo a 

lição ou a aula” e “fazendo Ciência” (doing the lesson e doing science).  Uma parte 

substancial das trocas entre estudantes pode ser descrita como pertencendo à cultura escolar 

ou sala de aula, o que Bloome, Puro, e Theodorou (1989) chamam de exposição processual 

(procedural display), e que pode ser traduzida em ações relacionadas ao “ fazendo a lição ou 

a aula”.  As exposições processuais são hábitos sociais, o que significa que a vivência em 

salas de aula é ordenada, muitas vezes, sem questionamento e sem objetivo para os 

estudantes, o que cada um faz em sala de aula quando está simplesmente executando ações.  

Essas interações e os diálogos estão mais relacionados com sua atuação geral como aluno nas 

aulas de ciências, seriam as interações que se referem ao cumprimento de regras para uma 

determinada a tarefa em sala. Em contrapartida, o “fazendo Ciência” que inclui operações 



28 

 

epistemológicas e argumentativas no discurso além de abranger a capacidade do estudante de 

desenvolver e avaliar argumentos, discussão sobre a escolha de teorias, evidências entre 

outros.  

Anderson (2003) destaca que a exposição processual pode ser muito negativa para 

alguns alunos, pois as ações em sala de aula podem ser confundidas apenas como forma de se 

obter notas. Além disso, podem também estimular os alunos a enxergar o conhecimento e 

práticas de forma desvinculada comprometendo a visão de mundo e de Ciência. A fim de 

ilustrar e enfatizar as diferenças entre a cultura científica e a escolar, Sharma e Anderson 

(2009) confrontam o que denominam “Ciência dos cientistas” e a  “Ciência trabalhada  na 

escola”  chamando a atenção para o fato de que o ensino de ciências nas escolas oferece pouca 

abertura e oportunidade para atividades que incluam experiências e investigações, sendo que a 

grande maioria das atividades se restringe a explanações extensas pautadas em fatos e 

definições.  

 

2.1 PRÁTICAS E MOVIMENTOS EPISTÊMICOS 

 

 Há uma estreita relação entre a dimensão epistemológica do ensinar, a epistemologia 

que os alunos usam no seu processo de construção do conhecimento e da aprendizagem de 

ciências (LIDAR; LUNDQVIST; ÖSTMAN, 2006).  

As práticas epistêmicas na sala de aula podem ser entendidas como atividades 

cognitivas e discursivas por meio das quais o aluno está engajado na produção do 

conhecimento. A investigação científica escolar por meio das práticas epistêmicas poderia ser 

definida como um processo de fazer e responder questões e de gerar dados. Tais 

procedimentos envolveriam aspectos epistêmicos como o conhecimento dos tipos de questões 

que podem ser respondidas por meio da investigação, os tipos de métodos que são aceitos 

dentro das disciplinas para gerar dados, incluindo explicações, modelos e teorias 

(SANDOVAL; REISER, 2004).  

A construção de significados origina-se nas interações que se estabelecem num plano 

social, dos quais emergem as práticas epistêmicas (ARAUJO, 2008).  Alguns trabalhos de 

identificação dessas práticas foram realizados analisando o discurso dos alunos quando 

engajados em situações de investigação durante as aulas (KELLY; CHEN, 1999; 

SANDOVAL; MORRISON, 2003; KELLY; TAKAO, 2002; SANDOVAL, 2005).  
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As práticas epistêmicas são definidas como práticas envolvidas na produção, 

comunicação e avaliação do conhecimento (SANDOVAL, 2005). Kelly (2005) define práticas 

epistêmicas como as formas específicas em que os membros de uma comunidade propõem, 

justificam, avaliam e legitimam enunciados. E segundo Jiménez-Aleixandre e Reigosa (2006), 

práticas epistêmicas podem ser consideradas uma das dimensões da apropriação da linguagem 

científica na construção do discurso científico.  

De acordo com Araújo (2008) espera-se que a Ciência seja compreendida como uma 

prática situada socialmente, em que os cientistas discursivamente constroem e negociam 

valores para o que pode ser considerado como boas questões, métodos e respostas adequadas. 

Tais práticas seriam, portanto, inerentemente epistêmicas. 

Sandoval e Morrison (2003) enfatizam a diferenciação entre práticas epistêmicas e 

práticas epistemológicas. Práticas epistêmicas são aquelas que dizem respeito à produção e 

avaliação do conhecimento e emergem nas atividades investigativas realizadas pelo aluno 

(SANDOVAL et al., 2000), já as práticas epistemológicas são aquelas que dizem respeito 

especificamente à epistemologia e teorias do conhecimento e são consequência de uma 

metarreflexão sobre o conhecimento e seus produtos.  

O conceito de movimento epistemológico ("epistemological move) é apresentado por 

Lidar, Lundqvist e Östman (2006) ao investigarem as interações do professor com os alunos 

com o objetivo de analisar como as atividades de ensino, conduzidas pelo professor, podem 

ser relacionadas com “o que” e “como” os estudantes aprendem. Nessa perspectiva, são 

analisados os movimentos epistemológicos utilizados pelo professor em conversação com os 

estudantes. Movimentos epistemológicos são entendidos como os modos pelos quais o 

professor dá as direções para os estudantes sobre o que conta como conhecimento relevante e 

as apropriadas formas de adquiri-lo. Nesse sentido, o foco está sobre o discurso do professor, 

considerando-se que este, em interação com os estudantes, apresenta várias ações práticas ou 

conversacionais. Com este tipo de análise, é possível descrever qualitativamente diferentes 

movimentos epistemológicos que o professor faz no contexto do processo de aprendizagem 

dos alunos. Um movimento epistemológico do professor pode ser dado quando os alunos 

pedem ajuda para resolver um problema, ou quando o professor apenas passa e dá uma 

instrução de conteúdo relevante.  

Segundo Lidar, Lundquivist e Östman (2006) existiriam cinco tipos de movimentos 

epistemológicos: I) Confirmação - professor confirma o que os alunos estão reconhecendo 

como fenômeno ou eventos corretos ou confirmar que os estudantes estão fazendo um 
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experimento válido, concordando com o que os alunos dizem ou fazem; II) Reelaboração – 

professor estimula os alunos a prestarem atenção a "fatos" que eles já tenham observado, mas 

não tenham percebido como válidos e que sejam importantes para reconhecer e anotar; III) 

Instrução - professor orienta de forma direta e concreta como os alunos devem agir para 

observar o que deve ser visto, ou seja, para serem capazes de solucionar o problema; IV) 

Elaboração - professor habilita os alunos a gerarem explicações resumindo o que na 

experiência é fato importante para ser observado; V) Reorientação - professor reorienta os 

alunos no sentido de poder haver outros elementos que devam ser investigados.  Isso exige 

que os alunos a tomarem outra direção do que haviam escolhido inicialmente.  

Lundqvist, Almqvist e Östman (2012) destacam que os movimentos epistemológicos 

não lidam diretamente com a produção de conhecimento, mas com seus aspectos 

metodológicos, sendo que a função do movimento do professor é conduzir a atenção dos 

estudantes de uma determinada fonte de conhecimento para outra. Os movimentos são 

destinados a ajudar os alunos a ajudar a si mesmos, uma vez que é através de sua própria 

atividade e de seu próprio pensamento de que o aprendizado ocorre.  

É válido enfatizar que Lidar, Lundqvist e Östman (2006), citado anteriormente, não 

diferenciam os termos epistemológico e epistêmico. Optamos em nosso trabalho por propor 

tal diferenciação, tal como sugerida por Sandoval e Morrison (2003) também utilizada por 

Silva (2011) e Christodoulou e Osbourne (2011). Tais autores destacam que o discurso 

epistêmico é fundamental para que se desenvolva nos alunos o entendimento da 

epistemologia. Dessa maneira trataremos os movimentos e práticas como epistêmicos por 

serem relacionados à produção e avaliação do conhecimento e emergirem nas atividades 

investigativas realizadas em contexto escolar. No capítulo 4 serão apresentados quadros 

descritivos a respeito das categorias utilizadas em nosso trabalho em relação às práticas e 

movimentos epistêmicos.  

Gostaríamos de destacar que em nosso trabalho utilizaremos o conceito de movimento 

epistêmico de maneira mais abrangente do que a proposta por Lidar, Lundqvist e Östman 

(2006), por entendermos que tanto professores quanto os alunos, apesar de ocuparem posições 

discursivas diferentes, possam atuar discursivamente no sentido contribuírem para o 

direcionamento coletivo em sala de aula sobre o que conta como conhecimento relevante e as 

apropriadas formas de adquiri-lo. Além disso, entendemos que os movimentos epistêmicos 

possam se enquadrar no contexto da epistemologia prática o que pressupõe que interações 
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com o professor, entre os alunos, e entre alunos influenciariam a direção do aprendizado em 

uma aula de ciências.  

A partir desse panorama ao focalizarmos nosso olhar para a sala de aula, devemos 

reconhecer que as ações de professor e alunos poderão ser tanto de natureza epistêmica, ao se 

relacionarem à identificação, produção e/ou avaliação do conhecimento, quanto como de 

exposição processual (“doing the lesson”), por se tratarem de questões não relacionadas ao 

conhecimento específico a ser trabalhado, mas que fazer parte da rotina pedagógica de uma 

sala de aula, como o professor controlar o tempo, organizar grupos, chamar a atenção ou pedir 

para que um aluno faça uma leitura. 

Acreditamos que aprender ciências é poder se apropriar das práticas discursivas da 

comunidade científica escolar. E, nesse mecanismo de apropriação, o professor tem função 

primordial ao estimular, por meio de movimentos epistêmicos, os alunos a também realizarem 

seus próprios movimentos epistêmicos promovendo assim a autonomia entre os alunos e a 

apresentarem uma participação efetiva que favoreçam práticas epistêmicas diversificadas. 
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CAPÍTULO 03 – ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

A ideia da ciência como argumento engloba tanto aspectos epistemológicos 

quando procedimentais do fazer, ensinar e aprender ciências.  

(KUHN, 1993) 

 

Na década de 1990 discussões sobre o papel da linguagem no ensino de ciências 

e argumentação se destacaram a partir de trabalhos como Kuhn (1992, 1993) e Driver e 

Newton (1997). Ao longo da última década importantes trabalhos abordam o papel da 

linguagem na construção de argumentos e tem como foco a estruturação da 

argumentação (CAPECCHI; CARVALHO, 2000; JIMÉNEZ, BUGALLO; DUSCHL, 

2000; KELLY; TAKAO, 2002; OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 2004, HENAO; 

STIPCICH, 2008). Tais estudos partem do pressuposto que a argumentação é uma 

importante tarefa de ordem epistêmica e um processo discursivo por excelência. 

Argumentação científica tem um papel central no desenvolvimento, validação, e 

avaliação do conhecimento científico e é uma prática importante que faz a Ciência 

diferente de outras formas de saber (DRIVER; NEWTON; OSBORNE, 2000; 

DUSCHL; OSBORNE, 2002). É também responsável por exercer papel central nas 

comunidades científicas e constitui uma maneira de poder ajudar os alunos a 

desenvolverem uma visão mais adequada sobre a natureza da Ciência e suas práticas 

epistêmicas (SADLER; FOWLER, 2006; CHRISTODOULOU; OSBORNE, 2011). 

A Ciência apresenta uma linguagem própria, assim sendo, acreditamos que a 

argumentação em ciências também apresenta particularidades. Além disso, o processo 

educativo se diferencia de outras áreas, como o campo jurídico, pois para que 

determinado argumento seja válido, não basta sua capacidade de persuadir ou convencer 

o auditório. Os estudos que reconhecem a dimensão retórica no discurso científico 

foram de fundamental importância para que questões relacionadas à argumentação 

passassem a ser exploradas também no ensino de ciências como nos trabalhos de 

Martins (2000), Castells (2007) e Cerveró e Castells (2010), os quais utilizam Perelman 

e Olbrechtes-Tyteca (2005) como referencial teórico. No entanto, Martins (2000) 

destaca que alguns cuidados devem ser tomados ao serem realizadas transposições 

envolvendo retórica da Ciência e retórica do ensino de ciências, pois a natureza das 
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relações sociais numa sala de aula se difere da natureza das relações sociais em outros 

âmbitos, como em uma instituição de pesquisa científica. 

Do ponto de vista cognitivo, a argumentação envolve o exercício público de 

raciocínio (KUHN, 1992; BILLIG, 1996). As aulas que envolvem discussão exigirão 

que os alunos exteriorizem o seu pensamento. Tal externalização requer uma mudança 

do plano intra-psicológico e de argumentação retórica para um plano inter-psicológico e 

de argumentação dialógica (VYGOTSKY, 1978). 

Com a publicação sobre “Os usos do Argumento”, Toulmin (2001) marcou a 

teoria contemporânea sobre a argumentação. Em sua obra, discute em que medida a 

lógica pode ser formal e, mesmo assim, ser aplicada à avaliação crítica de argumentos 

reais. Para o autor, podem ser produzidos argumentos para inúmeros fins, porém o 

mesmo se atém aos argumentos justificatórios apresentados como apoio às asserções, 

sendo estas muito diferentes de acordo com a natureza do problema a que se refere. De 

acordo com Erduran (2008), existe uma prevalência do trabalho de Toulmin nos 

trabalhos sobre argumentação em aulas de ciências, principalmente na identificação dos 

elementos que compõem um argumento. 

Toulmin (2001) mostra como micro argumentos devem ser estruturados para dar 

validade a uma estrutura maior de um argumento. Em relação à estrutura argumentativa, 

propõe um layout ou padrão para um argumento, o qual seria formado por 3 elementos 

principais: dado, justificativa ou garantia, e conclusão ou alegação; seguidos de 

fundamentação teórica ou apoio, qualificadores modais e condições de exceção ou 

refutação. Os dados correspondem aos fatos a que recorremos como fundamentos para a 

conclusão. A justificativa tem como tarefa registrar explicitamente a legitimidade do 

passo envolvido, ela liga os dados à conclusão. Os qualificadores indicam a força 

conferida pela justificativa e a refutação indica quais as circunstâncias nas quais tem de 

se deixar de lado a autoridade geral da garantia.  

Toulmin compara as categorias do layout de argumentos que propôs com uma 

das formas tradicionais de silogismos, sendo que a fórmula tradicional de silogismo 

reúne, sob o nome de premissa, sentenças que desempenham diferentes papéis, como o 

de oferecer dados e apoio às garantias. Para o autor, um argumento em qualquer campo 

que seja pode ser expresso de um modo formalmente válido, desde que a garantia seja 

explicitamente formulada e autorize precisamente o tipo de inferência em questão. Além 

disso, os campos dos argumentos podem ser de vários tipos, os quais se classificam em 
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campo-invariáveis e campo-dependentes. Os argumentos campo-invariáveis são aqueles 

que, para se estabelecerem, utilizam-se do mesmo campo de argumentos, enquanto os 

campo-dependentes variam os tipos lógicos, dependendo do argumento utilizado. No 

capítulo 05 apresentaremos o esquema do layout de Toulmin (2001). 

Em relação às definições acerca do conceito de argumentação temos que Kuhn 

(1992, 1993) entende por argumentação a capacidade de relacionar dados e conclusões, 

de avaliar enunciados teóricos à luz de dados empíricos ou procedentes de outras fontes. 

VanEemeren et al. (1996) caracterizam a argumentação como uma atividade verbal, 

social, de justificação e que sempre se refere a uma opinião em particular ou a um 

assunto específico. Já Guimarães (1995) define que argumentar é dar uma diretividade 

ao dizer, sendo o argumento um enunciado que, ao ser dito, por sua significação, leva a 

uma conclusão.  Sasseron (2008), a argumentação é entendida em sentido amplo, como 

sendo todo e qualquer discurso em que aluno e professor apresentam suas opiniões em 

aula, descrevendo ideias, apresentando hipóteses e evidências, justificando ações ou 

conclusões a que tenham chegado, explicando resultados alcançados 

Para Sasseron e Carvalho (2013) em situações de ensino e aprendizagem, tão 

importante quanto o produto final da abordagem de um tema é o processo por meio do 

qual ocorre a construção de argumentos. Portanto, seria desejável analisar a 

argumentação como um todo a fim de que sejam identificados momentos e elementos 

que permitam a elaboração do referido argumento. 

Leitão (2007) relaciona argumentação e construção do conhecimento como 

processos indissociavelmente interligados, sendo a argumentação um tipo de atividade 

privilegiada em relação ao processo de construção do conhecimento. A argumentação 

corresponderia a uma atividade discursiva diferenciada porque nela o argumentador é 

confrontado com perspectivas alternativas (dúvidas, críticas, argumentos contrários) às 

quais precisa responder. A necessidade comunicativa de responder avaliativamente à 

oposição, na perspectiva do círculo bakhtiniano, possibilita ao indivíduo a revisão de 

suas próprias perspectivas sobre um conteúdo. Os conteúdos que formam um argumento 

capturariam a organização momentânea do conhecimento do indivíduo sobre um tópico, 

garantindo assim à argumentação uma função epistêmica, a qual nos interessa investigar 

e entender como ocorrem no contexto das interações discursivas nas aulas de ciências. 

Conforme vimos, a argumentação pode ser entendida por diversas perspectivas. 

Destacamos o trabalho de Berland e McNeill (2010) que diferencia as concepções de 
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produto e processo argumentativos, e enfatiza a priori que ambos são essenciais no 

ensino de ciências. Para definir produto argumentativo, o qual se pauta na estrutura do 

argumento, as autoras se baseiam em Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008), 

descrevendo o produto argumentativo como um fragmento do discurso em que uma 

conclusão é justificada. Para a identificação dos componentes de um argumento, 

utilizam o layout de Toulmin (2001), bem como categorias presentes no trabalho de 

Sampson e Clark (2008) para exemplificar os componentes básicos do produto 

argumentativo. Já o processo argumentativo é caracterizado como as interações sociais 

entre participantes durante a argumentação, e apresentariam uma hierarquia de 

complexidade. Tais categorias serão abordadas no capítulo 4. 

Para Maloney e Simon (2006), o processo argumentativo é essencialmente 

dialógico, sendo que os argumentos podem ser construídos por alunos trabalhando 

conjuntamente ou por meio de produções individuais, em que os alunos levam em 

consideração as ideias de seus pares. Leitão e Almeida (2000) destacam que, a 

argumentação, além de possuir uma atividade de natureza eminentemente dialógica, é 

também dialética, pois pressupõe oposição, à medida que o proponente de um 

argumento antecipa e responde a perspectivas alternativas e críticas que poderiam ser 

levantadas em relação às posições que defende. 

Carmo e Carvalho (2012), em seu trabalho sobre processo argumentativo em 

aula de física em um laboratório aberto, utilizaram o referencial de Toulmin (2001) e 

constataram o uso cooperativo de diversas linguagens como fator importante na 

identificação dos diferentes elementos de um argumento. Em um trabalho de revisão em 

relação à argumentação e o ensino de ciências, Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007) 

elencam potenciais contribuições da argumentação nas aulas de ciências entre elas: 

promover o acesso aos processos cognitivo e metacognitivos; favorecer o 

desenvolvimento de competências comunicativas e, particularmente do pensamento 

crítico; favorecer a capacitação de estudantes para falar e escrever em ciência; promover 

os processos de enculturação das práticas da cultura científica e o desenvolvimento de 

critérios epistêmicos para avaliação do conhecimento e por fim favorecer o 

desenvolvimento do raciocínio, especialmente a escolha de teorias ou posições com 

base em critérios. 

De acordo com Kuhn (1992, 1993), o desenvolvimento de destrezas 

argumentativas não tem lugar em todos os contextos escolares. Sampson (2009), em um 
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estudo com entrevistas a 30 professores,  verificou que os professores de ciências 

valorizam a argumentação como uma forma de melhorar o ensino e aprendizagem da 

ciência, mas apresentam várias ressalvas sobre o seu uso, sendo a alegação mais 

frequente que eles não teriam a capacidade de ensinar argumentação. A segunda 

ressalva mais citada seria a de que os alunos de médio e baixo desempenho não teriam o 

desejo ou a capacidade de se engajar na argumentação. Tais dados são também 

corroborados pelo trabalho de Zohar (2004). Segundo Munford (2003), durante a 

formação inicial de professores é importante que o uso do discurso argumentativo seja 

estimulado. Dessa forma, os futuros professores terão a oportunidade de vivenciarem a 

educação científica tendo como foco o uso do argumento, possibilitando o planejamento 

e execução de aulas de ciências diferenciadas na educação básica.  

Para Duschl e Osborne (2002), o discurso da sala de aula é amplamente 

dominado por monólogos didáticos do professor. Driver, Newton e Osborne (2000) 

destacam que, em geral, as práticas pedagógicas em sala de aula dão pouca 

oportunidade para os alunos desenvolverem suas habilidades na construção de 

argumentos. Para que isso ocorra, deve-se alterar o modo com que as aulas de ciências 

são geralmente conduzidas e estruturadas. As aulas deveriam ser organizadas de modo 

que os alunos participem ativamente, discutindo sobre problemas e desenvolvendo seus 

próprios argumentos. Para tal, professores devem ser capacitados para mediar, conduzir 

e estimular a discussão e participação.   

Segundo Osbourne, Erduran e Simon (2004) deve haver uma estrutura dentro de 

sala de aula para que se promova a argumentação e que, primeiramente, é necessário 

que os professores estejam convencidos que a argumentação é componente essencial na 

aprendizagem da Ciência. Simon, Erduran e Osborne (2006), em estudo sobre ensino de 

argumentação, fazem um levantamento de categorias presentes nas aulas de ciências em 

relação a práticas pedagógicas que auxiliariam na construção de argumentos. São 

exemplos de práticas epistêmicas encontradas pelos autores: estímulo a posicionamento, 

verificação de evidência, solicitação de justificativa e avaliação de hipótese.  

Para Mortimer e Scott (2002) há necessidade de intervenções pedagógicas do 

professor que contribuam para aumentar a capacidade argumentativa dos alunos e 

melhorar a qualidade de sua argumentação. E não apenas estimular que os alunos 

apresentem argumentos, mas que busquem fazer julgamentos sobre a natureza de seus 

argumentos. Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio (2005) afirmam que a argumentação 
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ocorre com mais facilidade quando estão em jogo asserções sobre a verdade dos fatos 

ou interpretações. Pacífico (2002) defende que só haverá argumentação se for 

trabalhada a noção de autoria nos alunos e define o próprio argumentar como uma 

posição discursiva em que o sujeito pode ou não ocupar dependendo das condições que 

lhe são oferecidas. Segundo Orlandi (2007) é tarefa daquele que argumenta controlar os 

sentidos de seu texto e ainda tentar prever possíveis contra-argumentos. Isso implica 

que o autor de um texto argumentativo deve ocupar tanto a posição de leitor como a de 

escritor de modo a controlar os efeitos de sentido produzidos. 

Outro aspecto importante para o desenvolvimento da argumentação no ambiente 

escolar é haver interação entre os alunos para que estes possam trabalhar 

cooperativamente na resolução de problemas em grupos. Estabelecer um contexto social 

que permita o discurso dialógico, a partir de apresentações dos alunos, trabalho em 

grupos pequenos acompanhados e assistidos para que se dê o suporte adequado para 

habilidades argumentativas e discursivas.  

As interações discursivas em sala de aula possibilitam a construção de um 

espaço de argumentação em que ocorre a validação ou rejeição desses argumentos entre 

interlocutores que se consideram parceiros iguais na construção do processo 

educacional, ou seja, ocorre uma co-construção do conhecimento (PONTECORVO, 

AJELLO; ZUCCHERMAGLIO, 2005). O trabalho de Sampson, Grooms e Walker 

(2011) indica que os alunos puderam aprender a participar de práticas argumentativas e 

a co-construir argumentos escritos após realizarem uma sequência de atividades de 

laboratório. Os alunos deste estudo tiveram melhor envolvimento disciplinar na 

argumentação científica e produziram argumentos científicos de melhor qualidade do 

que fizeram antes da intervenção. 

É importante enfatizar que não consideramos a argumentação na Ciência e no 

ensino de ciências como sendo práticas idênticas.  Concordamos com Kelly e Brown 

(2003) que as práticas discursivas na Ciência e nas aulas de ciências são dois conjuntos 

distintos de práticas, as quais apresentam finalidades e contextos distintos. As aulas de 

ciências se configuram por requerer formas especiais de falar, ouvir, escrever, que se 

relacionam com a linguagem científica (MCDONALD; SONGER, 2008). Entretanto, 

deve-se levar em conta que falar de ciências no contexto escolar não é o mesmo que no 

contexto da Ciência (MCDONALD; KELLY, 2012). É importante que sejam evidenciados 

os diferentes contextos, limites de cada prática e seus respectivos  autores/ interlocutores.  



38 

 

Consideramos que a argumentação no ensino de ciências auxilie não apenas os 

alunos a reconhecerem a natureza da Ciência e as características do fazer Ciência, mas 

que também possa contribuir para a compreensão e apropriação do conhecimento 

científico no contexto escolar.  Ao promover situações em que haja interações 

discursivas onde a participação dos alunos seja efetiva, o professor estaria atuando 

como mediador do processo argumentativo. 
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CAPÍTULO 04 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste trabalho foi feito o uso de uma abordagem qualitativa de pesquisa. A pesquisa 

qualitativa de maneira geral, é tida como uma atividade que localiza o observador no mundo, 

consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que tornam esse mundo visível 

e que o transforma em uma série de representações. Além disso, se caracteriza por não possuir 

um conjunto distinto de métodos ou práticas que possam ser designados como exclusivos 

desse tipo de abordagem, podendo utilizar a semiótica, a narrativa, o discurso, arquivos, 

estatísticas, tabelas, gráficos, observações entre outros (DENZIN; LINCOLN, 2000). Tal 

abordagem procura investigar como a experiência social é criada e que significados possui, 

além de revelar a realidade da natureza socialmente construída que dá forma à investigação.  

Apesar de optarmos por uma pesquisa predominantemente qualitativa não 

desconsideramos dados e análises quantitativos por acreditarmos que os mesmos podem 

auxiliar de forma a complementar a descrição do objeto de pesquisa, de determinadas 

variáveis e as relações existentes entre elas.  

O trabalho se caracteriza como um estudo de caso (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) e, como 

tal, pressupõe a necessidade de buscar dados em fontes diferentes para que ocorra a 

triangulação das informações obtidas. Os três pontos principais que constituem nosso plano 

de observação são: a sequência didática de ecologia intitulada “O problema do Costão 

Rochoso”, os turnos de fala e os registros gráficos produzidos pelos alunos durante as 

atividades realizadas em sala de aula e no laboratório. 

O capítulo encontra-se dividido em 4 partes. Na primeira, apresentamos o problema e 

objetivos da pesquisa; na segunda, descrevemos os sujeitos da pesquisa e a escola campo e na 

terceira, são apresentados a observação prévia das aulas, sequência didática, as gravações e 

transcrições. 
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4.1 PROBLEMA DA PESQUISA E OBJETIVOS 

  

Conforme apresentado previamente, em nosso trabalho o problema de pesquisa 

abrange compreender as possíveis relações entre os movimentos e práticas epistêmicos 

produzidos pelo professor e por alunos em uma sequência didática de ecologia e a construção 

de argumentos.  Dentro dessa perspectiva, surgem questões tais como:  

 

Quanto tempo de aula é utilizado para práticas relacionadas ao conhecimento 

científico?   

Quais movimentos e práticas epistêmicos emergem nas interações discursivas entre 

professor e alunos em aulas de ciências?  

Tais movimentos e práticas podem contribuir para a elaboração de argumentos? De 

que maneira?  

Existem diferenças em relação aos discursos oral e escrito produzidos? Quais 

seriam? 

 

Assim sendo, como objetivos específicos, no contexto da aplicação da sequência 

didática de ecologia, temos: 

 

• Relacionar o tempo com as tipologias de atividades de natureza epistêmica ou 

de exposição processual utilizada pela professora e pelos alunos;  

• Identificar os movimentos epistêmicos do professor e dos alunos;  

• Identificar as práticas epistêmicas do professor; 

• Identificar a existência de produtos e processos argumentativos dos alunos e 

qual sua estrutura; 

• Analisar se movimentos epistêmicos e práticas epistêmicas promovem 

processos argumentativos e como se estabelecem essas relações ao longo da 

sequência didática; 

• Analisar comparativamente os discursos oral e escrito dos alunos em relação à 

resolução do problema proposto.  
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4.2 ESCOLA CAMPO E SUJEITOS DA PESQUISA   

 

A escola campo corresponde a uma escola particular localizada no município de 

Ribeirão Preto, SP. Ela apresenta educação infantil e ensino fundamental. Em relação ao 

ensino fundamental, a escola apresenta uma sala por ano apenas, com até 30 alunos por sala. 

Apresenta laboratório, biblioteca, sala de informática, sala de teatro e sala de artes. As aulas 

no ensino fundamental nessa escola têm duração de uma hora e quinze minutos cada, sendo 

que os alunos tem duas aulas de ciências por semana, e uma delas é no espaço do laboratório 

de ciências. 

A professora participante da pesquisa é formada em ciências biológicas e tem pós 

graduação na área de fisiologia animal. Ministra aulas na escola em questão há doze anos e 

somente atua nessa escola, participa de reuniões pedagógicas que ocorrem semanalmente 

entre a coordenação e os professores do ensino fundamental e faz estudos de campo com 

alunos de sexto e sétimo anos, uma vez ao ano desde 2006.  

A professora foi escolhida por ser a única a ministrar aula nos sexto e sétimo ano dessa 

escola, na qual realiza estudo de campo em ambiente litorâneo com alunos de sétimo ano. A 

professora se mostrou interessada e concordou em apresentar seus planejamentos de aulas e 

participar das reuniões sobre a sequência didática de ecologia a ser aplicada e que ocorreram 

no Laboratório de Ensino de Biologia LEB e foram conduzidas pelo tutor o qual é educador 

do referido laboratório e participante do grupo LINCE – Linguagem e Ensino de Ciências da 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. A 

sequência didática, seu planejamento e aplicação serão descritos no item seguinte. 

Os alunos correspondem a um grupo de vinte e dois alunos de sétimo ano do ensino 

fundamental (idade de onze a doze anos), sendo doze do sexo feminino e dez do sexo 

masculino. Desse grupo 21 alunos participaram da viagem de estudo de campo a São 

Sebastião-SP, a qual contou com a presença da professora e de uma equipe pedagógica da 

escola. 

 

 

 

 



42 

 

4.3 OBSERVAÇÃO PRÉVIA DAS AULAS 

 

 Em reunião com a professora, foi possível ter acesso a seu planejamento. A partir 

dessas informações foram realizadas as observações da sequência de aulas que antecederam a 

realização do estudo de campo e que apresentavam conteúdos diretamente ligados a ele. Tais 

informações foram importantes para a elaboração da sequência didática “O Problema do 

Costão Rochoso”, a qual será descrita posteriormente. 

 Os alunos realizaram o estudo de campo com uma viagem ao município de São 

Sebastião, localizado no litoral norte de São Paulo, no mês de setembro de 2010. Como 

preparação para as atividades a serem realizadas durante o estudo de campo, a professora, no 

mês de agosto, trabalhou conteúdos divididos em quatro partes. 1) Estudo de campo e 

ambiente litorâneo; 2) Marés e 3) Costão rochoso – fatores bióticos, abióticos, zonação, 

plâncton e 4)  Indicadores de qualidade das praias. Durante esse mês não houve aula de 

laboratório. A seguir apresentaremos a divisão dos conteúdos das aulas observadas (Quadro 

1). 

 

Mês – Agosto Conteúdos trabalhados em aula pela professora 

Semana 1 

(aulas 1 e 2) 

Estudo de campo ( definição, importância), mata atlântica, restinga e 

manguezal 

Semana 2 

(aulas 3 e 4) 

Marés - gravidade,  movimento dos astros e tábua de marés 

Semana 3 

(aulas 5 e 6) 

Costão rochoso – fatores bióticos, abióticos, zonação, plâncton e indicadores 

de qualidade das praias 

Semana 4 

(aulas 7 e 8) 

Indicadores de qualidade das praias 

Quadro 1. Conteúdos trabalhados pela professora. 
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Foram feitas observações de aula e anotações em caderno de campo. Os conteúdos 

foram trabalhados em sala de aula, utilizando apenas quadro negro e em algumas situações 

para ilustração de imagens e esquemas, fez-se o uso do datashow. Nos conteúdos da primeira 

parte, a aula foi expositivo-dialogada, baseada na descrição dos referidos biomas 

acompanhado pelo uso do livro paradidático intitulado “Regiões Litorâneas”, da coleção 

projeto ciência de Mattos e Granato (2009). Nos conteúdos da segunda parte foi feita a 

apresentação de esquemas e animações sobre a lua e formação das marés, e a interpretação de 

tabelas de tábuas de marés. Nos conteúdos da terceira parte foi retomado o uso do livro 

paradidático para a abordagem dos fatores bióticos, abióticos, zonação, plâncton e proposta 

uma pesquisa para se trabalhar os indicadores de qualidade das praias com posterior discussão 

a respeito da situação de São Sebastião e as ocorrências de derramamento de petróleos devido 

à presença de refinarias da Petrobrás nas proximidades. 

Na segunda parte da última aula, a professora distribuiu para cada aluno o que 

denominou “diário de bordo” da viagem, que correspondia ao caderno de campo o qual 

apresentava os conteúdos de ciências e história que seriam trabalhados no estudo de campo. 

Em relação aos conteúdos de ciências, o caderno de campo apresentava a descrição do roteiro 

do percurso e orientações das atividades a serem realizadas, as quais incluíam análise da tábua 

de maré dos dias da viagem, coleta, observação e desenho de animais marinhos do costão 

rochoso; observação in loco e análise quantitativa de organismos do costão rochoso a partir da 

metodologia de quadrantes; coleta e observação de organismos da meiofauna; coleta, 

observação e desenho de plâncton. 

O estudo de campo em questão teve duração de cinco dias, nos quais os alunos 

realizaram as atividades de ciências previamente descritas na praia de Barequeçaba em São 

Sebastião-SP e também atividades da disciplina de história que incluíam visitas a cooperativas 

de pesca e cerâmica, entrevistas com moradores, visita ao museu histórico, igreja e casa de 

câmara e cadeia da cidade. Tais atividades também se encontravam descritas no caderno de 

campo, o qual tinha caráter multidisciplinar. Vale destacar que, do grupo de alunos, dois deles 

nunca tinham ido à praia.  

O foco central de nossa investigação são as aulas após o retorno do estudo de campo 

em que os alunos participaram da sequência didática de ecologia sobre costão rochoso. 
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4.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA– “O PROBLEMA DO COSTÃO ROCHOSO” 

 

A partir da observação das aulas descritas anteriormente, a estrutura geral da sequência 

didática foi planejada e elaborada pelo grupo de pesquisa LINCE baseada em Erduran (2006), 

trabalho no qual englobava reuniões entre pesquisador, tutor e professor, e posteriormente a 

aplicação da sequência didática. De acordo com Masseron (1996), sequência didática 

corresponde a uma sequência de atividades progressivas, planificadas, dirigidas por um tema, 

um objetivo geral ou por uma produção. 

O professor realizou reuniões com um tutor, que corresponde a um profissional que 

exerce o cargo de educador na universidade e fez parte da elaboração da sequência juntamente 

com o pesquisador, o roteiro de orientação do tutor apresenta as etapas da sequência e 

orientações gerais (ANEXO A). O tutor tem a função de explicar os objetivos e conteúdos da 

sequência didática e também de auxiliar o professor, caso este tenha dúvidas, no planejamento 

das aulas. Foi apresentado ao professor, um material de apoio, o qual apresenta conteúdos 

específicos de biologia a serem abordados na sequência como fatores abióticos, bióticos, 

zonação, costão rochoso (ANEXO B).  

A sequência didática buscou fundamentar-se na perspectiva abordada por Guisasola, 

Furió e Ceberio (2006) no sentido de que se deve partir de um problema central capaz de 

ganhar a atenção dos aprendizes, ao invés de um imenso corpo teórico descontextualizado e 

distante como o frequentemente encontrado nos livros, e permitir que os estudantes usem a 

criatividade e o discurso para responder as questões específicas decorrentes do problema 

central, propiciando o desenvolvimento de destrezas inerentes ao trabalho científico.  

A sequência didática em questão baseia-se no modelo de “teorias competitivas” 

(Erduran, 2006) em que os alunos devem avaliar hipóteses ou explicações alternativas sobre 

um determinado fenômeno e escolher o mais adequado e serem capazes de elaborar uma 

justificativa que embase a escolha feita. Segundo a autora, dessa maneira os alunos estariam 

trabalhando aspectos da natureza da Ciência ao serem estimulados a estabelecer critérios 

avaliativos e também a elaborarem contra-argumentos que justifiquem a outra hipótese ou 

explicação não ser plausível. 

O conteúdo a respeito de zonação presente na sequência didática foi elaborado a partir 

do trabalho da área da zoologia de Masi e Zalmon (2008) sobre costões rochosos do Rio de 

Janeiro. O objetivo da escolha foi o de aproximar os alunos do “fazer ciência” propriamente 
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dito, utilizando uma pesquisa científica realizada em costões rochosos e não supor um estudo 

fictício. 

Dentre os ecossistemas presentes nas regiões entremarés e hábitats da zona costeira, os 

costões rochosos são considerados um dos mais importantes, por abrigarem um grande 

número de espécies de grande importância ecológica e econômica, tais como mexilhões, 

ostras, crustáceos e peixes (NYBAKKEN, 1997). Podem-se encontrar costões rochosos por 

quase toda a costa brasileira. Seu limite de ocorrência ao Sul se dá em Torres (RS) e na região 

Nordeste, na Baía de São Marcos (MA), sendo que a maior concentração deste tipo de 

ambiente está na região Sudeste, a qual apresenta uma costa bastante recortada (COUTINHO, 

2002).   

Uma das feições mais evidentes em qualquer costão rochoso são as proeminentes 

zonas ou faixas horizontais de organismos, as quais recebem o nome de zonação. Cada zona é 

separada das adjacentes por diferenças na cor, morfologia dos organismos dominantes, ou 

alguma combinação de cor e morfologia (ALMEIDA, 2008). Esta zonação apresenta uma 

distribuição vertical bem definida, sendo que as faixas se dispõem paralelamente à linha 

d’água, diretamente influenciadas por fatores abióticos e bióticos (NYBAKKEN, 1997). Com 

relação aos fatores abióticos, destacam-se a ação de ondas, variações de maré e temperatura 

influenciando os organismos na capacidade de resistir à dessecação e, também, suportar 

gradientes de temperatura. Tratando-se dos fatores bióticos, os mais importantes são 

competição, predação, herbivoria e o recrutamento de novos indivíduos (LITTLE; 

KITCHING, 2000). 

A primeira parte da sequência corresponde a uma revisão de conceitos de costão 

rochoso e a biodiversidade existente, além de fatores abióticos e bióticos.  

Em seguida, distribui-se um texto para cada aluno, o qual apresenta a descrição de um 

experimento em um costão rochoso e a proposição de um problema (ANEXO C)  em que é 

descrito que estudos feitos em costões rochosos verificaram que a espécie 1 (Cthamalus sp.) 

seria encontrada somente na zona supralitoral ou também chamada alta maré e a espécie 2 

(Tetraclita sp) é encontrada na zona infralitoral ou também conhecida como baixa maré. Foi 

então descrito um experimento em que larvas da espécie 1 foram inseridas na zona de baixa 

maré, ou seja na zona onde normalmente são encontrados indivíduos da espécie 2. Nesse 

experimento foram colocados indivíduos da espécie 1 sozinhos na zona de baixa maré e em 

outra parte do experimento foram colocados indivíduos da espécie 1junto com a espécie 2 na 

zona de baixa maré.  



46 

 

Posteriormente foi apresentado o gráfico da taxa de sobrevivência espécie 1 quando a 

espécie 2 estaria presente e quando a espécie 2 estaria ausente, ou seja a porcentagem de 

indivíduos da espécie 1 que sobreviveram quando colocados sozinhos no costão na zona de 

baixa maré e a porcentagem de indivíduos da espécie 1 que sobreviveram quando colocados 

junto com a espécie 2 na zona de baixa maré. Segundo o principio da exclusão competitiva de 

Gause, espécies que utilizam os mesmos recursos de forma muito semelhante não coexistem 

em uma mesma área e em um mesmo momento se esses recursos forem restritos, sendo que a 

espécie que utiliza os recursos de forma mais eficiente exclui a outra. Duas espécies não 

podem ocupar um mesmo nicho por muito tempo, uma delas irá sempre prevalecer, pois é 

mais adaptada àquele habitat. 

Na parte final da sequência, o professor divide os alunos em grupos e entrega uma 

folha para cada aluno em que são apresentadas hipóteses e previsões estabelecidas a partir do 

experimento realizado. A primeira possível hipótese seria a de que indivíduos da espécie 1 

seriam excluídos da zona de baixa-maré por indivíduos da espécie 2. Portanto indivíduos da 

espécie 1 sobreviveriam na ausência de indivíduos da espécie 2. A segunda possível hipótese 

seria a de que indivíduos da espécie 1 não suportariam as condições físicas da zona de baixa-

maré. Portanto a sobrevivência de indivíduos da espécie 1 seria baixa na zona de baixa-maré, 

independentemente da presença de indivíduos da espécie 2. A partir da análise dos resultados 

do experimento e das hipóteses apresentadas, os alunos deveriam discutir e posteriormente 

produzir textos escritos referentes a qual das hipóteses consideraria adequada como modelo 

explicativo para o ocorrido no experimento e também justificar a escolha feita.  

Após terem analisado o gráfico apresentado e discutido a respeito dos resultados 

obtidos pelo experimento, distribui-se uma folha para cada aluno na qual estão presentes as 

duas hipóteses descritas no item anterior, sendo que os alunos deveriam, em grupo, discutir e 

posteriormente, responder a atividade de forma individual, escolhendo qual das hipóteses 

seria adequada e em seguida produzirem um texto justificando a hipótese escolhida.  

É importante destacar que, o tutor, em reunião com o professor, enfatiza que o mesmo 

é livre para fazer alterações durante a aplicação da sequência e que o tempo que o professor 

irá destinar a cada uma das etapas, bem como a quantidade de aulas destinadas a aplicação da 

sequência, ficaria a seu critério. 
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4.5 GRAVAÇÕES E TRANSCRIÇÕES 

 

As gravações em vídeo foram o principal recurso para possibilitar uma análise dos 

aspectos interacionais. Os alunos foram divididos em dois grupos sendo que um dos grupos 

teve aula em laboratório e o outro grupo teve aula em sala. A gravação em sala teve uma 

maior interferência sonora o que comprometeu a identificação de parte das falas dos alunos 

durante a discussão.  

Nas aulas em questão, vinte e dois alunos foram divididos em grupos. Para realização 

dessas gravações, fizemos uso de duas câmeras acomodadas com tripés possibilitando 

focalizar também a imagem do professor e do quadro branco.  A escola em questão é campo 

de estágio de alunos tanto no segmento do ensino fundamental como no segmento da 

educação infantil, sendo que, a maioria dos alunos, já está familiarizada com a presença da 

câmera e os pais, no ato da matrícula, já assinam termo concordando com filmagens com a 

finalidade de pesquisa. Vale ressaltar que a conversa prévia do tutor com a professora  para o 

planejamento da aplicação da sequência foi também gravada.  

As transcrições seguiram padrão de acordo com ocorrência por turno de fala (ANEXO 

E). A fim de tornar a transcrição simples e facilitar a compreensão do leitor, adotamos um 

código simplificado para registrar uma pontuação à língua oral. Não foi feita correção, sendo 

que os termos foram transcritos exatamente da forma como foram ditos. Para indicar uma 

mudança no tom indicativo de uma pergunta foi inserido ponto de interrogação. Procuramos 

manter uma sequência com início e fim delimitados, possibilitando compreender o que foi 

enunciado. Para situar a fala dos alunos, introduzimos o tempo nos turnos da sequência, 

utilizando a notação (´) para minutos e (´´) para segundos. Mesmo todos os pais ou 

responsáveis dos alunos tendo concedido a autorização para o uso da imagem e do som das 

aulas, com o objetivo de manter preservada a identidade, numeramos os alunos ao invés de 

utilizarmos seus nomes verdadeiros durante a transcrição dos dados. 
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CAPÍTULO 5 – SISTEMA ANALÍTICO 

 

Neste capítulo apresentaremos o sistema analítico do trabalho, o qual inclui a forma de 

tratamento das transcrições e descrições dos sistemas de categorias. 

 As categorias que compõem as transcrições buscam situar: as autorias das falas, bem 

como suas descrições feitas de maneira literal sem correções; os tipos de ações de natureza 

epistêmica (movimentos e práticas); o processo argumentativo o qual, conforme já dito, é 

dependente do produto argumentativo; descrições gerais das expressões corporais; etapa da 

sequencia didática e tempo. Tais categorias são apresentadas no quadro 2 abaixo. 

 

Coluna Descrição 

1 autor da fala, em que são divididos os autores das falas sendo os alunos identificados 

por números  

2 descrição da fala, em que são transcritas as falas da professora e alunos 

3  movimentos epistêmicos (da professora e dos alunos) 

4 práticas epistêmicas (da professora) 

5 processo argumentativo (dos alunos) 

6 descrição das expressões corporais, que correspondem a ações não verbais dos alunos 

e da professora durante a atividade e também explicações adicionais da dinâmica da 

aula como o conteúdo da escrita no quadro 

7 etapa da sequência didática, descrição breve da etapa da sequência didática 

correspondente a cada trecho 

8 tempo, demarcado a cada início de turno (minutos e segundos) 

Quadro 2. Descrições dos itens que compõem as transcrições  

 

Optamos por realizar a descrição das expressões corporais não com o objetivo de 

análises semióticas, mas simplesmente para auxiliar na compreensão da contextualização da 

aplicação da sequência didática.  

A partir das transcrições, selecionamos trechos que evidenciavam as ações dos alunos 

durante o desenvolvimento das atividades, e que denominamos de “episódios de ensino”. 

Segundo Barros (1996) por episódios de ensino considera-se aquele momento em que fica 

evidente a situação que queremos investigar. Em nosso caso, essa situação pode ser a 

abordagem da professora junto a todos os alunos, a discussão entre alunos específicos e/ou 

com a professora.  
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A seguir serão apresentados os sistemas de categorias a serem utilizados para as 

análises a partir dos objetivos que foram expostos anteriormente no capítulo 4. 

 

5.1. - 1º SISTEMA DE CATEGORIAS: IDENTIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE 

TEMPO E PRÁTICAS CIENTÍFICAS ESCOLARES OU DE EXPOSIÇÃO PROCESSUAL  

 

A caracterização de como o tempo é distribuído durante as aulas pode fornecer 

importantes informações a respeito da dinâmica discursiva da sala de aula. Araújo (2008) 

investigou como o tempo é utilizado em aulas práticas de química e suas relações com 

práticas epistêmicas. Em sua dissertação a autora concluiu que a caracterização do tempo 

permitiu avaliar a qualidade da aula em diversos aspectos e, ao identificar quanto tempo da 

aula foi utilizado pelos alunos com práticas epistêmicas, tem-se a ideia do quão produtiva foi 

essa discussão. 

Em nosso caso, consideramos particularmente relevante investigar como a professora 

gerencia o tempo de suas aulas, e que tipos de atividades emergem ao longo da sequencia 

didática. Para analisar os tipos de atividades primeiramente foram identificadas as etapas 

presentes na sequencia didática em relação às ações gerais da professora e dos alunos. 

Posteriormente, tais dados serão então categorizados em práticas científicas escolares, ou 

seja, atividades relacionadas ao conteúdo específico da aula ou práticas de exposição 

processual (ANDERSON, 2003), ou seja atividades relacionadas com o “fazer a lição ou a 

aula” (JIMENEZ-ALEIXANDRE; BUGALLO RODRIGUEZ; DUSCH, 2000), conceitos já 

abordados no capítulo 2. Após essa categorização será feita a análise em relação ao tempo 

destinado a cada atividade. 

A seguir no quadro 3 é apresentada a descrição das atividades identificadas a partir da 

análise prévia das gravações e que servirão de base para análise da tipologia das práticas 

ocorridas durante a sequência didática e suas respectivas distribuições de tempo na aula.  
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Quadro 3. Descrição das atividades identificadas a partir da análise prévia das gravações. 

 

5.2 - 2º SISTEMA DE CATEGORIAS: IDENTIFICAÇÃO DO MOVIMENTOS 

EPISTÊMICOS DO PROFESSOR E DOS ALUNOS 

 

Segundo Lidar, Lundqvist e Östman (2006), movimentos epistemológicos são 

entendidos como os modos pelos quais o professor dá as direções para os estudantes sobre o 

que conta como conhecimento relevante e as apropriadas formas de adquiri-lo. Entretanto, 

conforme já bordado no capítulo 2, entendemos que os movimentos epistêmicos possam se 

enquadrar no contexto da epistemologia prática o que pressupõe que interações com o 

professor e entre os alunos influenciariam a direção do aprendizado em uma aula de ciências. 

Portanto, acreditamos que, tanto professores quanto alunos sejam capazes de serem autores de 

movimentos epistêmicos, pois ambos podem promover ações como questionamentos, 

solicitações e orientações significativas para seu avanço intelectual favorecendo a adoção de 

determinadas práticas epistêmicas. 

Em nosso sistema de categorias em relação ao objetivo de identificar os movimentos 

de professores e também de alunos durante a sequência didática, sugerimos adaptações nas 

categorias propostas por Lidar, Lundqvist e Östman (2006) já apresentadas no capítulo 2. 

Silva (2011) também utiliza tais categorias e insere o movimento de síntese, diferenciando-o 

do movimento de elaboração e altera o movimento de reorientação pelo de correção. A seguir 

no quadro 4 são apresentadas as categorias em relação aos movimentos epistêmicos de 

professores e alunos: 

 

 Descrição das Atividades 

1º Organização prévia 

2º Explicações das condições e orientação da atividade  

3º  Revisão de conceitos  

4º  Leitura  a apresentação do problema 

5º  Entrega da folha de respostas e orientação em relação à produção textual 

6º  Discussão entre os alunos para resolução do problema 

7º  Discussão entre alunos e professora para resolução do problema 

8º  Leitura respostas dos alunos individualmente feita pela professora e orientações sobre escrita 

9º  Finalização da atividade – entrega das folhas de resposta do problema 
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Movimento 

Epistêmico 

Descrição 

Elaboração Estimular a geração de explicações. Corresponde também a ações no sentido 

auxiliar a observação, em geral por meio de questionamentos, a focalizar o olhar 

sobre determinado fenômeno, informação ou dado. 

Reelaboração Estimular a refazer explicações. Correspondem a ações no sentido de estimular a 

observação os fenômenos por outra perspectiva ou a observarem aspectos 

desconsiderados. 

Instrução Orientar de forma direta e concreta como devem ser as ações para que se solucione 

o problema ou apresentar novas informações no sentido de modular as ações 

Confirmação Confirmar observações de fenômeno, ideias, explicações e ações.  

Correção Corrigir explicitamente as afirmações e procedimentos realizados  

Síntese Retomar conceitos e/ ou explicitação das principais ideias já trabalhados. 

Quadro 4. Descrição das categorias de movimentos epistêmicos de professor e de alunos. 

adaptado de Lidar, Lundquivist e Östman (2006) e Silva (2011).  

 

5.3 - 3º SISTEMA DE CATEGORIAS: IDENTIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS 

EPISTÊMICAS DO PROFESSOR  

 

Como nosso objetivo é analisar as práticas epistêmicas de professores com foco 

também na promoção da argumentação optamos por considerar algumas das práticas 

epistêmicas, as quais foram reorganizadas e hierarquizadas a partir das categorias de Simon, 

Erduran e Osborne (2006), privilegiando uma distinção entre práticas consideradas genéricas 

ou específicas. Consideramos práticas genéricas aquelas relacionadas principalmente à 

promoção e condução do diálogo em sala (independente do assunto discutido); práticas como 

“definição de argumento”, “formulação de hipótese” foram consideradas genéricas porque 

discutem a linguagem científica em termos mais gerais. Foram chamadas práticas específicas 

as intervenções do docente voltadas à avaliação de ações dos professores ligadas diretamente 

à resolução do problema ecológico da sequência didática. Além disso, inserimos nas práticas 

gerais o estímulo à produção escrita, adaptando práticas epistêmicas de comunicação 

relacionadas à escrita e as apresentamos no quadro 5, a seguir. 
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Categorias Objetivos Práticas epistêmicas 

PRÁTICAS 

GENÉRICAS 

Estimular o dialogo Estimulo a  ideias 

Estimulo a  discussão 

Estimulo a  posicionamento 

Contraposição de ideias 

Estimulo a  debate 

Estimulo a  ouvir  

Verificação do entendimento 

Enriquecer o diálogo Problematização 

Verificação do conhecimento 

Explicação de conceitos  

Correção de conceitos  

Complementação de ideias 

Estímulo a apresentação de suas próprias ideias   

Formulação de hipótese 

Estimular à produção escrita Estruturação do texto 

Atenção ao interlocutor 

Correções ortográficas 

PRÁTICAS 

ESPECÍFICAS 

Esclarecer o problema Explicação da investigação,objetivos 

 

 

Construir argumentos 

Definição do argumento 

Avaliação do argumento 

Solicitação de justificativa 

Construção de contra-argumentos 

Auxílio na construção de argumento – 

fornecimento de apoio 

Avaliação de hipótese (ou justificativa) 

Verificação da interpretação de dados/evidências 

Contraposição de  ideias usando a natureza da 

evidência (avalia a consistência dos dados) 

Quadro 5. Práticas Epistêmicas, adaptado de Simon, Erduran e Osborne (2006).  

 

5.4 - 4º SISTEMA DE CATEGORIAS: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCESSO 

ARGUMENTATIVOS 

 

Concordamos com Berland E McNeill (2010) que no ensino de ciências tanto o 

produto quanto o processo argumentativo são importantes. A escolha pelo foco na análise do 

processo argumentativo em nosso trabalho se pauta, conforme já dito na seção apresentação, 

na tentativa de superar as análises da estrutura argumentativa, já realizadas em trabalho 

anterior (VALLE, 2009) e por considerarmos ser uma forma mais adequada à comparação em 

relação aos movimentos e práticas epistêmicos, os quais são interativos e dialógicos. 
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Entretanto, utilizamos o padrão do argumento de Toulmin (2001) em nosso sistema de 

categorias por consideramos importante definir e padronizar o que entendemos por cada item 

que compõe e estrutura do argumento, já que, mesmo ao nos referirmos ao processo 

argumentativo, será por muitas vezes necessário citarmos alguns elementos como dados, 

justificativas, conclusões e etc.  

 

Layout do argumento de Toulmin (2001) 

Conforme dito, utilizamos para a identificação do produto argumentativo, categorias 

definidas pelo layout do argumento de Toulmin (2001). O autor apresenta um padrão da 

estrutura formal da argumentação onde descreve os elementos constitutivos e representa as 

relações funcionais entre eles.  

Segundo o layout do argumento de Toulmin, os elementos que compõem a estrutura 

de um argumento são o dado (D), a conclusão (C), a justificativa (J), os qualificadores modais 

(Q), a refutação (R) e o apoio ou conhecimento básico (A).  

Os demais elementos não precisam necessariamente estar presentes na estrutura 

argumentativa que ainda pode conter especificações das condições necessárias para que uma 

dada justificativa seja válida. Neste caso são acrescentados à estrutura básica os chamados 

qualificadores modais (Q), eles evidenciam a força de uma justificativa.Também é possível 

identificar elementos que determinam as condições para que uma dada justificativa não seja 

válida ou suficiente para dar suporte à conclusão. Este elemento é chamado de refutação (R). 

Os qualificadores e as refutações dão os limites de atuação de uma determinada justificativa, 

complementando a "ponte" entre dado e conclusão.  

A justificativa que apresenta um caráter hipotético pode ser apoiada em um 

conhecimento de caráter teórico que a fundamenta. Este conhecimento pode proceder de 

fontes distintas como de um livro didático ou do professor, por exemplo. Este último 

elemento que pode compor um argumento é denominado apoio ou backing (A). 

Entretanto, um argumento completo segundo o autor poderia ser apresentado 

utilizando-se apenas três elementos: dado (D), justificativa (J) e conclusão (C). Assim, a 

estrutura básica de um argumento pode ser apresentada na seguinte forma: a partir “D”, já que 

“J”, então “C”.  
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A estrutura de um argumento, segundo o layout do argumento de Toulmin (2001), está 

representada na figura 1, apresentada abaixo. 

 

 

       D            assim  Q,     C 

          

 

já que J               a menos que R 

         

 

   considerando que A 

 

D Dado 

J Justificativa 

A Apoio (backing) 

Q Qualificador Modal 

R Refutador 

C Conclusão 

 

Figura 1. Layout do argumento de Toulmin (2001). 

 

 

Consideramos como processo argumentativo as interações sociais entre os 

participantes durante a argumentação. Utilizamos o trabalho de Berland e McNeil (2010) para 

utilização das categorias de processo argumentativo. Para a organização do processo 

argumentativo, os autores citados combinaram os trabalhos de  Erduran, Simon e Osborne 

(2004), com descrições do discurso de sala de aula, que se caracterizam como representando 

uma cultura de investigação científica (HOGAN; COREY, 2001; DE VRIES, LUND; 

MICHAEL, 2002; ENGLE; CONANT, 2002).  

Deste modo, o processo argumentativo teria quatro funções básicas, as quais 

consideramos importante organizá-las relacionando-as a seus respectivos graus de 

complexidade, conforme apresentamos a seguir no quadro 6. 
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Quadro. 6 Categorias de processo argumentativo e seus respectivos graus de complexidade, baseados 

em Berland e McNeil (2010).   

 

5.5 - 5º SISTEMA DE CATEGORIAS: RELAÇÕES ENTRE OS DISCURSOS ORAL E 

ESCRITO 

 

Em relação ao objetivo de analisar comparativamente os discursos oral e escrito dos 

alunos, buscamos estabelecer categorias que possam contrastar as produções escritas e orais 

em diferentes perspectivas tais como: aspectos linguísticos, de estrutura argumentativa e 

também posicionamento declarado, ou seja, à sua posição discursiva nas discussões e na 

produção escrita.  

Para analisar os aspectos linguísticos e de estrutura argumentativa utilizamos algumas 

categorias semelhantes a utilizadas por Oliveira (2009), em sua dissertação a respeito do 

percurso do discurso oral ao escrito em aulas de ciências, que inclui pessoa do discurso, 

verbos de ação, e elementos segundo o layout do argumento de Toulmin. Além disso, 

acrescentamos como categorias o tipo de apoio (backing) utilizado, por considerarmos 

importante destacar que tipos de conceitos são acionados pelos alunos, e também a posição 

discursiva, a qual se relaciona ao fato do aluno se posicionar declaradamente no discurso oral 

e/ou escrito a respeito da escolha da hipótese requerida no problema proposto, por 

considerarmos importante destacar se o aluno é capaz de revelar sua autoria. A seguir no 

quadro 7 tais categorias são apresentadas de forma sistematizada: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro. 7 Categorias relacionadas a aspectos dos discursos oral e escrito. 

Grau de 

Complexidade 

Descrição  

1 Afirmação e justificação de suas próprias conclusões, 

2 Questionamento das conclusões uns dos outros 

3 Avaliação de suas próprias conclusões e de seus pares  

4 Reelaboração de suas próprias conclusões e de seus pares  

Tipologia da 

Categoria 

Descrição 

Aspectos linguisticos Pessoa do discurso 

Tipos de verbos de ação 

Produto Argumentativo Elementos segundo layout do argumento de Toulmin. 

Conceito relacionado ao apoio (backing) utilizado 

Posição discursiva Escolha declarada da hipótese requerida no problema 

proposto 
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CAPÍTULO 6 - ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo apresentaremos as análises dos dados a partir dos sistemas de categorias 

apresentados previamente no capítulo 5. Reiteramos que as transcrições e as categorizações 

aqui apresentadas se encontram no ANEXO E. 

 

6.1 RELAÇÕES ENTRE TEMPO E NATUREZA DA DINAMICA DISCURSIVA 

 

Para investigarmos como a professora gerencia o tempo de suas aulas, e que tipos de 

atividades emergem ao longo da sequência didática foram identificadas as etapas presentes na 

sequência didática em relação às ações gerais da professora e dos alunos. O tempo de 

organização prévia corresponde ao tempo gasto pela professora para a organização dos alunos 

em grupo e ida ao laboratório. As atividades seguintes (B até I) correspondem a ações 

específicas da aula dentro do laboratório. 

Vale relembrar que a professora recebeu as orientações em relação à sequência 

didática e as discutiu em reunião com o tutor. A forma com que a professora iria planejar sua 

aula, se iria utilizar o quadro ou outro recurso didático, bem como a forma de dividir o tempo 

em relação às atividades, ficou a seu critério. Primeiramente apresentamos a tabela 1 e o 

gráfico 1 com as atividades identificadas a partir da análise prévia das gravações e suas 

respectivas durações em relação ao tempo e percentual correspondente à sequência didática. 

As atividades (A a I) são apresentadas em ordem cronológica. 

 

Tabela 1. Durações de tempo de cada atividade ocorrida durante a aula. 

Atividade Descrição das Atividades Minutagem Duração Percentual da aula 

A Organização prévia 0´00 - 18´00´´ 18´00´´ 25% 

B Explicações das condições e orientação da 

atividade  
18´00´´ - 22´08´´ 4´08´´ 5% 

C Revisão de conceitos  22´09´´- 36´41´´ 14´32´´ 19% 

D Leitura e apresentação do problema 36´42´´ - 44´92´´ 8´50´´ 12% 

E Entrega da folha de respostas e orientação em 

relação à produção textual 

44´93´´ - 49´15´´ 4´19´´ 5% 

F Discussão entre os alunos para resolução do 

problema 

49´16´´ - 55´20´´ 6´04´ 8% 

G Discussão entre alunos e professora para 

resolução do problema 

55´21´´-66´24´´ 11´03´´ 15% 

H Leitura respostas dos alunos feita pela 

professora e orientações sobre escrita 

66´25´´ - 69´45´´ 3´20´´ 5% 

I Finalização da atividade – entrega das folhas 

de resposta do problema 

69´46´´ - 73´81´´ 4´35´´ 6% 
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Ao analisar o tempo destinado para cada uma das atividades, podemos verificar que, 

do tempo total da aula, setenta e cinco minutos, 25% foram destinados à organização prévia 

da aula, abrangendo a organização dos alunos e ida ao laboratório. Nas explicações das 

condições e orientações da atividade e foram gastos 6% do tempo total da aula; na revisão de 

conceitos 19% do tempo total da aula, em que foram trabalhados conceitos de costão rochoso, 

zonação, marés, biodiversidade e fatores abióticos e bióticos; 12 % para apresentação e 

descrição do problema e 5% para entrega da folha de respostas e orientação em relação à 

produção textual.  

A discussão entre os alunos em grupo sobre a resolução do problema totalizou 8% e a 

discussão entre os alunos e professora para a resolução do problema correspondeu a 15% da 

aula. Em relação ao tempo total da aula, concluímos que cerca de metade da mesma foi gasta 

até o início da apresentação do problema a ser investigado, o que pode ter prejudicado a 

discussão.  

A fim de relacionarmos o tempo com as tipologias de atividades utilizadas pela 

professora e pelos alunos, categorizamos e apresentamos no quadro 8 as atividades 

identificadas previamente na sequência didática em práticas científicas escolares, que seriam 

aquelas diretamente vinculadas ao conhecimento científico e em práticas de exposição 

processual.    

 

 

 

25%

5%

19%
12%

5%

8%

15%

5%
6%

Gráfico 1- Distribuição das atividades da sequência didática em relação ao tempo.
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Práticas científicas escolares  Práticas de exposição processual 

Revisão de conceitos Organização prévia 

Discussão entre os alunos para resolução do 

problema 

Explicações das condições e orientação da atividade 

Discussão entre alunos e professora para 

resolução do problema 

Leitura e apresentação do problema 

 Entrega da folha de respostas e orientação em 

relação à produção textual 

Leitura respostas dos alunos individualmente feita 

pela professora e orientações sobre escrita 

Finalização da atividade – entrega das folhas de 

resposta do problema 

Quadro 8. Práticas presentes na sequência didática segundo sua tipologia, baseado em Anderson 

(2003). 

 

A partir da análise da sequência didática segundo a tipologia das práticas presentes, 

verificamos que seis das práticas (atividades A,B, D, E, H, I) correspondem a práticas de 

exposição processual, ou seja, ações não ligadas diretamente ao conhecimento científico.  São 

ações ligadas à cultura escolar e que se relacionam a orientações e regras relacionadas ao 

andamento da aula, o “ fazendo a aula ou a escola” (doing the lesson).  

Apenas três das práticas (atividades C, F, G) correspondem a práticas científicas 

escolares, as quais se relacionam diretamente ao conhecimento científico. Entretanto, 

consideramos pertinente não classificar tais ações como o “fazendo Ciência” (doing science) 

em sua totalidade, pois a atividade C correspondente à revisão de conceitos feita pela 

professora, mesmo com a participação dos alunos, apresenta caráter predominantemente 

baseado em definições, o que não se configuraria como atividade epistêmica. A fim de nos 

aprofundarmos nas análises das ações de natureza epistêmica, abordaremos os movimentos e 

práticas epistêmicos posteriormente.  

Apresentamos a seguir no quadro 9 um episódio de exposição processual com a 

participação das alunas 10, 11 e a professora. 
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Autor 

da Fala 

Descrição da fala Tempo 

Aluna 

10 

tudo que eu falo, eles falam que ta errado  

Aluna 

11 

não.. eu to te explicando.. 37´25´´ 

Aluna 

10 

no meio das coisas eles me falam cala a boca você não sabe de nada  

profa. não gente.. vamos lá.. o pessoal já ta produzindo lá... 37´30´´ 

Aluna 

10 

a gente também ta produzindo, a Aluna 11 mandou eu colocar a 

dois e eu coloquei 

 

 

Quadro 9.  Episódio ilustrativo de momento de exposição processual durante a resolução do 

problema. 

 

Nesse episódio, o tema geral é a realização do registro escrito em que os alunos devem 

escolher qual hipótese seria a adequada. A aluna 10 declara sua insatisfação ao grupo e em 

seguida, após a intervenção da professora, a aluna justifica ter escolhido a hipótese 2 naquele 

momento apenas devido ao fato da aluna 11 ter mandando. Este episódio ilustra um momento 

de exposição processual, pois a aluna em questão objetiva apenas  cumprir a tarefa requerida 

pela professora de maneira burocrática, sem questionamentos a respeito das justificativas e/ou 

do embasamento científico que estariam relacionados a tal escolha. Apresentamos a seguir o 

gráfico 2 com as práticas científicas escolares e de exposição processual em relação ao 

percentual da sequência didática correspondente a cada prática em relação ao tempo gasto. 

 

 

 

 

43%

57%

Gráfico 2 - Ocorrência das práticas científicas escolares e de exposição processual na 

sequência didática

Práticas científicas escolares

Práticas de exposição processual
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Analisando a sequência didática como um todo, verificamos que a aula teve 

predomínio das práticas de exposição processual, as quais somaram 42´42´´, o que 

corresponde a 57% da sequência didática.  Já as práticas científicas escolares totalizaram 

31´39´´, o que representa 43 % da sequência didática. 

Consideramos importante conhecer como a sequência didática teve suas ações 

distribuídas em relação ao tempo, pois acreditamos que esse tipo de análise nos permite 

compreender melhor o contexto da aplicação da sequência didática. Apesar de consideramos 

importante que sejam estimuladas as práticas científicas escolares, gostaríamos de ressaltar 

que as ações de exposição processual fazem parte da cultura escolar e abrangem conteúdos 

procedimentais importantes para o andamento e rotina das aulas. Segundo Arco-Verde (2012), 

na organização do tempo pedagógico, é preciso considerar que a prática pedagógica é 

fragmentada por meio das atividades da escola e, também, que não há coincidência entre o 

tempo de ensino e o tempo de aprendizagem, sendo que ensinar não é fazer aprender imediata 

e instantaneamente. 

A organização do tempo pedagógico no trabalho docente apresenta muitas nuances. A 

forma de organizar a rotina de trabalho pode facilitar e controlar o uso do tempo pedagógico 

na sala de aula, há necessidade de se considerar a heterogeneidade da classe, os ritmos e as 

possibilidades de aprendizagens dos alunos. Nessa perspectiva, a organização do trabalho não 

se restringe a essas modalidades, mas se inscreve na natureza da atividade, para que o 

professor faça os ajustamentos necessários no seu plano de aula. Na sala de aula, ele produz, 

em conjunto com seus alunos, o tempo e o trabalho real de ensino, por meio da 

implementação das atividades e da dinâmica da turma e essa produção tem duração que não é 

exata. Ela se transforma em experiência e ajuda o professor a organizar o tempo no seu 

trabalho diário (RODRIGUES, 2009).  

 

Para a apresentação das próximas análises, optamos em dividirmos as gravações em 

duas partes.  Primeira parte: desde o início da aula até apresentação do problema, e a 

segunda parte: fragmento da aula a partir da apresentação do problema.  

A primeira parte da aula corresponderia aos primeiros trinta e seis minutos da 

sequência didática aproximadamente. Optamos por tal divisão por acreditamos que as 

relações entre movimentos e práticas epistêmicos com o processo argumentativo apresentam 

características bem distintas nessas duas partes, como veremos a seguir. 
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6.2 MOVIMENTOS E PRÁTICAS EPISTÊMICOS x PROCESSO ARGUMENTATIVO 

DOS ALUNOS – 1ª parte da aula 

 

Ao analisarmos os movimentos e práticas epistêmicos da professora e do processo 

argumentativo dos alunos, verificamos que, na primeira parte, não foi possível identificarmos 

o processo argumentativo dos alunos, pois nessa fase os alunos apresentaram somente 

afirmações simples sem justificativas, o que não consideramos como argumentação, pois, de 

acordo Jimènez-Aleixandre e Erduran (2008) a argumentação seria um fragmento de discurso 

em que uma conclusão é justificada. Tal definição foi também utilizada por Beland e McNeill 

(2010). Na primeira parte de aula, a professora faz revisão dos conceitos de costão rochoso, 

zonação, marés, biodiversidade e fatores abióticos e bióticos, sendo que, para isso, se utiliza 

tanto de questões retóricas, as quais exigem apenas a confirmação dos alunos quanto de 

perguntas em relação a conceitos específicos que exigem dos alunos respostas classificadas 

como dados ou justificativas sem apoio. Em relação aos movimentos epistêmicos, foram 

identificados 105 movimentos epistêmicos por parte da professora ocorridos nessa parte da 

aula, sendo possível a identificação de todos os tipos de movimentos epistêmicos descritos 

anteriormente na Quadro 1, baseados nos trabalhos de Lidar, Lundquivist e Östman (2006) e 

Silva (2011). Apresentamos a seguir as porcentagens de ocorrência dos movimentos 

epistêmicos encontrados (tabela 2 e gráfico 3). 

 

 

Tabela. 2 Porcentagem de ocorrência dos movimentos epistêmicos da professora encontrados na 

primeira parte da aula 

Movimento   Epistêmico Porcentagem de Ocorrência 
Elaboração 43% 

Reelaboração 9% 
Instrução 8% 

Confirmação 31% 
Correção 2% 

Síntese 6% 
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Ao analisarmos os tipos de movimentos, verificamos que a professora se utiliza 

primordialmente dos movimentos de elaboração (43%) e confirmação (31%). Conforme 

definimos, o discurso categorizado como movimento de elaboração promove o estímulo dos 

alunos para a geração de explicações e corresponde também a ações do professor no sentido 

de ajudar os alunos, em geral por meio de questionamentos, a focalizar o olhar sobre 

determinado fenômeno. Ao realizar o movimento epistêmico de confirmação, a professora 

demonstra concordância com observações de fenômeno, ideias, explicações e ações dos 

alunos. Em menor ocorrência temos o movimento de reelaborar (9%), em que a professora 

estimula os alunos a refazerem explicações e que corresponde às ações no sentido de 

estimular os alunos a observar os fenômenos por outra perspectiva ou a observarem aspectos 

desconsiderados.  Para ilustrar esses três movimentos identificados apresentamos o quadro 10. 

 

Autor da 

Fala 

Descrição da fala Movimentos 

Epistêmicos 

Tempo 

Profa. [...] Tá tem algum organismo que vocês se 

lembram que fica mais ou menos nessa 

região? 

confirmação/elaboração 9´08´´ 

Aluna 9 Carangueijo, siri  9´10´´ 

Profa. Eles perambulam por aí, também tem 

caragueijos que andam no supra-litoral e 

uma, e um organismo fixo? 

Elaboração 9´12´´  

Alunos 

grupos 1 e 

2 

Cracas  9´19´´ 

Profa. As cracas. [...]  E o infra-litoral, como é 

que a gente pode explicar? 

Elaboração 9´22´´  

Aluno 1 Tá sempre submerso  9´27´´ 

Profa. Tá sempre submerso. Tá então ta sempre 

debaixo da água. Agora e organismos que 

Elaboração 9´29´´  

44%

9%8%

31%

2%

6%

Gráfico 3 - Movimentos epistêmicos da professora encontrados na primeira parte da aula 

Elaboração

Reelaboração

Instrução

Confirmação

Correção

Síntese
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vocês se lembrem que tem nessa zona[...] 

Aluno 7 Anêmonas, ouriço, cracas[...]  9´36´´ 

Profa. Isso[...] ta então olha só, tem um monte 

de organismos que ficam[...] submersos 

nessa região. Certo?.. 

Confirmação 9´41´´  

profa E por que que eles se distribuem assim? 

[...] Por que que existem as zonações?[...] 

O que que influencia na distribuição 

desses organismos num costão rochoso? 

Elaboração  

Aluno 8 A capacidade deles  10´07 

Profa.  E a capacidade deles está relacionada a 

que? 

Reelaboração 10´09´´ 

Aluno 1 Ah a salinidade da água, a intensidade do 

sol [...] 

 10´11´´ 

Quadro 10.  Episódio ilustrativo referente a movimentos epistêmicos da professora ocorridos na 1ª 

parte da aula. 

  

É possível visualizar nesse episódio que a professora, em seus movimentos 

epistêmicos de elaboração, busca estimular os alunos a elencar dados relacionados à 

biodiversidade encontrada no costão rochoso e também a tentar elaborar explicações em 

relação aos fatores que influenciam a zonação. Além disso, nesse trecho selecionado, 

identificamos também o movimento epistêmico de reelaboração da professora ao solicitar 

que o aluno explicasse melhor o que quis dizer sobre à capacidade dos organismos de 

sobreviver no costão rochoso. É possível identificar que as respostas dos alunos são curtas e 

somente restritas a dados pontuais relacionados às questões feitas pela professora, mesmo 

quando a mesma elabora uma questão mais abrangente como em relação aos fatores que 

influenciariam na zonação. Portanto, não foi possível a identificação de processo 

argumentativo dos alunos nessa parte da aula.  

Ao analisarmos a primeira parte em relação aos movimentos epistêmicos, podemos 

verificar uma relação cíclica em relação à tipologia de movimentos conferindo um ritmo para 

as interações. A professora realiza movimentos epistêmicos de elaboração – confirmação, e 

caso a resposta seja correta e suficiente, passa a uma nova elaboração. Caso contrário, ocorre 

a sequência elaboração – reelaboração – confirmação, em que a professora requisita que os 

alunos refaçam suas explicações e, caso estejam corretas, há o movimento de confirmação 

para poder dar continuidade a aula. Ao final de uma sequência de movimentos de elaboração 

– confirmação, em que fatores são elencados pelos alunos em relação a um determinado 

conceito, a professora faz o movimento epistêmico de síntese para mudar para outro conceito. 

Ilustraremos a seguir no quadro 11 um exemplo desse tipo de relação cíclica identificada: 
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Quadro 11.  Episódio ilustrativo referente a movimentos epistêmicos ocorridos na primeira parte da 

aula que evidenciam uma sequência cíclica. 

 

 Em relação às práticas epistêmicas, identificamos a ocorrência de um total de 87 

práticas epistêmicas por parte da professora ocorridos na primeira parte da aula, sendo 

possível portanto a identificação apenas de parte das práticas epistêmicas descritas 

anteriormente na tabela 2, com critérios adaptados de Simon, Erduran e Osborne (2006). 

Apresentamos a seguir as porcentagens de ocorrência das práticas epistêmicas da professora 

encontrados ( tabela 3 e gráfico 4). 

 

Tabela 3.  Porcentagem de ocorrência de práticas epistêmicas da professora encontradas na primeira 

parte da aula. 

Autor da 

Fala 

Descrição da fala Movimentos 

Epistêmicos 

Tempo 

Profa. .... Então vocês mesmos falaram[...] que são 

alterações no ambiente[...] por exemplo vocês 

falaram variação de temperatura[...][...] que 

mais? 

elaboração 11´00 

grupo 1 salinidade  11´21´´ 

Profa. salinidade[...] confirmação  

Profa. que mais? elaboração 11´24´´ 

Aluna 5 Sol  11´28´´ 

Aluno 1 Intensidade do sol  11´29´´ 

Profa. hum..Que pode ser a temperatura [...]  confirmação  

Profa. olha só tem organismos que ficam fora da água 

na região supra-litoral e que estão expostos ao 

que? 

elaboração 11´35 

alunos Ao vento   

Profa.  Ao vento, mas não só a isso. Eles podem ficar 

desidratados mais facilmente do que os que 

ficam dentro[...] da água[...] 

dessecações[...]então olha só[...] os animais que 

estão na maré baixa, estão mais expostos a ação 

do vento, temperatura, do sol, eles podem ficar 

desidratados mais rápido não é verdade? 

confirmação/sínte

se 

11´38´´ 

Categoria Objetivos Práticas epistêmicas % de Ocorrência 

PRÁTICAS 

GENÉRICAS 

Estimular o dialogo Estimulo a  ideias 23% 

Enriquecer o diálogo Problematização 5% 

Verificação do conhecimento 47% 

Explicação de conceitos  16% 

Correção de conceitos  1% 

Complementação de ideias 

 

1% 

Apresentação de suas próprias ideias   1% 

Formulação de hipótese 2% 

Estimular à 

produção escrita 

Estruturação do texto 

 

2% 

Atenção ao interlocutor 

 

2% 
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Verificamos que a professora nessa parte da aula utiliza somente práticas 

categorizadas como genéricas, sendo que, primordialmente se utiliza de práticas epistêmicas 

de verificação do conhecimento (47%) e estímulo a ideias (23%), ambas classificadas nas 

categorias de práticas genéricas com objetivo de estimular o diálogo. É válido destacar que, 

em relação à verificação do conhecimento, apesar de ser uma prática de estímulo ao diálogo, 

em alguns momentos a professora se utiliza de perguntas retóricas, em que na realidade, a 

resposta já é esperada e não há espaço para a participação dos alunos. Como no exemplo: 

[...]Isso ele é um habitat, um ambiente, para alguns organismos... ele tem uma base, um 

substrato onde os organismos vivem... certo? Legal...até aí tudo bem. Então ta 

bom...resumindo isso aqui é um costão rochoso certo?. 

Em relação às categorias de práticas genéricas com objetivo de enriquecer o diálogo 

temos explicação de conceitos (16%),  problematização ( 5%), e formulação de hipóteses 

(2%). Alguns exemplos de problematizações propostas pela professora: As algas ficam no 

supra?[...] E por que que eles se distribuem assim? [...] Por que que existem as 

zonações?[...] O que influencia na distribuição desses organismos num costão rochoso? Tais 

questões ajudam os alunos a identificar quais aspectos devem focar na investigação, 

mobilizando também a discussão entre os alunos.  

23%

5%

47%

16%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

Gráfico 4 - Ocorrência de práticas epistêmicas da professora encontradas na primeira parte da aula 

Estimulo a  ideias

Problematização

Verificação do conhecimento

Explicação de conceitos

Correção de conceitos

Complementação de ideias

Apresentação de suas próprias ideias

Formulação de hipótese

Estruturação do texto

Atenção ao interlocutor
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As práticas epistêmicas de correção e complementação de ideias tiveram ocorrência 

baixa, de apenas de 1%. Apesar de haver o termo correção como movimento e também prática 

epistêmica, eles se diferenciam, pois no caso do movimento epistêmico, ele diz respeito a 

qualquer tipo de correção feito pela professora, já nas práticas epistêmicas, a correção se 

refere à correção de conceitos. Como exemplo de prática epistêmica de correção de conceito 

temos: [...] não... não... os dois estão envolvidos... os fatores abióticos são aqueles que não 

estão relacionados à vida digamos assim... só a condições ambientais.. [...] Nesse trecho a 

professora esclarece para a aluna que fatores bióticos e abióticos estão envolvidos na 

distribuição dos organismos em um costão rochoso e não apenas os fatores bióticos como a 

aluna havia afirmado anteriormente. A prática de apresentação de suas próprias ideias também 

tem ocorrência baixa (1%), Além disso, ocorreram também práticas relacionadas a produção 

textual como estruturação do texto(2%) e atenção ao interlocutor (1%). 

Além disso, não foram encontradas práticas epistêmicas específicas de construção de 

argumentos, o que nos parece justificável, já que essa parte da aula antecede a proposição do 

problema. 

 

6.2.1 Relações entre movimentos epistêmicos e práticas epistêmicas encontrados. 

 

Como um de nossos objetivos é analisar as interações discursivas entre professora e 

alunos por meio dos movimentos e práticas epistêmicos, consideramos importante identificar 

as relações entre os movimentos e práticas epistêmicos na primeira parte da aula. 

Constatamos que as práticas epistêmicas muitas vezes especificam o movimento epistêmico 

evidenciando o objetivo a que ele se propõe, pois o mesmo movimento epistêmico pode estar 

relacionado a práticas epistêmicas diferentes.  

Apresentamos a seguir (tabela 4) os dados reorganizados a fim de destacar o 

movimento de elaboração e suas respectivas práticas epistêmicas relacionadas.   

 

Movimento Epistêmico Prática Epistêmica Porcentagem de Ocorrência  

 

Elaboração 

verificação do conhecimento  65% 

estímulo a ideias  19% 

problematização 12% 

formulação de hipóteses 4% 

Tabela 4.  Relações entre movimento epistêmico de elaboração, práticas epistêmicas e suas 

respectivas porcentagens de ocorrência na primeira parte da aula. 
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Foi possível perceber que os movimento epistêmicos de elaboração estão em sua 

maioria relacionados à práticas epistêmicas de verificação do conhecimento (65%), seguidos 

de estímulo a ideias (19%), problematização ( 12%) e formulação de hipóteses (4%).  

Consideramos tais dados bastante relevantes, pois, como já dissemos, o movimento de 

elaboração seria aquele que promove o estímulo dos alunos para a geração de explicações e 

corresponde também a ações do professor no sentido de ajudar os alunos, em geral por meio 

de questionamentos, a focalizar o olhar sobre determinado fenômeno.  

Na primeira parte da aula não foram encontrados movimentos epistêmicos dos alunos 

e acredita-se que isso seja devido ao fato desse trecho da aula se centrar na professora de uma 

maneira mais expositiva, já que a mesma faz uma revisão de alguns conceitos destinados à 

resolução do problema que será apresentado na segunda parte da aula 

Iniciaremos agora para a análise da segunda parte, que corresponde a parte da aula a 

partir da proposição do problema pela professora.  

 

6.3 MOVIMENTOS E PRÁTICAS EPISTÊMICOS  

x PROCESSO ARGUMENTATIVO DOS ALUNOS – 2ª parte da aula  

 

Ao analisarmos as transcrições da segunda parte da aula, a qual se inicia a partir da 

proposição do problema (duração 37´59´´), verificamos que, diferentemente da primeira parte, 

foi possível, além da identificação dos movimentos e práticas epistêmicos, identificarmos 

também o processo argumentativo dos alunos.  

 

6.3.1 Movimentos epistêmicos encontrados 

  

Em relação aos movimentos epistêmicos, foram identificados 80 movimentos por 

parte da professora ocorridos nessa parte da aula, sendo possível a identificação de todos os 

tipos de movimentos epistêmicos descritos anteriormente no Quadro 1, baseados nos 

trabalhos de  Lidar, Lundquivist e Östman (2006) e Silva (2011). Apresentamos a seguir as 

porcentagens de ocorrência dos movimentos epistêmicos da professora encontrados na 

segunda parte da aula (tabela 5 e gráfico 5). 
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Tabela 5. Porcentagem de ocorrência dos movimentos epistêmicos da professora encontrados na 

segunda parte da aula. 

 

Ao analisarmos os tipos de movimentos epistêmicos, verificamos que a professora se 

utiliza primordialmente dos movimentos de instrução (45%) e elaboração (26%). Em menor 

ocorrência temos o movimento de confirmação (11%), correção (8%), síntese (5%) e 

reelaboração (3%).  

Diferentemente da primeira parte, que o movimento epistêmico mais freqüente foi o 

de elaboração, na segunda parte da aula o movimento mais frequente foi o de instrução. 

Conforme definimos, o discurso categorizado como movimento de instrução corresponde à 

orientação de forma direta e concreta em como os alunos devem agir para serem capazes de 

solucionar o problema ou quando o professor apresenta novas informações aos alunos. 

Acreditamos que, como nessa parte os alunos devem discutir e resolver um problema, as 

ações da professora compreenderam orientações pontuais em relação ao que os alunos 

deveriam fazer a fim de resolverem o problema em questão.  Apresentamos no quadro 12 um 

episódio referente ao movimento de ilustração. 

Movimento Epistêmico Porcentagem de Ocorrência 

Elaboração 26 % 

Reelaboração 3% 

Instrução 45% 

Confirmação 11% 

Correção 8% 

Síntese 5% 

27%

3%

46%

11%

8%
5%

Gráfico 5- Movimentos epistêmicos da professora encontrados na segunda parte da aula 

Elaboração

Reelaboração

Instrução

Confirmação

Correção

Síntese
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Autor da 

Fala 

Descrição da fala Movimentos 

Epistêmicos 

Tempo 

profa Então olha só... olhem o gráfico aí embaixo... 

vê se vocês conseguem entender... no eixo à 

esquerda tem a porcentagem de 

sobrevivência... então olha só..  

Instrução 25´43´´ 

 quando estão só os tetreclita qual a taxa de 

sobrevivência deles? não não quer dizer.. na 

verdade não tem tetraclita.. qual é a 

porcentagem? 

elaboração 25´48´´ 

 sessenta  26´06´´ 

profa Então olha só.. essa especie aqui consegue 

viver sessenta porcento... todo mundo 

conseguiu ver isso? 

Instrução 26´08´´ 

profa E na outra experiência que ta no gráfico do 

lado... lado direito... tem as duas juntas...  

Instrução 26´16´´ 

Quadro 12.  Episódio ilustrativo referente a movimentos epistêmicos de instrução da professora 

ocorridos na segunda parte da aula. 

 

Nesse trecho a professora chama a atenção dos alunos para a interpretação do gráfico e 

para isso faz apontamentos em relação à estrutura do gráfico e dos dados presentes. 

Entretanto, nem todos os movimentos de instrução dizem respeito ao problema em específico, 

pois a professora também faz apontamentos e chama a atenção dos alunos para a forma com 

que devem estruturar o texto. Como nos trechos:  usem.. olha só.. usem e abusem do texto e 

dessas palavras e desses conceitos que a gente discutiu no começo da aula tá.. [...] então 

olha...uma dica.. não se prendam às suposições de como seria.. 

Ao analisarmos a segunda parte como um todo em relação aos movimentos 

epistêmicos, podemos verificar que o início dessa parte é marcado pela presença de 

movimentos de instrução – elaboração e também de instrução – elaboração – 

confirmação, conforme exemplificamos a seguir no quadro 13: 

 

Quadro 13.  Episódio ilustrativo referente a movimentos epistêmicos de instrução – elaboração – 

confirmação da professora ocorridos na segunda parte da aula. 

Autor da Fala Descrição da fala Movimentos 

Epistêmicos 

Tempo 

profa E na outra experiência que ta no gráfico do 

lado... lado direito...vejam.. tem as duas 

juntas...  

Instrução 26´16´´ 

profa qual a porcentagem que ctamalus consegue 

sobreviver? 

elaboração  

alunos grupo 2 menos de vinte   26´25´´ 

profa menos de vinte porcento? uns 10 porcento? confirmação 26´27´´ 
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A importância desse tipo de sequência de movimentos epistêmicos desenvolvidos pela 

professora se pauta no fato de que a mesma não se restringe em fornecer os dados e 

informações aos alunos, o que faria dessa aula uma aula expositiva e centralizada na fala da 

professora. Ao executar os movimentos de elaboração e confirmação, a professora permite 

que os alunos possam verificar se estão acompanhando as instruções, podendo servir também 

como uma ferramenta de avaliação para a professora.  

Outro ponto a destacar é a importância do movimento de síntese, mesmo sendo pouco 

freqüente (5%), quando ele ocorre, o mesmo apresenta longa duração comparado aos demais 

movimentos. No movimento de síntese da segunda parte a professora retoma a descrição da 

metodologia do experimento e dos dados obtidos.  Ilustraremos a seguir no quadro 14 dois  

exemplos não consecutivos dos movimentos epistêmicos de síntese. 

 

Autor da 

Fala 

Descrição da fala Movimentos 

Epistêmicos 

Tempo 

profa [...]. olha só... as duas espécies.. são espécies de 

cracas.. mas mesmo assim..elas não estão 

convivendo juntas no mesmo espaço... na região 

supra tem a espécie 1 e na região infra tem a 

espécie 2.. tudo bem até aqui? 

síntese 22´20´´ 

 -- -- -- 

profa o experimento 1 costão, experimento 2.. dá para 

entender?.. então.. então olha só ...aqui... como é 

que foi feito então... o experimento em que as 

larvas da espécie 1 foram inseridas na zona de 

baixa maré.. lembra que elas estão só na parte do 

supralitoral?... então olha só.. vamos chamar a 

espécie 1, vamos colocar de corzinha azul...tá bom? 

então aqui foram colocados só aqui embaixo.. 

sozinha.. tudo bem? 

e depois no outro experimento foram colocados a 

espécie 1 junto com a espécie 2. Certo? [...] 

síntese 23´21´´ 

Quadro 14. Exemplos referentes a movimentos epistêmicos de síntese da professora. 

 

Consideramos os movimentos epistêmicos de síntese da professora bastante 

importantes nessa parte da aula, pois eles auxiliam na compreensão das condições do 

experimento, bem como na interpretação dos dados, pois a professora, ao fazer a síntese, 

reelabora a explicação do problema com outras palavras.  

Em relação aos movimentos epistêmicos dos alunos, foram encontrados 16 

movimentos epistêmicos na segunda parte da aula e que correspondem a ações discursivas dos 

alunos entre si e com a professora relacionadas à resolução do problema proposto. Assim 
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como as intervenções da professora, os alunos também podem expressar questionamentos, 

sugestões e orientações significativas para o seu avanço intelectual durante a atividade.  

Apresentamos a seguir as porcentagens de ocorrência dos movimentos epistêmicos 

encontrados e, em seguida, apresentamos episódios ilustrativos (tabela 6 e gráfico 6). 

 

Movimento Epistêmico Porcentagem de Ocorrência 

Elaboração 31% 

Reelaboração 19% 

Instrução 31% 

Confirmação 12% 

Correção 6% 

Síntese 0% 

Tabela 6. Porcentagem de ocorrência dos movimentos epistêmicos dos alunos encontrados na segunda 

parte da aula.  

 

 

Os movimentos epistêmicos dos alunos presentes em maior número são os de 

elaboração e instrução, ambos com 31%, Tais movimentos são da mesma categoria daqueles 

de maior frequência realizados pela professora na segunda parte da aula. Os demais 

movimentos são de reelaboração (19%), confirmação (12%) e correção (6%). O movimento 

epistêmico de síntese não foi encontrado na fala dos alunos.  De modo geral o número de 

movimentos epistêmicos realizados pelos alunos é bastante inferior ao número de 

movimentos realizados pela professora. Pode-se perceber que os movimentos dos alunos 

32%

19%

31%

12%

6%

Gráfico 6 - Movimentos epistêmicos dos alunos encontrados na segunda parte da aula 
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destinam-se prioritariamente à escolha da hipótese adequada e a interpretação do 

experimento. Já a professora tem seus movimentos centrados na elaboração de explicações 

relacionados à escolha da hipótese. A seguir apresentaremos dois episódios ilustrativos 

(quadros 15a e 15b) referentes aos movimentos epistêmicos dos alunos.  

 

Autor 

da Fala 

Descrição da fala Movimentos 

Epistêmicos 

Tempo 

aluna 7 por que vocês acham que é a primeira? elaboração 31´50´´ 

aluno 8 Porque foi a Aluna 11 que falou  31´52´´ 

Aluna 

11 

ah.. ta no gráfico  32´00´´ 

aluna 7 o que que tem no gráfico? reelaboração 32´02 

Aluna 

11 

o gráfico fala que elas sobrevivem   

Quadro 15a. Episódio ilustrativo referente a movimentos epistêmicos dos alunos ocorridos na 

segunda parte da aula (alunos 7, 8 e 11). 

 

Autor 

da Fala 

Descrição da fala Movimentos 

Epistêmicos 

Tempo 

aluno 9 eu acho que é só uma, mas tudo bem  37´05´´ 

Aluna 

12 

então coloca só um... se você acha que é só um instrução  

Aluna 

11 

é uai..  37´07´´ 

aluna 

10 

eu não sei qual que é...   

Aluna 

11 

é a sua opinião   

Aluna 

11 

os textos estão aqui.. olha espera...vou explicar 

para você, ta bom? 

instrução 37´14´´ 

Aluna 

10 

eu sei o que é para fazer   

Aluna 

11 

ouve.. olha..ta vendo essa espécie aqui? (...) instrução  

Quadro 15b. Episódio ilustrativo referente a movimentos epistêmicos dos alunos ocorridos na 

segunda parte da aula (alunos 9, 10, 11 e 12). 

 

No primeiro episódio a aluna 7 executa os movimentos de elaboração e reelaboração 

solicitando ao grupo que justifiquem a escolha da primeira hipótese. A primeira resposta 

obtida foi a do aluno 8 que se refere à opinião da aluna 11, a qual diz que a resposta estaria no 

gráfico. A aluna 7 então, por considerar a resposta insuficiente, faz um novo questionamento: 

o que tem no gráfico? Faz portanto um movimento epistêmico de reelaboração solicitando à 

aluna 11 que reelabore sua explicação.  
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No segundo episódio, as alunas 11 e 12 executam movimentos de instrução em relação 

à orientação sobre a execução da atividade. A aluna 11 tem participação frequente no grupo 

na tentativa de discutir a resolução do problema e auxiliar a aluna 10 na interpretação do 

mesmo. A aluna é citada várias vezes pelos colegas em relação às escolhas e justificativas que 

faz durante a resolução do problema e, no final da atividade, o aluno 8 solicita que a mesma 

lhe mostre sua resposta para que possa comparar à sua. Nesse caso os movimentos 

epistêmicos entre os alunos contribuíram para o andamento da atividade, sendo assim podem 

ser reconhecidos como também autores de movimentos epistêmicos, já que são capazes de 

fazer questionamentos, solicitações e orientações significativas. 

 

6.3.2 Práticas epistêmicas encontradas 

 

Apresentamos a seguir o gráfico relacionando as práticas epistêmicas segundo seus objetivos 

e suas respectivas porcentagens (Gráfico 7) e, em seguida a listagem das quantidades de cada 

prática epistêmica encontrada e sua ocorrência (Tabela 7), pois consideramos mais relevante 

poder observar a distribuição em maior agrupamento, já que as porcentagens estão 

amplamente distribuídas nas práticas epistêmicas.  

 

33%

14%

11%

10%

32%

Gráfico 7 - Práticas epistêmicas da professora encontradas na segunda parte da aula 

Estimular o diálogo
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Tabela 7.  Ocorrência em relação à quantidade de práticas epistêmicas da professora e à porcentagem dos 

objetivos encontrados na segunda parte da aula. 

 

Categorias Objetivos Práticas epistêmicas Quantidade % de ocorrência  

PRÁTICAS 

GENÉRICAS 

Estimular o diálogo 

 

Estímulo a ideias 2  

Estímulo a  discussão 3 

Estímulo a  posicionamento 3 

Contraposição de ideias 2 

Estímulo a  debate 2 

Estmulo a  ouvir 4 

Verificação do entendimento 8 

 Total = 24 33% 

Enriquecer o diálogo 

 

Problematização 4  

Verificação do conhecimento 1 

Explicação de conceitos  1 

Correção de conceitos  3 

Complementação de ideias - 

Estímulo a apresentação de suas 

próprias ideias   

- 

Formulação de hipótese 1 

 Total = 10 14% 

Estimular a produção 

escrita 

 

Estruturação do texto 2  

Atenção ao interlocutor 2 

Correção ortográfica 4 

  Total = 8 11% 

PRÁTICAS 

ESPECÍFICAS 

Esclarecer o problema 

 

Explicação da investigação, objetivos 7  

 Total = 7 10% 

Construir argumentos 

 

 

Definição do argumento -  

Avaliação do argumento 6  

Solicitação de justificativa 2 

Incentivo à construção de contra-

argumentos 

1 

Auxílio na construção de argumento – 

fornecimento de apoio 

4 

Avaliação de hipótese (ou justificativas) 1 

Verificação da interpretação de 

dados/evidências 

7 

Contraposição ideias usando a natureza 

da evidência (avalia a consistência dos 

dados) 

2 

   Total = 23 32% 

   Total Geral =  72 100% 
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Em relação às práticas epistêmicas, identificamos a ocorrência de 72 práticas 

epistêmicas por parte da professora, sendo identificadas 24 das 27 categorias de práticas 

epistêmicas (88%) descritas anteriormente. Vale ressaltar que esse dado difere bastante 

daquele encontrado na primeira parte de nossa análise em que foram encontradas apenas 37% 

das categorias de práticas epistêmicas. 

Outro aspecto interessante a ser destacado é o de que houve apenas 1 ocorrência de 

explicação de conceitos o que difere da primeira parte em que foram identificadas 6 

ocorrências, esse fato pode ser explicado pelo tipo de atividade em relação a cada parte da 

aula, já que na primeira parte a professora realiza uma revisão de conceitos e já na segunda 

parte propõe a resolução de um problema em que devem ser utilizados os conceitos já 

apresentados na primeira parte como ela mesma relata: [...]vão ter que explicar.. usem para 

isso olha.. vocês tem repertório..lembra que a gente discutiu? vocês tem repertório.. vocês 

sabem o que é zonação..sabem quais são os fatores bióticos, quais são os abióticos, 

conhecem a craca, conhecem o costão rochoso..[...] 

Em relação aos objetivos, temos que a professora utiliza todas as práticas relacionadas 

ao objetivo “estimular o diálogo” havendo 24 ocorrências o que corresponde a 30 % do total 

de práticas. Vale destacar que 33% das ocorrências se relacionam à prática verificação do 

entendimento, pois a professora a todo momento retoma o problema e questiona os alunos 

em relação a seu entendimento. Em relação ao objetivo “enriquecer o diálogo” a professora 

utiliza 71% das práticas, não utilizando apenas a complementação de ideias e o estímulo a 

apresentação de suas próprias ideias. Tal informação reflete que os alunos não 

apresentaram suas próprias ideias, mas apenas que a professora não realizou esse tipo de 

prática de estímulo durante essa parte da aula.   

Vale destacar nessa categoria a prática de problematização (40%), pois a professora 

subdivide o problema a ser investigado em outras questões a serem respondidas e que 

ajudarão os alunos na resolução do problema proposto pela SD. Exemplos de 

problematizações: 1- [...]então olha só...temos uma pergunta.. por que a distribuição  de 

ctamalus está restrita a zona de alta maré ou supra maré..[...]2- [...]aonde a população de 

ctamalus consegue ter um desenvolvimento melhor e aparecer um maior número de 

indivíduos?... quando?.. em que situação? [...].  

Em relação ao objetivo de “estimular a produção escrita”, a professora também 

utiliza todas as práticas epistêmicas de estruturação do texto (25%), atenção ao 

interlocutor (25%) e correção ortográfica (50%). Destacamos a forma com que a professora 

procura enfatizar a forma de atenção ao interlocutor: [...]gente tentem escrever da maneira 
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mais detalhada que a avó de vocês.. que não foi para o costão rochoso.. que não leu isso 

daqui.. vai conseguir entender a resposta de vocês...ta bom?[...] Acreditamos que dessa 

forma a professora tente minimizar as respostas em que o conteúdo esteja implícito ou 

subentendido, por ela já conhecer os alunos e estabelecer um repertório de sentidos já 

construídos com eles. Consideramos tal estratégia de certa forma negativa, pois nas aulas de 

ciências acreditamos que os alunos deveriam ser capazes de dar explicações e argumentar, 

produzindo discursos que possam ser entendidos seja pela professora, e colegas tanto em sua 

forma oral como na escrita.  

 Em relação às práticas específicas, o objetivo “esclarecer o problema” teve 7 

ocorrências (8%) e é evidenciado nas práticas epistêmicas de explicação da investigação e de 

seus objetivos: Vejamos um exemplo: [...]a partir de agora vocês terão duas opções, duas 

hipóteses que irão explicar porque que aconteceu esse resultado aqui... tudo bem?[...]  

Em um dos momentos da aula, vários alunos optam por escolher as duas hipóteses, o 

que gera uma ampla discussão entre os alunos.  

A seguir apresentamos no quadro 16 um trecho ilustrativo: 

 

Autor da 

Fala 

Descrição da fala Tempo 

aluno 9 então qual é a certa? 36´36´´ 

Aluna 12 é uma.. 36´37´´ 

aluna 10 os dois.. 36´39´´ 

aluno 9 como as duas.. esquece 36´42´´ 

   

aluna 7 então coloca a sua.. não me interessa a sua..to brincando 36´48´´ 

aluna 10 alguém me explica o que vai escrever que eu não entendi? 36´51´´ 

Aluno 8 A Aluna 10 só copia.. 36´55´´ 

Aluna 11 Tem que pegar as duas e escolher.. 36´57´´ 

aluna 10 as duas hipóteses!  

aluna 8 porque que escolhemos as duas hipóteses..? 37´00´´ 

Quadro 16.  Episódio  ilustrativo referente a discussão de hipóteses pelos  alunos ocorrida na segunda 

parte da aula. 

 

 Posteriormente a professora, que estava em outra bancada, chega próximo ao grupo e 

fica a par da discussão dos alunos em relação a assinalar as duas hipóteses. A seguir no 

quadro 17 é apresentado o episódio em questão. 
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Quadro 17. Episódio  ilustrativo referente a intervenção da professora na discussão de hipóteses 

ocorrida na segunda parte da aula. 

 

 A professora, ao chegar na discussão e constatar a estratégia dos alunos em 

assinalarem as duas hipóteses, prontamente contra-argumentou justificando a não 

possibilidade das duas hipóteses utilizando como apoio a forma da proposta do exercício. 

Optamos por destacar esse episódio, pois a professora, ao usar um discurso pedagógico de 

autoridade, optou neste momento por desestimular os alunos a justificarem suas escolhas 

baseando-se nas evidências do problema.   

 Em relação ao objetivo “construir argumentos” foram encontradas 22 práticas 

epistêmicas relacionadas, as quais se relacionam principalmente em relação à avaliação do 

argumento e à verificação da interpretação de dados/evidências. Acreditamos que isso se deva 

ao fato dos alunos destinarem boa parte do tempo de discussão centrados na interpretação dos 

dados do gráfico, bem como  de suas relações com os conceitos de sobrevivência e 

competição. 

   

6.3.3 Processo argumentativo 

 

 Até o presente momento, focalizamos nossas análises nos movimentos e práticas 

epistêmicas da professora. Na análise do processo argumentativo nos baseamos nas categorias 

definidas por Berland e McNeil (2010), as quais descrevem o processo argumentativo de 

acordo com sua complexidade. De acordo com as autoras, no processo argumentativo de uma 

Autor da 

Fala 

Descrição da fala Tempo 

profa. e aqui povo de deus o que está acontecendo? 37´19´´ 

Aluno 8 é que a aluna 10.. ah esquece  

profa. O que a Aluna 10 falou? 37´21´´ 

Aluna 10 tudo que eu falo, eles falam que ta errado  

Aluna 11 não.. eu to te explicando.. 37´25´´ 

Aluna 10 no meio das coisas eles me falam cala a boca você não sabe de nada  

profa. não gente.. vamos lá.. o pessoal já ta produzindo lá... 37´30´´ 

Aluna 10 a gente também ta produzindo, a Aluna 11 mandou eu colocar a dois e 

eu coloquei 

 

profa. vocês acham que é as duas hipóteses? 37´37´´ 

aluno 9 eu acho que é um só porque a dois...  

Aluna 7 porque tem sessenta porcento  

profa.  gente se tivesse a opção das duas hipóteses teria assim... 37´45´´ 

Aluna 7 ahh mais..  

aluno 9 eu acho que é só uma porque tipo.. há o negócio dos fatores..das coisas 

das condições físicas ali.. 

 

profa. haveria uma terceira caixinha falando hipótese três.. é uma mistura das 

duas hipóteses 

37´54´´ 
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menor para uma maior complexidade, teríamos a afirmação e justificação de suas próprias 

conclusões, seguidas pelo questionamento das conclusões uns dos outros, a avaliação  de  suas 

próprias conclusões e de seus pares e por fim a reelaboração de suas próprias conclusões e de 

seus pares. Isso não significa necessariamente que o processo argumentativo deva seguir essa 

ordem. Para facilitar a classificação e análise, optamos por organizar as categorias e utilizar a 

nomenclatura grau de complexidade.  

A seguir apresentamos a quantidade de ocorrências para cada grau, bem como a 

porcentagem correspondente na tabela 7 e no gráfico 8. 

 

Grau de 

Complexidade 

Descrição Quantidade Porcentagem 

1 Afirmar e justificar suas próprias 

conclusões 

13 44% 

2 Questionar as conclusões uns dos 

outros 

11 37% 

3 Avaliar suas próprias conclusões e 

de seus pares  

3 10% 

4 Reelaborar suas próprias conclusões 

e de seus pares  

2 6% 

 total = 29 100% 

 

Tabela 7.  Processo argumentativo dos alunos – quantidade e porcentagem relacionadas aos graus de 

complexidade encontrados na segunda parte da aula. 

 

 

 

 

 

46%

38%

10%

6%

Gráfico 8 - Processo argumentativo dos alunos de acordo com complexidade

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Grau 4
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Ao analisarmos o processo argumentativo dos alunos, identificamos 13 situações de 

grau de complexidade 1 (44%). Nesse tipo de processo os alunos fazem afirmações e as 

justificam. Para compreender melhor o tipo de argumentação, podemos verificar que em todos 

os casos, os alunos fizeram somente 1 justificativa, o que poderíamos considerar como uma 

argumentação de nível 1 de acordo com os níveis de argumentação propostos por Driver e 

Newton (1997).  

Identificamos 11 situações de grau de complexidade 2 (37%) em que os alunos 

questionam as conclusões do outros. Nessa categoria é importante destacar a posição que a 

aluna 11 ocupa no grupo, pois sua opinião nunca é questionada e as escolhas que faz em 

relação a resposta, são copiadas por muitos alunos., exercendo assim um papel de autoridade 

no grupo.   

A seguir apresentamos no quadro 18 um episódio que revela da posição de autoridade 

ocupada pela aluna no grupo. 

 

Autor da 

Fala 

Descrição da fala Descrição expressões corporais Tempo 

profa Não é todo o grupo que tem que 

concordar com a mesma hipótese.. 

vocês vão discutir.. e depois dessa 

discussão cada um vai.. 

individualmente decidir.. qual 

hipótese que é a correta.. 

alunos do grupo 2 já marcam a 

hipótese 1. Inicialmente Aluna 11 

marca e logo em seguida Aluno 8 

a acompanha. 

30´29´´ 

 --- --- --- 

aluna 7 por que vocês acham que é a 

primeira? 

 31´50´´ 

aluno 8 Porque foi a Aluna 11 que falou  31´52´´ 

Quadro 18. Exemplo da posição de autoridade ocupada pela aluna 11 no grupo. 

 

Em relação aos outros graus de complexidade temos um número inferior, sendo 10% a 

porcentagem de ocorrência do grau de complexidade 3 e 6% do grau de complexidade 4. 

Esses números podem ser reflexo da dificuldade do alunos em avaliar e reelaborar suas 

justificativas, pois conforme já vimos, os alunos passam boa parte da aula questionando as 

opiniões uns dos outros em relação à escolha da hipótese correta, mas não elaboram 

justificativas para defender suas escolhas e elaborarem novos argumentos.  

A seguir apresentamos no quadro 19 exemplos de processos argumentativos em seus 

diferentes graus de complexidade. 
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Quadro 19. Exemplos de processos argumentativos dos alunos em seus diferentes graus de 

complexidade. 

 

 No exemplo do grau de complexidade 2 a aluna 10 elabora um raciocínio hipotético-

dedutivo (Lawson,2004), ao desenvolver e estruturar sua suposição em que inicia com o 

termo “Se...”, diretamente ligado às hipóteses (uma proposição) e apresenta o termo “Então” 

que está implícito, mas se relaciona à apresentação dos resultados esperados. Deste modo 

teríamos [...]se você colocasse a espécie que ficava embaixo da água em cima.. .(então) a de 

cima iria ganhar?  

 Segundo o modelo de Toulmin (2001) nesse trecho a aluna apresenta um qualificador 

modal, em que apresenta as condições para a sua asserção ser verdadeira. No exemplo de 

complexidade 3 o aluno 9 revê a hipótese que escolheu e recebe ajuda da aluna 7 na tentativa 

de elaborar novas explicações, entretanto a aluna comete um erro conceitual ao afirmar que a 

Grau de 

Complexidade 

Descrição  Exemplo 

1 Afirmar e justificar suas 

próprias conclusões 

(profa) - não mudaram de lugar. Para onde eles foram?  

(aluna 7) a espécie 1.. 40 % morreu porque eles não 

agüentaram a salinidade..  

 

2 Questionar as 

conclusões uns dos 

outros 

(aluna 11) ela é mais adaptada à água e a outra é é mais 

adaptada à superfície e a receber só um pouco de água   

(aluna 10) se você colocasse a espécie que ficava embaixo 

da água em cima.. .a de cima iria ganhar?   

(Aluna11) provavelmente 

3 Avaliar suas próprias 

conclusões e de seus 

pares  

(aluno 9)a gente escolheu a 1 e a 1 não ta falando isso... 

porque a tetraclita mata a outra 

(aluna 7)eu acho tipo. nem sempre.. tem essa disputa mas 

talvez não seja porque ela ta mais acostumada nesse lugar... 

porque ela é a espécie mais for.. forte digamos... 

4 Reelaborar suas 

próprias conclusões e 

de seus pares  

(aluno 9) o.. professora, mas é só uma porque ali fizeram o 

experimento.. ctamalus ficava na parte de cima..e a outra na 

parte de baixo sozinha..e depois juntava a tetra..clita. Aí 

quando estavam sozinhas ela conseguiam sobreviver.. não 

importava o negócio do clima.. das condições do físicas e na 

dois 

(profa) ahamm 

(aluno 9)na dois elas não conseguiam sobreviver por causa 

da ausência.. não..por causa da presença dos tetra.. clita 

que eram mais adaptados.. 
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espécie seria “mais forte” o que é corrigido por seu colega na sequência que diz que o correto 

seria ser adaptada. No exemplo de complexidade 4, o aluno retoma os dados e evidências do 

problema e consegue reconhecer as diferenças entre a proposição das hipóteses referentes às 

condições do problema em questão, e conclui portanto que só poderia ser uma das hipóteses a 

ser escolhida e ao elaborar sua conclusão o próprio aluno se corrige: na dois elas não 

conseguiam sobreviver por causa da ausência.. não..por causa da presença dos tetraclita que 

eram mais adaptados. 

 

 

6.4  RELAÇÕES ENTRE OS DISCURSOS ORAL E ESCRITO 

 

Conforme abordado no capítulo 5, para a análise comparativa entre os discursos oral e escrito 

dos alunos em relação à resolução do problema proposto, utilizamos algumas categorias 

semelhantes a utilizadas por Oliveira (2009), que incluem pessoa do discurso, verbos de ação, 

e elementos segundo o layout do argumento de Toulmin. Além disso, acrescentamos como 

categorias o tipo de apoio (backing) utilizado e também a posição discursiva.  

 Como sujeitos de nossas análises selecionamos o grupo 2, o qual apresenta seis alunos, 

cujos números de identificação são: 7, 8, 9 10, 11 e 12. A escolha por tal grupo se baseou no 

fato de ser aquele que apresenta a melhor qualidade em relação ao áudio, o que permitiu a 

identificação da fala entre os componentes do grupo durante a resolução do problema nos 

momentos de discussão e também no momento da escrita, nos qual foi mais difícil identificar 

as falas já que os alunos nesse momento falam simultaneamente e em tom de voz mais baixo. 

Os registros escritos dos referidos alunos se encontram em anexo (ANEXO D). 

 O trecho a ser analisado em relação ao discurso oral se inicia quando a professora 

entrega a atividade escrita e termina a orientação em relação ao que era para ser feito na 

atividade  ( minutagem: 31´40). Vale destacar que foram levados em consideração os turnos 

de fala em que os alunos discutem especificamente a respeito do problema. Os turnos em que 

os alunos tem outro tipo de tema alvo do discurso não foram contabilizados. 

 A seguir iremos apresentar as análises a partir da comparação dos discursos oral e 

escrito de cada um dos sujeitos apresentados. 
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6.4.1 Aluna 7 

  

Após a proposição do problema pela professora a aluna 7 é a segunda a se manifestar 

em seu grupo questionando-o do motivo do grupo acreditar ser a primeira hipótese a mais 

adequada. E a mesma passa aproximadamente cinco minutos com participações pontuais em 

diálogo com seus pares na tentativa de encontrar uma resposta ao seu questionamento inicial. 

A seguir apresentaremos a análise da produção escrita da aluna7 (figura 2) e um episódio da 

discussão com sua participação (quadro 20).  A transcrição das respostas foi feita na íntegra, 

sem correções. 

 

Porque mudou com a presença da espécie 2 c/ a espécie 2 tem a disputa por alimento e território, 

assim dificultando a vida da espécie 1 na zona infratlitoral. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análise do registro escrito da aluna 7 a partir do layout de Toulmin. 

 

 

Quadro 20. Episódio ilustrativo referente a participação oral da aluna 7 durante a segunda parte da 

aula. 

Autor da 

Fala 

Descrição da fala Tempo 

aluna 10 e se você colocasse a espécie que ficava embaixo da água em cima.. a de cima iria 

ganhar? 

 

Aluna 11 provavelmente 20´26´´ 

Aluno 8 provavelmente  

aluna 7 ah é?  

Aluno 8   

aluna 7 e se ela for mais forte?  

profa mas forte em relação a que? à força... elas saem brigando as cracaszinhas? saem 

rolando pelo costão? 

33´33´´ 

 assim   

 (...)  

profa. se você quiser comentar 34´03´´ 

Aluna 7 e se colocar a espécie dois no lugar da espécie um.. a espécie um vai ganhar? 34´05´´ 

profa então..essa experiência foi feita? 34´10´´ 

 não  

profa a gente pode supor o que vai acontecer se a gente não fez uma experiência? 34´12´´ 

J 
Porque mudou com a presença da 

espécie 2 

A 
c/ a espécie 2 tem a disputa por alimento e território, 

C 

assim dificultando a vida da espécie 1 na zona infratlitoral. 
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A partir da análise das produções escrita e oral da aluna 7 foi possível verificar que 

várias ideias presentes no discurso oral não estão presentes na produção escrita, como a 

questão das condições do experimento em relação ao local em que as espécies 1 e 2 foram 

colocadas e as consequências dessa alteração. A quantidade de elementos em relação à 

estrutura argumentativa também foi em maior quantidade no discurso oral, sendo que a aluna 

a por duas vezes faz hipóteses, elaborando suposições apresentando qualificadores modais em 

relação à possíveis condições de um outro experimento. Entretanto, ao interagir com a 

professora, a mesma direciona a aluna 7 a responder a questão específica do problema 

desencorajando-a a elaborar explicações hipotéticas em relação a outras possíveis condições 

para o experimento e suas prováveis consequências. Após essa intervenção, a aluna 7 apenas 

responde a questão. A seguir é apresentado o quadro 21 com a sistematização das análises 

comparativas em relação aos discursos oral e escrito. 

 

Quadro 21. Análise comparativa dos discursos oral e escrito da aluna 7 . 

 

6.4.2 Aluno 8 

  

Após a proposição do problema pela professora o aluno 8 é o terceiro a se manifestar 

em seu grupo a respeito de ser a primeira hipótese a mais adequada. Entretanto, para elaborar 

tal justificativa, o mesmo não se embasa no conhecimento científico, mas sim afirma ser a 

Tipologia da Categoria Descrição Discurso Oral Discurso Escrito 

Aspectos linguísticos Pessoa do discurso 1ª do singular 3ª pessoa do singular 

Tipos de verbos de ação Achar, ter, sobreviver, 

ganhar 

Mudar, ter, 

Dificultar 

Produto Argumentativo Elementos segundo 

layout do argumento de 

Toulmin. 

Justificativa (2) 

Qualificador modal(2) 

Justificativa  

Conclusão  

Apoio 

Conceito relacionado ao 

apoio (backing) utilizado 

Disputa, espécie mais 

forte, lugar onde vive, 

salinidade 

Disputa por território e 

alimento 

Posição discursiva Escolha declarada da 

hipótese requerida no 

problema proposto e da 

não escolha da outra 

hipótese conforme 

solicitado na atividade. 

Inicialmente declara 

escolher as duas 

hipóteses 

Não, apenas assinala a 

escolha da hipótese 1 
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hipótese adequada por ter sido a aula 11 que fez tal afirmação. No caso do aluno 8 não 

apresentaremos  um episódio da sua participação na discussão, pois o mesmo apenas faz 

menção ao conhecimento científico em dois momentos pontuais. Um deles é ao tentar corrigir 

a aluna 7 que diz ser a espécie 2 a mais forte e o aluno 8 diz ser mais adaptada (33´10´´) e ao 

tentar explicar as condições do experimento, dizendo que a única coisa que mudou teria sido a 

presença da espécie 2 (43´50´´). Em todos os demais momentos o aluno 8 em suas 

participações orais faz menção às condições da atividade e com comentários a respeito dos 

demais colegas do grupo. e a análise de sua resposta escrita. A seguir apresentaremos o 

registro escrito do aluno 8 e na figura 3 a sua respectiva análise. 

 

Porque só mudou a presença da espécie 2, quando colocamos a espécie 2 na baixa maré sozinha e 

quando colocamos a espécie 2 ela é predada, pois com 2 espécies tem competição entre ela.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análise do registro escrito do aluno 8 a partir do layout de Toulmin. 

 

A partir da análise das produções escrita e oral do aluno 8, foi possível verificar que, 

diferentemente da aluna 7 várias ideias presentes no discurso escrito não estão presentes no 

discurso oral. Elementos argumentativos foram encontrados apenas no discurso escrito, pois 

conforme já abordado, foram levados em consideração os turnos de fala em que os alunos 

discutem especificamente a respeito do problema. Os qualificadores modais apresentados no 

discurso escrito, no primeiro deles o aluno menciona apenas quando colocamos a espécie 2 na 

baixa maré sozinha (...) não havendo uma relação com uma conclusão, já no segundo 

qualificador modal o aluno menciona a condição: quando colocamos a espécie 2 e a relaciona 

com a conclusão: ela é predada.  

A seguir é a presentado o quadro 22 com a sistematização das análises comparativas 

em relação aos discursos oral e escrito do aluno 8. 

 

 

D 
só mudou a presença da espécie 2, 

A 

com 2 espécies tem competição entre ela. 

C  

ela é predada 

Q quando colocamos a espécie 2 na baixa 

maré sozinha (...) 

Q quando colocamos a espécie 2 
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Tipologia da Categoria Descrição Discurso Oral Discurso Escrito 

Aspectos linguisticos Pessoa do discurso 1ª pessoa do singular 1ª pessoa do plural 

Tipos de verbos de ação Ser, mudar mudar,colocar, ter 

Produto Argumentativo Elementos segundo layout 

do argumento de 

justificativaToulmin. 

- Justificativa, 

qualificador modal, 

apoio 

Conceito relacionado ao 

apoio (backing) utilizado 

adaptação Competição, 

predação 

Posição discursiva Escolha declarada da 

hipótese requerida no 

problema proposto e da 

não escolha da outra 

hipótese conforme 

solicitado na atividade. 

Não Não, apenas assinala 

a escolha da hipótese 

1. 

Quadro 22. Análise comparativa dos discursos oral e escrito do aluno 8. 

 

6.4.3 Aluno 9 

  

Após a proposição do problema pela professora o aluno 9 inicia sua participação 

auxiliando o grupo na interpretação do gráfico. O aluno 9, diferentemente do aluno 8, tem 

participação frequente no grupo na tentativa de discutir a resolução do problema. E, de forma 

semelhante a aluna 7, os elementos presentes em seu discurso oral são mais diversificados do 

que no discurso escrito. O aluno busca a interação com os colegas do grupo fomentando a 

discussão e também busca a interlocução junto à professora.  

A seguir apresentaremos na figura 4 a análise do registro escrito do aluno 9 e um 

episódio da discussão com a sua participação no quadro 23. 

 

Quando colocamos a espécie 1 sozinha na zona de baixa maré 60% dela sobrevive e quando 

tem a presença da espécie 2 ela é predada pela outra espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Análise do registro escrito do aluno 9 a partir do layout de Toulmin. 

C 

60% dela sobrevive  

 

Q  

Quando colocamos a espécie 1 sozinha na 

zona de baixa maré 

C  

ela é predada pela outra espécie. 

Q  

quando tem a presenta da espécie 2 
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Quadro 23. Episódio ilustrativo referente à participação oral do aluno 9. 

 

A partir da análise das produções escrita e oral do aluno 9, foi possível verificar que 

várias ideias presentes no discurso oral estão presentes na produção escrita, como a questão 

das condições do experimento em relação ao local em que as espécies 1 e 2 foram colocadas e 

as consequências dessa alteração. Entretanto, a diversidade de elementos tanto em relação ao 

vocabulário específico, quanto aos elementos que compõem a argumentação, é maior no 

discurso oral. Pode-se verificar também muita semelhança em relação à estrutura da produção 

escrita quando comparada à produção do aluno 8, o qual estava sentado ao seu lado, 

entretanto, o aluno 9, diferentemente do aluno 8 conseguiu estabelecer relações diretas entre 

os dois qualificadores modais e suas respectivas conclusões.  

Consideramos válido destacar outro momento (quadro 24) em relação ao discurso oral 

do aluno 9 em um episódio de interação com a professora: 

 

Quadro 24.  Episódio ilustrativo referente à participação oral do aluno 9 em interação com a professora. 

 

Quando a professora faz a leitura de sua produção escrita do aluno ao final da aula, a 

mesma sugere que o aluno faça reformulações, entretanto, o aluno responde não conseguir 

explicar melhor. Fato este muito diferente de sua produção oral, na qual em todas as 

intervenções feitas por colegas ou pela professora, o aluno prontamente buscou elaborar e 

reelaborar seu discurso. 

A seguir é apresentado o quadro 25 com a sistematização das análises comparativas 

em relação aos discursos oral e escrito do aluno 9. 

Autor da 

Fala 

Descrição da fala Tempo 

aluno 9 o.. professora, mas é só uma porque ali fizeram o experimento.. ctamalus ficava na 

parte de cima..e a outra na parte de baixo sozinha..e depois juntava a tetra..clita. Aí 

quando estavam sozinhas ela conseguiam sobreviver.. não importava o negócio do 

clima.. das condições do físicas e na dois 

38´00´´ 

profa ahamm  

aluno 9 na dois elas não conseguiam sobreviver por causa da ausência.. não..por causa da 

presença dos tetra.. clita que eram mais adaptados com o.. .... ah... 

38´27´´ 

profa.. isso..  

aluno 9 porque eles eram mais fortes que a.. ctamalus 38´35´´ 

Autor 

da Fala 

Descrição da fala Descrição expressões 

corporais 

Tempo 

aluno 9 não sei se ta certo.. dirigindo-se para a profa. com 

sua produção escrita 

 

profa. você não consegue explicar isso melhor?  50´05´´ 

aluno 9 não   

profa não?.. então ta bom...  50´08 
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Quadro. 25. Análise comparativa dos discursos oral e escrito do aluno 9 . 

 

 

6.4.4 Aluna 10 

  

Após a proposição do problema pela professora a aluna 10 inicia sua participação 

auxiliando o grupo na interpretação do gráfico a respeito da identificação das duas espécies. 

Entretanto, após esse momento, em grande parte da resolução do problema, a aluna, de modo 

semelhante ao aluno 8, faz colocações a respeito das condições da atividade e não a respeito 

do problema específico. Inicialmente a aluna diz que irá responder que são as duas hipóteses 

porque a aluna 11 disse. Depois, ao ser indagada pela aluna 11 a respeito de qual ela acredita 

ser a hipótese adequada a aluna responde ser a hipótese 1, mas não continua a tentar justificar 

sua escolha. Por esse motivo, de maneira semelhante ao ocorrido na análise do aluno 8, não 

apresentaremos  um episódio da sua participação na discussão, pois a aluna apenas faz 

menção ao conhecimento científico em momentos pontuais sem interação. 

A seguir apresentaremos o registro escrito da aluna 10 e sua respectiva análise na 

figura 5. 

 

Porque da 1ª para 2ª parte da experiência, o ambiente não muda, o que muda foi a presença de 

espécie 2, ou seja ela é uma ameaça para a espécie 1 por causa da competição e predação. 

 

 

Tipologia da Categoria Descrição Discurso Oral Discurso Escrito 

Aspectos linguisticos Pessoa do discurso 1ª pessoa do singular 1ª pessoa do plural 

Tipos de verbos de ação Brigar, mudar, matar, 

falar, sobreviver 

Sobreviver, predar 

Produto Argumentativo Elementos segundo layout 

do argumento de Toulmin. 

Justificativa, refutação, 

conclusão, qualificador 

modal 

Qualificador modal  

Conclusão 

Conceito relacionado ao 

apoio (backing) utilizado 

Competição por 

território, condições 

físicas, sobrevivência 

Predação,  

Posição discursiva Escolha declarada da 

hipótese requerida no 

problema proposto e da 

não escolha da outra 

hipótese conforme 

solicitado na atividade. 

sim Não, apenas assinala a 

escolha da hipótese 1. 
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Figura 5. Análise do registro escrito do aluno 10 a partir do layout de Toulmin. 

 

A partir da análise das produções escrita e oral da aluna 10, várias ideias presentes no 

discurso escrito não estão presentes no discurso oral. Elementos argumentativos foram 

encontrados em maior número no discurso escrito, pois conforme já abordado, foram levados 

em consideração os turnos de fala em que os alunos discutem especificamente a respeito do 

problema. Ao analisarmos a participação oral da aluna em questão, foi possível identificar sua 

preocupação maior em responder a atividade em detrimento de reconhecer o conhecimento 

científico relacionado à resolução do problema, aspecto anteriormente abordado no item 6.1 

relacionado à prática de exposição processual. 

A seguir é apresentado o quadro 26 com a sistematização das análises comparativas 

em relação aos discursos oral e escrito da aluna 10. 

Quadro 26. Análise comparativa relacionada a aspectos dos discursos oral e escrito da aluna 10. 

 

Tipologia da Categoria Descrição Discurso Oral Discurso Escrito 

Aspectos linguisticos Pessoa do discurso 1ª pessoa do singular 3ª pessoa do singular 

Tipos de verbos de ação Ter, ser, mudar, colocar Mudar, ser 

Produto Argumentativo Elementos segundo layout 

do argumento de Toulmin. 

Justificativa Dado, Justificativa, 

Refutação, Apoio 

Conceito relacionado ao 

apoio (backing) utilizado 

adaptação Competição, predação 

Posição discursiva Escolha declarada da 

hipótese requerida no 

problema proposto e da 

não escolha da outra 

hipótese conforme 

solicitado na atividade. 

Sim, inicialmente 

escolhe as duas e 

depois apenas a 1 

Não, apenas assinala a 

escolha da hipótese 1. 

D 
a presença de espécie 2 muda (da 1ª 

para a 2ª parte...) 

A 

por causa da competição e predação. 

J 

ela (espécie 2) é uma ameaça para a espécie 1   

R o ambiente não muda da 1ª para 2ª parte 

da experiência,  
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6.4.5 Aluna 11 

 

Após a proposição do problema pela professora a aluna 11 inicia sua participação já 

verbalizando a sua escolha pela hipótese 1. A aluna 11 tem participação frequente no grupo na 

tentativa de discutir a resolução do problema e auxiliar a aluna 10 na interpretação do mesmo. 

E, de forma diferente do aluno 9, a aluna não busca interlocução com a professora. A aluna é 

citada várias vezes pelos colegas em relação às escolhas e justificativas que faz durante a 

resolução do problema e, no final da atividade, o aluno 8 solicita que a mesma lhe mostre sua 

resposta para que possa comparar à sua.  

A seguir apresentaremos a análise do registro escrito da aluna 11 (figura 6) e um 

episódio da discussão com sua a participação (quadro 27) .  

 

Eu acho que é a 1ª hipótese, pois na primeira experiência, quando colocaram só a espécie Cthamalus 

sozinhas na zona de baixa-maré 60% sobreviveram, mas já na segunda quando colocaram a espécie Cthamalus 

junto com a espécie Tetraclita só 15% sobreviveram, pois com as duas espécies houve competição por comida, 

território e também predação entre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análise do registro escrito da aluna 11 a partir do layout de Toulmin. 

 

Autor 

da Fala 

Descrição da fala Tempo 

profa então vamos lá olha.....se tiver dúvida me chamem 31´40´´ 

Aluna 11 É a primeira  

aluna 7 por que vocês acham que é a primeira? 31´50´´ 

aluno 8 Porque foi a Aluna 11 que falou 31´52´´ 

   

Aluna 11 ah.. ta no gráfico 32´00´´ 

aluna 7 o que que tem no gráfico? 32´02 

Aluna 11 o gráfico fala que elas sobrevivem  

aluno 9 Porque elas brigam por território e aí 32´14´´ 

Aluna 10 porque uma fica embaixo da água   

aluna 11 as duas ficam embaixo da água  

Quadro 27. Episódio ilustrativo referente a participação oral da aluna 11. 
 

C 

60% sobreviveram 

 

Q  

na primeira experiência, quando colocaram 

só a espécie Cthamalus sozinhas na zona de 

baixa-maré 

C  

só 15% sobreviveram 

Q  

na segunda quando colocaram a espécie 

Cthamalus junto com a espécie Tetraclita 

J 

com as duas espécies 

houve competição por 

comida, território e 

também predação entre 

elas. 
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A partir da análise das produções escrita e oral da aluna 11, foi possível verificar que 

várias ideias presentes no discurso oral estão presentes na produção escrita, como a questão 

das condições do experimento e os fatores que influenciaram no experimento. Em relação ao 

discurso oral, a aluna já no início da resolução do problema afirma ser a hipótese 1 a 

adequada e justifica que a resposta para tal escolha estaria no gráfico. Ao fazer tal afirmação, 

a aluna 11 evidencia ter compreendido a relação entre os dados apresentados no gráfico e a 

hipótese 1, sem contudo apresentar justificativas ou qualquer explicação adicional. Ao longo 

de sua participação no grupo a aluna faz contribuições em relação à interpretação do gráfico e 

das duas hipóteses apresentadas no problema, o que se evidencia também em sua produção 

escrita, pois a aluna se detém prioritariamente a explicar as condições do experimento. 

A seguir é apresentado o quadro 28 com a sistematização das análises comparativas 

em relação aos discursos oral e escrito da aluna 11. 

 

Tipologia da Categoria Descrição Discurso Oral Discurso Escrito 

Aspectos linguisticos Pessoa do discurso 1ª pessoa do singular 3ª pessoa do singular 

Tipos de verbos de ação Estar, falar, sobreviver, 

colocar, ameação 

Colocar, sobreviver, 

haver 

Produto Argumentativo Elementos segundo layout 

do argumento de Toulmin. 

Justificativa Justificativa 

Qualificador modal  

Conclusão 

Conceito relacionado ao 

apoio (backing) utilizado 

Adaptação, predação, 

competição, espaço 

(habitat) 

Competição por comida, 

território e predação 

Posição discursiva Escolha declarada da 

hipótese requerida no 

problema proposto e da 

não escolha da outra 

hipótese conforme 

solicitado na atividade. 

Sim Sim 

Quadro. 28 Análise comparativa dos discursos oral e escrito da aluna 11 . 
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6.4.5 Aluna 12 

 

Diferentemente dos demais alunos de seu grupo, após a proposição do problema pela 

professora, a aluna 12 não se manifesta. Suas participações na forma de discurso oral são 

bastante restritas, sendo que a aluna apresenta apenas um turno de fala em relação ao 

problema proposto: as duas estão no mesmo local, só muda (...)(40´20´´) Nessa participação a 

aluna busca contribuir na interpretação das condições do experimento. Por esse motivo não 

apresentaremos um episódio da sua participação na discussão. 

A seguir apresentamos na figura 7 a análise do registro escrito da aluna 12. 

 

Eu acho que é a 1ª hipótese, pois na primeira experiência, a espécie Cthamalus está sozinha e 

60% delas sobrevivem e na segunda experiência quando as duas espécies estão juntas apenas 15% 

das espécie Cthamalus sobrevivem. 

O que prejudicou foram os fatores bióticos, a competição e predação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análise do registro escrito da aluna 12 a partir do layout de Toulmin. 

 

 

Ao compararmos a produção escrita das alunas 11 e 12 são nítidas as suas 

semelhanças, pois há vários elementos iguais principalmente em relação à descrição das duas 

situações do experimento. Vale destacar que as alunas 11 e 12 sentaram lado a lado no grupo. 

Já em relação à participação oral, a aluna 11 teve extensa participação, diferentemente da 

aluna 12, conforme já abordado.  

A partir da análise das produções escrita e oral da aluna 12, vários elementos presentes 

no discurso escrito não estão presentes no discurso oral. A aluna 12 foi a que apresentou 

menor participação oral no grupo. Elementos argumentativos foram encontrados apenas no 

discurso escrito como justificativa, qualificadores modais e conclusões.  

 

C 

60% delas sobreviverem 

 

Q  

na primeira experiência, a espécie 

Cthamalus está sozinha 

C  

apenas 15% das espécie Cthamalus 

sobrevivem. 

 

Q  

na segunda experiência quando as 

duas espécies estão juntas 

J 

O que prejudicou 

foram os fatores 

bióticos, a 

competição e 

predação. 
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A seguir é apresentado o quadro 29 com a sistematização das análises comparativas 

em relação aos discursos oral e escrito da aluna 12. 

 

Tipologia da Categoria Descrição Discurso Oral Discurso Escrito 

Aspectos linguisticos Pessoa do discurso 1ª pessoa do singular 3ª pessoa do singular 

Tipos de verbos de ação Estar, ter Ser, estar, sobreviver, 

prejudicar 

Produto Argumentativo Elementos segundo 

layout do argumento de 

Toulmin. 

- Dado 

conclusão  

qualificador modal 

Conceito relacionado ao 

apoio (backing) utilizado 

- Fatores bióticos, 

competição, predação 

Posição discursiva Escolha declarada da 

hipótese requerida no 

problema proposto e da 

não escolha da outra 

hipótese conforme 

solicitado na atividade. 

não sim 

Quadro 29. Análise comparativa dos discursos oral e escrito da aluna 12 . 

. 

 

Ao analisarmos o grupo 2 de maneira geral, foi possível perceber que os alunos 

apresentam desempenhos bastante distintos em relação aos discursos orais e escritos. Em 

relação aos aspectos linguísticos, todos os alunos utilizaram a 1ª pessoa do singular no 

discurso oral. Já no discurso escrito, parte dos alunos utilizou a 3ª pessoa do singular, o que 

pode indicar tanto um distanciamento do sujeito devido ao tipo de texto requerido ou ao tipo 

de conteúdo a ser trabalhado, quanto também devido ao interlocutor do texto, no caso o 

professor. Os verbos e terminologias utilizados nos discursos orais e escritos não 

apresentaram grande variação, sendo que foi possível identificar que alguns alunos 

apresentaram verbos e palavras semelhantes nos dois registros. Em relação à estrutura 

argumentativa, alguns alunos apresentaram elementos como justificativa, apoio, qualificador 

modal e refutação, entretanto, poucos alunos foram capazes de relacionar minimamente dado 

e conclusão, por meio de uma ou mais justificativas. É valido destacar a presença de vários 

qualificadores modais devido ao fato dos alunos se centrarem nas condições do experimento. 

Em relação à postura discursiva, poucos alunos declararam oralmente a escolha por uma das 

hipóteses, mesmo tendo a realizado no registro escrito. 
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Conforme já abordado no capítulo 2, devido à maior complexidade e exigência 

cognitiva do ato de escrever, esperava-se que os alunos apresentassem discursos orais mais 

completos ou com maior riqueza de elementos que os discursos escritos. Entretanto, alguns 

alunos tiveram sua participação oral restrita à execução da atividade e não à compreensão do 

conhecimento científico relacionado à mesma. Uma das questões apresentadas por Oliveira 

(2009) em seu trabalho foi se a discussão oral ajudaria os alunos no momento do registro 

escrito. Em nosso caso, foi possível identificar que alguns alunos apresentaram elementos 

semelhantes em relação à produção escrita e oral, o que poderia ser uma evidência da 

contribuição. Alguns alunos, como o caso do aluno 9, apresentaram discurso oral mais 

elaborado e estruturado que o discurso escrito, enquanto outros, por apresentarem participação 

mínima nos momentos de discussão, não foi possível analisar seu discurso oral a partir das 

categorias propostas. Entretanto, o que se pode afirmar de maneira geral em relação aos que 

participaram da discussão ativamente, é que apenas parte das ideias e elementos presentes em 

seus discursos orais se encontram presentes em seus registros escritos. 
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CAPÍTULO 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Retomaremos nesta seção, os aspectos mais relevantes de nosso trabalho, os quais 

foram abordados ao longo de sua apresentação.  

Nosso trabalho parte da ideia de relacionar movimentos e práticas epistêmicos com a 

argumentação. Iniciaremos retomando as questões que nortearam nosso trabalho.  

Quanto tempo de aula é utilizado para práticas relacionadas ao conhecimento 

científico?  A forma com que o professor organiza e administra o tempo em relação às 

atividades ocorridas nas aulas de ciências podem fornecer informações importantes a respeito 

de sua prática e da dinâmica discursiva ocorrida. A partir da análise da sequência didática 

segundo a tipologia das práticas presentes, verificamos que seis das práticas identificadas 

previamente correspondiam a práticas de exposição processual, ou seja, ações não ligadas 

diretamente ao conhecimento científico, ou seja, a ações ligadas à cultura escolar e que se 

relacionam a orientações e regras relacionadas ao andamento da aula, o “fazendo a escola ou a 

aula” (doing the lesson) e que apenas três das práticas correspondiam a práticas científicas 

escolares, as quais se relacionam diretamente ao conhecimento científico.  

Analisando a sequência didática como um todo, verificamos que a aula teve 

predomínio das práticas de exposição processual, que correspondeu a 57% da sequência 

didática, já as práticas científicas escolares representaram 43 %. Entendemos que as ações de 

exposição processual fazem parte da cultura escolar e abrangem conteúdos procedimentais 

que fazem parte do andamento e rotina das aulas. Entretanto, é fundamental que tais ações não 

absorvam grande parte da aula e comprometam o que deveria ser o grande objetivo de uma 

aula de ciências, que deveria ser o trabalho a partir de práticas científicas escolares. Ao 

incentivar e fundamentar as aulas de ciências somente em ações de exposição processual, o 

professor estaria estimulando ações mecânicas dos alunos, formas não reflexivas e acríticas de 

participação. Ou seja, a aula de ciências se tornaria um “teatro”, uma encenação de perguntas 

e respostas prontas, em que os alunos dariam as respostas esperadas, produzindo assim uma 

falsa avaliação de aprendizado ao professor.  

Concordamos com Jimenez-Aleixandre, Bugallo Rodriguez e Dusch (2000) e Sasseron 

e Carvalho (2013) que as aulas de ciências devam ser privilegiadas a resolução de problemas 

e a investigação de situações que possibilitem o “fazendo Ciência” (doing science) oferecendo 
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aos alunos a possibilidade de participarem de práticas próprias da construção do 

conhecimento científico. 

Gostaríamos de destacar que optamos por utilizar a categoria intitulada práticas 

científicas escolares e não a categoria “fazendo Ciência”, conforme abordado em Jimenez-

Aleixandre, Bugallo Rodriguez e Dusch (2000) em nosso primeiro sistema analítico por 

entendermos que as práticas científicas escolares não incluem somente operações 

epistemológicas, como no caso da categoria “fazendo Ciência”. As práticas científicas 

escolares incluiriam atividades de natureza epistêmica e também não epistêmica, ou seja, não 

relacionadas diretamente com a construção do conhecimento científico, pois abrangeriam 

ações que são preliminares à própria construção do conhecimento científico que seriam a 

identificação e compreensão de terminologias, definições, processos e fenômenos.  Em nosso 

caso corresponderia ao momento em que os alunos estariam na primeira parte da aula 

revisando as definições de fatores bióticos, abióticos, costão rochoso, zonação, os quais são 

conceitos fundamentais para a resolução do problema proposto. Parte dessas do que 

denominamos práticas científicas escolares corresponderia ao que Sasseron e Carvalho (2013) 

denominam como dimensão estruturante do trabalho investigativo, os quais demostram os 

elementos em cena na investigação de um problema e a estruturação das ideias explicitadas. 

Estes estariam relacionados ao que a autora denomina como categoria dos propósitos do 

professor de “retomada de ideias já discutidas” e que corresponderia aos indicadores de 

alfabetização científica de seriação, classificação e organização de informações. 

 

Quais movimentos e práticas epistêmicos emergem nas interações discursivas entre 

professor e alunos em aulas de ciências? 

 Em relação aos movimentos e práticas epistêmicas, de maneira geral, foi possível 

constatar que os movimentos epistêmicos se configuram com uma análise mais geral do 

processo discursivo e que engloba as interações discursivas ao longo de toda aula. Já as 

práticas epistêmicas permitem uma análise mais específica em relação à prática do professor. 

Primeiramente em relação ao conceito de movimento epistêmico, entendemos que os 

movimentos epistêmicos possam se enquadrar no contexto da epistemologia prática o que 

pressupõe que interações com o professor e entre os alunos influenciariam a direção do 

aprendizado em uma aula de ciências. Portanto, acreditamos que, tanto professores quanto 

alunos sejam capazes de serem autores de movimentos epistêmicos, pois ambos podem 
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promover ações como questionamentos, solicitações e orientações significativas para seu 

avanço intelectual favorecendo a adoção de determinadas práticas epistêmicas.  

Na primeira parte da sequência, verificamos que a professora se utiliza 

primordialmente dos movimentos de elaboração e confirmação. Identificamos também uma 

relação cíclica em relação à tipologia de movimentos conferindo um ritmo para as interações. 

A professora realiza movimentos epistêmicos de elaboração – confirmação, e caso a resposta 

seja correta e suficiente, passa a uma nova elaboração. Caso contrário, ocorre a sequência 

elaboração – reelaboração – confirmação, em que a professora requisita que os alunos 

refaçam suas explicações e, caso estejam corretas, há o movimento de confirmação para poder 

dar continuidade a aula. Ao final de uma sequência de movimentos de elaboração – 

confirmação, em que fatores são elencados pelos alunos em relação a um determinado 

conceito, a professora faz o movimento epistêmico de síntese para mudar para outro conceito. 

Na segunda parte da sequência, verificamos que a professora se utiliza primordialmente dos 

movimentos de instrução e elaboração.  

Diferentemente da primeira parte, em que o movimento epistêmico mais frequente foi 

o de elaboração, na segunda parte o movimento mais frequente foi o de instrução. 

Acreditamos que, como nessa parte os alunos devem discutir e resolver um problema, as 

ações da professora compreenderam orientações pontuais em relação ao que os alunos 

deveriam fazer a fim de resolverem o problema em questão.  Ao analisarmos a segunda parte 

como um todo em relação aos movimentos epistêmicos, podemos verificar que o início dessa 

parte é marcado pela presença de movimentos de instrução – elaboração e também de 

instrução – elaboração – confirmação. Ao executar os movimentos de elaboração e 

confirmação, a professora permite que os alunos possam verificar se estão acompanhando as 

instruções, podendo servir também como uma ferramenta de avaliação para a professora. 

Foram encontramos movimentos epistêmicos dos alunos apenas na segunda parte da aula, o 

que se justifica, pois nesse momento esperava-se que os mesmos realizassem ações de 

natureza epistêmica epistêmicas para que pudessem resolver o problema proposto. De modo 

geral o número de movimentos epistêmicos realizados pelos alunos é bastante inferior ao 

número de movimentos realizados pela professora. Pode-se perceber que os movimentos dos 

alunos destinam-se prioritariamente à escolha da hipótese adequada e a interpretação do 

experimento. Já a professora tem seus movimentos centrados na elaboração de explicações 

relacionados à escolha da hipótese. 



97 

 

Em relação às práticas epistêmicas, verificamos que na primeira parte da aula a 

professora utiliza apenas práticas categorizadas como genéricas, sendo que, primordialmente 

se utiliza de práticas epistêmicas de verificação do conhecimento e estímulo a ideias, ambas 

classificadas nas categorias de práticas genéricas com objetivo de estimular o diálogo. É 

válido destacar que, em relação à verificação do conhecimento, apesar de ser uma prática de 

estímulo ao diálogo, em alguns momentos a professora se utiliza de perguntas retóricas, em 

que na realidade, a resposta já é esperada e não há espaço para a participação dos alunos, o 

que poderia se configurar como uma prática de exposição processual. Já na segunda parte da 

sequência a professora utiliza uma variedade bem superior de práticas epistêmicas, com 

destaque às práticas de problematização, em que a professora subdivide o problema a ser 

investigado em outras questões a serem respondidas e que ajudarão os alunos na resolução do 

problema proposto pela sequência didática, bem como as práticas epistêmicas de estruturação 

do texto, atenção ao interlocutor e correção ortográfica.  

Comparando as duas partes das aulas quanto à variedade das práticas epistêmicas, na 

primeira parte foram utilizadas pela professora apenas práticas epistêmicas do tipo genéricas, 

já na segunda parte houve o uso de uma variedade maior, sendo estas de categorias genéricas 

e específicas. Os alunos tiveram a oportunidade de, ao resolver o problema, discutirem acerca 

as hipóteses que poderiam escolher o que provavelmente estimulou o uso de práticas 

epistêmicas específicas de esclarecimento do problema e de construção de argumentos.  

Outro aspecto relevante a ser destacado foi a relação encontrada entre movimentos 

epistêmicos e práticas epistêmicas. Constatamos que o mesmo movimento epistêmico pode 

estar relacionado a práticas epistêmicas diferentes. Os movimentos epistêmicos de elaboração 

estão em sua maioria relacionados à práticas epistêmicas de verificação do conhecimento, 

seguidos de estímulo a ideias, problematização e formulação de hipóteses. 

 

Movimentos e práticas podem contribuir para a elaboração de argumentos? De que 

maneira?  

A escolha pela análise do processo argumentativo se pauta na tentativa de superar as 

análises da estrutura argumentativa, já realizadas em trabalho anterior (Valle, 2009) e por 

considerarmos ser uma forma mais adequada à comparação em relação aos movimentos e 

práticas epistêmicos, os quais são interativos e dialógicos, objetivando, portanto, que a 

argumentação analisada se enfoque no processo e não no produto argumentativo.  Entretanto, 
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consideramos importante mantermos as categorias de Toulmin (2001) em relação ao layout do 

argumento, já que nos utilizamos dos significados atribuídos a cada elemento tanto nas 

discussões como também na identificação da estrutura argumentativa nos registros escritos. 

Ao analisarmos os movimentos e práticas epistêmicos da professora e do processo 

argumentativo dos alunos, verificamos que, na primeira parte, não foi possível identificar o 

processo argumentativo dos alunos, pois nessa fase os alunos apresentaram somente 

afirmações simples sem justificativas, o que não consideramos como argumentação, pois 

utilizamos a definição empregada por Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008) e Beland & 

McNeill (2010), sendo a argumentação um fragmento de discurso em que uma conclusão é 

justificada. 

Na segunda parte da aula foram encontradas 22 práticas epistêmicas relacionadas à 

construção de argumentos, as quais se relacionam principalmente à avaliação do argumento e 

à verificação da interpretação de dados/evidências. Acreditamos que isso se deva ao fato dos 

alunos destinarem boa parte do tempo de discussão centrados na interpretação dos dados do 

gráfico, bem como nas suas relações com os conceitos de sobrevivência e competição. E ao 

analisarmos o processo argumentativo dos alunos, identificamos que a maior parte é 

correspondente aos graus de complexidade 1 e 2, em que os alunos fazem afirmações e as 

justificam ou que os alunos questionam as conclusões do outros. A frequência baixa dos 

processos argumentativos de complexidade 3 e 4 podem refletir a dificuldade do alunos em 

avaliar e reelaborar suas justificativas, já que, os alunos passam boa parte da aula 

questionando as opiniões uns dos outros em relação à escolha da hipótese correta, mas não 

elaboram justificativas para defender suas escolhas. 

Se restabelecermos a autoria humana e readmitirmos a incerteza e a possibilidade de 

argumento, poderemos auxiliar estudantes a adquirir uma ideia de ciência não fabricada 

(SUTTON, 1998). Os movimentos e práticas argumentativos identificados na segunda parte 

da aula possibilitaram a elaboração de processos argumentativos de complexidade 1 e 2 

prioritariamente, e de registros escritos, os quais se caracterizaram por terem poucas 

justificativas, além de se pautarem mais na descrição do experimento do que em justificar 

propriamente a escolha da hipótese e também em justificar a não escolha da outra hipótese, 

conforme solicitado. Acreditamos que isso possa ter ocorrido pelo fato de que a sequência 

trazia hipóteses prontas, com o objetivo de facilitar a escolha e posterior elaboração de 

justificativas pelos alunos. Entretanto, esse formato da sequência didática também pode ter 

contribuído para os alunos dedicarem boa parte do tempo apenas buscando a hipótese correta. 
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Nesse sentido, sugerimos como possível alteração na sequência que o professor, antes de 

entregar a atividade, estimule os alunos a, em grupo, discutir a respeito de suas próprias 

hipóteses em relação ao problema proposto.   

 

Existem diferenças em relação aos discursos oral e escrito produzidos? 

 

Segundo Carvalho (2004) falar, ouvir e procurar uma explicação sobre os fenômenos, 

depois escrever e desenhar, isto é, se expressar em diversas linguagens, solidifica e 

sistematiza os conceitos aprendidos. Uma boa aula de ciências deveria, portanto trabalhar, o 

ouvir, o falar e o escrever. Em nosso trabalho, ao analisarmos comparativamente os discursos 

orais e escritos dos alunos durante a resolução do problema proposto, foi possível identificar 

desempenhos bastante distintos em relação aos discursos orais e escritos. De maneira geral, 

espera-se dos alunos um desempenho melhor em relação à sua produção oral do que a escrita 

devido à complexidade maior desse tipo atividade. Entretanto, alguns alunos tiveram sua 

participação oral restrita à execução da atividade e não à compreensão do conhecimento 

científico relacionado à mesma. Uma das questões apresentadas por Oliveira (2009) em seu 

trabalho foi se a discussão oral ajudaria os alunos no momento do registro escrito. Em nosso 

caso, foi possível identificar que alguns alunos apresentaram elementos semelhantes em 

relação à produção escrita e oral, o que poderia ser uma evidência da contribuição. A maioria 

dos alunos apresenta discurso oral mais elaborado e estruturado que o discurso escrito, o que 

se justificaria pelo esforço cognitivo maior requerido na produção escrita. 

Já alguns alunos, apresentaram participação mínima nos momentos de discussão, e por 

esse motivo apresentaram registros escritos com maior número de elementos. Destes alunos 

foi evidenciada também a postura de somente se preocuparem em responder a atividade, sem 

se mobilizarem a questionar ou efetivamente compreender o problema proposto, 

caracterizando para esses alunos como uma atividade puramente de exposição processual. 

Entretanto, o que se pode afirmar de maneira geral, em relação aos que participaram da 

discussão ativamente, é que apenas parte das ideias e elementos presentes em seus discursos 

orais se encontram presentes em seus registros escritos. 

A partir dessa perspectiva, podemos concluir que uma mesma atividade pode 

promover ações de natureza epistêmica em alguns alunos, os quais podem ser traduzidos em 

movimentos epistêmicos e argumentos, como também pode ser uma atividade simplesmente 
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de exposição processual para outros alunos, os quais podem apenas repetir frases e copiar 

registros, atuando de maneira acrítica. Isso possivelmente se deve ao fato de que nem todos os 

alunos identificam a atividade como efetivamente um problema a ser resolvido, por não 

identificarem os conceitos básicos e/ou dados necessários para que o problema seja resolvido, 

devido a outros fatores de interação seja com os textos disponibilizados, ou ainda questões 

específicas em relação à dinâmica de interação com o professor e/ou com os outros alunos. 

Segundo Heras (1993) os espaços criados na sala de aula durante o ano letivo são constituídos 

por “espaços interacionais” específicos, marcados por padrões de organização de tempo, 

espaço, propósito, normas de interação, ações e práticas discursivas. Nesse sentido 

acreditamos que cabe ao professor, identificar tais alunos ao longo das aulas e buscar 

diversificar as atividades de modo que esses alunos sejam estimulados a participarem 

ativamente das discussões e das produções escritas. 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Acreditamos que a sequência didática proposta, a qual foi elaborada a partir de um 

experimento real, aproximou os alunos do fazer científico, pois permitiu que grande parte dos 

alunos reconhecesse o problema, já que o grupo de alunos em questão havia realizado um 

estudo de campo prévio em um ambiente semelhante. Os alunos de maneira geral, por meio 

das interações discursivas, e do papel mediador do professor, foram capazes de identificar os 

dados, organizar as informações e escolher qual seria a hipótese adequada para que 

posteriormente pudessem elaborar registros escritos. 

Nosso trabalho evidencia uma problemática de que integrar a argumentação em sala de 

aula é tarefa difícil tanto para o professor quanto para os alunos e exige que alunos e 

professores assumam diferentes posturas em sala de aula tanto em relação à oralidade quanto 

à escrita (KUHN E REISER, 2006). Se o conhecimento é apresentado como um conjunto de 

fatos estáveis e isolados, não há a necessidade de questionar as informações fornecidas pelo 

professor ou pelo livro didático. Para tanto, é necessário permitir que os alunos possam 

discutir a partir de problemas propostos, apresentar hipóteses e evidências, formular 

justificativas e acima de tudo, que professor e alunos não atuem de forma passiva em sala de 

aula, respondendo a questionários fechados com gabaritos prontos e sim possam ser autores, 
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cujas ações possam se traduzir em movimentos e práticas epistêmicos e que sejam 

coparticipantes do processo argumentativo nas aulas de ciências. 

 Acreditamos que estimular o professor a promover estratégias que incluam 

movimentos e práticas epistêmicos nas aulas de ciências possa contribuir para melhorar sua 

prática, no sentido de planejar, organizar suas aulas e promover situações que estimulem a 

realização de práticas científicas escolares e atividades que permitam aos alunos participarem 

ativamente como autores de práticas de natureza epistêmica que os aproximem da construção 

do conhecimento científico.  

 

 

 



102 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALMEIDA, V.F. Importância dos costões rochosos nos ecossistemas costeiros. Cadernos de 

Ecologia aquática. n.3, v.2, p.19-32, 2008. 

 

ANDERSON, C.W. Teaching science for motivation and understanding. Michigan State 

Universit, 2003.  Disponível em www.msu.edu/~andya/TEScience/Assets/Files/TSMU.pdf 

  

ANDRADE, M. L. C. V. DE O. Língua: modalidade oral/escrita. In: Universidade Estuadual 

Paulista UNESP. Prograd. Caderno de formação: formação de professores didática geral. 

São Paulo: Cultura Acadêmica, p. 50-67, v. 11, 2011. 

 

ARAÚJO, A.O. O uso do tempo e das práticas epistêmicas em aulas práticas de química. 

2008. 141f. Dissertação (mestrado em Educação) Faculdade de Educação – UFMG, Minas 

Gerais, 2008. 

 

ARCO-VERDE, Y.F.S. Tempo escolar e organização do trabalho pedagógico. Em Aberto, 

Brasília, v. 25, n. 88, p. 83-97, 2012. 

 

ARETI, B. A;  MUNFORD, D. Novas formas de fazer a lição em uma sala de aula de ciências 

da natureza: um estudo de práticas sociais relacionadas à escrita In: Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências – VII ENPEC,  p.13-18, 2009. 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.   

 

________. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2004. 

 

________.; VOLOCHINOV, V. N. Marxismo de filosofia da linguagem. Problemas 

fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara 

Frateschi Vieira, 6 ed. São Paulo: HUCITEC, 1992. 

 

BARGALLÓ, C.M.; PRAT, A. Favorecer la argumentación a partir de la lectura de textos. 

Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, n;. 63, p.39-49, 2010. 

 

BARROS, M. A. A Evolução das Concepções dos Estudantes Secundários sobre Visão 

em Situação de Ensino. Dissertação (Mestrado Educação), Instituto de Física. Faculdade de 

Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade de São Paulo. São Paulo:  

USP, 1996 

 

BARROS, J.P.P. Constituição de “sentidos” e “subjetividades”: aproximações entre  

Vygotsky e Bakhtin. ECOS, Estudos Contemporâneos da Subjetividade, v.1, n.2, 

2012.  

 

BERLAND, L. K; MCNEILL, K. L. A learning progression for scientific argumentation: 

Understanding student work and designing supportive instructional contexts. Science 

Education, n. 94, v.5, p. 765-793, 2010. 

 

BILLIG, M. Arguing and thinking. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 

 

http://www.msu.edu/~andya/TEScience/Assets/Files/TSMU.pdf


103 

 

BLOOME, D; PURO, P; THEODOROU, E. Procedural display and classroom lessons. 

Curriculum Inquiry, v.19, p.265– 291, 1989. 

 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação: Uma Introdução à 

Teoria e aos Métodos. Coleção Ciências da Educação, v.12. Porto: Porto Editora, 1994. 

 

BOZELLI, F.C; NARDI, R. Interações discursivas e o uso de analogias no ensino de física. 

Investigações em Ensino de Ciências, v.17, n.1, p. 81-107, 2012. 

 

BOYD, R., GASPER, P., TROUT, J. D. (EDS.). The philosophy of science. Cambridge, 

MA:MIT Press, 1991. 

 

CANDELA, A. A construção discursiva de contextos argumentativos no ensino de ciências. 

In: COLL, C. & EDWARDS, D. (Org.) Ensino, aprendizagem e discurso em sala de aula. 

Porto Alegre: ArtMed, p. 143-169, 1998. 

 

____________.  Students' participation as co-authoring of school institutional practices. 

Culture & Psychology, v. 11, n. 3, 321-337, 2005. 

 

CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D.; Formação de professores de ciências – 

Tendências e inovações. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

CARMO, A. B; CARVALHO, A.M.P.. Multiplas linguagens e a matemática no processo de 

argumentação em uma aula de física: análise dos dados de um laboratório aberto. 

Investigações em Ensino de Ciências, v. 17, n. (1), p. 209-226, 2012. 

 

CAPECCHI, M. C. V. M.; CARVALHO, A. M. P. Argumentação em uma aula de 

conhecimento físico com crianças na faixa de oito a dez anos. Investigações em Ensino de 

Ciências, v. 5, n. 3, 2000. 

  

CARLSEN, W. S. Language and science learning. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), 

Handbook of research on science education Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates., pp. 

57-74, 2007. 

 

CAVAGNETTO, A., HAND, B. The Importance of Embedding Argument Within Science 

Classrooms. In Perspectives on Scientific Argumentation: Theory, Practice and Research 

New York, NY: Springer, 2012. 

 

CAZDEN, C.B. Classroom Discourse: The Language of Teaching and Learning, 

Portsmouth, NH: Heinemann, 2001.  

 

CHRISTODOULOU, A; OSBORNE, J. Epistemic features of science teachers’talk: 

comparing the discursive practices of two science teachers. In, Bruguière, C., Tiberghien, A. 

and Clément, P. (eds.) Science Learning and Citizenship (Science Learning and Citizenship, 

European Science Education Research Association, p.8-14, 2012. 

 

COBB, P., CONFREY, J., DISESSA, A., LEHRER, R. & SCHAUBLE L. Design 

experiments in educational research. Educational Researcher, n.32, v.1, p. 9-13, 2003. 

 



104 

 

COUTINHO, R. Bentos de Costões Rochosos. In: PEREIRA, R.C. Biologia Marinha. Rio de 

Janeiro : Interciências, 2002, 382p. 

 

 

de VRIES, E., LUND, K., MICHAEL, B. Computer-mediated epistemic dialogue: 

Explanation and argumentation as vehicles for understanding scientiÞc notions. Journal of 

the Learning Sciences, v.11, n.1, 63-103, 2002. 

 

DENZIN, N.K.; LINCOLN, Y.S. Introduction: the discipline and practice of qualitative 

research. In: DENZIN, N.K.; LINCOLN, Y.S.(eds.), Handbook of qualitative research. 

Thousand Oaks: Sage Publications, 2000. 

 

DRIVER, R., LEACH, J., MILLAR, R. & SCOTT, P.Young People’s Images of Science, 

Open University Press, Buckingham, 1996. 

 

DRIVER, R; NEWTON, P. Establishing the norms of a scientific argumentation in 

classrooms. ESERA Conference, Setembro, Roma, 1997. 

 

DRIVER, R.; NEWTON, P.; OSBORNE, J. The place of argumentation in the pedagogy of 

school science. International Journal of Science Education, v.21, n.5, p. 556 – 576, 1999. 

 

__________. Estabilishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science 

Education, v.84, n.3, p. 287-312, 2000. 

 

DUSCHL, R. A. Restructuring science education. The importance of theories and their 

development. New York: Teachers’ College Press, 1990. 

 

___________; OSBORNE, J. Supporting and promoting argumentation discourse in science 

education. Studies in Science Education, v.38, p.39–72, 2002. 

 

___________; GRANDY, R. (EDS.) Teaching Scientific Inquiry: Recommendations for 

Research and Implementation. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers, 2008. 

 

ENGLE, R. A., CONANT, F. R. Guiding principles for fostering productive disciplinary 

engagement: Explaining an emergent argument in a community of learners classroom. 

Cognition and Instruction, v.20, n.4, p.399-483, 2002. 

 

ERDURAN, S. Promoting ideas, evidence and argument initialscience teacher training. 

School Science Review, 87,  45-50, 2006. 

 

ESPINET, M., IZQUIERDO, M., BONIL, J.  RAMOS, L. The role of language in modeling 

the natural world: Perspectives in science education. In B. Frazer, K.Tobin & C. McRobbie 

(Eds). Second International Handbook of Science Education, New York: Springer, 2012. 

 

FELLOWS, N. J. A window into thinking: using student writing to understand conceptual 

change in science learning. Journal of Research in Science Teaching, v.31, 985-1001, 1994.  

 

FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2002. 
 



105 

 

__________.; KOCH, I.G. Linguística textual: introdução. 2.ed. São Paulo: Editora Cortez, 

2003, 140 p. 

 
___________.Oralidade e escrita: perspectivas para o ensinode língua materna. 5. ed. São 
Paulo: Cortez, 2005. 
 
 

FREITAS, M.T.A. Vygotsky e  Bakhtin.  Psicologia e Educação: um intertexto. São 

Paulo: Ática, 1996. 

 

GEE, J. P. Language in the science classroom: Academic social languages as the heart of 

school-based literacy. In. E. W. Saul (Ed.). Crossing Borders in Literacy and Science 

Instruction. Arlington, VA: NSTA Press, 2004. 

 

GUISASOLA J.; FURIÓ C.; CEBERIO, M. Science Education based on developing guided 

research, in  Science Education in Focus, Thomase M V ed, Nova Science Publisher, p. 55-

85, 2008. 

 

HAMZA, K; WICKMAN, P.O Beyond Explanations: What Else Do Students Need to 

Understand Science? Science Education, n.93, p.1026–1049, 2009. 

 

HENAO, B.L.; STIPCICH, M.S. Educacion en ciencias y argumentacion: la perspective de 

Toulmin como possible respustea a lãs demandas y desafios contemporaneous para la 

enseñanza de las Ciências Experimentales. Revista Electrónica de Enseñanza de las 

Ciências, v.7, n.1, p.47-62, 2008. 

 

HOFER, B. Personal epistemology research: Implications for learning and instruction. 

Educational Psychology Review, n. 13, v.4, p. 353-382, 2001. 

 

HOGAN, K., COREY, C. Viewing classrooms as cultural contexts for fostering scientiÞc 

literacy. Anthropology & Education Quarterly, v.32, n.2, p.214-243, 2001. 

 

HUTHMACHER, F. B. A linguagem entre o devir e a alienação. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós graduação em Psicologia Clínica da PUC, 103p, 2011. 

 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE M.P., BUGALLO RODRÍGUEZ A. E DUSCHL R.A. ‘Doing the 

lesson’ or ‘Doing Science’: Argument in High School Genetics. Science Education. v.84. 

p.757-792. 2000. 

  

______________.; DÍAZ, J. B. Discurso de aula y argumentación en la clase de ciencias: 

cuestiones teóricas y metodológicas. Enseñanza de las Ciencias, v.21 n.3, p. 359-370, 2003.  

 

______________.;REIGOSA, C. Contextualizing practices across epistemic levels in the 

Chemistry laboratory. Science Education. n.90, p.707-733, 2006. 

 

______________.;; ERDURAN, S. Designing argumentation learning environments. In S. 

Erduran & M. Jimenez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: 

Perspectives from classroom-based research, , New York: Springer, p.91-116, 2008.  

 



106 

 

______________.;; AGRASO, M. F. A argumentação sobre questões sociocientíficas: 

processos de construção e justificação do conhecimento em sala de aula. Educação em 

Revista, v. 43, p. 13-33, 2006. 

 

KELLY, G. J.; CHEN, C. The sound of music: Constructing Science as Sociocultural 

practices through oral and written discourse. Journal of Research in Science Teaching, 

v.36, n.8, p.883-915, 1999. 

 

KELLY, G.J.; TAKAO, A. Epistemic Levels in Argument: An Analysis of University 

Oceanography Students' Use of Evidence in Writing. Science Education, v.86, n.3 p.314-

342, 2002. 

 

KELLY, G. J. Inquiry, activity, and epistemic practice. In R. Duschl & R. Grandy 

(Eds.),Teaching scientific inquiry: Recommendations for research and implementation (pp. 

99–117; 288–291. Rotterdam: Sense Publishers, 2008. 

 

KELLY, G.J.; DUSCHL, R.A. Toward a research agenda for epistemological practices in 

science education. In: Annual meeting of the national association of research in science 

teaching. 75., 2002, New Orleans. Proceedings of the NARST Annual Meeting. Reston: 

NARST, 2002. 

 

KLEIMAN. Angela. Preciso “ensinar” o letramento? Não basta ensinar a ler e a escrever? 

Ministério da Educação, 2005. 

 

KLEIN, P.D. Reopening inquiry into cognitive processes in writing to learning. Educational 

Psycology Review, v.11, n.3, 1999. 

 

KNORR CETINA, K. Epistemic cultures. How the sciences make knowledge. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1999. 

 

KOCK, A. E.; ECKSTEIN, S.G. Improvement of reading comprehension of physics texts by 

students' question formulation. International Journal of Science Education, v.13, p.473-

485, 1991. 

 

HALLIDAY, M.A K., MARTIN, J.R. Writing Science: Literacy and Discursive Power. 

London: University of Pittsburgh Press, 1993. 

 

KUHN, D.  Thinking as Argument. Hardvard Education Review, v.62, n.2, p.155-178, 

1992. 

 

KUHN, D. Science as an argument: Implications for Teaching and Learning Scientific 

Thinking. Science Education, v.77, n.3, p.319-337, 1993. 

 

KUHN, L.; REISER, B. Structuring Activities to Foster Argumentative Discourse. 

American Educational Research Association. San Francisco, California. 2006. 

 

LAWSON A. E. What does Galileo’s Discovery of Jupter’s Moons Tell Us About the Process 

of Scientific Discovery? Science & Education, n.11, p. 1-24 , 2002. 

 



107 

 

LEAL, T.F;  LUZ, P. S. Produção de textos narrativos em pares : reflexões sobre o processo 

de interação. In: ANPED, 23, 2000, Caxambú. Anais. 2000. 

 

LEITÃO, S.; ALMEIDA, E.G.S. A Produção de Contra-Argumentos na Escrita Infantil. 

Psicologia: Reflexão e Crítica, v.13, n.3, p.351-361, 2000. 
 

LEITÃO, S. Argumentação e desenvolvimento do pensamento reflexivo. Psicologia: 

Reflexão e Crítica (UFRGS. Impresso), v. 20, p. 454-462, 2007. 

 

LEMKE, J.L. Talking science: language, learning and values. Norwood, New Jersey: 

Ablex Publishing, 1990. 

 

_________. Investigar para el futuro de la educación científica: nuevas formas de aprender, 

nuevas formas de vivir. Enseñanza de las Ciencias. v.24, n.1, p.5 – 12, 2006.  

 

LIDAR, M; LUNDQVIST, ; OSTMAN, L. Teaching and learning in the science classroom: 

the interplay between teachers’ epistemological moves and students’ practical epistemology. 

Science Education. 90:148-163, 2005. 

 

LITTLE, C.; KITCHING, J.A. The Biology of Rocky Shores. Oxford : University Press Inc., 

2000. 240p. 

 

LÜDKE, M. E ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.  

São Paulo: EPU, 1986. 

 

LUNDQVIST, E., ALMQVIST, J. & OSTMAN, L. Institutional Traditions in Teachers' 

Manners of Teaching. Cultural Studies of Science Education, v. 7, n.1, p.111-127, 2012. 

 

LUNDQVIST, EVA; ALMQVIST, JONAS; ÖSTMAN, LEIF Epistemological Norms and 

Companion Meanings in Science Classroom Communication. Science Education, N.93, 

P.859– 

874, 2009. 

 

MALONEY, J; SIMON, S. Mapping children’s discussions of evidence in science to assess 
collaboration and argumentation. International Journal of Science Education v. 28, n. 
15, 2006, p. 1817–1841. 
 
MARCUSCHI. L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 5. ed. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
 
_________. Gênero e léxico na produção textual. In: Simpósio de Lingua portuguesa e 
literatura interseções, Belo Horizonte. Belo Horizonte: PUC Minas/, 2003 
 
_________. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2008. 
 

MARTINS, I. Retórica, ciência e ensino de ciências. In: ALMEIDA, M. J. P. M. & SILVA, 

H. C. (Orgs.) Linguagens, leituras e ensino da ciência. Campinas, SP: Graf. FE/UNICAMP, 

2000. 

 



108 

 

MASI, B. P. & ZALMON, I. R. Zonação de comunidade bêntica do entremarés em molhes 

sob diferentes hidrodinamismo na costa norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Revista 

Brasileira de Zoologia, n.25, v.4, p.662-673, 2008.   

 

MASSERON, C. Présentation. Pratiques, v. 92, p. 3-4. 1996. 

 

MATTOS, N.S; GRANATO, S.F. Regiões Litorâneas - Coleção Projeto Ciência. Editora: 

Atual. 2009, 64 P. 

 

MCDONALD, S; & KELLY. G.J. Beyond Argumentation: Sense Making Discourse in the 

Science Classroom. In M. S. Khine (ed.), Perspectives on Scientific Argumentation: 

Theory, Practice and Research (pp. 265-281). Springer, 2012. 

 

_____________; SONGER, N. Enacting classroom inquiry: Theorizing teachers’ conceptions 

of science teaching. Science Education, 92, 973–993, 2008. 

 

MEYERSON, M.J et al. Science vocabulary knowledge of third and fifth grade students. 

Science Education, v.75, p.419-428, 1991. 

 

MONK, M.E OSBORNE, J. Placing the History and Philosophy of Science on the 

Curriculum: A Model for the Development of Pedagogy. Science Education, v.81, n.4 p.405-

424, 1997. 

 

MORATO, E. M. Vigotski e a perspectiva enunciativa da relação entre linguagem, cognição e 

mundo social. Revista Educação & Sociedade, Campinas-SP, v. 21, n. 71, p. 149-165, 2000. 

 

MORTIMER, E.F; MACHADO, A. H. Química para o ensino médio, v. 1. São Paulo: 

Scipione, 2002. 

 

MORTIMER, E.F.; SCOTT, P.H. Atividade Discursiva nas Salas de Aula de Ciências: Uma 

Ferramenta Sociocultural para Analisar e Planejar o Ensino. Investigações em Ensino de 

Ciências, v.7, n.3, p.7-18, 2002. 

 

MUNFORD, D.; Zembal-Saul, C. Situated Argumentation: Bringing Scientific 

Argumentation into the Context of School Science. In: Annual Meeting of the National 

Association of Research on Science Teaching, Philadelphia, 2003. 

 

NASCIMENTO, S. S.; VIEIRA, R. D. Contribuições e limites do padrão de argumento de 

Toulmin aplicado em situações argumentativas de sala de aula de ciências. Revista Brasileira 

de Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 1-20, 2008. 

 

NORRIS, S.P.; PHILLIPS, L.M. Interpreting pragmatic meaning when reading popular 

reports of science. Journal of Research in Science Teaching, v.31, p.947-967, 1994. 

 

__________. How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy. Science 

Education, v.87, pp. 224–240, 2003. 

 

NYBAKKEN, J.W. Marine Biology: an ecological approach, 4. ed., Califórnia : Addison 

Wesley, Longman, 1997,481p. 

 



109 

 

OLIVEIRA, C. M. A. e CARVALHO, A. M. P. Escrevendo em aulas de ciências. Ciência & 

Educação. v. 11, n. 3, p. 347-366, 2005.  

 

OLIVEIRA, C. M.A. Do discurso oral ao texto escrito nas aulas de ciências - 200. 234f. Tese 

(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2009. 

 

ORLANDI, E. P.; Discurso e Leitura. São Paulo: Cortez; Campinas, 1993. 

 

__________. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis: 

Vozes, 1996. 149p. 

 

__________.  Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes,  

2001. 

 

OSBORNE, J.; ERDURAN, S.; SIMON, S. Enhancing the quality of argumentation in 

science classrooms. Journal of Research in Science Teaching, v.41, n.10, p.994-1020, 2004. 

 

OSBORNE, J.; MACPHERSON, A.; PATTERSON, A. Theoretical premises of study os 

argumentation: introduction. In: Perspectives on Scientific Argumentation. Khine, Myint 

Swe (Ed.) 2012, 292 p. 

 
PACÍFICO, S. M. R. Argumentação e autoria: o silenciamento do dizer. Ribeirão Preto, 
2002. 190p.Tese Doutorado em Psicologia Educacional – Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2002.  
 
PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento; tradução: Eni P. Orlando 5ª Ed, 
Campinas, SP, 1997. 
 
PERELMAN, C.; OLBRECHTES-TYTECA, L. Tratado da argumentação: a nova retórica. 
Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 653 p. 
 
PONTECORVO, C.; AJELLO, A. M.; ZUCCHERMAGLIO, C. Discutindo se Aprende: 

Interação Social, Conhecimento e Escola. Porto Alegre: ArtMed, 2005. 

 

 

PRAIN, V. E HAND, B. Writing for learning in secondary science: rethinking practices. 

Teaching & Teacher Education. v.12. n.6, p.609-626, 1996. 

 

___________. Language, Learning and Science Literacy. In K. Appleton (Ed.) Science 

Teacher Education for the Elementary School. Lawrence Erlbaum, New York, 2006 

 

RIVARD, L.P. A review of writing to learn in science: Implications for practice and research. 

Journal of Research in Science Teaching, v.31, p.969-983, 1994. 

 

___________; STRAW, S.B. The effect of talk and writing on learning science: an 

exploratory study. Science Education, v.84, p.566-593, 2000.  

 



110 

 

RODRIGUES. E. S.S. A organização do tempo pedagógico no trabalho docente: relações 

entre o prescrito e o realizado.  2009. 116f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade Metodista, Piracicaba, 2009. 

 

RICHARD R. Objectivity, relativism, and truth: Philosophical papers, Volume I. 

Cambridge, England: Cambridge University Press, 1991. 

 

SADLER, T.D.; FOWLER, S. A Threshold Model of Content Knowledge Transfer for 

Socioscientific Argumentation. Science Education, v.90, n.6, p.986-1004, 2006. 

 

SAMPSON, V.; CLARK, D. B. Assessment of the ways students generate arguments in 

science education: Current perspectives and recommendations for future directions. Science 

Education, v. 92, n.3, p.447- 472, 2008. 

 

SAMPSON, V., GROOMS, J. WALKER, J. P. Argument-Driven Inquiry as a way to help 

students learn how to participate in scientific argumentation and craft written arguments: An 

exploratory study. Science Education, v.95, n.2, p.217–257, 2011. 

 

SANDOVAL, W. A. Understandings students’ pratical epistemologies and their influence on 

learning through inquiry. Science Education, v. 89, p. 634-656, 2005. 

 

__________; REISER, B. J. Explanation-driven inquiry: integrating conceptual and epistemic 

scaffolds for scientific inquiry. Science Education. 88: 345-372, 2004. 

 

__________; MORRISON, K. High school’ ideas about theories and theories change after a 

biological inquiry unit. Journal of research in science teaching, v. 40, n. 4, p. 369-393, 

2003. 

 

SANTOS, W.L.P.; MORTIMER, E.F.; SCOTT, P.H. A Argumentação em Discussões Sócio-

Científicas: Reflexões a Partir de um Estudo de Caso. Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências, Porto Alegre – RS, v.1, n.1, p. 140-152, 2001.  

 

SARDÁ, A; SANMARTÍ,N. Enseñar a argumentar cientificamente: um reto de las clases de 

ciências. Enseñanza de las Ciencias, v.18, n.3, p.405-422, 2000. 

 

SASSERON, L. H. Alfabetização científica no ensino fundamental: estrutura e indicadores 

deste processo em sala de aula. 2008. 261f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

__________; CARVALHO, A. M. P. Almejando a alfabetização científica no ensino 

fundamental: a proposição e a procura de indicadores do processo. Investigações em Ensino 

de Ciências, Porto Alegre, v. 13, n. 3, p. 333-352, 2008. 

 

__________; CARVALHO, A. M. P. Construindo argumentação na sala de aula: a presença 

do ciclo argumentativo, os indicadores de alfabetização científica e o padrão de toulmin. 

Ciência & Educação, Bauru ,  v. 17, n. 1,  2011 . 

 

__________; CARVALHO, A. M. P. Ações e indicadores da construção do argumento em 

aula de Ciências. Revista Ensaio, Belo Horizonte , v.15 , n. 02, p. 169-189, 2013.   

 



111 

 

SHARMA, A; ANDERSON, C.W. Recontextualization of science from lab to school: 

Implications for science literacy. Science & Education v.18, n.9, p. 1253–1275, 2009. 

 

SILVA, L. A. Estruturas de participação e interação na sala de aula In: DINO, P. (org.). 

Interação na fala e na escrita Projetos Paralelos, São Paulo: Humanitas; FFLC/USP, 2002. 

 

SILVA, A.C.T. Estratégias enunciativas em salas de aula de química: contrastando  

professores de estilos diferentes. 477f. 2008. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008. 

 

___________. Analisando movimentos epistêmicos em atividades investigativas de Química. 

In: V Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, 2011, São Cristóvão. V 

Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, 2011. 

 

SIMON, S; ERDURAN, S; OSBORNE, J. Learning to Teach Argumentation: Research and 

development in the science classroom. International Journal of Science Education, v.28, p. 

235 – 260, 2006. 

 

SOUZA, S. C. E ALMEIDA, M. J. P. M. Escrita no ensino de ciências: autores do ensino 

fundamental. Ciência & Educação. v.11, n.3, p. 367-382, 2005. 

 

SUTTON, C. New Perspectives on Language in Science. In B.J. Fraser & K.G. Tobin (eds.), 

International Handbook of Science Education. London: Kluwer Academic Publishers, 

1998. 

___________. Los Profesores de Ciencias como Profesores de Lenguaje. Investigación 

Didactica, v.21, n.1, p.21-25, 2003. 

 

TOULMIN, S. Os usos do argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 375p. 

VALLE, M.G. A argumentação na produção escrita de professores de ciências: implicações 

para o ensino de genética. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

VAN EEMEREN, F. H.; GROOTENDORST, R.; SNOECK HENKEMANS, F. 

Fundamentals of Argumentation Theory: A Handbook of Historical Backgrounds and 

Contemporary Developments. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1996. 

 

VILLANI, C.E.P.; NASCIMENTO, S.S. Argumentação e o Ensino de Ciências: uma 

atividade experimental no laboratório didático de Física do ensino médio. Investigações em 

Ensino de Ciências, v.8, n.3, 2003. 

 

VIVIAN, N.M. Análise dos padrões discursivos de uma professor de ciências do ensino 

fundamental. 2006. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – 

Universidade Estadual de Londrina, 2006. 
 
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. Trad. Jéferson L. Camargo. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 

 

 



112 

 

__________; LURIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1989. 

 

VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R. Estudos sobre a história do comportamento: símios, 

homem primitivo e criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

 

WERTSCH, J.V; SMOLKA, A. L. B. Continuando o diálogo: Vygotsky, Bakhtin e Lotman. 

In: DANIELS, H. (Ed.) Vygotsky em Foco: Pressupostos e Desdobramentos. 5 ed. Campinas: 

Papirus, 2001. 

 

WICKMAN, P.O.; ÖSTMAN, L. Learning as a discourse change: a sociocultural  

mechanism. Science Education, n.86, p.601-623. 2002a. 

 

WICKMAN, P.O.; ÖSTMAN, L. Induction as an empirical problem: how students generalize 

during practical work. International Journal of Science Education, n.24, p.465-486, 2002b. 

  

WICKMAN, P.O. The practical epistemologies of the classroom: a study of laboratory work. 

Science Education, n.88, p.325-344, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS PAG 113-165 


