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RESUMO

A HABILIDADE ARGUMENTATIVA E A CAPACIDADE DE RESOLVER
PROBLEMAS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUTOR: Raquel Ruppenthal
ORIENTADORA: Maria Rosa Chitolina Schetinger

Uma das metas do Ensino de Ciências é a formação de indivíduos autônomos, críticos,
reflexivos, capazes de resolver impasses com eficiência. O objetivo central desse estudo foi
investigar se a utilização de atividades pró-argumentação modificam os níveis argumentativos
e a capacidade de resolver problemas, com uma abordagem qualitativa. Utilizou-se como
recursos para coleta de dados instrumento elaborado para análise de argumentos, teste da
capacidade de resolver problemas e entrevista. Participaram da pesquisa estudantes dos anos
finais do Ensino Fundamental, de três escolas (A, E, I), na cidade de Ibirubá-RS. O
instrumento para análise de argumentos foi testado com estudantes do 6° ano do Ensino
Fundamental da Escola I. Verificou-se a adequação do instrumento, bem como a relação
existente entre o nível de conhecimento conceitual com a produção de argumentos mais
elaborados. O estudo-piloto com o teste da capacidade de resolver problemas foi efetuado
com turmas de 8° e 9° anos da Escola I, e mostrou-se conveniente para utilização posterior,
além de apontar para dificuldades dos estudantes com o fator Predição e transferência. Para
atingir o objetivo central da pesquisa, descreveu-se o nível argumentativo e a capacidade de
resolver problemas em três turmas de 8° ano, das escolas A, E e I, constatando baixos níveis
argumentativos e de resolução de problemas. A turma da escola I foi entrevistada a fim de
conhecer as estratégias utilizadas pelos estudantes para resolver o teste. Observou-se que o
maior arsenal de estratégias está relacionado com o melhor desempenho no teste de resolução
de problemas. Essa turma participou da intervenção com atividade pró-argumentação. Após
quatro meses, observou-se que os enunciados desses estudantes apresentaram estratégias de
raciocínio mais elaboradas, tais como a utilização de exemplos e comparações para justificar
seus argumentos, o que não foi verificado com os estudantes da Escola A. Os resultados
sugerem que o domínio argumentativo pode estar relacionado ao melhor desempenho na
resolução de problemas.

Palavras-chave: Atividades pró-argumentação. Resolução de problemas. Alfabetização
científica. Ensino fundamental. Ensino de ciências.

ABSTRACT

ARGUMENTATIVE SKILL AND CAPACITY TO SOLVE PROBLEMS IN THE
FINAL GRADES OF MIDDLE SCHOOL

AUTHOR: Raquel Ruppenthal
ADVISOR: Maria Rosa Chitolina Schetinger

One of the goals of Science Teaching is to form autonomous individuals, critical, reflective,
capable of solving impasses effectively. The central objective of this study was to investigate
whether the use of pro-argumentation activities modify the argumentative levels and the
problem-solving ability with a qualitative approach. It was used as resources for data
collection instrument elaborated for analysis of arguments, test of the capacity to solve
problems and interview. Students from the final years of Elementary School, from three
schools (A, E, I), in the city of Ibirubá-RS, participated in the research. The instrument for the
analysis of arguments was tested with students of the 6th grade of School I. It was verified the
adequacy of the instrument as well as the relationship between the level of conceptual
knowledge and the production of more elaborate arguments. The pilot study with the
problem-solving test was carried out with 8th and 9th grade classes from school I, and it was
convenient for later use, as well as pointing to students' difficulties with the Prediction and
transfer factor. To achieve the central objective of the research, the argumentative level and
the problem-solving capacity were described in three groups of 8th grade, of schools A, E and
I, with low argumentative and problem solving levels. The class of the school I was
interviewed in order to know the strategies used by the students to solve the test. It was
observed that the greatest arsenal of strategies is related to the best performance in the
problem solving test. This group participated in the intervention with pro-argumentation
activity. After four months, it was observed that the statements of these students presented
more elaborate reasoning strategies, such as the use of examples and comparisons to justify
their arguments, which was not verified with the students of school A. The results suggest that
the domain can be related to better performance in problem solving.

Keywords: Pro-argumentation activities. Problem solving. Scientific literacy. Middle School.
Science teaching.
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APRESENTAÇÃO

As discussões e reflexões em torno dos objetivos do Ensino de Ciências (EC) são
sempre atuais, uma vez que a sociedade sofre alterações em virtude do progresso da ciência e
tecnologia. Talvez em nenhum outro momento da história da humanidade houve tanta
necessidade de formar indivíduos com autonomia e criticidade para atuar perante os
problemas do mundo e o crescente conhecimento disponível.
Com o desenvolvimento científico e tecnológico, a apropriação do conjunto de
conhecimentos oriundos das Ciências Naturais, denominado de scientific literacy nos anos de
1950, passou a ser considerada importante e essencial para que os indivíduos possam
compreender o mundo e suas inovações e, consequentemente, agir com maior consciência
sobre o ambiente (TEIXEIRA, 2013). Nesse sentido, o EC objetiva possibilitar aos indivíduos
a vivência e a aquisição de maneiras de pensar que auxiliem a promover atitudes conscientes
no momento da tomada de decisões.
Entretanto, os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA)
(2015), divulgados em novembro de 2016, indicam o quanto o EC no Brasil está distante
dessa meta. O foco da avaliação naquele ano foi o conhecimento de Ciências. Conforme
relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2016)
56,6% dos estudantes avaliados pelo PISA encontram-se no nível um de proficiência em
Ciências, em uma escala que vai de um a seis. Ou seja, mais da metade dos estudantes
apresentam conhecimentos mínimos em Ciências. Os resultados das avaliações realizadas em
2009 e 2012 não foram melhores, o que demonstra que não houve alterações ao longo dos
anos. Diante desse quadro, é inevitável pensar de que maneira seria possível melhorar esses
resultados.
Reflexões pessoais acerca do EC vindas dos desafios vivenciados em sala de aula
originam esta pesquisa. O propósito consiste em buscar possibilidades para questionamentos
acerca do EC: de que modo, enquanto educadores, pode-se colaborar para a formação de
indivíduos participativos, autônomos e críticos em relação à realidade que os cerca? Quais são
os conhecimentos de Ciências que podem auxiliar os estudantes a encontrarem o caminho da
autonomia e participação consciente na vida?
Autores sinalizam várias possibilidades e propostas metodológicas para solucionar tais
questionamentos. Uma delas diz respeito à argumentação. Todos têm opiniões e posicionam-
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se ante as questões. Contudo, sabemos de fato o motivo pelo qual aderimos a um lado e não
ao outro? Para defender nossos posicionamentos, utilizamos evidências ou simplesmente
afirmações categóricas? Qual a diferença entre opinião e argumento? Embora o conhecimento
científico tenha uma organização argumentativa, nas aulas de Ciências, há espaço para
conhecer como funciona a estrutura argumentativa? Diante de tais questões, o foco desta tese
consiste em investigar a argumentação no EC nos anos finais do Ensino Fundamental. Para
isso, este estudo está estruturado conforme a descrição a seguir.
Na Introdução, é descrita a trajetória profissional da pesquisadora, destacando
objetivos do EC que exerceram influência sobre a condução deste trabalho e originaram o
problema de pesquisa. Também se apresenta o referencial teórico e o delineamento da
pesquisa, apontando os objetivos e os métodos empregados para seu alcance.
Os Resultados estão organizados na forma de artigos e manuscritos. Cada objetivo da
pesquisa originou um trabalho, e estes se encontram submetidos, publicados ou aceitos,
conforme descrito nas respectivas apresentações. Cada trabalho apresenta sua própria lista de
Referências e de Apêndices, a fim de facilitar a leitura.
Em seguida, com o intuito de tecer um panorama geral a partir dos resultados, na
Discussão, é estabelecida uma comparação entre as conclusões dos artigos e manuscritos. Ao
mesmo tempo, busca-se identificar em trabalhos de outros pesquisadores semelhanças e
pontos divergentes.
Na Conclusão, são apresentados os principais resultados da pesquisa. Assim como a
prática docente exige reflexão, o trabalho do pesquisador também necessita de um olhar
reflexivo, razão pela qual, ao final deste capítulo, realiza-se uma análise sobre os aspectos
positivos e as limitações do estudo. Por fim, indicam-se as perspectivas que resultaram da
presente pesquisa e apresentam-se as referências, que consistem em uma lista dos trabalhos
utilizados para elaborar a Introdução, a Discussão e a Conclusão.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 TRAJETÓRIA PESSOAL
A sala de aula é um ambiente que possibilita ao professor ensinar, aprender e refletir
sobre sua prática. A formação docente ocorre permanentemente e está vinculada às vivências
do professor com suas turmas, com seus pares e com os gestores. A atitude do professor ante
os dilemas e desafios enfrentados em sua vivência escolar contribui para determinar algumas
facetas do seu desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional. Há desafios que impulsionam
a saída da zona de conforto na busca por esclarecimentos. Assim, o desenvolvimento deste
trabalho está diretamente relacionado a questionamentos que surgiram em minha trajetória
acadêmica e profissional, que relato brevemente na sequência1.
Em 2003, concluí a Licenciatura em Ciências Biológicas, na Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), que me propiciou os saberes conceituais e formativos. No ano
seguinte, assumi uma nomeação na rede municipal de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul,
momento em que passei a atuar em duas escolas da zona rural, iniciando a minha constituição
como professora. Foi a sala de aula que me proporcionou vivências e desafios para construir
os saberes experienciais da profissão. Paralelamente a essas atividades, responsabilizei-me
pela realização de projetos ambientais junto à escola e à comunidade. Em 2007, fui nomeada
professora na rede estadual e, pela primeira vez, estava atuando no Ensino Médio, experiência
que trouxe novos desafios à profissão.
Nesse pouco tempo de profissão, colecionei erros e acertos. Houve momentos em que
as incertezas sobre ser professora tomaram conta de mim. Como pessoa curiosa que sou,
procurava ler estudos sobre a área e participar de cursos e de outros eventos que pudessem
auxiliar em minha formação e meu desenvolvimento profissional, assim como na superação
dos impasses da sala de aula. No entanto, naquele momento eu tinha sede de algo a mais:
precisava conviver com outras ideias, com novos conhecimentos e com pessoas que também
tivessem esse “quê” de insatisfação diante da profissão. Essas ocasiões normalmente
provocam rupturas.
Decidi, então, retornar a estudar formalmente. Em 2010, comecei a cursar na UFSM
uma especialização em Mídias na Educação e também em Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) Aplicadas à Educação, ambas na modalidade de educação a distância.

1

Nesta seção da tese, destinada a apresentar a trajetória da pesquisadora, será empregada a primeira pessoa do
singular, justamente por se tratar de uma narrativa pessoal, diferentemente do restante do texto, em que se optou
por empregar o impessoal.
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Considero que essa foi uma preparação para a etapa seguinte na minha formação acadêmica.
No segundo semestre de 2010, matriculei-me como aluna especial em uma disciplina do
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da mesma
instituição e preparei-me para a seleção de mestrado desse curso, ingressando como aluna
regular em 2011.
Durante esse período, ao mesmo tempo que atuava na educação básica em Arroio do
Tigre, era estudante formal e aprendiz de pesquisadora. Reunir a prática profissional com a
pesquisa acadêmica teve uma repercussão positiva em meu desenvolvimento profissional e
acadêmico. Enquanto professora, os estudos permitiram-se reflexões mais profundas sobre os
dilemas profissionais; e como acadêmica, pude observar e pensar os problemas a partir de
outras perspectivas. Além disso, conviver com colegas permitiu a troca de ideias, experiências
e vivências.
A conclusão do mestrado, em 2013, trouxe novas perspectivas de pesquisa. No
primeiro semestre de 2013, iniciei o doutorado também no Programa de Pós-Graduação em
Educação em Ciências. Nessa época, solicitei minha remoção para a 9ª Coordenadoria
Regional de Educação (CRE) e passei a lecionar em escolas de Ibirubá, Rio Grande do Sul,
que constituíram meu novo campo de pesquisa.
A sala de aula é um espaço que proporciona inúmeros temas para investigação ao
professor-pesquisador. Ao longo de minha prática docente e da redação da dissertação de
mestrado, observei que estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental com domínio de
vocabulário e desenvoltura na escrita construíam explicações mais detalhadas e embasadas,
seja na forma escrita ou falada. Diante disso, surgiu o interesse e a curiosidade em pesquisar
as relações entre a linguagem e o EC e, mais especificamente, investigar por que o estudante
que tem facilidade para trabalhar com palavras consegue produzir explicações mais
elaboradas e convincentes para as atividades propostas nas aulas de Ciências.
Delimitar o tema de pesquisa é um processo por vezes complexo. Nesse sentido, foi
necessário eleger uma faceta entre várias relações possíveis entre a linguagem e o EC.
Naquele momento, diversos trabalhos sobre a argumentação estavam sendo publicados, o que
demonstra a importância desta área de estudo para a construção do conhecimento em Ciências
(SASSERON; CARVALHO, 2011a, 2011b; MACHADO; SASSERON, 2012; ERDURAN;
JIMENEZ-ALEIXANDRE, 2007). Porém, essa escolha deveria estar atrelada ao objetivo do
EC.
Ao reconhecer que o EC tem como objetivo formar os estudantes para a participação
na vida em comunidade por meio da atuação cidadã, crítica e responsável (SASSERON,

17

2015; VILANOVA, 2015; GARCÍA GARCÍA; RENTERIA RODRIGUES, 2012;
CACHAPUZ et al., 2011), abordagem designada como alfabetização científica, faz-se
necessário pensar em estratégias de ensino que possibilitem aos estudantes alcançar essa
condição. Teixeira (2013) afirma que um dos sentidos possíveis para a expressão scientific
literacy (traduzida no Brasil como alfabetização ou letramento científico) refere-se à
apropriação das habilidades de ler e escrever. Entretanto, ao aprofundar sua análise, encontra
evidências de que o termo foi empregado para destacar a importância do EC como facilitador
da participação individual ou coletiva na vida em sociedade.
Dessa forma, ao utilizar a expressão alfabetização científica, assume-se que o EC deve
contribuir para a formação de indivíduos autônomos, críticos e participativos na sociedade
tecnocientífica na qual vivemos (CACHAPUZ et al., 2011; FOUREZ, 1995). Na atual
conjuntura, não faz sentido conceber um EC com o único objetivo de transmitir
conhecimentos e procedimentos; é necessário que esse ensino contribua para o
desenvolvimento intelectual, o pensamento crítico e autônomo e a capacidade de mobilizar
estratégias (TEIXEIRA, 2013) adequadas à solução de problemas ou à compreensão de
fenômenos naturais e de informações veiculadas pela mídia, por exemplo, assim como à
distinção entre ficção e não-ficção. Ou seja, o EC deve possibilitar aos indivíduos o
desenvolvimento de formas de pensamento e raciocínio, bem como a proposição e análise de
estratégias para a participação consciente na vida em sociedade.
Diante de tais reflexões, questiono: como dar conta dessas dimensões da alfabetização
científica na escola? Ao observar uma possível relação entre a desenvoltura na utilização da
linguagem e a produção de explicações melhor formuladas durante a elaboração da minha
dissertação de mestrado, optei por investigar a produção de argumentos e seus efeitos sobre a
resolução de atividades de Ciências. Assim, delimitei o tema desta pesquisa em torno das
relações entre linguagem, argumentação e resolução de problemas como elementos
organizadores inerentes ao processo de alfabetização científica.
A fim de facilitar a compreensão do trabalho, apresento, a seguir, o referencial teórico
relativo à linguagem e à linguagem científica, justificando a importância da linguagem no EC
e também como mediadora do processo de alfabetização científica. Posteriormente, discuto a
argumentação como estratégia de utilização da linguagem científica e de organização de
pensamento durante a resolução de problemas e atividades. Na sequência, descrevo o
delineamento desta pesquisa, para, então, relatar os resultados do presente trabalho.
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1.2 PROPOSIÇÃO
O EC requer a compreensão de que a Ciência é uma forma de explicar a realidade, a
partir de teorias, modelos e comparação de dados, que está em constante transformação, pois
vai integrando novas teorias e conceitos ao seu corpo de conhecimento (CACHAPUZ et al.,
2011), sendo as habilidades de comunicação e argumentação competências importantes no
EC. Da mesma forma, Henao e Stipcich (2008) afirmam que ensinar e aprender Ciências são
atividades requerentes de estratégias baseadas na linguagem e que a aprendizagem é um
processo social no qual as atividades discursivas são essenciais.
Se a argumentação é uma prática que favorece a externalização das crenças
epistemológicas dos sujeitos e engloba as habilidades de compreensão e elaboração de ideias
e linhas de raciocínio, as quais podem ser comunicadas de forma oral ou escrita
(MENDONÇA; JUSTI, 2013), é importante considerar aspectos argumentativos no EC, uma
vez que o compartilhamento de significados, o qual ocorre via compartilhamento de uma
mesma linguagem, permite a existência de uma cultura científica. Por outro lado, a resolução
de problemas ou a tomada de decisões reivindica a utilização de diversas habilidades, como
leitura e compreensão; comparação de dados; reconhecimento de padrões, semelhanças e
diferenças; e identificação de informações relevantes. Essas habilidades também são
requeridas para construir argumentos. Dessa forma, “a argumentação é uma estratégia de
raciocínio em que dados, evidências e crenças e saberes anteriores, assim como na construção
do conhecimento científico, são as bases que conduzem à aprendizagem” (SASSERON &
CARVALHO, p. 99, 2011b), consistindo, portanto, em uma habilidade importante no ensino e
também na aprendizagem de Ciências.
Nesse sentido, supõe-se que a construção de argumentos com base em evidências
indique a apropriação das habilidades científicas e/ou de indicadores de alfabetização
científica, o que, por sua vez, favorece a resolução de problemas por parte dos estudantes.
Diante disso, a questão que norteia esta pesquisa é a seguinte: A utilização de atividades
argumentativas pode contribuir no desenvolvimento da alfabetização científica enquanto
conhecimento necessário à resolução de problemas e atividades nas aulas de Ciências?
Este estudo parte, assim, da tese de que o conhecimento acerca da estrutura
argumentativa possibilita aos estudantes um instrumento para resolver problemas, a partir do
qual o indivíduo terá melhores condições para propor soluções a situações problemáticas,
tomar decisões e atuar de forma consciente quanto à realidade que o cerca, concretizando,
desse modo, a alfabetização científica.
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1.2.1 Objetivos
1.2.1.1.Objetivo geral

Investigar se a utilização de atividades didáticas com enfoque na argumentação e no emprego
de habilidades científicas contribui para melhorar a capacidade de resolução de problemas de
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental.

1.2.1.2.Objetivos específicos


Descrever a capacidade argumentativa de estudantes do Ensino Fundamental;



Caracterizar a habilidade de estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental para
resolver problemas;



Elaborar e propor atividades para desenvolver conhecimentos sobre argumentação;



Analisar/descrever as diferentes estratégias que os discentes empregam a fim de sanar
problemas;



Verificar a capacidade de solucionar problemas dos alunos após a realização da
intervenção.

1.3 REFERENCIAL TEÓRICO

A falta de uma linguagem comum (isto é, compreendida pelo grupo) costuma ser uma
barreira ou dificuldade à comunicação. Para exemplificar essa ideia, basta imaginar como
seria manter uma conversa com um chinês. Que dificuldades enfrentaríamos? Seria possível
estabelecer uma comunicação eficaz utilizando apenas gestos? Talvez não houvesse
dificuldade para comunicar ideias simples, mas travar um diálogo mais complexo com um
chinês seria praticamente impensável. Embora seja possível aprender novas línguas, isso não
ocorre de maneira rápida nem espontânea – para aprender uma língua, também é necessário
assimilar a cultura do povo que a utiliza.
No EC, acontece algo semelhante. Se reconhecermos a Ciência como uma forma
cultural de sistematização do conhecimento, apresentando procedimentos, estrutura linguística
e vocabulário próprios, é possível conceber a existência de uma linguagem científica. Dessa
forma, Bargalló (2005) compara a aprendizagem de Ciências com a aprendizagem de um
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novo idioma: além de acrescentar palavras ao vocabulário, é necessário reconhecer a estrutura
gramatical desse idioma. Ou seja, o conhecimento científico apresenta uma estrutura e
organização próprias, sistematizadas pela linguagem. Assim, ensinar Ciências é compreendêla como a aquisição de uma linguagem, que deve ser utilizada e praticada para alcançar a
alfabetização científica.
1.3.1Linguagem e Ensino de Ciências: uma aproximação inicial 2
A linguagem é uma das características que nos une enquanto espécie. “A faculdade da
linguagem constitui um desenvolvimento revolucionário muito recente” (CHOMSKY, 2005,
p. 26), além do que “diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da
linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261). A linguagem permite aos indivíduos estabelecer
diálogos (conversas), manifestar ideias e opiniões, expressar sentimentos, comunicar
descobertas e fornecer informações sobre um local, uma receita ou o funcionamento de um
aparelho, por exemplo. Além dessas ações, a linguagem tem importante função no que
concerne ao armazenamento do conhecimento (em livros, na internet etc.) a ser
compartilhado.
Chomsky (1977, p. 46) aponta que
o conhecimento de uma língua implica a capacidade de atribuir estruturas profundas
e de superfície a uma série infinita de sentenças, relacionar adequadamente essas
estruturas e atribuir interpretação semântica e uma interpretação fonética às
estruturas conjugadas, profunda e superficial.

Conforme Bakhtin (2003) e Orlandi (2003), pode-se descrever a linguagem como a
língua em funcionamento. A língua 3 é composta de vocábulos e estruturas gramaticais que são
próprias a cada idioma e que só poderão ser percebidas por meio da língua em uso, ou seja,
por meio da produção de enunciados (BAKHTIN, 2003), os quais, por seu turno, são os
organizadores dos discursos (ORLANDI, 2003). No entanto, longe de ser um processo
isolado e neutro, a linguagem está atrelada aos conhecimentos prévios do indivíduo, seja no
2

As seções 1.2.1 e 1.2.2 fundamentam-se no artigo “A leitura e a escrita como promotoras da alfabetização
científica”, redigido pela autora desta tese em coautoria com Cadidja Coutinho e publicado na Revista
Multiciência Online, pertencente à Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI),
campus Santiago.
3

Neste texto, parte-se de uma concepção de língua e linguagem como fenômenos distintos, embora relacionados.
Enquanto que a linguagem é compreendida como a faculdade simbólica do ser humano, que o torna capaz de
apreender virtualmente o universo ao seu redor; a língua, manifestação da linguagem, é entendida como um
sistema de signos verbais que se organizam mutuamente e são observáveis no uso social de determinada
comunidade linguística.
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que diz respeito ao tema ou à própria utilização da língua. Assim, as situações educativas,
escolares ou não, que envolvam a utilização da linguagem devem observar esses quesitos,
pois
a estrutura a priori do pensamento humano, na qual a linguagem é adquirida,
fornece conexões necessárias entre conceitos, refletidas em conexões de significados
entre palavras e, mais amplamente, entre expressões envolvendo essas palavras [...]
(CHOMSKY, 2005, p.125).

No início do século XX, Vigotsky (2008) incitou debates sobre a função que a
linguagem exerceria no desenvolvimento do pensamento. Para tanto, pesquisou as relações
existentes entre a aquisição da linguagem e o desenvolvimento do pensamento. Com base em
seus estudos, percebeu que o pensamento e a linguagem possuem origens genéticas diferentes
e que, enquanto funções superiores, desenvolvem-se por caminhos diversos e independentes.
No entanto, ressaltou que a linguagem não pode ser descoberta sem o pensamento e que os
pensamentos não ocorrem sem a utilização de alguma forma de linguagem (VIGOTSKY,
2008).
A partir de estudos com crianças e de conhecimentos referentes ao comportamento
animal, Vigotsky e colaboradores descrevem as diferentes funções e características que a
linguagem apresenta. Dessa forma, indicam a existência de três fases distintas. Em uma etapa
inicial, os indivíduos apresentam a fala exterior, cuja função é denominar objetos e
comunicar. Em um segundo momento, a fala passa a ser egocêntrica, isto é, a criança passa a
fazer uso dela para narrar suas ações e seus pensamentos enquanto realiza alguma atividade.
Nessa etapa, pouco importa se há ou não um interlocutor, pois essa fala não é direcionada a
alguém, mas representa uma preparação para a etapa posterior – a fala interior. Esta pode ser
caracterizada como um “pensar com palavras”, sem que haja a necessidade de exteriorizar
aquilo que se pensa (VIGOTSKY, 2008).
Há, assim, um processo de interiorização da fala pelo indivíduo que ocorre em
estágios, seguindo as mesmas leis de desenvolvimento das outras operações mentais. No
primeiro estágio, a fala é pré-intelectual, e o pensamento é pré-verbal. No segundo estágio, a
criança passa a empregar suas experiências para fazer uso de instrumentos. Quando acumula
vivências, ela passa a operar com signos e operações externas, por meio da fala egocêntrica,
para solucionar problemas internos. No quarto estágio, as operações externas completam sua
internalização, normalmente na fase final da fala interior (VIGOTSKY, 2008).
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Ao longo dessa “evolução” da linguagem, ocorrem mudanças gradativas na forma
como as palavras são utilizadas. Durante a fala exterior, as palavras nomeiam e definem os
objetos, indicando muitas vezes uma propriedade do objeto em questão. Em algum momento,
a criança descobre que as palavras podem simbolizar os elementos, o que, no entanto, ainda é
uma operação externa. Após uma série de mudanças e o domínio da estrutura externa do
signo, ela internaliza a palavra e pode passar a utilizá-la como estrutura básica de seu
pensamento. Isto é, “o signo age como um instrumento da atividade psicológica de maneira
análoga ao papel do instrumento no trabalho” (VIGOTSKY, 2007, p. 52) devido à função
mediadora que assume na estrutura mental do indivíduo.
Assim, em torno do segundo ano de vida da criança, o desenvolvimento do
pensamento e da linguagem encontra-se, momento em que a fala se torna intelectual,
assumindo uma função simbólica e generalizante. Enquanto isso, o pensamento torna-se
verbal, ocorrendo por meio dos conceitos que são utilizados para organizar a realidade. Isso
significa que

a linguagem surge inicialmente como um meio de comunicação entre a
criança e as pessoas em seu ambiente. Somente depois, quando da conversão
da fala em interior, ela vem a organizar o pensamento da criança, ou seja,
torna-se uma função mental interna (VIGOTSKY, 2007, p.102).

Conforme entende Vigotsky (2008), sabe-se que, no início da vida, nosso pensamento
não é verbal, assim como nossa linguagem não é intelectual, fato perceptível ao observar
como ocorre a comunicação de um bebê, por exemplo. No entanto, em dado momento do
nosso crescimento, o desenvolvimento do pensamento e da linguagem encontram-se, de modo
que nosso pensamento passa a ser verbal, e nossa linguagem, racional. Então, passamos a
organizar a realidade a partir de signos e símbolos. É como se, após aprender os vocábulos e
compreender a estrutura da linguagem, passássemos a utilizá-los como uma ferramenta para
pensar, além de comunicar. Os estudos linguísticos de Chomsky contribuem com
conhecimentos nesse sentido, indicando que
há uma boa evidência de que a faculdade de linguagem tenha pelo menos dois
diferentes componentes: um “sistema cognitivo”, que armazena informação de
alguma maneira, e sistemas de desempenho, que fazem uso dessa informação para
articulação e percepção, para falar sobre o mundo, fazer perguntas, contar piadas e
assim por diante (CHOMSKY, 2005, p. 210).
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Assim, parece inegável o fato de que a linguagem é a estruturante de todos os nossos
processos de pensamento e raciocínio. Chomsky (2005, p. 143) considera “a língua, de fato,
uma „noção de estrutura‟ que guia o falante na formação de „expressões livres‟”. Dessa forma,
é possível perceber que a aprendizagem de Ciências requer a compreensão de como funciona
a língua da Ciência. Retomando a metáfora de Bargalló (2005), seria como afirmar que, para
aprender uma nova língua, é necessário refletir sobre como pensam os nativos da língua, e a
etapa inicial desse processo consiste no conhecimento das palavras que compõem o idioma.
Da mesma forma, para aprender Ciências, é importante possuir e compreender um
vocabulário, que, após ser internalizado, passa a ser utilizado como instrumento dos modos de
pensar e estruturar o conhecimento.
A atividade de produção e divulgação da informação nas Ciências constitui um campo
de comunicação que difere de outros campos, tais como a literatura ou a história, notadamente
pela visão dominante de que a Ciência é neutra, objetiva e infalível (CACHAPUZ et al.,
2011). Esse contexto determina/afeta a produção de enunciados na área, criando tipos
relativamente estáveis de enunciados, chamados gêneros de discurso. Dessa maneira, as
Ciências contem gêneros de discurso próprios e utilizáveis em seu meio, que apresentam uma
função social reconhecida pelos pares, isto é, por uma comunidade linguística, a qual pode ser
definida
[...] como um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de normas comuns
com respeito à linguagem e não como grupo de pessoas que falam do mesmo modo.
A relação com a língua é fator primordial do conhecimento linguístico. Daí a
afirmação de que conhecer uma língua não é apenas conhecer as formas
engendradas pela gramática, mas também o valor social atribuído a elas
(ORLANDI, 2003, p. 102).

Assume-se, então, que a comunidade científica possui uma forma própria de
linguagem, que é construída a partir da produção de enunciados característicos e que possui
propósitos específicos, formando o discurso da Ciência. No entanto, “cada enunciado é um
elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 272),
o que faz com que o discurso científico só tenha sentido e significado para aqueles que estão
habituados a utilizá-lo. No entanto, o EC pode contribuir para a compreensão e utilização da
linguagem científica, de forma que os indivíduos reconheçam e percebam o contexto de uso
das diferentes linguagens.
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1.3.2 A linguagem científica e a alfabetização científica
Conforme descrito na seção anterior, a linguagem pode ser compreendida como a
língua em ação (BAKHTIN, 2003; ORLANDI, 2003), ou seja, como a utilização do
vocabulário dentro de estruturas relativamente estáveis de gêneros textuais. Nesse sentido, é
necessário considerar que existem os gêneros da Ciência tipicamente utilizados entre os
pesquisadores, assim como os gêneros que organizam os textos de divulgação científica e os
gêneros que constituem os livros didáticos.
A esse respeito, cabe citar um estudo de Santos da Silva (2016) em que o autor analisa
os gêneros textuais predominantes nos livros didáticos de Ciências, a partir da Teoria
Sistêmico-Funcional, e verifica o predomínio dos gêneros de relatórios e de explicações, cuja
função é informar e ampliar conhecimentos, seguido do gênero procedimental, utilizado
quando se deseja que estudantes apliquem os conhecimentos. Já os gêneros argumentativos
são os menos frequentes no corpus analisado, assumindo normalmente o objetivo convencer o
estudante acerca de determinados pontos de vista presentes no livro didático.
Ao utilizar conceitos, teorias ou expressões típicas das Ciências, organizadas com base
em estruturas estáveis, originam-se os enunciados científicos, que caracterizam a linguagem
científica. Para Mortimer, Chagas e Alvarenga (1998), a linguagem científica apresenta
particularidades em relação à linguagem comum. Na linguagem científica, o sujeito está
ausente, e, muitas vezes, o processo descrito é nomeado e explicado em torno de relações
entre as partes, o que mostra que a estrutura da linguagem científica é muito diferente da
linguagem comum, em que normalmente os fatos são narrados. Além disso, a linguagem
científica é carregada de vocabulário específico, cuja utilização requer reflexão constante a
fim de que a comunicação seja precisa, coerente e clara (MORTIMER; CHAGAS;
ALVARENGA, 1998). Bargalló (2005) acrescenta como características da linguagem
científica a precisão, a rigorosidade e a formalidade na comunicação, bem como a tendência
em substituir processos enunciados por meio de verbos na linguagem coloquial por nomes
específicos pertencentes ao campo científico.
Sepulveda e El-Hani (2006, p. 32) afirmam que
Quando uma pessoa se alfabetiza, ela aprende a ler e escrever numa linguagem que
ela já fala. No caso da educação científica, a situação é substancialmente diferente,
visto que os aprendizes não falam, na grande maioria dos casos, qualquer linguagem
científica. De uma só tacada, eles devem aprender a pensar, falar, ler e escrever
numa outra linguagem, isto é, devem apropriar-se de um gênero de discurso
fundamentalmente diferente daqueles com os quais estão acostumados, e, o que é
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particularmente importante, que traz consigo uma maneira particular de ver o
mundo.

Desse modo, a relação entre linguagem científica e alfabetização científica é evidente,
uma vez que “o domínio da linguagem pelo aluno transforma-se, assim, num valioso
instrumento de desenvolvimento dos processos cognitivos e orienta a construção do próprio
conhecimento” (OLIVEIRA et al., 2009, p. 22). Da mesma forma, a utilização dessa
linguagem contribui para alcançar a alfabetização científica. O desconhecimento ou a não
compreensão do vocabulário e das características da linguagem científica podem resultar em
dificuldades na aprendizagem de Ciências e na alfabetização científica dos indivíduos.
A alfabetização científica pode ser definida como a capacidade de analisar e avaliar
situações, permitindo a tomada de decisões (SASSERON, 2015), ou como “o conjunto de
conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde
vivem” (CHASSOT, 2003, p. 38). É por meio da linguagem, uma ferramenta de ordem
superior, que é possível decidir, escolher e participar. Assim, a utilização da linguagem como
meio/ferramenta permite a ocorrência da alfabetização científica, e vice-versa.
Ao considerar que os processos cognitivos superiores ocorrem mediante a utilização
da linguagem (VIGOTSKY, 2008), infere-se que a alfabetização científica está relacionada ao
desenvolvimento do pensamento e da linguagem científica. Dessa maneira, para alcançar a
formação plena do cidadão, é importante considerar aspectos relativos à linguagem no EC.
Nesse sentido, uma possibilidade de promover a alfabetização científica é inserir práticas
argumentativas nas aulas de Ciências.

1.3.3 A argumentação e o Ensino de Ciências
Enquanto os argumentos podem ser compreendidos como os produtos/enunciados
elaborados por estudantes, a exemplo de falas e escritas, em que articulam e justificam suas
conclusões ou explicações com evidências, o processo complexo que dá origem a esses
produtos é denominado argumentação (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015;
ERDURAN, 2008). A elaboração de um argumento está relacionada à utilização da
linguagem científica, que atua como estruturadora do enunciado, de modo que o conteúdo
científico e a prática argumentativa estão intimamente ligados (ERDURAN, 2008).
Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008) pontuam que a introdução de práticas
argumentativas no EC permite aos estudantes a vivência de processos cognitivos e
metacognitivos característicos da Ciência, além de permitir o desenvolvimento das
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competências comunicativas e do pensamento crítico. Nesse sentido, a argumentação, além de
figurar como um suporte à alfabetização científica, empodera os estudantes para que possam
falar e escrever sobre Ciências. Outra vantagem de integrar a argumentação nas aulas de
Ciências é o fato de ela auxiliar os processos de transformação da aculturação em cultura
científica, principalmente por evidenciar critérios para avaliar conhecimentos, já que,,por
meio da argumentação, é possível escolher entre teorias ou posições com base em preceitos
racionais. E todos esses pontos vêm ao encontro da meta da educação científica, que é a
formação de indivíduos autônomos, críticos e participantes nas decisões individuais ou
coletivas.
Ensinar a argumentar é incluir a linguagem científica nas aulas, para familiarizar os
estudantes com as particularidades da Ciência, tais como a comunicação de ideias e a vivência
dos procedimentos utilizados na construção do conhecimento (CHION; MEINARDI;
ADÚRIZ BRAVO, 2014). Dessa forma, “a argumentação é uma estratégia de raciocínio em
que dados, evidências e crenças e saberes anteriores, assim como na construção do
conhecimento científico, são as bases que conduzem à aprendizagem” (SASSERON;
CARVALHO, 2011b, p. 99). A fim de que os estudantes reconheçam, diferenciem e utilizem
fatos, exemplos, justificativas e outras informações para construir argumentos, é preciso que
tenham contato com atividades que façam uso de tais informações.
Conforme Sasseron e Carvalho (2011b, p. 111), “o trabalho com as informações de
que os alunos dispõem (seja no intuito de buscar a sua organização, seriação ou classificação)
tem o papel de deixar em evidência o conhecimento básico que alicerçará as ideias e as
argumentações dos estudantes”. Ao trabalhar com informações, os discentes têm
possibilidades mais concretas de compreender habilidades como explicar, descrever,
raciocinar, argumentar, justificar, interpretar e analisar com o intuito de elaborar explicações
(CAMPILLO; GUERRERO, 2013). Essas habilidades estão relacionadas à utilização da
linguagem científica e ao desenvolvimento dos modos de raciocínio típicos da Ciência.
Atividades que utilizam a argumentação ou práticas argumentativas constituem uma
estratégia para acionar a linguagem científica, assim como o processo de pensamento e
raciocínio científico. A argumentação favorece a externalização do conhecimento dos
sujeitos, uma vez que requer habilidades de compreensão e elaboração de ideias e de linhas de
raciocínio (MENDONÇA; JUSTI, 2013), sendo um importante recurso para entender os
conceitos científicos e desenvolver explicações (CAMPILLO; GUERRERO, 2013). Assim, a
capacidade de comunicar algo ou de engendrar explicações utilizando evidências pode ser um
forte indicativo de que o indivíduo compreendeu determinado assunto (MOTOKANE, 2015).
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Henao e Stipcich (2008) sugerem uma relação entre as habilidades comunicativas e a
aprendizagem dos modelos científicos. Isso significa que a modificação e melhoria das
habilidades comunicativas acarretam um avanço na aprendizagem de Ciências, pois aprender,
segundo essas autoras, consiste em saber argumentar.
No entanto, apesar da importância da inserção de práticas argumentativas no EC, a
maioria dos ambientes escolares não favorece o desenvolvimento dessa habilidade
(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008; CAMPILLO; GUERRERO, 2013), pelo
menos não de forma planejada ou explícita. Da mesma maneira, não foi verificada a
existência de pesquisas que relacionem a capacidade argumentativa com a solução de
problemas, outra habilidade inerente ao EC.

1.3.4 O papel da linguagem na resolução de problemas
Um problema é uma situação para a qual não se conhece a solução nem o que precisa
ser feito para que seja possível encontrar essa solução. Trata-se, assim, de uma situação que
requer o uso de estratégias conhecidas, mas em uma sequência ou forma diferente daquela
habitualmente utilizada (POZO et al., 1998). Essas estratégias consistem nas habilidades ou
nos indicadores de alfabetização científica (SASSERON; CARAVALHO, 2011b), que foram
reconhecidos por Machado e Sasseron (2012) como habilidades discursivas empregadas
durante o processo de resolução de problemas. Ao considerar os indicadores de alfabetização
científica como habilidades discursivas, ou seja, meios pelos quais se pensam em estratégias
de solução, é possível estabelecer relações entre a linguagem, a argumentação e a solução de
problemas.
Segundo Bachelard (1996, p. 18), “todo o conhecimento é a resposta a uma questão” –
isso se aplica à construção tanto do conhecimento individual quanto das diferentes áreas do
saber. Isso indica que o questionamento e a dúvida são o ponto de partida para a elaboração
do conhecimento. A esse respeito, Cachapuz et al. (2011) afirmam que o ensino por meio da
resolução de problemas é coerente com as características do pensamento científico. Pozo et al.
(1998), por sua vez, reiteram que só é possível aprender a resolver problemas resolvendo
problemas, os quais são entendidos como situações ou tarefas abertas, para as quais se quer
buscar uma solução. Nesse sentido, a resolução de problemas tem sido concebida como uma
competência que estabelece a construção cognitiva do conhecimento científico (GONZÁLEZ;
GATICA, 2008).
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De acordo com González e Gatica (2008), o EC deve apresentar problemas
semelhantes a situações reais para permitir uma aprendizagem científica significativa aos
alunos. Assim, seria possível preparar o estudante para enfrentar e resolver problemas
cotidianos, bem como permitir ao aluno vivenciar a Ciência como processo, e não como
produto na escola. No entanto, é necessário lembrar que existem diferenças marcantes entre os
problemas cotidianos, que precisam apenas ser solucionados com sucesso; os problemas
científicos, os quais necessitam de modelos explicativos para que possam ser resolvidos; e os
problemas escolares, que estão entre os problemas cotidianos e científicos (POZO et al.,
1998).
Na percepção de Garcia Garcia (2003),
Um problema é uma situação enfrentada por um indivíduo ou um grupo [...]
apresentando uma oportunidade de por em jogo os esquemas de conhecimento,
exige uma solução que ainda não se tem e para a qual não se conhecem meios ou
caminhos evidentes e encontrar interrelações expressas ou tácitas entre os fatores ou
variáveis, o que implica a reflexão qualitativa, o questionamento das próprias ideias,
a construção de novas relações, esquemas e modelos mentais, é dizer [...] a
elaboração de novas explicações que constituem a solução do problema [...] que
significa reorganização cognitiva, envolvimento pessoa [...] e desenvolvimento de
novas concepções e relações gerando motivação e interesse cognitivo (GARCIA
GARCIA, 2003, apud GARCIA GARCIA & RENTERIA RODRIGUEZ, 2011, p.
756, tradução nossa).

Assim, um problema deve colocar em jogo os conhecimentos que o indivíduo tem,
fazendo com que este questione suas ideias prévias, reflita qualitativamente sobre o tema e
estabeleça relações entre o problema, as variáveis que o constituem e os conhecimentos que
possui para solucioná-lo. Dessa forma, é possível elaborar novas explicações que constituem a
solução do problema, bem como reestruturar seus esquemas explicativos. A primeira etapa
para isso envolve a construção de uma representação interna da situação que o problema
coloca, ou seja, requer que se pense por meio da linguagem. Essa representação orienta o
processo de solução e baseia-se naquilo que o sujeito conhece, de modo que se pode entender
essa representação em termos de um modelo mental (BUTELER; GANGOSO, 2008).
As habilidades consideradas importantes para a solução de problemas, segundo García
García e Renteria Rodríguez (2012), são: predição e transferência, capacidade de síntese,
leitura crítica de enunciados, análise, interpretação de informação, compreensão
metacognitiva de enunciados e processos e delimitação de problemas. Cada uma desses
fatores é constituído de indicadores, elencados, a seguir, no Quadro 1.
Já Sasseron e Carvalho (2011b) entendem que o levantamento e o teste de hipóteses, a
classificação de dados, a seriação e organização de informações, a elaboração de explicações,
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o uso de justificativas para fundamentar ideias e o estabelecimento de previsões, bem como o
raciocínio lógico e raciocínio proporcional, são habilidades utilizadas durante o processo de
resolução de problemas que indicam o nível de alfabetização científica do indivíduo. É
possível estabelecer uma comparação entre essas duas visões de habilidades científicas,
conforme apresenta o Quadro 1.

Quadro 1 - Comparativo entre as habilidades para resolver problemas e os indicadores de
alfabetização científica
Habilidades importantes para resolver problemas (GARCÍA
GARCÍA; RENTERIA RODRIGUES, 2012)

Indicadores de alfabetização
científica (SASSERON;
CARVALHO, 2011a)

FATOR
1. Predição e
transferência

INDICADORES
Levantamento e teste de
hipóteses

2.

Capacidade de
síntese

3.

Capacidade de
leitura crítica de
um enunciado
Capacidade de
análise

4.

5.

Capacidade de
interpretação da
informação

6.

Capacidade de
compreensão
metacognitiva
de enunciados e
processos

7.

Capacidade de
delimitação do
problema

INDICADORES
1) Seleção da hipótese mais adequada
2) Seleção da situação com solução
semelhante ao problema dado
3) Identificação da melhor solução
para o problema
4) Seleção de palavras-chave
5) Organização de elementos do texto
6) Representação formal de um
problema
7) Identificação de inconsistências
8) Seleção de informação relevante
9) Estabelecimento de relações
10) Divisão do problema em
subproblemas
11) Interpretação de informação
explícita: deduzir a partir de dados
12) Interpretação de informação
explícita: elaborar conclusões
13) Identificação de sequências
implícitas: selecionar rotas de
solução
14) Inferência explícita de predições:
elaborar predições/hipóteses
15) Inferência de informação
implícita: buscar dados necessários
16) Delimitação e precisão das
condições do problema

Classificação e seriação de dados
e informações
Organização de dados e
informações
Elaboração de explicações
Estabelecimento de previsões
Elaboração de justificativas

Raciocínio lógico e proporcional

Levantamento e teste de
hipóteses

Fonte: dados da pesquisa.

A partir disso, percebe-se que a resolução de problemas implica a utilização de
conteúdos conceituais, além da execução de diversas operações mentais (as habilidades). A
utilização de raciocínios argumentativos facilita aos estudantes o estabelecimento de relações
entre os dados disponíveis e as variáveis a serem consideradas para produzir um argumento
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(SASSERON; CARVALHO, 2011b), de modo que a utilização de situações argumentativas
pode promover o pensamento científico, constituindo uma ferramenta para o enfrentamento
de problemas e a realização de atividades nas aulas de Ciências.

1.4 MATERIAL E MÉTODOS
Nas seções anteriores, realizou-se o enquadramento teórico deste estudo. A fim de
concretizar os objetivos propostos e obter elementos para responder à questão de pesquisa,
apresentam-se nesta seção aspectos relativos à metodologia utilizada. O presente trabalho
pode ser enquadrado como uma pesquisa qualitativa (FLICK, 2013), uma vez que, para
responder à questão de pesquisa, são necessários dados descritivos detalhados. Quanto aos
objetivos, consiste em uma pesquisa descritiva e explicativa (ANDRADE, 2009), já que busca
descrever o fenômeno em estudo, bem como identificar relações entre variáveis.

1.4.1 Desenho do estudo

A pesquisa ocorreu em etapas, sendo realizada com turmas dos anos finais do Ensino
Fundamental de três escolas públicas situadas na cidade de Ibirubá, Rio Grande do Sul – tais
escolas foram consultadas quanto à concordância em participar da pesquisa, e as respectivas
autorizações encontram-se no Anexo A. O detalhamento de cada etapa e dos objetivos
específicos atendidos está descrito no Quadro 2.

1.4.2 Amostra/população-alvo

A população-alvo desta investigação é formada de estudantes dos anos finais do
Ensino Fundamental de três escolas localizadas na cidade de Ibirubá, Rio Grande do Sul. Para
avaliar a adequação do instrumento de análise de argumentos utilizado, foram coletados dados
de 35 estudantes pertencentes a duas turmas de 6° ano da Escola I. Da mesma forma, realizouse um estudo-piloto, empregando o teste de resolução de problemas, com estudantes do 8° e
9° anos da Escola I, no ano de 2013. Após essa fase inicial, determinaram-se as turmas de 8°
ano das três escolas como público para a aplicação das etapas da pesquisa, descritas no item
anterior.
O 8º ano da Escola A tinha 26 estudantes, dos quais 17 consentiram em participar da
pesquisa. A Escola E, por sua vez, apresentava 20 estudantes, dos quais 16 concordaram em
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participar. Já a Escola I tinha um total de 29 estudantes, dos quais 14 consentiram
participaram da pesquisa.

Quadro 2 - Detalhamento das etapas da pesquisa

Etapa
1

2

3

4

Objetivo específico
Descrever a capacidade
argumentativa de estudantes do
Ensino Fundamental.
Caracterizar a capacidade de
estudantes do 8º ano do Ensino
Fundamental para resolver
problemas, relacionando esta
capacidade com a capacidade
argumentativa dos alunos.
Analisar/descrever as diferentes
maneiras que os estudantes
empregam para solucionar
problemas.
Elaborar e aplicar atividades que
desenvolvam conhecimentos sobre
argumentação.

Turma participante

Escola A
Escola E
Escola I

Como?
Análise de
enunciados a partir
de instrumento
elaborado
Teste da capacidade
de resolução de
problemas,
adaptado de García
García e Renteria
Rodrigues (2012)

Quando?
Março 2015

Março 2015

Escola I

Entrevistas

Abril 2015

Escola I

Intervenção e
observação

Agosto a novembro
2015

Escola A
Escola I

Análise de
enunciados a partir
do instrumento
elaborado
Teste da capacidade
de resolução de
problemas,
adaptado de García
García e Renteria
Rodrigues (2012)

Dezembro 2015

Verificar a habilidade dos alunos
de resolver problemas após a
realização da intervenção.

Fonte: dados da pesquisa.

1.4.3

Análise dos dados

Os dados do teste da capacidade de resolver problemas foram codificados no Excel.
Inicialmente, realizou-se a classificação dos estudantes em categorias, conforme o número
total de acertos no teste de capacidade aplicado. Em um segundo momento, verificou-se o
escore de cada questão, a fim de reconhecer as dificuldades específicas dos estudantes para
resolver o teste.
Posteriormente, procedeu-se à análise da argumentação nas atividades coletadas
durante a pesquisa por meio de instrumento próprio, descrito na primeira seção dos resultados.
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Esse instrumento foi elaborado com base no que propõe a Análise Textual Discursiva
(MORAES; GALIAZZI, 2011), além de considerar a presença de relações causais (CHION;
MEINARDI; ADURIZ BRAVO, 2014) e de afirmativas, justificativas e conclusões
(CAMPILLO; GUERRERO, 2013), com o intuito de compreender como ocorreu o processo
argumentativo.

1.4.4 Aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFSM,
sob o CAAE n.º 41328814.0.0000.5346, e aprovado conforme Parecer n.º 988.507, de 30 de
março de 2015 (Anexo A).
A participação dos estudantes na pesquisa ocorreu mediante a realização de testes e
atividades, de forma individual, anônima, não obrigatória e sigilosa, não guardando relação
com as demais atividades escolares nem implicando qualquer forma de compensação ou
custo. No caso da turma que participou da intervenção, mesmo os estudantes que não
consentiram fazer parte da pesquisa participaram da atividade, para manter as condições reais
da sala de aula. No entanto, não houve coleta de dados desses estudantes.
Em relação aos estudantes que consentiram participar da pesquisa, utilizaram-se como
critérios de inclusão e exclusão de dados a presença dos estudantes nos dias de coleta e a
inexistência de laudo médico para problemas de saúde.
A privacidade dos participantes foi preservada, sendo seus dados utilizados única e
exclusivamente para a execução do presente estudo. As informações obtidas foram utilizadas
para a redação e publicação de artigos científicos. Posteriormente, as escolas receberão um
relatório ressaltando os resultados do estudo, além de possíveis encaminhamentos.
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2 RESULTADOS

Os resultados estão apresentados na forma de artigos e manuscritos científicos e o Quadro
3 relaciona os objetivos específicos aos trabalhos originados.
Quadro 3 - Descrição dos objetivos específicos e produtos obtidos mediante a consecução
deles.
Objetivo específico

Produto

Situação

Descrever a capacidade
argumentativa de estudantes do
Ensino Fundamental

Manuscrito “Aspectos
conceituais, estruturais e de
raciocínio em argumentos de
estudantes de 6° ano do ensino
fundamental”

Submetido à Revista Ensaio

Caracterizar a capacidade de
estudantes dos anos finais do
ensino fundamental em
resolver problemas (baseado
em instrumento elaborado por
GARCÍA & RENTERIA,
2012), relacionando esta com a
capacidade argumentativa dos
estudantes.

Artigo “A capacidade de
resolver problemas: um estudopiloto sobre a adequação de um
teste de desempenho na
resolução de problemas”

Artigo publicado na revista
Ciência e Natura, v. 37, n. 3, p.
833-848, 2015.

Artigo “Dificuldades
apresentadas por estudantes de
8° ano do Ensino Fundamental
na resolução de problemas”
Material de apoio para o ensino
da argumentação a estudantes
do Ensino Fundamental

Apresentado na forma oral no
X ENPEC, 2015.
Publicado nos anais do X
ENPEC, 2015.
A ser publicado como caderno
didático.

Analisar/descrever as
diferentes maneiras que os
estudantes empregam para
resolver problemas.

Manuscrito “A argumentação e
a capacidade de resolver
problemas em estudantes do
ensino fundamental”

Aceito para publicação na
Revista Alexandria, em 10 de
novembro de 2016.

Verificar a capacidade de
resolver problemas dos alunos
após a realização da
intervenção.

Effects of a argumentative
activity on the problem-solving
abilities with students of
fundamental teaching

Manuscrito a ser submetido.

Elaborar e aplicar atividades
que desenvolvam
conhecimentos sobre
argumentação.
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2.1 MANUSCRITO 1 – ASPECTOS CONCEITUAIS, ESTRUTURAIS E DE
RACIOCÍNIO EM ARGUMENTOS DE ESTUDANTES DE 6° ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
O manuscrito foi submetido à Revista Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências
(UFMG, ISSN 1983-2117). Descreve a elaboração de um instrumento para analisar
argumentos de estudantes do Ensino Fundamental, uma vez que as ferramentas disponíveis
não se mostraram adequadas para analisar argumentos nesse nível de escolaridade.
Para verificar a adequação do instrumento, este foi aplicado na análise de enunciados
produzidos por estudantes do 6° ano do Ensino Fundamental. O contexto de produção foi uma
aula de observação de laranjas e limões em processo de decomposição. Durante as
observações houve momentos de falas, relacionando aspectos teóricos às observações dos
estudantes. Após, os estudantes explicaram na forma escrita o que estava acontecendo com as
laranjas e limões. Essas respostas foram transcritas.
A proposta de análise elaborada se mostrou viável e os resultados se mostraram
interessantes, tanto para reconhecer os elementos que os estudantes utilizam ao elaborar um
enunciado, como para descobrir se o obstáculo na produção de explicações é conceitual,
estrutural ou no estabelecimento de relações entre as partes.
Espera-se que este trabalho contribua na atividade de pesquisadores de outras áreas,
bem como de professores, para reconhecer o nível argumentativo de suas turmas e propor
intervenções adequadas para seu desenvolvimento. Pode ser interessante a adaptação desse
instrumento para outras áreas do conhecimento.
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Aspectos conceituais, estruturais e de raciocínio em argumentos de estudantes de
6° ano do ensino fundamental
RESUMO
É importante conhecer a capacidade argumentativa que os estudantes dispõem, a fim de
propor atividades adequadas ao seu desenvolvimento. Assim, propôs-se a análise integrada
entre níveis explicativos, elementos do argumento e presença de conectores causais e de
conclusão em argumentos escritos. A análise foi realizada com 35 estudantes do 6° ano do
Ensino Fundamental. A maioria dos estudantes organizou seus enunciados em torno de
afirmativas, justificativas e conclusões. No entanto, aqueles estudantes que apreenderam
poucos significados e que não utilizaram conectores, normalmente organizaram suas respostas
apenas em torno de afirmativas. Considera-se a necessidade de utilizar mais atividades que
promovam a argumentação nas aulas de ciências.
PALAVRAS CHAVE
Argumentação. Ensino de ciências. Ensino Fundamental.
ABSTRACT
It is important to know the argumentative capacity available to students in order to propose
appropriate activities for their development. Thus, it was proposed a combined analysis of
explicative levels, the argumentative structure and knowledge of causal and conclusive
connectors. The instrument was used with 35 students from the 6th grade of elementary
school. Most students organized their statements around affirmative, justifications and
conclusions. However, those students who seized a few meanings and who did not use
connectors, usually organized their responses just around affirmative. It considers the need for
more activities that promote argument in science classes.
KEY-WORDS
Argumentation. Science education. Middle School.

Introdução

A argumentação é inerente à ciência, pois esta necessita justificar ou julgar se modelos e
teorias são aceitáveis conforme conhecimentos e evidências disponíveis no momento; e
devido ao caráter social da Ciência, os conhecimentos científicos estão sempre abertos à
discussão e à refutação pela comunidade científica (MENDONÇA; JUSTI, 2013). JimenézAleixandre; Brocos (2015) indicam que a argumentação no Ensino de Ciências é uma linha de
pesquisa consolidada. Em âmbito internacional, observa-se que as pesquisas relativas à
argumentação passaram por diferentes etapas. Nesse cenário, os problemas de pesquisa
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iniciais abordavam temas como a adaptação de quadros teóricos para análise de argumentos
nas pesquisas do ensino de ciências (DRIVER, NEWTON e OSBORNE, 2000; OSBORNE;
ERDURAN e SIMON, 2004a; ERDURAN; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008), passando para
a implementação de estratégia para desenvolver a argumentação nas salas de aula,
especificamente no ensino de ciências (OSBORNE; ERDURAN e SIMON, 2004b; DUSCHL,
2008; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008). No momento, verifica-se que os trabalhos nessa
linha estão voltados à capacitação de professores na utilização da argumentação em suas aulas
(KNIGHT-BARDSLEY; MCNEILL, 2016; KATSH-SINGER et al., 2016) e a influência de
fatores como o contexto ou nível socioeconômico na capacidade de apreender a argumentar
(CAVAGNETTO; KURTZ, 2016) bem como,de estratégias para desenvolver a argumentação
nas salas de aula (TANG, 2016).
No contexto brasileiro, os trabalhos pioneiros sobre a temática são dos anos 2000, sendo
que a maioria foi apresentada no Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (SÁ;
QUEIRÓZ, 2011). Na década seguinte, a temática passou a ser abordada nos principais
periódicos nacionais. Destacam-se estudos relativos à análise de quadros de referência para
estudar a argumentação (SILVA; AGUIAR JUNIOR, 2014; IBRAIM; MENDONÇA; JUSTI,
2013; SASSERON; CARVALHO, 2011a); outros relatam o desenvolvimento e utilização de
estratégias para desenvolver a argumentação (MUNDFORD; TELLES, 2015; VIEIRA;
MELO; BERNARDO, 2014; SÁ; KASSEBOEHMER; QUEIROZ, 2014; SASSERON;
CARVALHO, 2011) sendo o foco destes trabalhos estudantes de Educação de Jovens e
Adultos, Ensino Médio, Ensino Superior e anos iniciais do Ensino Fundamental,
respectivamente.
A argumentação é considerada um mediador que facilita a aprendizagem conceitual e o
entendimento de fenômenos por estudantes no Ensino de Ciências (PAGANINI et al., 2014).
De acordo com Scarpa (2015), através da argumentação é possível aproximar a cultura escolar
da cultura científica. Almejar um ensino de ciências que prepare os indivíduos para a
cidadania ativa e participativa (VILANOVA, 2015) e a alfabetização científica (SASSERON,
2015) está relacionado com estudos sobre a argumentação. Ou seja, ambientes argumentativos
que reconhecem a função da linguagem e da comunicação (falada ou escrita) na sala de aula e
na construção do conhecimento científico (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008). Assim,
reconhecer o nível argumentativo dos estudantes pode auxiliar no momento de escolher e
propor atividades que contribuam para a formação científica dos estudantes.
Os estudos da argumentação podem se afiliar a várias abordagens teóricas e
metodológicas. No entanto, Jiménez-Aleixandre; Brocos (2015) consideram que a escolha
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metodológica deve ser realizada em função dos objetivos da pesquisa. Sampson; Clark (2006
apud ERDURAN 2008) indicam cinco critérios para examinar a qualidade de argumentos
científicos, a saber, o exame da natureza e qualidade das conclusões; a presença de
justificativas para as conclusões; a presença de evidências adequadas; a consideração de
conclusões alternativas; e, o exame de referências epistemológicas utilizadas para coordenar
conclusões e evidências.

Segundo estes critérios, a análise de argumentos deveria integrar

aspectos conceituais, estruturais e de raciocínio empregadas durante a elaboração de
argumentos.
Considerando o anteriormente exposto, esboçou-se uma proposta de análise combinando a
descrição do nível conceitual com aspectos da estrutura argumentativa e de raciocínios
utilizados na elaboração de enunciados de estudantes do 6° ano do ensino fundamental. Segue
a descrição de trabalhos utilizados como referência, e na sequência, a apresentação do
instrumento e dos resultados obtidos mediante a aplicação do mesmo.

2. A argumentação e o Ensino de Ciências

O Ensino de Ciências que prioriza apenas a transmissão de conceitos, ou que visualiza
o aluno como uma tábua rasa que memoriza o significado de palavras, não se mostra viável na
contemporaneidade. Hoje, a formação de indivíduos precisa levar em conta que a sociedade
necessita de pessoas capazes de participar, de analisar e tomar decisões (VILANOVA, 2015),
bem como, ter a capacidade de seguir aprendendo durante a sua vida. Nesse sentido, cabe
refletir sobre a Alfabetização Científica, definida por Sasseron (2015) como “a capacidade
construída para a análise e a avaliação de situações que permitam ou culminem com a tomada
de decisões e o posicionamento”. Ao objetivar a Alfabetização Científica é necessário
oferecer situações que proporcionem acesso a essa forma de construção de conhecimentos,
que é a Ciência.
Conforme Vilanova (2015), um dos caminhos para se atingir a Educação em Ciências para
o pleno exercício da cidadania é apresentar meios para que a população utilize e questione os
conhecimentos da Ciência ao tomar decisões pessoais e sociais. Dito de outra forma, educar
em ciências é possibilitar aos indivíduos o contato com a cultura científica. Sasseron (2015)
indica a “cultura científica como o conjunto de ações e de comportamentos envolvidos na
atividade de investigação e divulgação de um novo conhecimento sobre o mundo natural”.
Como aproximar estudantes da cultura científica?
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Um dos primeiros passos nesse sentido é considerar o estudante como um protagonista de
sua trajetória educativa. Nesse sentido, pesquisas apontam o ensino por investigação e a
utilização da argumentação durante as aulas de ciências como estratégias promotoras da
Alfabetização Científica (SASSERON, 2015; MOTOKANE, 2015; MUNFORD; TELLES,
2015). Scarpa (2015) afirma que a argumentação se refere àquelas características da
comunicação que vem em defesa de pensamentos ou ações e dessa forma, esse conhecimento
possibilita ao indivíduo avaliar evidências e formular razões para posicionamentos ou ações,
próprias ou de terceiros.
Argumentar tem relação com a utilização de dados, observações, conhecimentos teóricos
ou outras evidências para justificar escolhas (IBRAIM; MENDONÇA; JUSTI, 2013;
SASSERON; CARVALHO, 2011) para sustentar uma opinião, uma ideia ou uma hipótese de
modo que se consiga convencer um interlocutor. Por isso, Katchevich et al.. (2011) sugerem
que a formulação de argumentos é um gênero do discurso e como tal, apresenta características
que lhe são próprias, tais como a utilização da linguagem e vocabulário inerentes à Ciência.
Enquanto prática discursiva, a argumentação envolve habilidades como distinguir dados,
justificativas e conclusões, escolher evidências, justificar raciocínios, entre outros. GarciaMila e Andersen (2008), por outro lado, apontam que estas habilidades também estão
envolvidas nos raciocínios empregados durante a construção do conhecimento científico e que
existe uma correlação entre o nível epistemológico do indivíduo e a elaboração de
argumentos.
Diversos trabalhos indicam que a habilidade argumentativa é muito útil e importante para
a aprendizagem da Ciência (ERDURAN; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008). A utilização de
estratégias argumentativas durante as aulas de ciências são importantes para expor e explicar
conceitos e fenômenos, pois representam um facilitador para compreender conceitos
científicos (CAMPILLO; GUERRERO, 2013; PAGANINI; JUSTI; MOZZER, 2014) e pode
permitir o aprendizado do processo e estratégias de pensamento (GARCIA-MILA;
ANDERSEN, 2008). Motokane (2015) afirma ainda que é através do exercício da
argumentação que os estudantes conseguem exteriorizar seus conhecimentos, bem como,
utilizar conceitos aprendidos para justificar decisões ou opiniões. Da mesma forma, afirma
que é utilizando a argumentação que os estudantes compreendem a estrutura dos argumentos e
podem passar a utilizá-la em outras situações. Por outro lado, o desenvolvimento das
habilidades argumentativas não ocorre naturalmente e por isso é importante oferecer
atividades que promovam estas (IBRAIM; MENDONÇA; JUSTI, 2013). Para que se
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promova a capacidade argumentativa é necessário conhecer o perfil argumentativo dos
estudantes. E como conhecer o perfil argumentativo de estudantes?
Pesquisas internacionais apontam que a análise depende dos objetivos da pesquisa.
Erduran (2008) ao realizar uma revisão relativa a aspectos metodológicos nas pesquisas sobre
a argumentação no ensino de ciências, afirma que as análises de argumentos têm dado atenção
para a utilização de evidências e justificativas, ou para o caráter epistêmico dos argumentos,
ou para a natureza dos argumentos e a participação em situações argumentativas. JiménezAleixandre; Brocos (2015) indicam que os argumentos podem ser reconhecidos em duas
dimensões. A primeira é reconhecer a argumentação como avaliação de conhecimento a partir
de evidências, e a segunda é entender a argumentação como processo de persuasão da
audiência. Acreditamos que a primeira dimensão esteja mais relacionada com os aspectos
relativos ao desenvolvimento do conhecimento científico e da cidadania.
Entre os principais quadros teóricos utilizados para análise de argumentos citam-se o
Padrão Argumentativo de Toulmin - TAP (2006), os esquemas argumentativos de Walton
(2007), a teoria da argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca. Ressalta-se que nenhum
desses é original da área de educação em ciências, mas foram transpostos de maneira que
pudessem ser utilizados nas pesquisas em ciências. Dessa forma, cada um dos quadros
teóricos apresenta pontos positivos e limitações na análise de argumentos no ensino de
ciências.

Apesar do TAP ser um dos referenciais mais utilizados nas pesquisas sobre

argumentos no ensino de ciências (OROFINO; TRIVELATO, 2015; SÁ; KASSEBOEHMER
e QUEIROZ, 2014; MARTINEZ; PÉREZ, 2014) reconhece-se que existem dificuldades em
identificar os componentes do argumento, principalmente, distinguir dados de justificativas
(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS,2015) e por isso, o modelo de análise de TAP sofreu
adaptações (ERDURAN, 2004; ZOHAR; NEMET, 2002). Outra crítica a esse modelo é o fato
dele não apreciar o processo de produção do argumento nem considerar o nível epistêmico
dos enunciados (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015). Pinochet (2015) argumenta
que a utilização da TAP como modelo de análise prejudica estudos descritivos da
argumentação.
Por outro lado, os esquemas argumentativos de Walton contribuem no sentido de
compreender os argumentos como parte de um processo dialógico e dessa forma, é um quadro
de análise interessante para diálogos em sala de aula (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS,
2015). Ibraim; Mendonça e Justi (2013) utilizaram os esquemas argumentativos de Walton
como instrumento de análise em seu trabalho e evidenciaram que ao utilizá-lo a subjetividade
de análise diminuiu, além de obter maior variedade de argumentos. Apesar de sua viabilidade
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para a análise de argumentos orais, inclusive fornecendo indícios da sequência de raciocínios
empregados durante a elaboração do argumento (DUSCHL, 2008), há uma dificuldade
relativa ao vasto número de esquemas existentes.
Duschl (2008) complementou um dos esquemas argumentativos de Walton - o esquema
de raciocínio presuntivo - descrevendo os diversos elementos que demonstrariam as
sequências de raciocínios utilizados. Esses elementos são a utilização de indícios ou
conhecimento disponível, opinião de especialistas, correlações de causa, relações de causaefeito, consequências e analogias. Nota-se que estas ações referem-se a habilidades de
construção do conhecimento científico e de produção de argumentos (GARCIA-MILA;
ANDERSEN, 2008). Estas habilidades relacionam-se com os modos de pensar e decidir
utilizados nos processos de produção de argumentos, tomada de decisões e/ou resolução de
problemas.
Mais recentemente, pesquisas no ensino de ciências tem voltado sua atenção a análise do
discurso presente nas interações discursivas (VENEU; FERRAZ e REZENDE, 2015; SILVA;
AGUIAR JUNIOR, 2014), o que por sua vez traz consigo a utilização de referenciais da
linguística que são transpostos para o campo da educação em ciências. Esses referenciais
abordam marcadores textuais, a estrutura dos enunciados, bem como, dos significados dessa
comunicação no contexto. Ao considerar os pressupostos de Vigotsky (2007) sobre a relação
entre linguagem e pensamento, também é importante reconhecer a importância de análises
relativas ao discurso, que levem a descrição do modo de pensar e comunicar dos estudantes.
Dessa forma, a análise de argumentos deve ir além de aspectos estruturais. Se a literatura
reconhece a argumentação como um mediador da aprendizagem em ciências é importante que
a análise de argumentos integre aspectos do nível explicativo dos estudantes além de
considerar aspectos relacionados ao raciocínio científico empregado. Nessa perspectiva, a
próxima seção descreve uma proposta de análise argumentativa integrando essas três esferas.

3. Percurso metodológico
3.1 A proposta de análise argumentativa
Utilizou-se como definição de argumentação “a capacidade de relacionar dados e
conclusões, de avaliar enunciados teóricos à luz dos dados empíricos ou procedentes de outras
fontes” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 99). A fim de flexibilizar essa definição para
ser utilizada junto a estudantes do ensino fundamental, considerou-se um argumento as
respostas fundamentadas com justificativas. Considerou-se uma justificativa as afirmativas
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que indicavam observações ou conhecimentos conceituais que davam suporte a afirmação
principal. O argumento poderia ainda apresentar uma conclusão ou não.
Para verificar como estudantes argumentam, pode-se utilizar atividades/perguntas
cujas respostas exijam explicações, uma vez que se assuma a perspectiva de Teixeira (2015),
que baseado em seus estudos sobre Bakhtin afirma que enunciar é argumentar. Reconhecemos
que o espaço da sala de aula é um ambiente dialógico rico em oportunidades argumentativas.
No entanto, optou-se por coletar enunciados escritos para a análise neste estudo, pois na
escrita o estudante tem a possibilidade de refletir sobre o que e como escrever (KELLY;
REGEV e PROTHERO, 2008). Nesse contexto, a coleta de respostas escritas forneceria
indícios para verificar a capacidade argumentativa, ou seja, a utilização de afirmativas,
justificativas e conclusões, além de fornecer aspectos relacionados aos raciocínios utilizados
na produção dos enunciados e os significados que o enunciado pode assumir. Além disso,
com dados na forma escrita tem-se um corpus de análise mais amplo, uma vez que nem todos
os estudantes participam de momentos falados em aula.
Compreende-se que a descrição dos níveis epistêmicos é um processo complexo que
envolve técnicas de coleta e análise específicas. Porém, a base para a elaboração dos níveis
epistêmicos é o conhecimento dos diferentes conceitos e ideias utilizadas para elaborar
explicações e/ou argumentos. A fim de elaborar uma descrição base dos níveis explicativos
se faz necessário compreender o que o enunciado do estudante significa e qual o sentido que o
mesmo assume dentro do contexto de sua produção. No entendimento de Bakhtin (2003), não
é possível considerar apenas o significado das palavras, mas também é importante considerar
o aluno-autor e o contexto de produção (VENEU; FERRAZ e REZENDE, 2015). Ou seja,
“os textos não carregam um significado a ser apenas identificado; trazem significantes
exigindo que o leitor ou pesquisador construa significados a partir de suas teorias e pontos de
vista” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 17). Para construir uma compreensão dos níveis
explicativos/epistêmicos empregados pelos estudantes, utilizou-se a Análise Textual
Discursiva (Análise I). Através da leitura do corpus da pesquisa, buscou-se a presença de
elementos que permitissem categorizar as respostas dos estudantes em torno de diferentes
níveis explicativos, tais como a presença de elementos que indicassem o conhecimento acerca
de agentes do processo de decomposição, ou do processo de decomposição ou das
consequências da decomposição.

Estas unidades de significação foram elaboradas a

posteriori, durante a primeira leitura dos dados coletados, conforme descrito nos resultados.
A segunda etapa de análise (Análise II) foi relativa aos aspectos estruturais dos
argumentos. A fim de descrever que elementos da argumentação são utilizados por
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estudantes, realizou-se uma adaptação do instrumento criado por Campillo e Guerrero (2013).
A Análise II foi realizada considerando a organização da resposta em torno de afirmativas,
justificativas e conclusões conforme indica a figura 1. Ressalta-se novamente que para a
realização deste trabalho considerou-se como afirmação, trechos da resposta/orações que
afirmavam algo; considerou-se como justificativas, as informações utilizadas para
validar/provar a afirmação; e aceitou-se como conclusão, as orações que remetiam a alguma
consequência do processo em questão ou então alguma generalização .
Figura 1: Instrumento para análise de argumento

A fim de obter elementos relativos ao raciocínio utilizado na elaboração das respostas,
verificou-se a presença de conectores que indicassem relações de causa e conclusão.
Conforme a revisão realizada por Chion; Meinardi e Aduriz Bravo (2014), para argumentar é
necessário reconhecer o que é argumentação, qual seu objetivo bem como as características
desse tipo de discurso. Em relação às características da argumentação, é possível afirmar que
esta é constituída de observações e evidências que sustentam uma conclusão, mostrando
relações de causa e efeito, causa e motivos, dentre outras. Durante a construção de um
argumento escrito, é de se esperar a utilização de palavras que indicam estas relações entre as
ideias, de modo que se perceba qual a conclusão e quais as evidências que dão base a
conclusão.
Sendo a argumentação um procedimento linguístico, o conhecimento sobre conjunções
ou conectores bem como sua função dentro do texto é importante para auxiliar na construção
de argumentos. Infere-se que a presença de tais conectores no texto dos estudantes pode
indicar um maior ou menor domínio argumentativo. Por isso, a Análise III pretendeu verificar
a presença ou ausência desses conectores nas produções dos estudantes, buscando a presença
desses conectores conforme apresenta a Quadro 1.
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Quadro 1 – Principais conectores de relação causal, conectores de conclusão e de relação adversativa.
Conectores de relação causal
Conectores de conclusão
Conectores de relação
adversativa
Porque – Assim – Deste modo –
Por isso – Em conclusão –
Mas – Porém – Contudo –
Portanto – Mas - Como (se puder
Finalmente – Logo - Pois (depois
Todavia – Entretanto - No
ser substituído por porque) - Por
do verbo) – Portanto (quando
entanto
causa – Visto que – Já que – Uma
puder ser substituído por então) vez que
Por conseguinte - Assim.
Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de Chion; Meinardi e Aduriz Bravo (2014).

Acredita-se que a análise da capacidade argumentativa não pode ocorrer apenas em torno
da presença ou ausência dos constituintes de um argumento. Portanto, a proposta aqui
esboçada pretende estabelecer relações entre o nível epistêmico, a estrutura do argumento, a
presença de conectores para descrever um perfil da capacidade argumentativa em estudantes
de ensino fundamental.

3.2 Testando a proposta de análise de argumentos

A fim de testar o instrumento elaborado, ele foi aplicado com duas turmas de
estudantes do 6° ano do Ensino Fundamental, totalizando 35 alunos. Ao final dos estudos
teóricos e práticos sobre o reino dos fungos, os estudantes foram incitados a observar laranjas
e limões em decomposição. Durante as observações, houve a discussão de aspectos relativos à
decomposição. Nesse momento, os estudantes participaram relatando suas observações e a
professora procurou estimular o estabelecimento de relações entre a teoria e a observação.
Após esse momento, os estudantes foram convidados a explicar o que estava acontecendo
com as laranjas e limões. A resposta poderia incluir imagens e escrita. Ressalta-se novamente
que os estudantes tinham o conhecimento teórico relativo aos fungos.
Com o objetivo de manter o anonimato dos estudantes durante a análise dos dados,
cada estudante foi codificado pela letra E seguida de um número (E1, E2, e assim por diante),
com a transcrição das respostas elaboradas por eles.
A transcrição foi realizada mantendo os erros de ortografia e gramaticais. O símbolo [ ]
indica adições realizadas a fim tornar o texto compreensível. O símbolo [...] indica cortes do
texto original, a fim de garantir fluidez na leitura e análise das respostas. Após a transcrição,
as análises I, II e III foram realizadas independentemente por duas pesquisadoras. Após, os
dados destas análises foram confrontados, a fim de triangular e validar os dados da pesquisa.
Os resultados estão descritos nas sequência.
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4. Resultados e discussão
Os resultados descritos a seguir provêm da análise de 35 respostas, escritas por 20
meninos e 15 meninas, com idades entre 11 e 14 anos, de uma escola pública estadual do RS,
localizada em um município da mesorregião Noroeste Rio-Grandense (ATLASBRASIL,
2013). A maioria dos participantes dessa pesquisa reside no meio urbano, porém tem contato
com o meio rural. O município foi colonizado por descendentes de alemães e italianos, no
entanto, em função do desenvolvimento industrial, tem recebido pessoas de outras regiões do
estado. As três análises realizadas (I, II e III) para descrever o nível argumentativo são
apresentadas individualmente, para após estabelecer as relações existentes entre elas.

4.1 Descrição dos níveis epistêmicos relativos ao processo de decomposição (Análise I)
A análise I utilizou a Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011), e a
partir de uma primeira leitura das respostas dos estudantes, foi possível perceber os distintos
sentidos nas respostas elaboradas, que foram utilizadas para descrever os diferentes níveis
epistêmicos, conforme descrição do quadro 2. As unidades de significado encontradas foram
o conhecimento dos agentes causadores do processo de decomposição; do reconhecimento do
processo de decomposição; e da consequência da decomposição, que poderiam ocorrer
sozinhas ou combinadas entre si. O quadro 2 descreve estas categorias explicativas que
emergiram das unidades de significado, bem como apresenta exemplos de resposta da
respectiva categoria.
Quadro 2 – Organização das categorias temáticas
Categorias temáticas dos Descrição da categoria
níveis explicativos
Respostas descritivas
Resposta organizada em torno de
descrição das observações.
Agentes
Respostas que explicam apenas a
causa do processo de
decomposição que foi observado.
Processo
Resposta que apenas menciona o
fato do fruto estar em
decomposição.
Agentes e processo
Repostas que deixam transparecer
a relação entre os fungos e a
decomposição observada.
Agentes e consequência
Respostas em torno do causador
e da consequência do processo.
No entanto, não relata nada sobre
o processo.
Agentes, processos e
Respostas que descrevem a
consequência
relação entre os fungos e o
processo em questão, bem como a
consequência
Fonte: dados da pesquisa.

Resposta exemplo
Ele tem uma expessura [SIC] [espessura] mole
e um cheiro forte. ( E3)
Quando a fruta cai do pé depois de ums [SIC]
[ uns]dias a semana ela fica mofada. (E34)
Isso acontece quando o limão cai do pé e fica
dias e dias no chão daí ele amolece e
apodrece. (E32)
Que os fungos estão destruindo o limão. Ou
seja, estão fazendo a decomposição. (E23)
A fruta cai do pé e depois de uma semana os
fungos começão [SIC] [começam] a aparecer
e ela fica mofada e depois de algumas
semanas ela vira adubo para o solo. (E25)
Limão mofado por fungos logo não existirá,
irá virar um bom adubo para a terra. (E19)
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Após essa categorização, as respostas foram agrupadas em seis categorias ou níveis
explicativos, cuja distribuição está demonstrada na Figura 2. Constatou-se que a maioria das
respostas pode ser incluída nos níveis Agentes e processos ou Agentes, processos e
consequência, o que indica que os estudantes apresentam o conhecimento relativo à causa da
decomposição, do processo e também das consequências desse processo. Poucas respostas
ficaram em torno de apenas uma unidade de significado.
Figura 2 – Distribuição dos enunciados nas categorias elaboradas.

Categorias presentes nas respostas
16
Apenas agentes
14
Apenas agentes e processo

Frequência

12
10
8

Agentes, processo e
consequência

6

Apenas processo

4

Apenas agente e
consequência

2
0

Resposta descritiva
Categorias

Importante ressaltar que as respostas foram elaboradas com o vocabulário que os
estudantes possuem, muitas vezes utilizando a maneira coloquial para se expressar. O fato da
maioria das respostas estar alocada nas categorias Agentes e processos ou Agentes, processos
e consequências demonstra que os estudantes se apropriaram do conhecimento relativo a
decomposição, como é possível observar nas respostas dos estudantes E9 e E22:
“Quando o limão cai do pé e apodrece e amolece é porque os fungos soutaram
[SIC] [soltaram] um líquido que deixou o limão mole e depois eles tomam o líquido
que quando fica cinza ou branco é porque tem dois tipos de fungo e some”. (E9)
“O fungo decompõe a laranja [,] tornando-a estragada [,] toda mofa [.] eles deixam
uma carapassa [SIC] [carapaça] mole por que [SIC] [porque] os fungos deixam um
líquido pela laranja e fica com uma cor meio cinza e branca [,] deixando[-]a podre”. (E
22)
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Nestas respostas, apesar da não utilização de vocábulos/conceitos específicos do
conteúdo, fica claro que os estudantes compreenderam que a decomposição da laranja ocorreu
em virtude do processo de alimentação do fungo. Na resposta 9, a utilização da linguagem
coloquial fica muito evidente pela utilização de muitos conectores de adição (e), da mesma
forma que ocorre em uma conversa. Motokane (2015) se apoia na ideia de Sutton (2003) e
afirma que “o professor de ciências deve ser entendido também como professor de linguagem,
uma vez que ensina os alunos a compreenderem e reproduzirem o modo como os cientistas
falam e escrevem sobre o mundo que os cerca”. Nesse sentido, ao consideramos o conteúdo
científico das respostas E9 e E22, constata-se que estes estudantes conseguiram utilizar
relações de causa e efeito em sua explicação, o que sugere alguma compreensão sobre os
processos explicativos ou dos raciocínios utilizados na Ciência.
Noutras respostas, observou-se também a utilização de termos bem específicos do
tema abordado, tais como esporos, matéria orgânica e decomposição. Conforme Motokane
(2015), a utilização de conceitos científicos durante a elaboração de argumentos é um
indicativo de aprendizagem. Por outro lado, sabe-se que uma das dimensões da Alfabetização
Científica é o conhecimento relativo ao vocabulário próprio da Ciência (SASSERON;
CARVALHO, 2011) e, portanto, deve ser desenvolvida nas aulas de ciências a fim de que o
estudante desenvolva níveis epistêmicos mais elevados.

4.2 Análise da estrutura dos argumentos (Análise II)

Sobre os níveis argumentativos propostos no modelo de análise utilizado (Análise II),
notou-se 5 respostas que puderam ser descritas como nível 1 pois apresentavam apenas uma
ou mais afirmações; 3 respostas no nível 2.1, pois além de afirmações também continham
justificativas; 9 respostas no nível 2.2, pois apresentaram afirmação e uma conclusão; e 17
respostas foram classificadas como nível 3, uma vez que estavam estruturadas em torno de
afirmação, justificativa e conclusão. A distribuição dos alunos em níveis argumentativos
pode ser verificada na Figura 3.
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Figura 3 - Distribuição dos enunciados dos estudantes conforme o nível argumentativo.
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Níveis argumentativos

Ao comparar o total de alunos que ficaram nos níveis 1 e 2.1 de argumentação, destacouse os que organizaram suas respostas apenas em torno de afirmações (nível 1). Inicialmente,
ficou evidente o fato de serem afirmações organizadas em torno de observações que foram
realizadas em sala de aula. No entanto, é provável que na hora de escrever, esses estudantes
não conseguiram relacionar as observações com aspectos teóricos que já haviam sido
discutidos anteriormente e que também haviam sido abordados durante a observação, o que
pode indicar dificuldade na habilidade da escrita ou mesmo em relacionar fatos à teoria.
“Ele [o limão] tem uma expessura [SIC] [textura] mole e um cheiro forte”. (E3)
“[...] O limão está em faze [SIC] [fase] de apodrecimento ele esta todo mofado”. (E12)
“Fungos na laranja decompositando [SIC] [decompondo]. (E17)
“Nós vimos um limão mofando. O limão já estava mole”. (E18)
“Quando a fruta cai do pé depois de ums [SIC] [uns] dias a semana ela fica mofada”.
(E34)
“O limão estava murcho cheio de fungos por dentro dele”. (E29)
Ao observar as unidades de significado presentes nas respostas transcritas acima, percebese que ficam em torno do nível Agentes (respostas 18, 29 e 34); e Agentes e processos
(respostas 12 e 17), apesar da ideia de processo aparecer de forma muito simples. Todos os
enunciados acima foram englobados no nível 1 de capacidade argumentativa. Não há presença
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de conectores, o que por parte é corroborado pelo fato de serem apenas afirmativas e, dessa
forma, não indicam relações de causa e efeito. Assim, pode-se indagar se o conhecimento
acerca dos conectores poderia fazer diferença no momento em que o estudante elabora seus
enunciados.

4.3 Análise da utilização de conectores (Análise III)

Sobre a utilização de conjunções (Análise III), observou-se que 21 estudantes utilizaram
algum tipo de conector, enquanto 14 não utilizaram nenhum. Dos 21 estudantes, 12
empregaram conectores de relação causal; 05 usaram conectores de conclusão e 03 estudantes
utilizaram ambos os tipos de conectores. Seguem os enunciados de dois estudantes.

A laranja que cai no chão depois de uma semana apodrece e amolece por causa dos
fungos. Depois virando adubo para o solo. (E14)
A laranja ficou em algumas partes verde e branca, porque tem dois tipos de fungos e ele
suga tudo aí [SIC] a laranja fica mole. (E15)
A laranja cai da árvore e depois de alguns dias ela vai começar a se decompor por causa
dos fungos e depois de alguns dias ela começa a mofar assim os fungos ajudam o meio
ambiente decompondo a matéria orgânica. (E35)
Os principais conectores de relação causal utilizados foram Por isso, porque e por causa,
o que sugere a utilização de raciocínios de causa e efeitos. Os conectores assim e então foram
os conectores de relação conclusiva utilizados. Interessante relatar a utilização das palavras
daí e aí, típicos conectores conclusivos da linguagem coloquial, que poderiam ser substituídos
por então. Isso demonstra mais uma vez como a linguagem coloquial se faz presente nas
aulas, ou seja, como a cultura popular pode estar presente na sala de aula e como deve ser
considerada ao aproximar esta com a cultura científica. Notou-se que conectores de relação
adversativa não se fizeram presentes nas respostas analisadas.
A linguagem falada está repleta das convenções culturais e sociais na qual o indivíduo
está inserido (ORLANDI, 2003). Por outro lado, é necessário considerar que ao escrever, o
estudante está realizando uma transposição da linguagem oral para a linguagem escrita e que
esse processo envolve uma série de transformações. O desconhecimento dos sinais de
pontuação, por exemplo, mostra-se como um fator que dificulta a transcrição de uma fala, o
que inclusive pode comprometer a correta interpretação do enunciado. No entanto, o sujeito
que escreve está inscrito de alguma forma no texto que produz (SOUZA; ALMEIDA, 2005),
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o que pode ser verificado nos enunciados que coletamos, seja pela linguagem utilizada ou pela
utilização dos conectores e e daí nas explicações.

4.4 Relações entre os resultados das três análises
Todas as respostas que foram classificadas como nível 2.1 de argumentação apresentaram
em seus enunciados ideias de Agentes e processos. Nesse nível, estão as respostas que
apresentam afirmação e justificativas. As justificativas validam ou auxiliam a comprovar a
afirmação. Sasseron e Carvalho (2011) em um trabalho que descreve a construção do ciclo
argumentativo em sala de aula afirmam que as justificativas são utilizadas pelos estudantes
para dar confiabilidade as proposições. Outra constatação decorrente da análise é o fato dos
conectores de relação causal estavam presentes em todas as respostas englobadas no nível 2.1
(afirmações e justificativas). É importante destacar que a capacidade de apresentar
justificativas é um passo importante para o processo argumentativo.
As respostas que apresentaram uma afirmação seguida de conclusão (nível 2.2) abarcaram
a maior variedade de níveis explicativos (Análise I), conforme apresentado na Tabela 3.
Convém relembrar que considerou-se como conclusão as orações que davam ideia de
consequência ou de uma ideia mais geral relativa ao tema. Em relação a utilização dos
conectores, percebe-se a presença marcante dos conectores de conclusão nas respostas deste
nível. Porém, os conectores de relação causal não ficaram evidentes nestas respostas e muitas
vezes estavam implícitos no enunciado, como é o caso da resposta 4, onde a conjunção e tem
o sentido de por isso. Isso pode ser um indicativo de que apesar do estudante saber que
relação deseja expressar entre as partes, não sabe que palavra pode utilizar para isso.
Tabela 3 - Transcrição dos enunciados do nível 2.2 de argumentação e as respectivas unidades de significado.
Estudante Resposta
Análise I
E21
A fruta cai da árvore depois de alguns dias ela mofa
Agente
E30
Eu vi um limão que estava mofado isso pode acontecer com outros
Agente
alimentos.
E32
Isso acontece quando o limão cai do pé e fica dias e dias no chão daí ele
Processo
amolece e apodrece.
E4
Os esporos caíram no limão e [por isso] ele se tornou mofo pois se você
Agente e
deixar no chão ou [se] ele cai os fungos decompositores eles vão lá e
processo
decompositão [SIC] o limão. (...)
E13
Quando o limão cai do pé, os fungos aproveitam e largam seus esporos e
Agente e
assim o limão apodrece e vira adubo para as plantas.
processo
E23

Que os fungos estão destruindo o limão. Ou seja [portanto], estão fazendo a
decomposição.

Agente e
processo

E27

Os fungos decompositaram a laranja transformando-a em adubo ou matériaprima.

Agente, processo
e consequência
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E10

Quando os alimentos quairem [SIC] [caírem] do pé, fica dias e dias que pode
viral alimento para os fungos decompositores e vira adubo para as plantas e
o solo.

Agente, processo
e consequência

E19

Limão mofado por fungos logo não existirá, irá virar um bom adubo para a
terra.

Agente, processo
e consequência

Fonte: dados da pesquisa.

As respostas que foram abarcadas no nível 3 de argumentação, foram as mais longas que
procuraram explicar em maiores detalhes ao que foi solicitado. Em relação a Análise I,
verificou-se que destas, algumas apresentavam explicações em nível de Agentes e processos,
porém a maioria ficou organizada em torno de Agentes, processo e consequência. Sobre a
utilização dos conectores, das 17 respostas classificadas no nível 3, 8 empregaram conectores
de relação causal; duas utilizaram apenas um conector de conclusão; 3 respostas fizeram a
utilização combinada de conectores de relação causal e de conclusão; e 4 respostas não se
utilizaram de nenhum conector, embora neste caso, os conectores estivessem implícitos.
Ao estabelecer relações entre os resultados da Análise I com a Análise II, observou-se que
quanto mais significados estavam presentes nos enunciados dos estudantes, maior o nível
argumentativo, conforme ilustra a Figura 3.

Ou seja, quanto maior a significação e a

apropriação do tema pelo estudante, maior será a sua capacidade de produzir enunciados. Por
isso, Motokane (2015) afirma que o desenvolvimento de argumentos está fundamentado no
conhecimento de conceitos científicos e pode ser utilizado como indicador de aprendizagem.
Pelos resultados, pode-se inferir que o conhecimento relativo ao conteúdo científico é
importante para elaborar enunciados argumentativos, uma vez que, a análise dos níveis
explicativos (Análise I) aponta que, quanto mais significados o estudante utilizou, maior foi o
nível de argumentação (Análise II). Quando o estudante utilizou conectores (Análise III) para
estabelecer relações de causa e efeito, observou-se a produção de argumentos mais
elaborados, tanto do ponto de vista de qualidade conceitual como de estrutura.
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Figura 4 - Distribuição dos enunciados da análise combinada entre as Análises I e III.
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Estudo realizado por Sá; Kasseboehmer e Queiroz (2014) verificou que o ensino explícito
dos componentes da argumentação melhora a capacidade argumentativa de estudantes de
Ensino Superior. Dessa forma, ao reconhecer as fragilidades que os estudantes apresentam
para elaborar argumentos, é possível utilizar estratégias específicas para promover a
superação da dificuldade. Por outro lado, Chion; Meinardi e Adúriz Bravo (2014) apontam
que existe uma relação positiva entre a capacidade argumentativa e a aprendizagem de
conceitos. Além da aprendizagem conceitual, a utilização de estratégias argumentativas
permite perceber que na Ciência o conhecimento não é apenas acrescentado, mas passa por
discussões, nas quais se procura convencer através da utilização de argumentos.

5. Considerações
Priorizar atividades que valorizem e desenvolvam a capacidade argumentativa pode ser
um dos caminhos para atingir educação científica e para a cidadania. Mas para propor
atividades que promovam a capacidade argumentativa é importante que se reconheça os
diferentes níveis argumentativos dos estudantes considerando aspectos de qualidade do
conhecimento, a estrutura argumentativa bem como de raciocínios empregados.
A proposta de análise argumentativa integrada deste trabalho se mostrou viável, pois
permitiu descrever a capacidade argumentativa dos estudantes verificando as dificuldades
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específicas (conhecimento conceitual, estrutural ou de raciocínio). Conforme a dificuldade
pode utilizar-se atividades/estratégias específicas para sua superação. Dessa forma, os
resultados encontrados nesse trabalho demonstram a importância de propor atividades que (1)
fomentem a escrita nas aulas de ciências; (2) demonstrem a função dos conectores no
momento de organizar a escrita; bem como (3) utilizar argumentos durante as aulas, para que
os estudantes possam visualizar os componentes da argumentação. No entanto, pelo fato do
conhecimento argumentativo ser ferramenta no exercício da cidadania crítica e participativa,
entende-se que as práticas argumentativas devam (4) receber atenção por parte das demais
áreas do conhecimento, bem como (5) integrar atividades interdisciplinares.
Verificou-se que apesar da maioria dos estudantes demonstrar conhecimento sobre
relações de causa e efeito, o desconhecimento relativo às conjunções que permitem expressar
essa relação nos enunciados dificultou aos mesmos produzir enunciados claros e objetivos.
Esse resultado indica que nas aulas de ciências também é necessário criar espaço para estudar
a estrutura dos textos e dos conectores que exprimem as diferentes relações possíveis entre as
partes de uma frase.
Aponta-se como limitações desse estudo a dificuldade de escrita demonstrada por alguns
estudantes. Não é possível apontar um único motivo para essa dificuldade. Constatou-se que
parte dos estudantes participantes ainda apresentavam problemas de escrita e compreensão de
leitura, apesar de estarem no 6° ano do Ensino Fundamental. Outro motivo é a falta do hábito
de leitura ativa, ou seja, uma leitura na qual o leitor observe aspectos sobre o texto em si, e
não apenas da história ou enredo. E, provavelmente, o maior dos obstáculos à escrita, é a
questão da utilização da linguagem coloquial durante a escrita, sem realizar as devidas
adaptações. Quando a dificuldade de escrita for conhecida, pode ser mais produtivo coletar os
dados através de entrevistas ou então coletar áudios, para que sejam transcritos.
Por outro lado, ficam como perspectivas de trabalhos futuros, aprofundar a análise III.
Além disso, é necessário utilizar a análise integrada com outros temas e mais turmas. Da
mesma forma, sugere-se a produção de atividades que demonstrem as relações causais
existentes no conhecimento científico de modo a incentivar raciocínios, bem como, indicar
palavras que demonstrem esse sentido a fim de promover um melhor nível de argumentação.
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2.2

ARTIGO 1 – A CAPACIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS: UM ESTUDO-

PILOTO SOBRE A ADEQUAÇÃO DE UM TESTE DE DESEMPENHO NA RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS

O artigo foi publicado na Revista Ciência e Natura (CCNE, UFSM, ISSN on line
2179-460X, v. 36, n.2, 2014) buscou testes disponíveis para verificar a capacidade de resolver
problemas em estudantes para avaliar a possibilidade de utilização com estudantes do Ensino
Fundamental.
O estudo-piloto foi realizado com o teste elaborado por Garcia Garcia & Renteria
Rodrigues (2012), que foi traduzido e adaptado. Para verificar a adequação do teste, o mesmo
foi aplicado com estudantes do 8° e 9° anos do Ensino Fundamental, em 2014. Escolheu-se
estes anos de escolaridade, pois estão no último ciclo do Ensino Fundamental e acredita-se
que tiveram contato com os conhecimentos e procedimentos básicos das Ciências Naturais.
É importante que se conheçam as ferramentas existentes para verificar os
conhecimentos de estudantes. Por outro lado, esses instrumentos devem ser práticos e
objetivos para que os professores possam reconhecer as dificuldades em pouco tempo, e
então, utilizar esse diagnóstico para organizar a prática pedagógica a fim de modificar esse
perfil.
Com o estudo-piloto verificou-se a necessidade de acrescentar um glossário, uma vez
que havia palavras cujos significados eram desconhecidos. Descobriu-se que os estudantes
pesquisados apresentam dificuldades na Predição e transferência, na Capacidade de síntese e
na Compreensão metacognitiva.
O teste pode ser reaplicado com outras turmas a fim de esboçar um quadro das
habilidades e espera-se que o mesmo seja utilizado por professores da Educação Básica.
O teste de resolução de problemas bem como o gabarito encontra-se na sequência do
artigo (Apêndice A), com o objetivo de facilitar ao leitor a visualização do mesmo, bem como
para tornar a leitura mais fluida.
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A capacidade de resolver problemas: um estudo-piloto sobre a
adequação de um teste de desempenho na resolução de problemas
The ability to solve problems: a pilot study on the suitability of a performance test
in solving problems

Resumo
Neste trabalho, realiza-se uma revisão sobre as habilidades necessárias para a resolução de problemas, bem como de testes que
permitem avaliar a capacidade de resolução de situações-problema. Com objetivo de avaliar a possibilidade de utilizar tais testes com
estudantes brasileiros, aplicou-se um teste adaptado de García García & Renteria Rodriguez (2012) com estudantes do 8° e 9° ano do
Ensino Fundamental, de uma escola pública de Ibirubá- RS. A partir desse teste-piloto constatou-se que a maioria dos estudantes apresenta
baixa capacidade para resolver problemas, sendo que os mesmos apresentam dificuldades em fatores como Predição e transferência,
Capacidade de síntese e de Análise, principalmente. Observou-se que o teste necessita o acréscimo de um glossário nas questões que
apresentam palavras mais complexas, a fim de que possa ser utilizado novamente.
Palavras-chave: Ensino de ciências, resolução de problemas, habilidades, testes.

Abstract
In this work, carried a review of the skills needed for solving problem, as well as tests for evaluating the capability of solve problemsituations. In order to evaluate the possibility of using such tests with Brazilian students,we applied an adapted test from GarcíaGarcía&
Renteria Rodriguez (2012) with students of the 8th and 9th grades of elementary school, a public school Ibirubá-RS. From this pilot test it
was found that most of the students has a low capacity to solve problems, and they present difficulties on factors such as prediction and
transfer, capacity of synthesis and analysis, mainly. It was observed that the test requires the addition of a glossary in th e present complex
issues words, in order that it can be used again.
Keywords: Science education, solving problems, ability, tests.
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1 Introdução
m dos objetivos da alfabetização
científica ou do ensino de ciências
em geral, é preparar os estudantes
para resolverem problemas com os quais
possam se deparar na vida cotidiana.
Para que o ensino de ciências atinja esse
objetivo, é importante reconhecer quais
habilidades são importantes para que
um indivíduo seja competente na
solução de problemas. Nesse sentido,
para que os professores da Educação
Básica possam descrever as habilidades
e também as dificuldades que os
estudantes possuem, é importante
estudar instrumentos que permitam
descrever a capacidade de resolução de
problemas.
Considerando o exposto, o
presente trabalho está estruturado a
partir da seguinte questão: “Quais os
instrumentos disponíveis para descrever
a capacidade de solucionar problemas?
A revisão de literatura traz justificativas
para a importância do ensino da
resolução de problemas, bem como de
instrumentos existentes para avaliar essa
competência.
Na sequência, são descritos os
resultados obtidos através da aplicação
de teste específico para avaliar tal
competência, realizado para verificar a
adequação do mesmo.

U

2. O ensino de ciências e a solução de
problemas
A fim possibilitar a construção de uma
imagem real da ciência, de acordo com
Pozo & Crespo (2009), as novas metas
para a educação científica são a
aprendizagem de conceitos e a
construção
de
modelos;
o

desenvolvimento
de
habilidades
cognitivas e de raciocínio científico; o
desenvolvimento
de
habilidades
experimentais e de resolução de
problemas
bem
como
o
desenvolvimento de atitudes e valores,
De acordo com Pozo & Crespo (2009), a
partir da concretização dessas metas, o
ensino de ciências poderá viabilizar a
formação de cidadãos atuantes e
participativos da vida em sociedade.
Dito de outra forma:
Todos
necessitamos
utilizar
informação científica para realizar
opções que se nos deparam a cada dia;
todos necessitamos ser capazes de
participar em discussões públicas sobre
assuntos importantes que se relacionam
com a ciência e com a tecnologia; e todos
merecemos compartilhar a emoção e
realização pessoal que pode produzir a
compreensão
do mundo natural (
CACHAPUZ et al., 2011, p. 20).

E como conseguir que o ensino de
ciências concretize esse ideal? Parece que
uma das maneiras para formar um aluno
mais crítico, participativo e atuante na
sociedade seja a utilização de estratégias
de ensino mais ativas e envolventes para
os
estudantes.
Nesse
sentido,
pesquisadores apontam para a utilização
da resolução de problemas como
estratégia de ensino nas escolas. Bonito
(2010) afirma que o aluno só poderá
compreender a metodologia científica se
o ensino se basear em processo de
resolução
de
problemas.
Para
Vasconcelos et al. (2007), o ensino através
da resolução de problemas permite a
construção de conhecimento conceitual,
além de possibilitar o desenvolvimento
de competências que o cidadão utiliza
para enfrentar problemas no cotidiano,
tais como selecionar informações, prever
resultados, planejar, formular hipóteses,
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entre outros. Da mesma forma, García
García & Rodriguez Renteria (2012)
apontam que as metodologias de ensino
baseadas na resolução de problemas
contribuem para desenvolver formas de
pensamento favoráveis à construção de
novos conhecimentos (aprender a
aprender), característica importante na
atual sociedade da informação.
Convém lembrar que a resolução de
problemas requer o uso de diversas
habilidades, bem como a utilização de
estratégias de enfrentamento dos
problemas, baseadas na análise e
interpretação das situações que se
estabelecem a partir dos modelos
conceituais
e
de
procedimentos
sistematizados, tal como ocorre na
Ciência (POZO et al., 1998). Assim
sendo, é importante caracterizar as
diversas atividades necessárias para que
seja possível enfrentar um problema.
Uma vez conhecidas as características ou
estratégias necessárias à resolução de
problemas, é possível verificar as
facilidades e/ou dificuldades dos
estudantes em aplicar o conhecimento
na solução de problemas e nas diversas
situações que se apresentam em seu
cotidiano.
3. A formação
avaliações externas

científica

e

as

As avaliações externas se fazem cada
vez mais presentes na educação formal,
como objetivo de descrever a realidade
educacional e propor políticas que visem
à melhoria da educação (GODINHO &
FARIAS, 2013). Dentre as avaliações em
nível nacional, tem-se a Prova Brasil, o
ENEM e as iniciativas de avaliação de
alguns estados, como o Saresp em SP,

por exemplo. Em nível internacional,
tem-se o PISA, que avalia a proficiência
dos estudantes em leitura, matemática e
ciências em diversos países, inclusive no
Brasil.
No Brasil, em 2014, ocorreu um
estudo inédito para avaliar o nível de
letramento científico da população
adulta, o Indicador de Letramento
Científico
(ILC),
inspirado
em
programas de avaliação como o PISA e
Inaf (este é um indicador de alfabetismo
funcional). A partir de entrevistas, o ILC
busca avaliar a capacidade de pessoas
adultas
em
usar
conceitos
e
procedimentos tipicamente científicos
para explicar fenômenos, bem como
avaliar a compreensão da linguagem
técnico-científica e a capacidade de
resolver
problemas
em situações
cotidianas (INSTITUTO ABRAMUNDO,
2014).
A partir dos itens avaliados no
ILC, é possível situar o indivíduo em
uma escala de proficiência, organizada
em quatro níveis, que exigem maior
domínio de habilidades, além de
conhecimentos referentes a gêneros e
tipos textuais e a conceitos científicos
necessários à para compreensão das
situações
propostas
pelo
ILC
(INSTITUTO ABRAMUNDO, 2014). Os
referidos níveis são:
Nível 1 – Letramento nãocientífico: nesse nível, o indivíduo
consegue
localizar
informações
explícitas em textos simples (tabelas ou
gráficos, textos curtos) que envolvam
temas do cotidiano, sem a exigência de
domínio de conhecimentos científicos.
Nível 2 – Letramento científico
rudimentar: nesse caso, o indivíduo
resolve problemas que envolvam a
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interpretação e a comparação de
informações e conhecimentos científicos
básicos, que podem estar apresentados
em textos diversos (tabelas e gráficos
com mais de duas variáveis, imagens,
rótulos), e que envolvam temáticas
presentes no cotidiano.
Nível 3 – Letramento científico
básico: o indivíduo elabora propostas de
resolução de problemas com maior
complexidade a partir de evidências
científicas que estejam apresentadas em
textos técnicos e/ou científicos (manuais,
esquemas, infográficos, conjunto de
tabelas),
estabelecendo
relações
intertextuais em diferentes contextos.
Nível 4 – Letramento científico
proficiente: o indivíduo é capaz de
avaliar propostas e afirmações que
exijam o domínio de conceitos e termos
científicos em situações que envolvam
contextos diversos (cotidianos ou
científicos).
Consegue
elaborar
argumentos sobre a confiabilidade ou
veracidade de hipóteses formuladas e
demonstra domínio do uso de unidades
de medida (INSTITUTO ABRAMUNDO,
2014).
Apesar do ILC descrever grupos de
letramento científico conforme as
capacidades dos indivíduos, esta
avaliação não é específica e detalhada o
suficiente para determinar quais as
dificuldades
ou
que
habilidades
necessitam ser mais desenvolvidas nos
indivíduos, a fim de que os mesmos
consigam resolver situações de uma
forma mais eficiente e estratégica. Nesse
sentido, García García & Renteria
Rodriguez
(2012)
elaboraram
e
validaram um teste para verificar a
capacidade de resolver problemas,
organizado em torno de sete processos

característicos que, segundo os autores,
são
essenciais
na resolução de
problemas. Em ordem crescente de
importância, esses fatores são:
1. Predição e transferência: indicam
que transferir é utilizar os
conhecimentos adquiridos em
outros
contextos,
seja
para
realização de outras atividades ou
para solucionar problemas. A
transferência se faz evidente
quando
o
indivíduo
revisa
padrões de solução que já conhece
para solucionar problemas. Da
mesma
forma,
prever
o
comportamento
(elaborar
hipóteses) dos fenômenos em
estudo, em diversas condições, é
importante para a resolução de
problemas.
Existem
três
indicadores que permitem a
avaliação desse fator: a capacidade
de selecionar a hipótese mais
adequada, a capacidade de
discernir a situação na qual a
solução do problema é semelhante
e aplicável, e a capacidade para
identificar a melhor solução para
um problema.
2. Capacidade de síntese: permite
estabelecer relações entre as partes
da
situação
apresentada,
representar e descrever a situação
levantada através de gráficos,
ilustrações ou equações, a fim de
emitir julgamentos ou conclusões.
Pode ser avaliada através da
capacidade de selecionar palavraschave, organizar elementos de
algum texto e de representar
formalmente o enunciado de um
problema.
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3. Leitura crítica de um enunciado: a
boa compreensão de leitura ajuda
os estudantes a estabelecerem
relações e inferências sobre a
informação necessária para a
resolução do problema. Os dois
indicadores deste fator são a
capacidade
de
determinar
inconsistências e a capacidade
distinguir informações relevantes
para a solução de problemas.
4. Análise: fator importante, pois na
resolução de problemas se faz
necessário separar informações
importantes
das
irrelevantes,
definir quais são as variáveis do
problema e também quais as
relações entre essas variáveis, bem
como
estabelecer
aspectos
conhecidos e desconhecidos para
determinação das incógnitas. Para
avaliar este fator, são levados em
conta a capacidade de estabelecer
relações e a capacidade de
decompor um problema em
problemas menores.
5. Interpretação da informação: para
resolver
um
problema,
a
interpretação se faz necessária,
pois permite estabelecer relações
entre a análise dos dados e a
hipótese elaborada, a fim de dar
explicações
a
padrões
ou
tendências encontradas e emitir
conclusões. A capacidade de
interpretação
de
informações
explícitas e implícitas é utilizada
para avaliar este fator.
6. Compreensão metacognitiva de
enunciados e processos: fator
importante,
pois
permite
estabelecer relações entre as
variáveis do problema e emitir

juízos sobre a maneira como estas
se
relacionam.
Inclui
três
indicadores: selecionar rotas de
solução, elaborar previsões e
decidir que dados devem ser
buscados para a resolução do
problema.
7. Delimitação do problema: este
fator
permite
identificar
as
questões
que
devem
ser
abordadas, quais os aspectos
importantes para a sua solução
bem como aqueles aspectos que
não interferem na solução. É
importante
para
que
se
estabeleçam as condições ou
parâmetros
que
devem
ser
considerados para a resolução do
problema e pode ser avaliado
através da capacidade de delimitar
e precisar as condições do
problema.
Cada um dos fatores citados é
avaliado mediante testes de múltipla
escolha que necessitam a mobilização de
cada um dos 16 indicadores. Apesar do
mesmo ter sido criado para ser aplicado
com estudantes colombianos, tal teste se
mostra interessante para ser utilizado
com adolescentes brasileiros. Primeiro,
porque
possibilita
conhecer
as
habilidades e também as dificuldades
específicas dos estudantes em resolver
problemas. Segundo, por tratar-se de um
teste de múltipla escolha, permitindo ao
professor/aplicador o acesso rápido aos
resultados,
característica
que
o
diferencia das avaliações externas, cujos
resultados demoram a chegar ao
professor. Além disso, a partir da
descrição detalhada de cada fator
considerado importante para resolver
problemas, é possível elaborar outras
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questões. Dessa forma, este instrumento
de avaliação se mostra importante para a
utilização por professores, pois constitui
um instrumento capaz de descrever a
capacidade dos estudantes na solução de
problemas, e a partir destes, organizar a
prática pedagógica a fim de alcançar os
objetivos do ensino de ciências.
4 Metodologia
O presente trabalho busca verificar a
adequação de um teste para medir a
capacidade de resolver problemas,
elaborado por García García & Renteria
Rodriguez (2012) para estudantes
brasileiros. Esse teste preconiza a
utilização de sete características ou
habilidades gerais para abordar e
resolver um problema.
O teste anteriormente citado foi
adaptado e organizado para adequar-se
ao nível dos estudantes ao qual seria
aplicado. Acrescentou-se questões do
PISA, capazes de avaliar as mesmas
habilidades propostas no teste e
adequadas
à
faixa
etária
dos
participantes, uma vez que o teste
original descreve os indicadores que
facilitam a solução de problemas. A fim
de analisar a adequação do teste para
verificar a capacidade de solucionar
problemas, realizou-se um teste piloto,
com estudantes do 8° e 9° ano de uma
escola pública do município de Ibirubá–
RS.
O teste descrito acima apresenta uma
categorização de acordo com o número
de acertos, conforme tabela 1. Salienta-se
que o mesmo não foi utilizado com o
objetivo de classificar os estudantes, mas
sim, para descrever a capacidade de
resolver problemas.

Tabela 1: Categorização da capacidade de
resolver problemas de acordo com o número de
acertos.
CATEGORIA

PONTUAÇÃO

Excelente

13 a 16

Muito bom

10 a 12

Bom

7a9

Deficiente

4a6

Insuficiente

0a3

Apresentamos
a
seguir
as
constatações referentes à aplicabilidade
do teste, bem como uma visão sobre a
capacidade de resolver problemas dos
participantes.
5 Resultados e discussão
Participaram do teste-piloto, 26
estudantes, do 8° e do 9° ano do Ensino
Fundamental de uma escola estadual no
município de Ibirubá - RS, com idades
entre 14 e 16 anos. Nessa amostra, há
alunos com histórico de repetência, no
ano atual de escolaridade ou de anos
anteriores.
A fim de conhecer o nível sócioeconômico
dos
estudantes,
o
questionário apresentou uma questão
que pedia o número de banheiros
presentes na residência dos estudantes,
pois conforme Tolentino Neto (2008),
dessa forma é possível conhecer melhor
o nível sócio-econômico das famílias
brasileiras. O município conta com IDH
0,765
(ATLAS
DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO NO
BRASIL, 2013). A economia do
município está baseada na atividade
agrícola e industrial.
Dados do INEP mostram que a
pontuação da escola na edição de 2013
da Prova Brasil foram 265,68 pontos em
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Língua Portuguesa e 268,43 em
Matemática, nos quais os estudantes
avaliados ficaram nos níveis de
proficiência 3 e 4. Nesta avaliação a
escola foi classificada no grau 5 do nível
sócio econômico (INEP, 2014).
Na
caracterização realizada com o teste,
verificou-se que as residências dos
estudantes têm entre um e três
banheiros e que o nível de escolaridade
dos pais desses estudantes, em sua
maioria é de Ensino Fundamental
incompleto. O teste, que consta de 16
questões
de
múltipla
escolha,
organizado em torno de pequenos
textos, foi resolvido em cerca de 30
minutos. A figura 1 demonstra o
desempenho dos estudantes no teste.

Número de estudantes

Resultados do teste que avalia a
capacidade de resolver
problemas em alunos do 8° ano e
9° ano do Ensino Fundamental
20
0

Categorias de respostas

Figura 1: A capacidade de resolver
problemas em alunos do 8° e 9° ano do Ensino
Fundamental da EEEF Ibirubá.

Verificou-se que a maior parte
dos estudantes que realizou o teste
encontra-se nos níveis mais baixos de
capacidade de resolução de problemas e
que nenhum alcançou o nível Excelente.
A média de acertos ficou em 7,37, sendo
que 3 e 12 foram, respectivamente, os
números mínimo e máximo de acertos.
Dois alunos obtiveram 3 acertos e
somente um atingiu 12 acertos.
Nas outras avaliações que testam
os conhecimentos científicos, tais como

o PISA, têm-se resultados similares. Os
resultados obtidos na aplicação dessa
prova em 2006, quando foram avaliados
conhecimentos específicos das ciências,
apontam que 27,8 % dos alunos estão no
nível 0, ou seja, tais resultados não
evidenciam que esses alunos possuam
as competências científicas mínimas
para a realização das tarefas mais
simples propostas nas provas do PISA,
Os resultados obtidos também não
fornecem evidências de que os
participantes apresentam habilidades
para a solução de problemas em
situações corriqueiras e familiares. É
importante salientar que o nível 0 não
existe na escala de proficiência do PISA,
mas foi acrescentada no relatório
brasileiro.
O nível 1 ficou constituído por 34,1%
da população, evidenciando que esta
porcentagem de participantes apresenta
um padrão de conhecimento científico
tão limitado que tais alunos só
conseguem
aplica-lo
em
poucas
situações familiares. Além disso,
limitam-se a explicações científicas
óbvias
que
se
seguem,
quase
imediatamente, a uma evidência
apresentada.
O nível 2 ficou constituído por 23,4%,
o nível 3 com 10,9 %, o nível 4 com
3,3%, o nível 5 com 0,4 % e nenhum
aluno no nível 6. Ou seja, praticamente
60% dos alunos brasileiros avaliados no
PISA não apresentam ou não têm
noções
mínimas
de
ciências
(WAISELFISZ, 2009).
Da mesma forma, os resultados
do
ILC-2014
(INSTITUTO
ABRAMUNDO, 2014), que avaliou
adultos jovens (entre 15 e 40 anos), com
o mínimo de cinco anos de escolaridade
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do ensino fundamental, mostraram que
16% da população avaliada encontra-se
no nível 1 de proficiência científica; 48%
da amostra estão no nível 2; 31% no
nível 3 e apenas 5% no nível 4. Ou seja,
mais da metade da amostra avaliada
não domina os conhecimentos e
habilidades necessárias para resolver
problemas
ou
para
interpretar
informações de natureza científica.
É preciso considerar que as
dificuldades relacionadas como enfoque
dos problemas e as estratégias de
resolução são mais complexas para
serem entendidas ou explicadas. As
dificuldades não estão localizadas
apenas no modelo mental elaborado
pelo
aluno,
ou
no
grau
de
correspondência estabelecido para os
dados, ou ainda, se o problema tem ou
não significado; mas sim, nas restrições
que derivam da escolha do problema e
do enunciado apresentado (SIGÜENZA
MOLINA, 2000 apud SILVÉRIO &
MAESTRELLI, 2013). Considerando
que, desenvolver a capacidade de
organização lógica do pensamento e
construir uma consciência crítica do
mundo que cerca o indivíduo são
condições
necessárias
para
a
alfabetização científica (SASSERON &
CARVALHO, 2011), os resultados
mostram que as habilidades para esse
fazer científico ainda estão distantes do
esperado.
O ensino de ciências deve
“contribuir para a compreensão de
conhecimentos,
procedimentos
e
valores que permitam aos estudantes
tomar decisões e perceber tanto as
muitas utilidades da ciência e suas

aplicações na melhora da qualidade de
vida,
quanto
as
limitações
e
consequências
negativas
de
seu
desenvolvimento” (CHASSOT, 2003,
p.99). Dessa forma, a partir dos
resultados
apresentados
pelos
estudantes participantes desse estudo,
tem-se a percepção de que a forma
como se dá o ensino de Ciências, na
atualidade, ainda está longe de
promover, de fato a alfabetização
científica.
A Tabela 2 indica a frequência de
acertos dos estudantes em cada questão
ou indicador avaliado. A análise desses
resultados indica em quais questões
tiveram maior dificuldade de resolução.
É possível considerar que tal resultado
indica as dificuldades que os estudantes
apresentam e dessa forma, aponta as
habilidades que devem receber maior
atenção durante o planejamento e as
aulas de ciências, e também, durante a
elaboração
do
material
didático
utilizado para essas etapas da
escolaridade.
As questões 3, 7, 8, 11 e 14, que
correspondem a 31,2%do questionário,
tiveram um índice de acertos superior a
50%. As demais questões tiveram baixo
percentual de acertos. Tal resultado
pode indicar dificuldades apresentadas
pelos estudantes e, dessa forma,
permite uma pré-avaliação de quais
habilidades
poderiam
ser
mais
desenvolvidas em sala de aula. Por
outro lado, torna-se importante analisar
e refletir sobre as questões com baixo
índice de acertos para verificar os
possíveis motivos desses resultados.
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Tabela 2 – Número de acertos por questão/indicador avaliado no teste.
FATOR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Predição
e
transferência

Capacidade de
síntese

Capacidade de
leitura crítica
de
um
enunciado
A capacidade
de análise

Capacidade de
interpretação
da informação

Capacidade de
compreensão
metacognitiva
de enunciados
e processos

Capacidade de
delimitação do
problema

%
ACERTOS
POR
FATOR
46,1%

29,4%

57,6%

40,3%

44,2%

41,02%

30,7%

INDICADORES

1) Seleção da hipótese mais
adequada
2) Seleção a situação com
solução semelhante ao
problema dado
3) Identificação a melhor
solução para o problema
4) Seleção de palavras-chave
5) Organização de elementos
do texto
6) Representação formal de
um problema
7) Identificação
de
inconsistências
8) Seleção de informação
relevante
9) Estabelecimento
de
relações
10) Divisão do problema em
subproblemas
11) Interpretação
de
informação
explícita:
dedução a partir de dados
12) Interpretação
de
informação
explícita:
elaborar conclusões
13) Identificação de sequências
implícitas: selecionar rotas
de solução
14) Inferência explícita de
predições:
elaborar
predições/hipóteses
15) Inferência de informação
implícita: buscar dados
necessários
16) Delimitação e precisão das
condições do problema

TOTAL DE
ACERTOS
(n=26)

%

12

46,15

8

30,77

16

61,54

6
8

23,08
30,77

9

34,62

14

53,85

16

61,54

11

42,31

10

38,46

14

53,85

9

34,62

10

38,46

14

53,85

8

30,77

8

30,77
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entre situações ou informações. Por
outro lado, em que momentos das
aulas de ciências, são ofertadas
atividades
que
incentivem
os
estudantes a observar e localizar
padrões?

A capacidade de
predição e…
Número de
estudantes

Cada questão avalia alguma
habilidade importante na resolução de
problemas e a partir da análise das
questões têm-se uma descrição sobre
as principais dificuldades dos alunos.
Considerando o total de acertos para
cada um dos sete fatores, percebeu-se
que os estudantes apresentaram
dificuldade na maior parte deles,
sendo que apenas o fator 3
(Capacidade de leitura crítica de um
enunciado)
resultou
em
maior
percentual de acertos (57,3%). Dessa
forma, a partir da utilização do teste
também é possível propor atividades
para auxiliar os estudantes a
superarem essas dificuldades.
Em relação ao fator 1 (Predição
e transferência), que segundo García
García & Renteria Rodriguez (2012) é
o fator mais importante no processo
de
resolução
de
problemas,
caracterizou-se, como o indicador
mais crítico, a capacidade de
selecionar a situação com solução
semelhante ao problema dado (Figura
2). Esse ponto merece atenção, uma
vez que para resolver problemas,
normalmente, o indivíduo busca
situações semelhantes em seus
esquemas de conhecimento, antes de
mobilizar ideias ou formas de solução
(POZO et al., 1998). Dessa forma, se o
indivíduo não consegue selecionar
problemas que tenham soluções
semelhantes, como poderá chegar à
solução do problema? Ou seja, os
resultados obtidos neste estudo
demonstram que estudantes não estão
preparados para reconhecer padrões
ou estabelecer comparações que
permitam aos mesmos verificar a
existência ou não de similaridades
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Figura 2: Resultados das questões referentes
ao fator 1 do teste utilizado para avaliar o
desempenho na resolução de problemas (n=
26).

A questão que avaliou esta
capacidade é transcrita a seguir:
Para chegar a tempo em seu
trabalho, Pedro viaja de metrô, que sai
às 7 horas da estação A. Em um dia,
Pedro chegou às 7h1min na estação,
quando o trem já havia partido.
Levando em conta que o trem viaja a
50 km/h, que a estação seguinte está a
2 km de distância e que o metrô
realiza paradas de 5 minutos em cada
estação, Pedro decidiu caminhar até à
estação seguinte, a uma velocidade de
4 km/h para ver se alcançava o metrô.
Será que Pedro conseguirá alcançar o
trem na estação seguinte? Qual dos
problemas a seguir se resolveria de
maneira semelhante?
a. Calcular em que momento os
atletas A e B se encontrariam,
correndo
com
a
mesma
velocidade, mas em sentidos
contrários
b. Calcular o tempo que o atleta A
gastaria para alcançar o atleta
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Saturno diante do Sol no decorrer
deste século.
Entre as palavras sublinhadas,
quais seriam as três mais úteis para se
fazer uma busca na internet ou em
uma biblioteca, a fim de se descobrir
quando esse trânsito ocorreria?
a. Astrônomos, Netuno, Saturno
b. Sol, Netuno, Saturno
c. Saturno, Netuno, trânsito
d. Astrônomo, trânsito, Saturno
A alternativa mais escolhida entre
os estudantes foi a alternativa D,
quando a alternativa correta seria a C.
Possíveis dificuldades da questão
podem ter decorrido da própria
interpretação do enunciado, bem
como da falta de uma visão global da
situação que possibilitasse perceber
quais as palavras que realmente
seriam úteis para uma pesquisa. É um
fato estranho, uma vez que as buscas
na Internet, em geral, são realizadas
por palavras-chave.

A capacidade de
síntese
Número de estudantes

B, se o atleta B estivesse à frente
do atleta A, porém numa
velocidade menor.
c. Calcular o tempo que os atletas
A e B levariam para chegar ao
final, se partissem do mesmo
ponto, porém com velocidades
diferentes.
d. Calcular que velocidade o
atleta B deveria atingir para
alcançar o atleta A, se o atleta A
estivesse à frente do atleta B e
parasse para descansar.
Dos alunos participantes, nove
marcaram a alternativa C, que, no
entanto, não apresenta uma situação
semelhante
àquela
descrita
no
enunciado do problema. Possíveis
dificuldades para resolver a questão
podem estar na extensão do
enunciado, que apresenta informações
numéricas de diferentes grandezas,
sendo necessário, ainda, compará-las
entre si.
Dentre
todos
os
fatores
avaliados, pode-se considerar que os
alunos participantes apresentaram
maior dificuldade na capacidade de
síntese, pois em nenhuma das
questões referentes aos indicadores
desse fator houve mais da metade de
acertos. (Figura 3). Em relação à
seleção de palavras-chave, a maior
parte dos estudantes não conseguiu
selecionar, dentre as alternativas,
aquela que representasse as palavras
adequadas para realizar uma busca. A
questão que avaliou este indicador foi:
Várias palavras foram sublinhadas
na afirmação a seguir.
Astrônomos prevêem que, visto de
Netuno, haverá um trânsito de
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Figura 3: Resultados das questões referentes
ao fator 2 do teste para avaliar o desempenho
na resolução de problemas (n= 26).

Apesar de as respostas relativas à
capacidade de leitura crítica de um
enunciado (Fator 3 – figura 4)
resultarem em mais acertos do que
nas questões referentes aos outros
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Capacidade de leitura
crítica de um…
Número de estudantes

fatores, não é possível afirmar que os
estudantes apresentaram facilidade
nesse fator, uma vez que o percentual
de acertos nesse fator foi de 57,6%.
De acordo com Santos (2007), o
ensino de ciências limitou-se a um
processo
de
memorização
de
vocábulos, de sistemas de classificação
e de fórmulas, no qual os estudantes
aprendem os termos científicos, mas
não são capazes de extrair o
significado dessa linguagem. Se
considerarmos a leitura como a
construção de significados a partir da
interação com diversos tipos textuais
(SOUZA, 2010) e a compreensão como
habilidade básica para a ativação de
outras atividades mentais importantes
na resolução de problemas, podemos
inferir que essa dificuldade de leitura
acaba por prejudicar os outros
fatores/indicadores.
Considerando
que
os
estudantes
avaliados
apresentaram
dificuldades
para
identificar inconsistências, conforme
indica a figura 4, percebe-se que os
mesmos apresentam um nível de
leitura superficial. Os resultados da
Prova Brasil (INEP, 2013) mostram
que, em relação à Língua Portuguesa,
a maior parte dos estudantes da escola
onde foi efetuada a coleta de dados,
encontra-se nos níveis 3 e 4 da escala
de proficiência, nos quais o estudante
localiza informações explícitas nos
textos lidos.

40

20
0

Respostas
erradas
Respostas
certas

Figura 4: Resultados das questões referentes
aos fator 3 do teste para avaliar o
desempenho na resolução de problemas (n=
26).

Sobre a capacidade de análise
(Fator 4), percebeu-se que os
estudantes apresentam dificuldade em
estabelecer relações entre as variáveis
ou dados/informações do problema e
também em imaginar um problema na
forma
de
problemas
menores,
conforme demonstra a figura 5.
Segundo Silvério & Maestrelli
(2013), o professor deve auxiliar o
aluno a habituar-se a adotar suas
próprias concepções no processo de
resolução de problemas, além de
oportunizar a reflexão sobre os dados
e a construção de autonomia e crítica
na tomada de decisões. Em relação a
esse item, cabe discutir sobre a função
do material didático. Que tipos de
atividades os mesmos propõem?
Visam
o
desenvolvimento
das
habilidades
requeridas
para
solucionar problemas ou apenas a
cópia literal de definições e conceitos?
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Figura 5: Resultados das questões referentes
aos fator 4 do teste para avaliar o
desempenho na resolução de problemas (n=
26).

O
quinto
fator
considerado
relevante por García García e Renteria
Rodriguez (2012), na resolução de
problemas, apresenta semelhanças
com o nível 2 do ILC, pois ambos
consideram
a
habilidade
de
interpretação.
No
teste-piloto,
percebeu-se
que
os
estudantes
participantes apresentaram maior
dificuldade no indicador 12 (Figura 6),
que se refere à interpretação da
informação explícita para elaborar
conclusões. Isso é preocupante, uma
vez que a cada dia temos acesso a
inúmeras informações ou mesmo
propagandas
que
induzem
ao
consumo de produtos ou serviços.
Estas, muitas vezes, utilizam-se de
argumentos que poderiam facilmente
ser percebidos como irreais ou
enganosos, se as pessoas analisassem
essas informações.
A mesma interpretação ou análise
exposta acima vale para situações que
exigem a tomada de decisão
individual ou a participação da
sociedade em decisões coletivas, tais
como a implantação de usinas
hidrelétricas
(a
exemplo
das
hidrelétricas
em
estudo
de
implantação ao longo do rio Uruguai)

ou mesmo em questões atuais, como a
escassez
de
recursos
hídricos,
consumo e produção de energia. Essas
e outras questões do cotidiano, sobre
as quais a mídia veicula informações,
precisam ser reelaboradas pelos
indivíduos a fim de que possam ter
opinião própria e também atitudes
coerentes. No entanto, “o ensino
escolar de ciências, de maneira geral,
vem sendo desenvolvido de forma
totalmente descontextualizada, por
meio da resolução ritualística de
exercícios e problemas escolares que
não requerem compreensão conceitual
mais ampla” (SANTOS, 2007, p. 486).
Tal forma de ensino não contribui
para uma formação mais ampla e que
torne
os
indivíduos
aptos
a
compreenderem e utilizarem as
informações.

A capacidade de
interpretação da
informação
Número de estudantes

Número de estudantes

A capacidade de
análise

40
20
0

Respostas
erradas
Respostas
certas

Figura 6: Resultados das questões referentes
ao fator 5 do teste para avaliar o desempenho
na resolução de problemas (n= 26).

Em relação ao fator 6, percebeu-se
que os estudantes têm dificuldade na
identificação de sequências implícitas
para solucionar um problema e maior
dificuldade para inferir quais dados
devem ser buscados para resolver a
situação (Figura 7). O mesmo acontece
com o fator 7, no qual se verifica a
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capacidade de delimitar uma situaçãoproblema a fim de solucioná-la
(Figura 8).

50
0

Número de estudantes

Número de estudantes

A capacidade de
compreensão
metacognitiva de…

A capacidade de
delimitação do…
40
20

Respostas
erradas

0

Respostas
16- Delimitação e precisão das condições do certas
problema
Respostas
erradas

Respostas
13- Identificação
14- Inferência
15de Inferência
sequências
explícita
de
… de
informação
…
…
certas
Figura 7: Resultados das questões referentes
ao fator 6 do teste para avaliar o desempenho
na resolução de problemas (n= 26).

Apesar de García García & Renteria
Rodriguez (2012) terem considerado
esses fatores menos importantes na
resolução de problemas, os dados
obtidos apontam dificuldades dos
estudantes em planejar estratégias de
solução. De acordo com Pozo et al.
(1998), é importante que os estudantes
adquiram algumas atitudes no
decorrer das aulas de ciências, como o
questionamento e reflexão sobre fatos
observados
e
a
vivência
de
procedimentos úteis na solução de
problemas, tais como conhecer
estratégias de busca, sistematização e
análise de dados. Esses conhecimentos
são importantes tanto para aqueles
que almejam seguir seus estudos nas
áreas científicas quanto para que os
indivíduos,
em
geral,
possam
compreender o mundo ao seu redor.

Figura 8: Resultados das questões referentes
ao fator 7 do teste para avaliar o desempenho
na resolução de problemas (n= 26).

Ao final do teste, os alunos foram
questionados sobre suas impressões
em relação ao mesmo. Indicaram que
não compreenderam o que algumas
questões
solicitavam
por
não
conhecerem o significado de algumas
palavras.
Tal
dificuldade
de
compreensão pode ser explicada em
parte, pela falta de uma leitura
eficiente. Para Souza (2010, p. 30), “a
leitura competente é essencial para
um bom rendimento escolar *...+”. Da
mesma forma, a capacidade de leitura
fluente também pode levar o
estudante
a
atingir
resultados
melhores em testes ou avaliações
externas, como o PISA, Prova Brasil e
outros.
Na atualidade, as situações de
ensino devem preparar os indivíduos
para
“aprender
a
agir
na
complexidade”
(ZABALA,
2010,
p.112). Ou seja, no cotidiano as
situações ou problemas geralmente
não se apresentam de forma simples,
requerendo a ativação de habilidades
e estratégias previamente conhecidas.
Morin
(2011)
defende
que
o
pensamento complexo, capaz de
relacionar, contextualizar e ligar
diferentes saberes é uma necessidade
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à educação do futuro. Pozo et al.
(1998) reitera que a aprendizagem da
solução de problemas propicia aos
indivíduos uma autonomia cada vez
maior na aplicação e escolha de
estratégias para então transferí-los a
outros contextos e situações. Dessa
forma, considera-se que o ensino de
Ciências que priorize uma abordagem
a
partir
de
problemas,
deve
desenvolver
a
utilização
de
habilidades
e
procedimentos
necessários ao enfrentamento dos
mesmos, o que requer o estudo de
instrumentos que possam diagnosticar
quais as dificuldades dos estudantes.
6 Conclusões
Foi possível constatar que entre os
participantes do estudo piloto, a maior
parte encontra-se nos níveis mais
baixos da capacidade de resolver
problemas. Os fatores nos quais os
participantes apresentaram maior
dificuldade foram os fatores Predição e
transferência; Capacidade de síntese;
Capacidade de Análise; Capacidade de
compreensão
metacognitiva
de
enunciados e processos; e Capacidade
de delimitação do problema.
Apesar do exposto, faz-se necessário
considerar que, talvez, os alunos
participantes não tenham tido contato
com atividades semelhantes durante as
aulas, o que pode ter comprometido o
pensamento utilizado na resolução das
questões. Conforme afirmam Pozo et
al. (1998), é importante propiciar aos
estudantes momentos e atividades que
demandem o uso de estratégias e
habilidades
de
resolução
de
problemas, para que os mesmos
possam aprendê-los.

Em relação às indicações
relativas às palavras com significado
desconhecido para os estudantes,
conclui-se que o acréscimo de um
glossário, apresentando o significado
dessas palavras, será necessário.
A partir das adequações a serem
realizadas, o teste será reaplicado com
outras turmas de 8° ano do ensino
fundamental. Espera-se que a partir
dessas adequações, o teste possa se
consolidar como uma ferramenta
capaz de reconhecer as dificuldades
dos alunos, para que assim, o professor
possa propor atividades adequadas à
superação das mesmas.
Outra
proposta
refere-se
à
adaptação desse teste em questões
abertas
serem aplicadas com um
grupo focal, a fim de verificar como os
estudantes abordam e resolvem as
questões. Nesse caso, será possível
obter uma visão mais ampla e
detalhada sobre a capacidade de
resolver problemas e a validade do
processo utilizado.
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APÊNDICE A - Teste da capacidade de resolver problemas, adaptado de Garcia
Garcia; Renteria Rodrigues (2012)

Esse questionário não vale nota e não será considerado para a avaliação na escola. Ele faz
parte de uma pesquisa sobre o ensino de ciências e a capacidade de resolver problemas. Por
isso responda com boa vontade, atenção e sinceridade. Você deve ler as questões e assinalar a
resposta que você considera a certa. Existe apenas uma resposta por pergunta. No final, passe
suas respostas para a grade de respostas.
Desde já obrigada pela tua participação!
TESTE DA CAPACIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS
1- LEIA O TEXTO E APÓS RESPONDA:
Um fazendeiro trabalha com gado leiteiro em uma estação experimental agrícola. A
população de moscas no curral onde o gado ficava era tão grande que a saúde dos animais foi
afetada. Então, o fazendeiro pulverizou o curral e o gado com uma solução de inseticida A. O
inseticida matou quase todas as moscas. Algum tempo depois, entretanto, o número de
moscas voltou a crescer. O fazendeiro pulverizou novamente o inseticida. O resultado foi
semelhante ao obtido na primeira pulverização. A maior parte das moscas, mas não todas,
foram mortas. Novamente, dentro de pouco tempo, a população de moscas aumentou e mais
uma vez foram pulverizadas com o inseticida. Esta sequência de acontecimentos se repetiu
por cinco vezes, então ficou evidente que o inseticida A estava se tornando cada vez menos
eficiente para matar as moscas.
Fonte: Teaching About Evolution and the Nature of Science (Ensinando sobre Evolução e a
Natureza da Ciência), National Academy Press, Washington, DC, 1998, p. 75.
Qual a hipótese que melhor pode explicar esse fato?
a) O inseticida deixou de fazer efeito.
b) As moscas ficaram resistentes ao inseticida.
c) O prazo de validade do inseticida venceu.
d) As moscas se reproduzem muito rápido.

Curral: lugar onde se deixam
bovinos.

76

2- Para chegar a tempo em seu trabalho, Pedro viaja de metrô, que sai as 7 horas da
estação A. Em um dia, Pedro chegou as 7h1min na estação, quando o trem já havia
partido. Levando em conta que o trem viaja a 50 km/h, que a estação seguinte está a 2
km de distância e que o metrô realiza paradas de 5 minutos em cada estação, Pedro
decidiu caminhar até a estação seguinte a uma velocidade de 4 km/h para ver se
alcança o metro. Pedro vai conseguir alcançar o trem na estação seguinte? Qual das
situações a seguir se resolveria de maneira semelhante?
a) Calcular em que momento os atletas A e B se encontram, sabendo que correm com a
mesma velocidade, mas em sentidos contrários.
b) Calcular o tempo que o atleta A gasta para alcançar o atleta B, se o atleta B está a
frente do atleta A, porém numa velocidade menor.
c) Calcular o tempo que os atletas A e B levarão para chegar ao final, partindo do
mesmo ponto, porém com velocidades diferentes.
d) Calcular a velocidade que o atleta B deve ter para alcançar o atleta A, se o atleta A
está a frente do atleta B e se parar para descansar.

3- O princípio da conservação de energia afirma que a quantidade de energia em
qualquer sistema equilibrado permanece invariável durante o passar do tempo, mesmo
que essa energia possa se transformar em outras formas de energia. Segundo esse
princípio, a quantidade de energia que registra o relógio de uma casa é:
a. Igual a quantidade de energia que a família utiliza.
b. Maior que a quantidade de energia que a família consome. Invariável: que não muda.
c. Menor que a quantidade de energia que a família consome.

4- Várias palavras foram sublinhadas na afirmação a seguir.
Astrônomos prevêem que, visto de Netuno, haverá um trânsito de Saturno diante do Sol no
decorrer deste século.
Entre as palavras sublinhadas, quais seriam as três mais úteis para se fazer uma busca na
internet ou em uma biblioteca, a fim de se descobrir quando esse trânsito ocorreria?
a) Astrônomos, Netuno, Saturno
b) Sol, Netuno, Saturno
c) Saturno, Netuno, trânsito.
d) Astrônomo, trânsito, Saturno

5- O etanol é rapidamente absorvido pela corrente sanguínea alcançando o cérebro e
outras células do corpo. Como é uma molécula pequena, é capaz de atravessar a
barreira hematoencefálica do cérebro. Por razões que ainda estão sendo investigadas, a
chegada do álcool ao cérebro causa a liberação de dopamina e endorfinas, que
produzem euforia. Posteriormente, ocorre o efeito depressivo do álcool, causado pela
atuação do álcool sobre os canais de sódio-potássio. O etanol potencializa a atividade
desses canais, o que por sua vez, diminui a excitabilidade dos neurônios. O etanol
interfere nas sinapses e provoca a morte das células nervosas.
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A seguir, são dadas quatro sequências de eventos relatados pelo texto. Selecione a que você
considera a mais adequada.
a. Consumo de etanol – efeito eufórico – efeito depressivo
b. Efeito eufórico – absorção de etanol – efeito depressivo
c. Efeito eufórico – liberação de dopamina – efeito depressivo
d. Consumo de etanol – absorção de etanol – efeito eufórico

6- Antônio está na banca de verduras e legumes de seu pai, mas não conhece o preço das
bananas e tomates. Ele recorda que por 2 kg de bananas e 4 kg de tomates, seu pai cobrou
R$5,60 e para outro cliente, que levou 1 kg de bananas e 3 kg de tomates seu pai cobrou
R$3,60. Qual o valor do quilo de banana e de tomate? As equações que podem servir para a
solucionar o problema são:
a) 2b + 4t =3,60 e 1b + 3t = 5,60
b) 2b + 4t = 5,60 e b + 3t = 3,60
c) 2t + 4b = 0 e 1b + 3t = 0
d) 2t + 4b = 3,60 e b + 3t= 5,60
7- Uma mãe leva seu bebê Pedro de 12 meses ao pediatra. Há uma tabela que relaciona
as variáveis idade, peso e altura para verificar o desenvolvimento dos meninos.
Tabela de peso e altura em meninos
Peso (Kg)
Altura (cm)
Idade
4,9
54,6
1 mês
5,11
57,8
2 meses
6,00
61,1
3 meses
6,65
63,5
4 meses
7,23
66,0
5 meses
7,85
67,8
6 meses
8,20
69,4
7 meses
8,60
70,8
8 meses
9,18
72,3
9 meses
73,5
10 meses 9,39
71,2
11 meses 9,70
70,3
12 meses 10,15
O pediatra se surpreende ao observar a tabela porque percebeu a seguinte inconsistência:
a. O peso a cada mês não aumenta a mesma quantidade.
b. Nos dois últimos meses, a estatura do menino diminuiu.
c. Nos primeiros meses de idade, o peso do menino aumentou pouco.
d. A estatura aos 12 meses é baixa em relação ao peso.
8- Felipe é um jovem de 28 anos de idade, 175 cm de altura e 75 kg de peso. Este jovem está
fazendo uma trilha e no caminho encontra um abismo cuja largura é de 4 m e profundidade é
de 500 m. Para passar ao outro lado do abismo, Felipe analisa duas possibilidades: descer e
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subir o abismo, gastando 5 horas ou construir uma ponte com o tronco de uma árvore. Que
características a ponte deve ter para que Felipe possa passar o abismo em segurança?
As informações que são relevantes para decidir as características que a ponte deve ter são:
a. A largura do abismo e o peso de Felipe.
b. A profundidade e a largura do precipício.
Abismo: precipício.
c. A idade, a altura e o peso de Felipe.
d. O nível de equilíbrio que Felipe tem.
.

9- Os cientistas que dizem que o gás carbônico não é a causa principal do efeito estufa. Karina
encontra a tabela a seguir que mostra o efeito estufa relativo, causado por quatro gases:
Efeito estufa relativo por molécula de gás
Gás carbônico
Metano
Óxido nitroso
Clorofluorocarboneto
1

30

160

17 000

A partir desta tabela, Karina não pode determinar qual gás é a causa principal do aumento do
efeito estufa. É necessário combinar os dados da tabela com outros dados para que Karina
possa determinar qual dos gases é a causa principal do aumento do efeito estufa. Que outros
dados Karina precisa coletar?
a. Dados sobre a origem dos quatro gases.
b. Dados sobre a absorção dos quatro gases pelas plantas.
c. Dados sobre o tamanho dos quatro tipos de moléculas.
d. Dados sobre as quantidades de cada um dos gases encontradas na atmosfera.

10- A imagem abaixo indica o processo de tratamento de água.

Em certa cidade, que realiza o tratamento de água antes de distribuir para a população, foi
observado um grande índice de internações hospitalares por diarréia e vômito. Logo, apontouse a água como a causa dos problemas de saúde. Que perguntas devem ser respondidas para se
ter certeza que a água é a causadora das internações?
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a. Todas as pessoas que internaram no hospital têm acesso a água tratada? Qual a
profissão delas?
b. Qual o tipo de alimentação das pessoas? Quanta água essas pessoas tomam por dia?
c. Quanta água as pessoas que internaram tomaram? Todas as pessoas que internaram
têm acesso a água tratada?
d. Há presença de microorganismos na água tratada? Todos têm acesso a água tratada?

11- Em uma escola, muitos estudantes ficaram intoxicados após um almoço. A tabela a seguir
mostra uma relação entre as pessoas, tipos de alimentos consumidos e presença ou ausência
de mal-estar. Que alimentos causaram a intoxicação? OBS.: o X indica que o alimento foi
consumido e o – que o alimento não foi consumido.
ALUNO

CARN
E

FRANGO

PEIXE

AGUA

LEITE

BANANA

APRESENTOU
INTOXICAÇÃO?

Carla
Carlos
Ana
Luisa
Francisco

X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

Sim
Não
Sim
Não
Sim

Alimentos que foram consumidos

X
X

O alimento que causou a intoxicação foi:
a. O peixe porque foi o alimento mais consumido pelos estudantes.
b. A banana porque Francisco e Carla consumiram e ficaram intoxicados.
c. O leite porque as três pessoas que o consumiram ficaram intoxicadas.
d. Carne porque dois dos estudantes que a consumiram estão intoxicadas.

12- O gráfico abaixo mostra a relação entre o consumo de açúcar e o número de dentes
cariados em vários países. Cada país é
representado por um círculo no gráfico.

Qual das seguintes afirmações baseia-se nos dados do gráfico?
a. Em alguns países, as pessoas escovam os dentes com mais frequência do que em
outros países.
b. Comer menos de 20 gramas de açúcar por dia garante que a pessoa não terá cáries.
c. Quanto mais açúcar as pessoas consomem, maiores as chances de terem cáries.
d. Nos últimos anos, a taxa de cáries vem aumentando em muitos países.
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13- Algumas pessoas usam adesivos de nicotina para conseguir parar de fumar. Os adesivos
são colocados em contato com a pele e liberam nicotina no sangue. Isso ajuda a diminuir a
vontade de fumar e os sintomas de abstinência quando as pessoas param de fumar. Para
estudar a eficácia dos adesivos de nicotina, foi escolhido ao acaso um grupo de 100 fumantes
que queria parar de fumar. O grupo deverá ser estudado por seis meses. A eficácia dos
adesivos de nicotina deverá ser avaliada, descobrindo-se o número de pessoas do grupo que
não terá voltado a fumar no fim do estudo. Entre as experiências mostradas abaixo, qual é a
melhor?
a. Todas as pessoas do grupo usam os adesivos.
b. Todas usam adesivos, exceto uma pessoa que tenta parar de fumar sem eles.
c. As pessoas escolhem se usarão ou não adesivos para parar de fumar.
d. Metade das pessoas, escolhidas ao acaso, usam os adesivos e a outra metade não.
14- Os transplantes de órgãos são cirurgias de grande porte, estão ficando cada vez mais
comuns. No gráfico abaixo, são apresentados os números de transplantes realizados em um
determinado hospital em 2003.

Podem-se tirar as conclusões a seguir a partir do gráfico acima?
a. Se os pulmões forem transplantados, o coração também deve ser transplantado.
b. Os rins são os órgãos mais importantes do corpo humano.
c. A maioria dos pacientes que passou por um transplante tinha uma doença renal.
d. Alguns pacientes possuem mais de um órgão transplantado.

15- Uma dona de casa deseja diminuir o custo da cesta básica familiar sem afetar a nutrição
da família. Para atingir esse propósito, a dona de casa deve conhecer mais sobre os seguintes
dados:
a. Saber que alimentos a família mais gosta e a quantidade que cada pessoa consome.
b. Conhecer os nutrientes que cada alimento contém e o preço de cada alimento.
c. Conhecer o preço de cada alimento no mercado e quais desses alimentos sua família
mais gosta.
d. Conhecer a quantidade de alimento que cada pessoa da família consome e o tio de
nutriente que esses alimentos tem.
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16- LEIA O TEXTO E APÓS RESPONDA:
Semmelweis trabalha em um hospital, onde o índice de mortalidade entre as mulheres
que dão a luz devido a febre puerperal é muito alto. Como é um hospital escola, uma parte
das pesquisas feitas no hospital diz respeito a dissecação. O corpo da pessoa morta é aberto
para que a causa da morte seja descoberta. Semmelweis nota que os alunos geralmente
participam das dissecações de mulheres que morreram no dia anterior antes de examinarem
mulheres que acabaram de dar à luz. Eles não se preocupam muito com a própria higiene após
as dissecações. Alguns sentem até orgulho do fato que se perceba, pelo cheiro, que estavam
trabalhando no necrotério, pois isto mostra como são esforçados!
Um dos amigos de Semmelweis morre após se cortar durante uma dissecação. A
dissecação do seu corpo mostra que ele tinha os mesmo sintomas das mães que morreram de
febre puerperal. Isto dá uma nova idéia a Semmelweis.
A nova idéia de Semmelweis está relacionada com a alta taxa de mortalidade nas alas da
maternidade e o comportamento dos alunos. Qual foi a idéia?
a. Fazer os alunos lavarem-se após as dissecações deveria resultar em um decréscimo de febre
puerperal.
b. Os alunos não deveriam participar de dissecações porque eles poderiam se cortar.
c. Os alunos tem cheiro porque eles não se limpam após a dissecação.
d. Os alunos querem mostrar que são esforçados, o que os torna displicentes em relação a
higiene quando examinam as mulheres.
Decréscimo: diminuição.
Displicentes: relapsos, dar pouca importância.
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Indicador avaliado por cada item do teste e gabarito
FATOR
1. Predição
transferência

2. Capacidade
síntese

e

de

3. Leitura crítica de
um enunciado

4. Análise

5. Interpretação de
informação

6. Compreensão
metacognitiva de
enunciados
e
processos

7. Delimitação
problema

do

INDICADORES
1-Seleção da hipótese mais
adequada
2-Identificação da melhor
solução
3-Determinação da situação em
que a solução de um problema
é aplicável
4-Seleção de palavra chave
5-Organização dos elementos
do texto
6-Representação formal do
enunciado de um problema
7-Determinação
de
inconsistências
8-Seleção de informações
relevantes
9-Estabelecimento de relações
10-Divisão do problema em
subproblemas
11-Interpretação de informação
explícita
12-Interpretação de informação
implícita
13-Identificação de sequências
implícitas (selecionar rota de
resolução)
14-Inferência explícita de
predições a partir de princípios
15-Inferência de informação
implícita em enunciados para
buscar dados necessários
16- Delimitar e precisar as
condições do problema

GABARITO
B
D
A

C
A
B
B
A
D
D
C
C
D

C
B

A
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2.3 ARTIGO 2 - DIFICULDADES APRESENTADAS POR ESTUDANTES DE 8° ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Este trabalho foi apresentado e publicado nos Anais do X ENPEC (ISSN 1809-5100)
em novembro de 2015 e descreveu as dificuldades apresentadas por estudantes de 8° ano para
resolver problemas.
Utilizou-se o teste descrito na seção anterior, com três turmas de 8° ano na cidade de
Ibirubá/RS. Estas turmas participaram da pesquisa, conforme elencado no quadro 1. Justificase a opção por turmas de 8° ano devido ao fato de estar no último ciclo do Ensino
Fundamental.
Resolver problemas, escolares ou cotidianos, envolve a mobilização de diferentes
habilidades. Dessa forma, considerando que o ensino de ciências visa contribuir para a
alfabetização científica do indivíduo, é importante que escolas e professores possuam
instrumentos que permitam conhecer as habilidades dos estudantes. Assim, espera-se que o
teste da capacidade de resolver problemas possa ser útil aos professores no sentido de
diagnosticar a realidade das turmas.

84
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Universidade Federal de Santa Maria
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Resumo
O ensino de ciências visa a preparação dos estudantes para a participação consciente na vida em
sociedade, na tomada de decisões e também para resolver problemas que se apresentem aos
indivíduos. Resolver problemas requer a utilização de conhecimentos conceituais (conceitos, teorias) e
também procedimentais (habilidades, estratégias). Dessa forma, o presente trabalho descreve as
dificuldades apresentadas por 33 estudantes de 8° ano do Ensino Fundamental, na resolução de
problemas, mediante a aplicação de um teste que avalia diferentes habilidades, organizado em torno de
sete fatores, a saber: Predição e transferência, Capacidade de síntese, Leitura crítica de um enunciado,
Análise, Interpretação da informação, Compreensão metacognitiva de enunciados e processos,
Delimitação do problema. Observou-se que os fatores nos quais os estudantes apresentaram maior
dificuldade foram os fatores Predição e transferência; Capacidade de síntese; e Capacidade de
compreensão metacognitiva de enunciados e processos. Ao reconhecer as dificuldades dos estudantes,
é possível organizar estratégias e atividades que permitam aos estudantes superar estas dificuldades.

Palavras chave:

ensino de ciências, alfabetização cientifica, resolução de problemas,

testes, habilidades.

Abstract
The science teaching aims at preparing students for the conscious participation in society, decisionmaking and also to solve problems that are presented. Solve problems requires the use of conceptual
knowledge (concepts, theories) and also procedural (skills, strategies). Thus, this paper describes the
difficulties presented by 33 students from 8th grade of elementary school, to solve problems through
the application of a test that assesses different skills, organized around seven factors, namely:
Prediction and transfer, capacity of synthesis, critical reading of a statement, analysis, information
interpretation, understanding of statements and metacognitive processes, Delimitation of the problem.
It was observed that the factors on which students were more difficult were the prediction factors and
transfer; Capacity for synthesis; and Capacity metacognitive understanding of statements and
processes. Recognizing the difficulties of students, it is possible to organize strategies and activities
that enable students to overcome these difficulties.

Key words: science teaching, scientific literacy , solving problems, test, abilities.
Introdução
A educação formal, nas diferentes áreas do conhecimento ou disciplinas, baseia-se em objetivos ou
metas. A reflexão sobre as intenções ou importância de incorporar disciplinas ao currículo escolar é de
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extrema importância. Dessa forma, convém uma breve revisão sobre quais os motivos que levam ao
ensino de ciências nas escolas ou então, que respondam a velha pergunta: por que ensinar ciências?
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs - apontavam em 1997 que a meta do ensino de ciências
na escola fundamental era “mostrar a Ciência como elaboração humana para uma compreensão do
mundo” (BRASIL, 1997, p. 22). Dessa forma, o ensino de ciências deveria possibilitar aos indivíduos
uma melhor apreensão da realidade ou do contexto em que vivem. Krasilchik & Marandino, por sua
vez, apontam que “o ensino de ciências tem como característica comum a de servir ao cidadão para
participar e usufruir das oportunidades, responsabilidades e dos desafios do cotidiano” (KRASILCHIK
& MARANDINO, 2007, p. 8).
Conforme Delizoicov et al (2011), o ensino de ciências tem como função despertar o espírito crítico e
reflexivo do aluno. A participação dos indivíduos em questões sociais ou para resolver problemas
locais pressupõe a existência de conhecimentos de diversas ordens, que pode ser relacionada com o
ensino com enfoque CTS, que almeja um ensino contextualizado, no qual o conhecimento possa ser
utilizado para o indivíduo tomar decisões fundamentadas em seu dia-a-dia. De acordo com Auler
(2007), promover o interesse dos estudantes em relacionar os aspectos sociais e tecnológicos da
ciência, discutir as implicações éticas e sociais da utilização da ciência-tecnologia, compreender a
natureza da ciência e do trabalho científico e formar cidadãos capazes de tomar decisões são metas do
ensino de ciências com enfoque CTS. Essas metas se aproximam em diversos aspectos da
Alfabetização Científica.
É difícil definir o que seja a Alfabetização Científica. Na definição de Chassot (2003), a alfabetização
científica é “o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do
mundo onde vivem” (CHASSOT, 2003, p. 94). No entanto, Sasseron & Carvalho (2011b), ao realizar
uma revisão histórica sobre a evolução e utilização do conceito, apontam para um possível consenso
sobre o termo. A Alfabetização Científica permite aos indivíduos interagir com situações e problemas
através de outra forma de ver o mundo (a cultura científica). Essa cultura ou corpo de conhecimentos
proporciona ao indivíduo a possibilidade de modificar-se ou atuar sobre determinada situação através
do uso consciente dos conhecimentos científicos e das habilidades associadas a esse saber, a fim de
participar ativamente na sociedade.
Pozo & Crespo (2009) afirmam que aprender ciências é utilizar modelos explicativos para interpretar e
compreender a realidade. No entanto esse processo é acompanhado de diversas habilidades (como
comparar, analisar, sintetizar e outros) que também são importantes para auxiliar o indivíduo a
resolver problemas ou participar na tomada de decisões importantes. Nesse sentido, todos os
conhecimentos meramente conceituais, os quais o estudante não aplica em seu dia a dia para tomar
decisões e resolver problemas ou mesmo para fundamentar suas escolhas e opiniões são conceitos
vazios de significado.
Em revisão realizada por Sasseron & Carvalho (2011b), entende-se que a Alfabetização Científica
pode ser organizada em torno de três eixos: 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. Cada um
desses eixos pode ser observado ou então desenvolvido por meio da utilização de indicadores da
alfabetização científica, que são ações ou habilidades típicos das atividades científicas que podem ser
utilizadas em situações diversas, como nas aulas ou na resolução de problemas cotidianos
(SASSERON & CARVALHO, 2011a).
Assim, esse aspecto da educação científica deve ser considerado para a elaboração do material
didático, na definição das bases curriculares e também durante o planejamento dos professores. Ou
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seja, se a Alfabetização Científica é um dos objetivos do ensino de ciências, é importante que se
realizem estudos que possam contribuir no sentido de diagnosticar as dificuldades dos alunos em
relação aos indicadores da alfabetização científica, a fim de que se possa auxiliar os estudantes na
superação dessas dificuldades e para que atinjam um grau mais elevado de Alfabetização Científica.
De acordo com Sasseron & Carvalho (2011a), são indicadores da Alfabetização Científica a
capacidade de obter dados bem como a habilidade em trabalhar com esses dados. Além desses, a
capacidade de fornecer explicações, ou a utilização de justificativas para fundamentar ideias ou
conclusões e o estabelecimento de previsões bem como indicadores relacionados com a construção do
conhecimento. É possível comparar os indicadores de Alfabetização Científica com os fatores que
García García & Rodriguez Renteria (2012) apontam como essenciais na resolução de problemas, a
saber: predição e transferência, capacidade de síntese, capacidade de leitura, a análise, a capacidade de
interpretação da informação, a compreensão metacognitiva dos processos e a capacidade de
delimitação dos problemas.
É possível estabelecer paralelos entre os indicadores de Alfabetização Científica com os fatores
necessários à resolução de problemas. Os indicadores “levantamento e teste de hipóteses”
(SASSERON & CARVALHO, 2011a) podem ser comparados com o fator “Predição e transferência”,
descrito por García García & Rodrigues Renteria (2012) como capacidade essencial para o indivíduo
resolver problemas. Da mesma forma, os indicadores “Classificação da dados/informações; seriação e
organização de dados/informações” bem como a “Elaboração de explicações” são habilidades
paralelas aos fatores de “Análise e interpretação de informação” (GARCÍA GARCÍA& RODRIGUEZ
RENTERIA, 2012). Estes autores também indicam a importância da “Compreensão metacognitiva”
dos processos envolvidos na compreensão de informações, bem como na solução de problemas, que
estão relacionados aos indicadores “raciocínio lógico” e “raciocínio proporcional” ligados diretamente
com as dimensões epistemológicas da construção do conhecimento.
Pode-se acrescentar que esses indicadores (SASSERON & CARVALHO, 2011a) e fatores (GARCÍA
GARCÍA& RODRIGUES RENTERIA, 2012) são os conhecimentos procedimentais, que se referem
ao saber fazer (POZO & CRESPO, 2009; ZABALA, 2010). E como ensinar os conhecimentos
procedimentais? Para Vasconcelos et al. (2007), o ensino por resolução de problemas permite a
construção de conhecimento conceitual além de possibilitar o desenvolvimento de competências que o
cidadão utiliza para enfrentar problemas no cotidiano, tais como selecionar informações, prever
resultados, planejar, formular hipóteses, entre outros.
Para Silvério & Maestrelli (2013):
(...) a aquisição de um conhecimento científico parece estar vinculada à capacidade de
saber usá-lo em relação a outros conceitos, estabelecendo associações em uma
organização conceitual definida. Assim, o conhecimento de um conceito científico
seria mais procedimental ou funcional que declarativo, ou seja, envolveria a
capacidade de tranferí-lo a contextos diferentes (BUGALLO RODRÍGUEZ, 1995
apud SILVÉRIO & MAESTRELLI, 2013, p. 177).
No entanto, para que o professor possa auxiliar os estudantes na obtenção ou aprendizagem desses
procedimentos ou indicadores, é necessário descrever ou conhecer quais dificuldades precisam de
reforço ou atividades que promovam sua “aprendizagem”. Nesse sentido, é importante que se realizem
trabalhos em busca de técnicas ou testes que facilitem ao professor realizar esses diagnósticos. Há as
avaliações a nível internacional, como o PISA, que coletam dados referentes às competências em
leitura e escrita, matemática e também ciências; o projeto ROSE, específico para descrever os
conhecimentos e interesses dos estudantes em ciências. Diversos países apresentam estratégias
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próprias de avaliação. No Brasil, tem-se a Prova Brasil (SAEB), ENEM, que permitem acompanhar o
desempenho dos estudantes brasileiros. No entanto, os resultados desses testes não permitem uma
visão individual das capacidades dos estudantes. Dessa forma, para que professores possam verificar
quais habilidades precisam ser desenvolvidas pelos estudantes, faz-se necessário o desenvolvimento de
testes mais objetivos, cujos resultados estejam disponíveis para o professor imediatamente após sua
realização.
Um teste que verifica a capacidade de resolver problemas e também das habilidades foi elaborado por
García García & Rodrigues Renteria (2012). Esse teste é constituído por questões fechadas, de
múltipla escolha, referente a temas científicos, que são descritos em pequenos textos, gráficos ou
tabelas, que necessitam a mobilização de diversas habilidades dos estudantes. Na sequência,
descrevem-se os resultados obtidos com a realização desse teste.
Resultados e discussão
O teste foi respondido por 33 estudantes do 8° ano do Ensino Fundamental, com idades entre 12 e 15
anos (Figura 1), sendo 17 meninos e 16 meninas. Os estudantes responderam as 16 questões entre 35 e
50 minutos. Observou-se que os mesmos levaram a atividade a sério, demonstrando que leram as
perguntas e refletiram antes de responder. Isso ficou visível no caderno de questões, que apresentava
traçados e rabiscos demonstrando o protagonismo por parte dos estudantes. Observa-se que há
distorção série/idade entre os estudantes que participaram da pesquisa.

Frequência

Perfil etário da amostra
20
10
0

12 ANOS

13 ANOS

14 ANOS

15 ANOS

Idades

Figura 1: Perfil etário da amostra
O teste está organizado em torno dos sete fatores, onde cada um é verificado por meio de indicadores,
que representam habilidades que o individuo deve apresentar para alcançar êxito na solução da questão
ou na solução de problemas. O fator 1, que é Predição e transferência, se refere a transposição do
conhecimento para outras situações. É avaliada por três indicadores: as capacidades de selecionar
hipóteses, selecionar situações com soluções semelhantes e a identificação da melhor solução para um
problema. A figura 2 demonstra as dificuldades dos estudantes nesse fator.
Percebe-se que na amostra pesquisada, as três questões que avaliaram esse fator tiveram um alto índice
de respostas erradas. A maior dificuldade se refere à seleção de situações que podem ter solução
semelhante a um problema dado (segundo indicador). Ou seja, parece que os estudantes não
conseguem pensar em termos de problemas semelhantes. Esse fato merece atenção, pois de acordo
com Pozo et al. (1998), para resolver problemas, normalmente, o indivíduo busca situações
semelhantes em seus esquemas de conhecimento antes de mobilizar ideias ou formas de solução.
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Indicadores da capacidade de predição e transferência

Figura 2: Dificuldades dos estudantes em relação ao fator Predição e transferência

Em relação a capacidade de síntese (Fator 2), dois indicadores também apresentaram alto índice de
erros (Figura 3). No entanto, a questão que avaliava a habilidade de representação formal de um
problema obteve maior índice de acertos. Chama a atenção o fato dos estudantes não conseguirem
selecionar palavras chave para o problema fornecido. É um fato estranho, uma vez que as buscas na
Internet, em geral, são realizadas por palavras-chave. Talvez, falte uma visão global, necessária para
que se percebam quais as palavras que realmente são úteis para uma pesquisa.
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Figura 3: Dificuldades dos estudantes em relação a Capacidade de síntese
A capacidade de leitura (Fator 3), cujos resultados estão apresentados na Figura 4, demonstram que
os estudantes apresentam dificuldades para selecionar informações, bem como, para identificar
inconsistências. García García & Renteria Rodrigues (2012) consideram que a boa compreensão de
leitura ajuda os estudantes a estabelecer relações e inferências sobre a informação necessária para a
resolução do problema. Nesse sentido, convém refletir sobre que processos de leitura ocorrem em
salas de aula, uma vez que os resultados do teste apontam para dificuldades. Para resolver problemas
ou tomar posição diante de questões polêmicas, também é importante que os indivíduos apresentem
capacidade de análise. Ao analisar situações, desmembra-se uma informação e comparam-se estas com
outras, a fim de obter conclusões. Percebeu-se que nos estudantes pesquisados, a maior dificuldade foi
a capacidade de dividir o problema dado em problemas menores (Figura 5).
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Fator 3: Capacidade de leitura
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Figura 4: Dificuldades referentes a capacidade de leitura
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Figura 5: Dificuldades referentes a capacidade de análise
A capacidade de interpretação também é essencial para que os indivíduos possam compreender
informações ou situações. Conforme Sasseron & Carvalho (2011b), é através da interpretação que o
indivíduo relaciona seus conhecimentos com aqueles que estão sendo apresentados e assim, constrói
seu conhecimento. No caso da solução de problemas, é no decorrer da interpretação que vão se
construindo as soluções. Em relação a esse item (Figura 6), percebe-se que os estudantes avaliados
apresentaram grande dificuldade na elaboração de conclusões. É possível inferir que os estudantes não
tiveram contato com atividades que tivessem como objetivo estabelecer relações entre a análise dos
dados e hipóteses elaboradas, ou atividades que tivessem como fim dar explicações a padrões ou
tendências encontradas para emitir conclusões.
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Figura 6: Dificuldades na capacidade de interpretação
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Importante também na solução de problemas é a capacidade de compreensão metacognitiva, entendida
como etapa de reflexão e consciência sobre os processos e decisões tomadas durante a resolução do
problema (García García & Renteria Rodriguez, 2012). Esse fator consiste em saber planejar e tomar
decisões sobre passos a serem seguidos, bem como informações que precisam ser buscadas a fim de
obter a solução de um problema. Observa-se na Figura 7, que os estudantes apresentam dificuldade em
selecionar a solução correta dentre outras além de não reconhecer quais dados precisam buscar.
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Figura 7: Resultados obtidos em relação a capacidade de compreensão metacognitiva

Por fim, outro fator considerado essencial por García García & Renteria Rodriguez (2012) na solução
de problemas é a capacidade de delimitação de um problema. Nesse caso, o estudante deveria
conseguir identificar quais questões devem ser abordadas, bem como os aspectos importantes para a
sua solução e também aqueles que não interferem na solução. Isso é importante para que se
estabeleçam as condições ou parâmetros que devem ser considerados. A figura 8 indica que essa não é
a maior dificuldade dos estudantes. No entanto, o resultado não está num nível satisfatório.

Fator 7: Capacidade de delimitação do problema
Frequência

40
30
20
10

Respostas corretas

0

Respostas erradas
Delimitação das cndições do problema
Indicador da capacidade de delimitar problemas

Figura 8: Resultados referentes a capacidade de delimitação de problemas
Considerações
Numa visão global, observou-se que os fatores nos quais os estudantes apresentaram maior dificuldade
foram os fatores Predição e transferência (1); Capacidade de síntese (2); e Capacidade de compreensão
metacognitiva de enunciados e processos (6).A análise dos resultados obtidos com o teste permite
descrever as dificuldades individuais, de modo a oferecer atividades que promovam a superação
dessas dificuldades. Conforme afirmam Pozo et al. (1998), é importante propiciar aos estudantes
momentos e atividades, que necessitem o uso de estratégias e habilidades de resolução de problemas,
para que os mesmos possam aprendê-los.
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Da mesma forma, segundo Carvalho & Gil-Pérez (2011) é importante destacar o papel docente em
apresentar a atividade de forma a despertar uma visão geral da tarefa, assim como, o interesse pela
mesma por parte do aluno. Os autores afirmam ainda que o professor deve agir como mediador ou
“orientador das equipes de pesquisadores iniciantes” tornando o ambiente de sala de aula propicio à
aprendizagem e ao progresso de cada aluno (Carvalho & Gil-Pérez, 2011, p. 55).
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2.4 ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: ATIVIDADES PARA PROMOVER
A INICIAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO
Como o objetivo central desta tese foi verificar se o nível argumentativo modifica a
capacidade de resolver problemas, elaborou-se o material com o objetivo de aproximar os
estudantes de aspectos relacionados a argumentação e apresentado na sequência.
O material apresenta os elementos básicos da argumentação. A fim de perceber esses
elementos, o estudante é convidado a localizar e reconhecer os diferentes componentes de um
argumento em pequenos textos de divulgação científica. Posteriormente, apresenta-se a
estrutura argumentativa como um organizador de conversas ou como uma base na produção
de respostas às atividades propostas durante as aulas.
Essas atividades foram aplicadas com o 8° ano da Escola I, durante dois tempos de
aula, totalizando 220 minutos. Cada estudante recebeu o caderno de atividades para realizar as
anotações que julgasse importantes ou necessárias. Para a apresentação do material, fornecer
explicações e realizar as atividades utilizou-se o projetor multimídia da escola, bem como o
quadro.
Apesar do material elaborado não esgotar a temática, ele representa um passo inicial
na produção de atividades pró-argumentação no ensino de ciências. Observou-se o
envolvimento da maioria dos estudantes através da realização de perguntas, fornecimento de
outros exemplos e na solução das atividades.
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1. VOCÊ É UM BOM ARGUMENTADOR?
Antes de responder a pergunta acima, precisamos saber o que é um argumento. Há várias
definições, conforme a área em que se está falando. Vejamos algumas abaixo:

1.1 O QUE É UM ARGUMENTO?
Argumento: Prova que serve para afirmar ou negar um fato: argumento válido.
Sumário de um livro, de uma peça de teatro etc.
Lógica Raciocínio pelo qual se tira uma consequência de uma ou várias proposições.
Lógica Argumento de uma função, elemento cujo valor é bastante para determinar o valor
da função dada.
Disponível em: <http://www.dicio.com.br/argumento/>

Ou ainda:
“Um argumento é um conjunto de proposições que utilizamos para justificar
(provar, dar razão, suportar) algo. A proposição que queremos justificar tem o
nome de conclusão; as proposições que pretendem apoiar a conclusão ou a
justificam têm o nome de premissas.” (António Padrão, “Algumas noções de
lógica”, www.criticanarede.com) As premissas são as informações, os dados que à
partida temos sobre um problema; a conclusão é uma consequência que, ao
raciocinar, tiramos. Assim, a conclusão corresponde à nossa opinião sobre o
problema, à nossa tese e as premissas são a maneira que temos de justificar a
conclusão a que chegamos.
Disponível em <http://duvida-metodica.blogspot.com.br/2008/09/o-que-umargumento_22.html>

Ou seja, um argumento é um conjunto de frases escritas ou faladas que procuram
justificar uma posição, uma ideia, uma opinião. De acordo com Rauber et al. (2010,p. 72):
“Um argumento, portanto, é formado por duas partes fundamentais: as
premissas e a conclusão. Premissa é o que sustenta a conclusão, e a
conclusão é o que se pode tirar ou concluir de uma ou mais premissas”.
Ou seja, as premissas tentam justificar, ajudar, fortificar, fornecer razões para tornar a
conclusão válida e verdadeira. Importante lembrar que as premissas precisam ter relação
direta com a conclusão. Podemos afirmar que existem diversos tipos de premissas. De acordo
com revisão realizada por Sá, Kassemboehmer e Queiroz (2014), os elementos ou partes
fundamentais de um argumento são o dado, a conclusão e a justificativa. Porém, há
argumentos que podem se apresentar mais elaborados, apresentando outros constituintes,
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como os qualificadores modais, a refutação ou ainda o backing ou conhecimento teórico. Os
dados, as justificativas, os qualificadores modais, a refutação e o backing tem por função
fundamentar uma conclusão. Assim, eles são variedades de premissas.
Vamos ver o significado de cada uma das partes de um argumento ou tipos de premissas.
1- Dado ou evidência: fatos ou informações provenientes de observações ou
experimentos que são utilizados para fazer uma afirmação.
2- Justificativa: são razões (regras, princípios, modelos, teorias) que se utilizam para
relacionar dados a uma conclusão.
3- Conclusão: resultado final ou desfecho. Resposta a uma pergunta.
4- Refutação: exceções de uma conclusão, mas que ajudam a sustentá-la.
5- Backing: é uma garantia baseada em alguma autoridade, lei científica ou jurídica, que
fundamenta a justificativa.
6- Qualificador modal: condições necessárias para que uma justificativa seja válida.
1.2 TEXTO DE DIVULGAÇÃO E A ARGUMENTAÇÃO
Vamos ver os constituintes dos argumentos através de um texto? Leia o texto abaixo:

MANARINI, Thaís. Folhas verdes para a cuca. Saúde é Vital: maio 2015, n. 390, p. 19.

1- Qual a conclusão do texto?
Que o consumo de folhas verdes ajuda a preservar a saúde do sistema nervoso.
2- Quais dados ele usa para afirmar a conclusão?
Pessoas que comiam vegetais verdes todos os dias tinham habilidades cognitivas
semelhantes a de uma pessoa 11 anos mais jovem.
3- Qual a justificativa que ajuda a chegar a conclusão obtida? Um estudo anterior
concluiu que pessoas em estágio inicial de Alzheimer consumiam menos vitamina K
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do que pessoas saudáveis. Ou seja, folhas verdes possuem vitamina K, que é
importante para o sistema nervoso.

1.4 A UTILIZAÇÃO DOS CONSTITUINTES DE UM ARGUMENTO EM UMA
CONVERSA
(texto criado apenas para exemplificar as partes de um argumento).
“João e Maria estavam arrumando o pequeno jardim de sua mãe. Até que um pequeno
animal chamou sua atenção. Observaram atentamente o bichinho, até que João falou:
- Isso é um tatuzinho de jardim! (CONCLUSÃO)
Ao que Maria retruca:
- Como você sabe?
- É fácil: olha o jeito dele, só pode ser um tatuzinho de jardim! (BACKING)
- Mas é só por isso?
- Hum... Não. Estudamos esse bichinho na aula, ano passado. Vamos entrar e
observar com mais atenção e com uma lupa.
Ao entrar em casa, a mesinha da sala transformou-se em um pequeno laboratório.
João pegou a lupa, o velho livro de ciências e claro, o computador. E se pôs a explicar para
Maria:
- Maria, olha essa imagem de um tatuzinho de jardim, da internet e compara com o
nosso bichinho. É igual não é? (BACKING)
- Aham...
- Você está vendo as patinhas dele (DADO)? Elas parecem cheias de dobradiças,
como pecinhas encaixadas (JUSTIFICATIVA). Pois então, a partir dessa observação posso
dizer que ele é um artrópode. (CONCLUSÃO)
- Aham...mas eu li numa revista que existem muitos artrópodes.
-Sim! Eu sei. Mas esse aqui é um artrópode crustáceo. (CONCLUSÃO)
- E como você sabe disso?
- Porque ele tem dois pares de antenas. DADOS
- Ah tá...mas só por isso?
- Não... além disso, ele também tem uma divisão do corpo que é característica dos
artrópodes que são crustáceos: um abdômen e um cefalotórax. JUSTIFICATIVA
- Legal! Então esse bichinho que vira uma bolinha é o tatuzinho de jardim, que é um
artrópode crustáceo. Vou colocar ele de volta no jardim!”
FONTE: Elaborado pela autora.

Perceba que nessa conversa, há várias conclusões, baseadas em dados/observações e
justificativas. Quando alguém recorre a fala de um especialista ou então de trechos de textos
para justificar algo, ele está recorrendo a um backing.
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1.5 A ARGUMENTAÇÃO PARA ELABORAR RESPOSTAS
Os constituintes dos argumentos também podem ser utilizados ao responder perguntas
ou questões que se refiram a análise de gráficos, tabelas, ou então que peçam para justificar
ou explicar a resposta. Vamos ver um exemplo?
O morcego tem o corpo revestido de pelos, e as fêmeas produzem leite para amamentar os
filhotes. Uma criança de 6 anos, após assistir a um filme sobre a vida dos morcegos, disse:
“O morcego é uma ave, assim como o pardal”.
a) A criança cometeu um erro. Identifique-o e explique por que está errado.
A criança está errada, pois disse que o morcego é uma ave (CONCLUSÃO
ERRADA).Se o morcego tem o corpo coberto por pelos e possuem glândulas
mamárias (DADO e JUSTIFICATIVA), então o morcego é um mamífero
(CONCLUSÃO). Provavelmente, a criança considerou o fato do morcego voar para
afirmar que ele é uma ave1. Porém, morcegos voam, mas não são aves; a baleia
nada, mas não é peixe2.
1- Qualificador modal
2- Refutação

FONTE: Adaptado de CANTO, 2012, p. 105.

Observe a tabela e após responda:
CLASSES DE
CORDADOS

N° de espécies conhecidas

N° de espécies ameaçadas
de extinção

Peixes

26000

2011

Anfíbios
Répteis

4900
7000

1910
664

Aves
Mamíferos

9100
4500

1240
1134

a) Que conclusões podemos obter através da leitura da tabela?
A classe com a maior diversidade de espécies é a classe dos peixes, com cerca de 26
mil espécies. A classe menos diversificada é a classe dos mamíferos, com cerca de
4500 espécies.
b) Qual a classe que tem mais espécies ameaçadas de extinção?
(OBS.: Lembre que por não serem grupos com o mesmo tamanho, é necessário calcular o
percentual de espécies ameaçadas).
FONTE: Adaptado de CANTO, 2012, p. 105.
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1.6 VAMOS PRATICAR COM OUTROS TEXTOS?
TEXTO 1

Hambúrguer vegetariano no sabor churrasco
O produto, que já pode ser encontrado em todo o Brasil, leva sementes de chia e fibra
natural de trigo

Dia após dia pesquisas confirmam que nosso corpo agradece quando
maneiramos na carne vermelha – o melhor seria levá-la ao prato só três vezes
por semana. Para quem deseja chegar a esse número ou é vegetariano, a marca
Superbom tem uma novidade. É um hambúrguer feito com chia, semente fonte
de ômega-3, e fibra natural de trigo, substância que dá saciedade e contribui
para o funcionamento do intestino. “Por ter a metade das calorias de um
hambúrguer de chester, por exemplo, esse produto também é vantajoso para
quem está em processo de emagrecimento”, avalia a nutricionista Simone Maia,
da Academia Cia Athletica, no Rio de Janeiro. E dá para usar de diversas
maneiras. [...]
MANARINI, Thaís. Hambúrguer vegetariano no sabor churrasco. Saúde é Vital: junho 2015, n. 391, p.
19.

a) Classifique as partes realçadas como dado, justificativa ou conclusão.

TEXTO 2
As artérias pedem amendoins
Cientistas da Universidade do Estado da Pensilvânia, nos EUA, selecionaram 15
participantes e, para uma parte, deram um shake com 30 gramas de amendoim. Já a outra
parcela tomou uma bebida sem o alimento, mas que também era rica em gordura. Olha a
surpresa: quem não ganhou o shake com a oleaginosa viu a capacidade de dilatação dos
vasos sanguíneos piorarA. Nos demais voluntários, tudo continuou numa boa. “O
amendoim reúne gordura insaturada, que tem impacto benéfico nas artérias, além de
substâncias antioxidantes”B, justifica Márcia Simas, coordenadora de nutrição da
Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro.

MANARINI, Thaís. Artérias pedem amendoins. Saúde é Vital: junho 2015, n. 391, p. 19.

a) Leia os trechos A e B novamente e diga se são dados ou justificativa. Defenda tua
escolha.
b) Qual é a conclusão que podemos obter a partir da leitura do texto?
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TEXTO 3

FONTE: Projeto Araribá, 2010, p. 143.

a) Qual a conclusão do texto?
b) Quais dados ele utiliza para apoiar a conclusão?
FIQUE ATENTO!

Os argumentos estão presentes em filmes, em conversas, debates (políticos,
religiosos, futebol, etc.), em histórias de livros, nos mais diversos textos que tem como
objetivo de persuadir, e até mesmo propagandas podem conter argumentos.

Ao compreender a estrutura de argumento, podemos melhorar nossa capacidade de
escrita. Também podemos utilizar esse conhecimento para avaliar argumentos utilizados por
outras pessoas, a fim de perceber se os mesmos tem fundamentos ou se são apenas opiniões
pessoais.
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2. TEXTOS E ARGUMENTAÇÃO
Muitas vezes lemos textos informativos que tem o claro objetivo de nos convencer de
algo. São textos que se utilizam da argumentação, com muitos dados e justificativas com o
propósito de fortalecer a conclusão do autor do texto ou para que elaboremos a nossa
conclusão. Os dados podem ser apresentados na forma de números, gráficos, tabelas ou
resultados de pesquisas. As justificativas normalmente são resultados anteriores que ajudam a
confirmar a conclusão. É possível apresentar essa forma de argumentação a partir de um
esquema (Fig. 1).

Fig. 1 – Estrutura geral de um argumento, baseado no modelo de argumento de Toulmin (2006).

Ou seja: a partir da observação de dados, resultados de experimentos, resultados
numéricos ou outros, que são comparados com conhecimentos já existentes, podemos elaborar
uma conclusão. Veja o exemplo:

Mariane está obesa?
Sabendo que Mariane é adulta e tem 60 kg e 1,72m de altura; que o Índice de Massa Corporal (IMC)
pode ser calculado através da razão IMC= massa / altura x altura e que resultados de IMC < 18,5
revelam magreza, e IMC > 25 revelam obesidade; responda: Mariane está obesa?
Visualizando a partir do esquema argumentativo:

Podemos escrever:
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Se Mariane tem 60 kg e 1,72 m de altura, seu IMC é igual a 20,3. Já que valores de IMC
menores do que 18,5 indicam magreza e valores maiores que 25 indicam obesidade, então
Mariane está dentro da faixa adequada de massa corporal.

Perceba que no exemplo anterior, há palavras que estão destacadas. Elas são indicadores
ou palavras conectoras que indicam uma relação causal entre as partes do argumento. O se
indica algo que foi observado; o já que indica um conhecimento que tem a função de auxiliar
na confirmação da conclusão. O então demarca o início da conclusão que é possível obter a
partir dos dados, que foram comparados a justificativa.
Existem outras expressões que também indicam a função que a frase assume dentro de um
argumento. Veja a tabela retirada do livro Que tal um pouco de lógica?!
Tabela 1 – Expressões utilizadas como indicadores
Indicadores de premissas
Pois
Desde que
Como
Porque
Assumindo que
Visto que
Admitindo que
A razão é que
Em vista de
Como consequência de
Como mostrado pelo fato de que
Dado que
Sabendo que
Supondo que
Além disso

Indicadores de conclusão
Portanto
Por conseguinte
Assim
Dessa maneira
Neste caso
Daí
Logo
De modo que
Então
Consequentemente
Assim sendo
Segue-se que
Resulta que
Isso prova que
Podemos deduzir que

Fonte: Organizado a partir de NOLT; ROHETYN, 1991 apud RAUBER et al., 2010.

Muitas vezes, esses textos recorrem à fala de especialistas no assunto a fim de reforçar
uma ideia. Dessa forma, utilizam o backing, um dos constituintes do argumento.
A utilidade do conhecimento argumentativo vai muito além do que você estudou nesse
material. Observe e você vai notar que os seriados, filmes, livros e até músicas seguem as
características típicas da argumentação. Você também pode utilizar essa habilidade, em casa
ou na escola, a fim de justificar suas opiniões e respostas.
E agora? Vamos utilizar bons argumentos em nossas aulas?
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2.5 ARTIGO 3 - A ARGUMENTAÇÃO E A CAPACIDADE DE RESOLVER
PROBLEMAS EM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Este artigo foi aceito para publicação na Revista Alexandria (UFSC, ISSN 1982-5153)
e investiga como estudantes resolvem problemas, descrevendo as estratégias utilizadas e
relacionando estas com o nível argumentativo desses estudantes.
Após conhecer a capacidade de resolver problemas dos estudantes do 8° ano da Escola
I, uma amostra foi entrevistada a fim de coletar mais informações a respeito de como
resolveram o teste.
A entrevista constituiu-se de questões abertas e fechadas e pode ser visualizada no
Anexo 1, na sequência do artigo. A fim de descrever as estratégias utilizadas, os estudantes
foram questionados sobre como resolveram o teste. Esperava-se que os estudantes relatassem
as etapas e/ou procedimentos empregados durante a resolução do teste. As questões de 2 a 8
visaram uma auto-avaliação dos estudantes em relação as habilidades verificadas no teste. Por
fim, a última questão da entrevista apresentava um problema para os estudantes solucionar.
Esta resposta foi utilizada para descrever o perfil argumentativo da amostra.
A escolha desse problema ocorreu em virtude da participação destes estudantes em
uma atividade com meios de cultura, no ano anterior. Imaginou-se que os mesmos poderiam
lembrar e utilizar aquele conhecimento como possível estratégia de solução.
Optou-se por coletar esses dados com entrevistas, para não correr o risco dos
estudantes não responder as perguntas devido a não compreensão. No entanto, as respostas
dos estudantes foram simples, diretas e curtas, apesar dos esforços na busca por respostas e/ou
ideias mais detalhadas. Apesar disso, foi possível descrever aspectos relativos ao processo de
resolução de problemas destes estudantes.
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Resumo. Este trabalho objetivou descrever como estudantes do 8° ano do Ensino Fundamental resolvem
problemas, partindo da hipótese inicial que a capacidade argumentativa dos estudantes tem influência sobre a
capacidade de resolução de problemas. Para a coleta de dados, utilizou-se um teste da capacidade de resolver
problemas e uma entrevista. Na amostra pesquisada, a medida que os estudantes apresentam mais elementos que
constituem um argumento em seus enunciados, ele consegue atingir melhores níveis no teste de resolução de
problemas. Constatou-se dificuldades de leitura e síntese, o que pode levar a fragilidades no conhecimento e
aplicação de diversas habilidades científicas. Apresenta-se como perspectivas a produção de atividades didáticas
que fomentem o desenvolvimento das habilidades científicas e de leitura.
Abstract. This study aimed to describe how students of the 8th grade of elementary school solve problems,
based on the initial assumption that the argumentative capacity of students have influence on problem solving
ability. We used a test's ability to solve problems and an interview for data collection with students of the 8th
grade of elementary school. In the studied sample, as students have more elements that constitute an argument in
its statements, it can achieve better levels in the problem-solving test. It was found reading difficulties and
synthesis, which could lead to weaknesses in the understanding and application of various scientific skills. It
presents as prospects the production of educational activities that promote the development of scientific skills
and reading.
Palavras-chave: Ensino de ciências; argumentação; habilidades científicas; problemas; ensino fundamental
Keywords: Science teaching; argumentation, scientific skills; problems; Elementary School

Introdução
O ensino de ciências vem passando por transformações nos últimos anos. Se no
passado, ele visava transmitir informações, hoje volta-se para a preparação do indivíduo
consciente, crítico e cidadão (VILANOVA, 2015). A consciência, a criticidade e as
competências básicas de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e
aprender a ser (DELORS, 1998) apenas serão desenvolvidas por meio de um ensino que faça
o aluno um protagonista durante o processo de ensino-aprendizagem. Assim, em meados do
século XX, surgem iniciativas para tornar o ensino mais ativo, tais como a Aprendizagem
Baseada em Problemas (CACHAPUZ et al., 2011; POZO e CRESPO, 2009), os Projetos de
Ensino (HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998) e mais recentemente, a utilização das
Sequências Didáticas Investigativas (MOTOKANE, 2015; SASSERON, 2015). As três
abordagens anteriormente citadas pressupõem que o conhecimento é construído mediante o
enfrentamento de problemas ou dúvidas, de forma que se desenvolvam conhecimentos
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conceituais, mas também procedimentais e atitudinais (ZABALA e ARNAU, 2010; POZO
2009).
Da mesma forma, a argumentação é outra linha de pesquisa consolidada, cujos
resultados tem-se mostrado interessantes para o ensino de ciências. A argumentação é um
gênero típico da linguagem científica, uma vez que no meio científico, é necessário provar o
conhecimento com evidências e estabelecer relações entre fatos e conclusões (SASSERON,
2015). Assim, nota-se que existem relações entre a resolução de problemas e a argumentação.
No entanto, apesar de inúmeros trabalhos referentes a metodologias de ensino baseadas na
resolução de problemas (SALVADOR et al. 2014; MENDES et al., 2012; SOUZA e
BASTOS, 2006) e relativos a argumentação (MENDONÇA e JUSTI, 2013; HENAO e
STIPCICH, 2008;IBRAIM, MENDONÇA e JUSTI, 2013), verificou-se ausência de trabalhos
que pesquisem a resolução de problemas e a argumentação conjuntamente, seja analisando os
efeitos da capacidade argumentativa sobre a resolução de problemas ou sobre as estratégias
utilizadas por estudantes durante o processo.
Assim, o presente trabalho objetivou descrever como estudantes do 8° ano do Ensino
Fundamental resolvem problemas. Partiu-se da hipótese inicial de que a capacidade
argumentativa dos estudantes tem influência sobre a capacidade de resolução de problemas.
Ou seja, se o estudante consegue utilizar afirmações e justificativas para sustentar suas
conclusões, o mesmo apresentará facilidade para resolver problemas que lhe são apresentados.

Revisão bibliográfica
Conforme Cachapuz et al. (2011, p. 73), “as concepções de ciência que os professores
possuem tem implicações no modo como a ensinam”. Essas concepções, por sua vez, acabam
por orientar as decisões sobre o que ensinar; por que ensinar; qual a melhor maneira de
ensinar, e como avaliar se os estudantes aprenderam ou se apenas decoraram. Essas questões,
não necessariamente nessa ordem, acabam por orientar o professor na organização do seu
planejamento, pois ensinar ciências exige reflexão, e passa por diversas decisões.
O planejamento é uma das etapas essenciais para o alcance das metas que se tem no
ensino. As metas da educação em ciências tem-se modificado ao longo dos anos. É esperado
que
ao concluir o ensino médio, o aluno esteja alfabetizado e, portanto, além de
compreender os conceitos básicos da disciplina, seja capaz de pensar
independentemente, adquirir e avaliar informações, aplicando seus
conhecimentos na vida diária (KRASILCHIK, 2008, p. 12).
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Porém, esse trabalho tem início no Ensino Fundamental, pois este representa a base
para o Ensino Médio. Portanto, é nessa etapa da escolaridade que se deve iniciar o indivíduo
na aprendizagem real de ciências. Entenda-se por aprendizagem real de ciências, aquela que
está preocupada em formar cidadãos que sejam responsáveis por seus atos, conscientes, ativos
e solidários para a qualidade de vida, além de críticos e atuantes diante daqueles que tomam
decisões (KRASILCHIK e MARANDINO, 2004).
Não se alcança a alfabetização científica com práticas educativas voltadas apenas para
a transmissão de conceitos. Conhecer o vocabulário da Ciência é importante, mas é a
aplicação desse conhecimento em situações reais, ao realizar escolhas ou compreender
fenômenos, processos, produtos ou problemas do cotidiano que se verifica a Alfabetização
Científica, da mesma forma que colabora por difundir uma imagem de ciência mais realista.
Assim, práticas de ensino que se fundamentam apenas no ensino conceitual acabam por
defender uma visão da ciência como um produto, estático e acabado (FURMAN, 2009).
Se o conhecimento científico for compreendido como um jogo de hipóteses,
expectativas, teorias e observações em constante movimento, que ocorre através da discussão,
argumentação e contra-argumentação (CACHAPUZ et al., 2011) percebe-se antes que a
Ciência é um processo dinâmico que está em constante transformação (FURMAN, 2009).
Por outro lado, como afirma Furman (2009), a ciência entendida como produto ou como
processo são faces da mesma moeda, não sendo possível separar uma da outra. No entanto, o
que se observa é a prevalência do ensino de ciências como um produto, pronto para o
consumo.
Nos últimos anos, estudos vêm sendo realizados em torno de estratégias de ensino
baseada na resolução de problemas (SILVÉRIO e MAESTRELI, 2013; MENDES et al. 2012;
FRANCISCO JUNIOR et al. 2008; GONZALES e GATTICA, 2008), e mais recentemente,
em sequências didáticas investigativas (MOTOKANE, 2015; SASSERON, 2015). Ambas
permitem desenvolver os conhecimentos procedimentais além de promover uma visão da
ciência como processo. Os conhecimentos procedimentais se referem a habilidades ou saberes
utilizados para alcançar um objetivo (ZABALA e ARNAU, 2010). Sasseron e Carvalho
(2011) consideram que essas habilidades podem ser utilizadas como indicadores da
alfabetização científica. Também afirmam que:
Estes indicadores representam ações e habilidades utilizadas durante a
resolução de um problema. Alguns destes indicadores estão associados ao
trabalho para a obtenção de dados, é o caso do levantamento e do teste de
hipóteses em relação a uma situação qualquer; há outros indicadores ligados
ao trabalho com estes dados para a classificação, seriação e organização das
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informações obtidas; também são indicadores da AC: a construção de uma
explicação, o uso de justificativa para fundamentar uma ideia e o
estabelecimento de previsão sobre o que pode decorrer desta situação; por
fim, outros indicadores estão ligados mais diretamente a dimensões
epistemológicas da construção do conhecimento, é o caso do uso do
raciocínio lógico e do raciocínio proporcional como formas de organizar as
ideias que se estão a construir (SASSERON e CARVALHO, 2011, p. 102).

As habilidades são um conhecimento de caráter procedimental (POZO e CRESPO,
2009; FURMAN, 2009), um conjunto de ações que serve para alcançar um objetivo
(ZABALA e ARNAU, 2010). O conhecimento das habilidades científicas é importante, pois
vai além de sua aplicação na resolução de atividades escolares. Estes são saberes básicos para
viver na atualidade, onde somos expostos a um número maior de informações a cada dia.
Além disso, também são estratégias úteis para a tomada de decisões nas mais diversas
situações, para assumir posicionamentos ou para sustentar uma opinião. Da mesma forma,
essas habilidades são importantes para compreender como se faz Ciência. Porém, essas
habilidades não se desenvolvem espontaneamente, é necessário aprendê-las (FURMAN,
2009; POZO e CRESPO, 2009; POZO et al., 1998).
Lipman (2008, p. 57) afirma que as escolas deveriam ensinar a pensar nas diferentes
disciplinas, de maneira crítica e criativa e também com autonomia, de forma a constituir um
pensamento de ordem superior. E vai além, afirmando que o desenvolvimento do pensamento
superior advém da “capacidade de presumir, supor, comparar, inferir, contrastar ou julgar,
para deduzir ou induzir, classificar, descrever, definir ou explicar” (LIPMAN, 2008, p.
57).Estas habilidades podem muito bem ser comparadas com as habilidades científicas
descritas anteriormente.
E o qual a relação dessas habilidades com a argumentação? Conforme Sasseron
(2015)“a construção de argumentos deflagra a busca por entendimento, validação e aceitação
de proposições e processos de investigação em que justificativas e condições de contorno e de
refutação precisam ser explicitadas” (SASSERON, 2015, p. 60). E estas são obtidas por meio
da realização das habilidades científicas, que são as ações pelas quais o sujeito soluciona
situações e através das quais também constrói seu modo de pensar, ou no caso de necessitar
comunicar uma resposta, será o estruturador do seu enunciado.
Dessa forma, delimitar um problema, perceber a interferência de variáveis, elaborar e
testar hipóteses, analisar dados para organizar resultados, ao confrontar informações, buscar
explicações, são habilidades científicas além de ações argumentativas, importantes tanto para
a comunicação ou expressão de ideias como para a resolução de problemas. Por isso, se um
indivíduo consegue argumentar utilizando essas habilidades como base na construção de

109

explicações, ele deveria conseguir resolver problemas e situações diversas com facilidade,
uma vez que a solução de problemas demanda a utilização dessas mesmas habilidades.

Metodologia
Para alcançar o objetivo de descrever o processo de resolução de problemas e se o
nível argumentativo tem relação com esse processo, optou-se por utilizar as técnicas da
pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa (OLIVEIRA, 2012).Como instrumentos para
a coleta dedados, utilizaram-se um teste de múltipla escolha, e para obter dados sobre o
processo de resolução desse teste e descrever o nível argumentativo, elaborou-se uma
entrevista. A entrevista (Anexo 1) foi elaborada em conformidade com as estratégias ou
habilidades requeridas durante a resolução do teste, de forma a obter dados que pudessem
auxiliar na descrição de como os estudantes resolvem problemas. A fim de retratar o nível de
argumentação desses estudantes, analisou-se a resposta de uma das questões da entrevista.
O teste da capacidade de solucionar problemas foi traduzido e adaptado de García
García e Renteria Rodrigues (2012) e foi utilizado em um teste-piloto (RUPPENTHAL et al.,
2015) para verificar sua adequação a estudantes do Ensino Fundamental. Esse teste é
composto por 16 questões de múltipla escolha, cada uma verificando uma habilidade
requerida para resolver problemas. A partir do número de acertos, é possível verificar o nível
de resolução de problemas (Insuficiente, Deficiente, Bom, Muito bom e Excelente).
O teste foi aplicado com 18 estudantes, do 8° ano do Ensino Fundamental de uma
escola pública estadual, na cidade de Ibirubá – RS. O município localiza-se na mesorregião
Noroeste Rio-Grandense, tem sua economia baseada nas atividades agrícola e industrial e
apresenta o IDH DE 0,765 (ATLASBRASIL, 2013). Em relação à escola, esta situa-se no
centro da cidade e atende alunos do meio rural e urbano. A partir dos resultados do teste
selecionaram-se estudantes para a realização da entrevista, utilizando os seguintes critérios:
abarcar estudantes de cada um dos níveis da capacidade de resolver problemas, representação
de ambos os gêneros e disponibilidade para realizar a entrevista no contra-turno. Assim,
compôs-se uma amostra com 11 estudantes, conforme a tabela 1. Como nenhum estudante
atingiu o nível Excelente não há nenhum indivíduo dessa categoria na amostra. A entrevista
foi realizada no contra-turno a fim de não retirar os estudantes das aulas e causar transtornos
aos professores e alunos.
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Tabela 1- Composição da amostra para a entrevista

Nível de resolução de problemas
Insuficiente
Deficiente
Bom
Muito bom

Estudantes
Meninos
I5
I8
I 16
I 11

Meninas
I 14
I 4; I 13
I 2; I 3; I 9; I12

Fonte: Autoria própria.

A entrevista foi realizada individualmente na biblioteca da escola, por ser um espaço
disponível da escola no contra-turno e pelo fato de ser um ambiente conhecido dos estudantes.
Essa entrevista buscou dados para descrever o processo utilizado pelos estudantes durante a
resolução do teste. A fim de indicar o nível de argumentação, apresentou-se um problema
para os estudantes. Estes deveriam indicar como resolveriam o mesmo. A partir das soluções
apontadas, realizou-se a análise conforme instrumento elaborado em trabalho anterior (em
avaliação), de acordo com a utilização de afirmações (A), justificativas (J) e conclusões (C)
nas respostas. O nível mais simples são aquelas respostas que estão organizadas apenas em
torno de afirmações (A); o nível intermediário são as respostas que fazem o uso combinado de
afirmações e justificativas (A+ J), ou afirmações e conclusões (A + C); enquanto as respostas
organizadas em torno de afirmações, justificativas e conclusões (A + J + C) constituem um
nível mais elevado. Na tabela 2 apresenta-se um exemplo para cada uma das categorias,
elaborada a partir das respostas dadas à questão 9 da entrevista.
Tabela 2 – Níveis de argumentação.

Categoria de argumentação
Afirmativa (A)
Afirmativa (A) + Justificativa (J)
Afirmativa (A) + Conclusão ( C )
Afirmativa (A) + Justificativa (J)+ Conclusão (C)

Exemplo
A marca mais conhecida
Olhar o rótulo e ver o que diz
Testar para ver se elimina mesmo
Levar os dois, usar por uma semana e ver
qual é o melhor

Fonte: Dados da pesquisa

O intervalo entre a realização do teste e a entrevista foi de 4 semanas, pois foi o tempo
necessário para a análise dos resultados do teste-piloto e para verificar a adequação da entrevista aos
objetivos deste trabalho. Durante a entrevista, o teste foi disponibilizado para o aluno visualizar as
questões e respostas dadas. Cada entrevista durou entre 10 e 20 minutos e as respostas foram
registradas e transcritas para a análise, cujos resultados serão apresentados na sequência.
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Resultados e discussão
A partir da análise das respostas à nona questão da entrevista, traçou-se o perfil
argumentativo dos estudantes considerando a utilização de afirmações, justificativas e
conclusões. Os estudantes poderiam indicar mais de uma solução, no entanto, para a análise
utilizou-se a solução que atingisse o maior nível argumentativo. Os resultados dessa análise
estão indicados na Tabela 3. Observou-se que a maioria das soluções indicadas fica em torno
de afirmações com justificativas. A categorização da capacidade de resolver problemas foi
obtida conforme o número de acertos do teste e também está indicada na Tabela 2.
Dando sequência ao trabalho, para obter uma visão geral de como os estudantes
resolveram o teste, estes foram questionados sobre como resolveram as questões. Houve
unanimidade em torno das estratégias de leitura e interpretação. No entanto a medida que a
capacidade de resolver problemas melhorava, verificava-se a utilização de outras estratégias,
tais como pensar sobre as perguntas, usar a lógica, buscar e anotar informações importantes,
relacionar afirmativas das questões com as respostas e destacar pontos principais, conforme a
Tabela 3.
Tabela 3 – Resultados do nível argumentativo, capacidade de resolver problemas e estratégias utilizadas para
responder ao questionário.

ALUNO

NÍVEL
ARGUMENTATIVO

5

A+J

14

A+J

8
4
13
16

A+J
A
A

2

A+J+C

3

A

9

A+J+C

11
12

A+C
A+J

Fonte: Dados da pesquisa

CAPACIDADE
DE RESOLVER
PROBLEMAS
Insuficiente

Deficiente
Bom

Muito bom

Como você resolveu aos problemas do
questionário?
Lia bem, resolver na cabeça (ver qual a
melhor resposta).
Leu e interpretou. Difícil porque não
interpreta bem os enunciados.
Não compareceu.
Leu e interpretou.
Leu e interpretou.
Leu, pensou sobre as perguntas,
desenvolvendo o pensamento e respondeu.
Usando lógica, que é um pensamento
combinar com outro. Leu várias vezes
buscando informações.
Ler anotando o mais importante. Usar
lógica, raciocínio e cálculos.
Leu, entendeu. Relacionou afirmativas dos
textos com as respostas.
Leu, interpretou e marcou.
Usando lógica. Lê, vê os pontos principais
e resolve.
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Preparar estudantes para resolver problemas é uma das metas do ensino de ciências
(CACHAPUZ et al., 2011; POZO e CRESPO, 2009; POZO et al., 1998), e resolvê-los, por
sua vez exige do indivíduo a mobilização de habilidades, estratégias (POZO et al., 1998)
também denominados conhecimentos procedimentais (ZABALA e ARNAU, 2010). No teste
em questão ou qualquer atividade escolar, o primeiro passo para a solução é a leitura
juntamente com a interpretação. A compreensão do problema é essencial, pois é assim que se
percebe o que é solicitado e quais as informações que devem ser mobilizadas para a solução
(GARCÍA GARCÍA e RENTERIA RODRIGUEZ; 2012). Uma estudante, categorizada com
desempenho insuficiente no teste, apontou em sua fala que achou difícil resolver o
questionário devido a sua dificuldade em interpretar enunciados, ou ordens de questões. Essa
fala corrobora o anteriormente exposto e sinaliza para a importância de se dar atenção a esse
aspecto durante as aulas.
Um estudante categorizado como Bom, afirma que “Leu, pensou sobre as perguntas,
desenvolveu o pensamento e respondeu”. Percebe-se que o mesmo fundamentou suas
escolhas a partir da reflexão sobre sua interpretação, demonstrando a capacidade de
metacognição, ou seja, pensar o processo de resolução dos problemas além de conseguir
verbalizar o processo, o que demonstra que o mesmo apresentou consciência do processo
empregado. Conforme García García e Renteria Rodriguez (2012) a habilidade de pensar em
termos de como agir para solucionar um problema ou atividade é um fator importante na
solução de problemas. Para resolver alguma situação, em primeiro lugar realiza-se uma
análise da situação, destacando informações relevantes para sua solução. Após essa etapa
inicial, o indivíduo revisa os esquemas de atuação dos quais dispõe para resolver a situação e
opta por aquele que se mostra mais eficaz, para então, aplicá-lo a situação que lhe foi
apresentada (ZABALA e ARNAU, 2010). É necessário considerar que essas etapas todas
podem ocorrer inconscientemente, ou seja, os demais estudantes podem ter seguido uma via
similar, porém não tiveram consciência disso.
Com exceção do estudante 11, os demais estudantes cuja capacidade de resolver
problemas foi Muito bom, foram ainda mais detalhados na descrição da sua maneira de
resolver as questões. Além da leitura e interpretação, três falam sobre a utilização da lógica,
entendida por eles como o encadeamento/a combinação entre pensamentos. Salienta-se que na
rede de ensino pública do município, a Filosofia é um componente curricular a partir do 6°
ano do Ensino Fundamental e aborda questões relativas à ética, moral e também princípios
sobre lógica. É possível que esses estudantes tenham se valido desses conhecimentos como
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uma estratégia ou ferramenta durante a resolução do teste. No entanto, e os livros didáticos de
ciências abordam aspectos relativos a organização e sistematização lógica do conhecimento
científico?
Cabe aqui refletir sobre o processo utilizado na construção e sistematização do
conhecimento científico, ou seja, considerar a epistemologia da Ciência. Para uma teoria ser
considerada válida, ela deve ter dados e fatos como suportes, de maneira a provar uma relação
causal entre os fatos observados e a conclusão oferecida (CACHAPUZ et al., 2011).Dessa
forma, se há uma base lógica para construir a Ciência, a compreensão dela poderia ocorrer de
forma similar.No entanto, em que momentos das aulas de ciências se dá atenção a este
aspecto? Como os materiais didáticos disponíveis nas escolas contribuem para divulgar essa
visão de Ciência? Os textos utilizados como meios para a organização do conhecimento estão
organizados de forma a mostrar e explicar a estrutura do conhecimento científico? Ou
estimulam a escrita de forma a empregar esta estrutura?O fato dos alunos afirmarem que
utilizaram a lógica merece destaque no sentido de que se repensem as práticas e materiais
didáticos, a fim de realmente desenvolver um pensamento lógico científico.
Voltando a questão de como estudantes resolvem problemas, parece evidente que
quanto maior o arsenal de estratégias de que o estudante possui e quanto maior a sua
consciência em relação ao processo de solução, maior é a chance de conseguir resolver
situações problemáticas com êxito.
Após obter essa visão mais geral sobre o processo empregado pelos estudantes para
resolver o teste, prosseguiu-se a entrevista para investigar as habilidades mais específicas
relativas à solução de problemas. Essas habilidades foram investigadas a partir de questões
abertas e fechadas e também na forma de afirmativas, com uma escala de cinco níveis. A
análise dos resultados será realizada por fator/indicador de resolução de problemas.
Para García García e Renteria Rodrigues (2012), o fator mais importante para resolver
problemas é a capacidade de predição e transferência, verificável através da seleção de
hipóteses adequadas, identificação da melhor solução bem como pela determinação de
situações em que a solução apontada é aplicável. Dos estudantes entrevistados, seis afirmam
saber o que é uma hipótese, afirmando ser uma “ideia que pode ser verdadeira ou não” ou
então que seria “uma opção”. Alguns indicaram que hipótese é “uma dúvida, ou pergunta”.
Ou seja, nem todas as definições dadas por eles podem ser consideradas como corretas. Então,
apesar da maioria dos estudantes afirmarem que sabe o que é uma hipótese, as definições
dadas pelos mesmos indicam o contrário. Conforme Sasseron (2008), é importante que os
estudantes conheçam o significado das palavras para que então possam estabelecer relações e
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construir entendimento relativo ao assunto. Dessa forma, pode-se afirmar que os estudantes
pesquisados não compreendem o significado da palavra hipótese para a cultura científica.
No teste de resolução de problemas utilizado, esse fator foi verificado nos três
problemas iniciais. Dos estudantes da categoria Insuficiente, não houve nenhum acerto,
inclusive da aluna que afirmou saber o que é uma hipótese. Entre os estudantes da categoria
Bom, dois afirmaram saber o que hipótese e um que afirmou saber, mas sem muita certeza
observou-se que das três questões, cada um acertou apenas uma. Já entre os estudantes da
categoria Muito bom, houve dois acertos de três questões, e em relação a definição de
hipótese, afirmaram conhecer bem (3) ou mais ou menos (2). Com os dados coletados não há
como dizer se há presunção do saber o por parte dos estudantes. No entanto, é um ponto que
merece atenção e reflexão por parte dos professores.
Conforme Machado e Sasseron (2012), os indicadores ou habilidades representam
ações utilizadas para resolver problemas e situações. O levantamento e teste de hipóteses está
relacionado a compreensão da situação que está em análise (SASSERON e CARVALHO,
2008), normalmente presente no início de discussões ou atividades investigativas
(SASSERON e CARVALHO, 2011). Elaborar uma hipótese ou escolher a mais adequada
pressupõe a capacidade de relacionar causas e efeitos, além de perceber a existência de
variáveis que podem alterar o efeito esperado. Assim, os resultados obtidos no questionário e
nas entrevistas, sugerem que o conceito hipótese, na verdade, é desconhecido tanto em
definição quanto em aplicação.
Outros dois fatores importantes para resolver problemas são a Capacidade de síntese e
a Leitura crítica (GARCÍA GARCÍA e RENTERIA RODRIGUES, 2012). Cada um deles é
constituído por habilidades menores, mas vamos no ater a dois: a seleção de palavras-chave e
a seleção de informações relevantes. Estes podem ser equiparados aos indicadores
classificação de informações, seriação de informações e organização de informações,
apontados por Sasseron e Carvalho (2008) como habilidades relacionadas ao trabalho com
dados. Seria a etapa intermediária entre a produção de hipóteses e a elaboração de
explicações.
Segundo Garcia Garcia e Renteria Rodriguez (2012), selecionar palavras-chave que
resumam um texto é um descritor da capacidade de síntese do indivíduo. Se considerarmos a
palavra como o signo que media a construção e formação do pensamento (VIGOTSKY,
2007), percebe-se a importância que a escolha de palavras chave assume para e elaboração
conceitual do estudante bem como na reestruturação do seu conhecimento ou então, como
importante etapa durante a organização das informações. As palavras-chave assumem
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importância, pois elas conseguem descrever sinteticamente um tema, assunto, conteúdo ou
teoria. Por meio do compartilhamento de seus significados, é possível construir um
conhecimento. Dessa forma, ao reduzir um problema em palavras ou ideias-chave, tem-se a
possibilidade de iniciar a análise e compreensão do problema.
Por isso, os estudantes foram questionados se sabiam o que é uma palavra-chave. A
maioria afirmou conhecer enquanto dois afirmaram reconhecer, porém com certa insegurança.
Em relação a realização dessa habilidade, ou seja, a sua execução, sete estudantes afirmaram
que conseguem escolher palavras-chave com certa facilidade, enquanto outros três afirmam
não apresentar facilidade nem dificuldade. Apesar dessas afirmações observou-se que seis
estudantes acertaram a questão do teste que avaliava essa habilidade. Salienta-se que as
alternativas do teste forneciam grupos de palavras-chave para que o estudante optasse por
uma das alternativas. Essa habilidade não pode ser considerada uma das mais simples, pois
envolve a visão geral da situação ou informação, para então, verificar a hierarquia ou níveis
de organização entre os conceitos. Esse achado sugere que a capacidade de síntese não é uma
habilidade sobre a qual os estudantes tenham domínio, o que por sua vez pode comprometer a
capacidade de resolver outros problemas, ou mesmo interferir na produção de explicações.
Por outro lado, gráficos e tabelas são uma forma de organizar informações de maneira
sintética e, por isso, Garcia Garcia e Renteria Rodriguez (2012) apontam a habilidade de
compreender informações de gráficos e tabelas como um fator importante para resolver
problemas. Ribas et al. (2012) e Krasilchik (2008) afirmam que gráficos, tabelas e congêneres
são típicas formas de linguagem utilizadas para representar informações e conhecimento nas
Ciências. Pode-se firmar que a capacidade de compreender e interpretar tabelas e gráficos
variados é um atributo importante tanto no cotidiano como para a resolução de problemas.
Dos entrevistados, três afirmaram ter muita facilidade ao interpretar gráficos e tabelas,
dois indicaram realizar tarefas do gênero com certa facilidade (um indicativo de que pode ser
uma dificuldade) e cinco afirmaram não ter facilidades nem dificuldades neste quesito.
Contrastando essas afirmativas com os resultados do teste, observou-se que nas questões
específicas (11 e 12) para esse fator, os acertos estão relacionados ao nível da capacidade de
resolver problemas, ou seja, quanto maior o nível, maior foi a tendência ao acerto. Ao
observar os resultados de todas as questões que envolviam a compreensão de gráficos e
tabelas (7, 9, 11, 12 e 14) para elaborar explicações ou justificar as escolhas, observa-se
praticamente o mesmo: a melhor compreensão de gráficos e tabelas está relacionada com o
melhor desempenho no teste de resolução de problemas.
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Ler é interagir com o texto (LEFFA, 1996). Antes de efetuar uma leitura crítica, se faz
necessário que o estudante seja capaz de realizar uma leitura mais básica, que permita
apreender as informações principais e secundárias, para que possa estabelecer relações entre
estas e os próprios conhecimentos. A maioria dos entrevistados afirmou que gosta de ler,
sendo que lêem livros de suspense, aventura, mistério, ação ou romance. O fato de possuir o
hábito de leitura é importante, pois conforme Lipman (2008) ler é uma super-habilidade que
está na base de todas as outras. Pelo hábito de leitura se desenvolvem algumas características,
tais como, destacar ideias principais, descrever relações entre personagens, fazer previsões
sobre o desfecho da história, fazer resumos, comparar personagens e histórias, entre outros.
Para resolver problemas escolares ou do cotidiano, muitas vezes precisa-se verificar
quais informações e variáveis são de fato importantes para a sua resolução (GARCÍA
GARCÍA e RENTERIA RODRIGUES, 2012), o que normalmente ocorre através da leitura.
Dessa forma, perguntou-se aos entrevistados se eles se sentiam capazes de distinguir
informações relevantes das não relevantes ao resolver problemas. Pela primeira vez,
estudantes reconheceram apresentar um pouco de dificuldades (três estudantes). A
consciência de apresentar dificuldades é um importante ponto de partida, pois permite ao
indivíduo buscar maneiras de superar a dificuldade. Quando os alunos foram questionados
sobre sua capacidade em perceber pontos de vista ou informações semelhantes entre textos,
novamente a maioria julgou ter muita facilidade. Essa habilidade, de certa forma, está
relacionada ao perfil de leitura individual ou com os processos de leitura que se dão nas aulas
de ciências.
Ao reconhecer que a linguagem científica apresenta características que a fazem
diferente da linguagem coloquial, por exemplo, e que é marcada por formas discursivas e
enunciados que lhe são próprias (MORTIMER et al., 1998; BARGALLÓ,2005), supõe-se que
a leitura de um texto de divulgação científica ocorra de forma diversa daquela que ocorre ao
ler um romance. Se a Ciência apresenta uma forma própria de sistematizar os conhecimentos,
que no caso das Ciências Naturais é através das proposições de causa e efeito/consequência,
para bem ler um texto científico, seja de divulgação ou não, se faz necessário a capacidade de
selecionar dados e informações para verificar se a argumentação é convincente, compreender
o significado que as palavras assumem naquele contexto de produção (SASSERON, 2008).
Portanto, é necessário aprender a ler em ciências, o que pode ter influência na resolução de
problemas científicos.
Em relação a abordagem utilizada pelos estudantes para solucionar problemas, nove
afirmam que procuram resolver em etapas a fim de facilitar o processo. Essas etapas ditas
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pelos estudantes, tem relação com a forma como resolveram ou na sequência empregada pelos
mesmos: ler, interpretar e resolver. Chama a atenção o único estudante que afirmou ser mais
fácil resolver sem dividi-lo em partes, uma vez que “é importante considerar o todo para
resolver [o problema]”. Talvez seja uma consequência da Ciência defendida por Descartes
(2001) de que para compreender algo seria necessário dividi-lo em partes tanto quanto fosse
possível. No entanto, atualmente há um movimento em torno da reunificação dos saberes para
que se possa enfrentar os problemas globais e tornar a Ciência mais ética e humana ( MORIN,
2011).

Algumas considerações
A educação científica está voltada para a formação de indivíduos que utilizem seu
conhecimento para viver com qualidade, saúde e para que possam estar prontos as
transformações que a vida apresenta e também para resolver problemas. Espera-se que a
experiência escolar lhes proporcione conhecimentos que contribuam para isso. Dessa forma,
ao descrever como estudantes resolvem problemas escolares, obtêm-se uma visão de aspectos
positivos e também frágeis nesse sentido.
Nossa hipótese inicial era de que o nível argumentativo influenciaria a capacidade de
resolver problemas, o que foi verificado em parte. Nessa amostra pesquisada, a medida que o
estudante consegue introduzir mais elementos em seus enunciados, ele atingiu melhores
níveis no teste de resolução de problemas. No entanto não é possível generalizar essa
afirmação. Pode-se constatar que quanto mais estratégias (procedimentos) o estudante
conhece e quando ele apresenta consciência do processo de resolução (capacidade
metacognitiva), melhor foi o resultado no teste de resolução de problemas.
No entanto, há aspectos que necessitam maior atenção. No que se refere ao conceito de
hipóteses, ficou evidente pelo resultado do questionário e das entrevistas, que o conceito é
desconhecido tanto em definição quanto em aplicação.

Como seria possível propor

alternativas de solução para algum problema ou propor formas de testá-las se o significado e a
função da hipótese são desconhecidas? Indo além, como esperar que os estudantes percebam a
Ciência como um processo na construção e sistematização do conhecimento? Outra
fragilidade encontrada no processo com os alunos foi que a capacidade de síntese não é uma
habilidade sobre a qual os estudantes tenham domínio.
Os resultados desse trabalho podem não ser generalizáveis a todos os estratos da
população estudantil, uma vez que foram obtidos com uma pequena amostra de estudantes.
No entanto indicam a existência de fragilidades referentes ao conhecimento e aplicação de
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diversas habilidades científicas, bem como aspectos a serem considerados pelo professor ao
planejar suas aulas. Sugerem também que a leitura, enquanto habilidade básica, precisa
receber maior atenção durante as aulas. Dessa forma, apresenta-se como perspectivas a
produção de atividades didáticas que fomentem o desenvolvimento dessas habilidades, além
de proporcionar aos professores de educação básica um material específico.
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ANEXO 1 DO ARTIGO – Entrevista
CÓDIGO:__________ IDADE:__________
1- Como você resolveu os problemas do questionário?
2- Leia as afirmativas abaixo e marque de acordo:
Afirmativas

Com
muita
dificuldade

Com
pouca
dificuldade

Nem
facilidade,
nem
dificuldade

Com
pouca
facilidade

Com
muita
facilidade

Eu entendo gráficos e tabelas
Consigo escolher palavras
chave de textos/conteúdos
Consigo perceber semelhanças e
diferenças entre textos ou
gráficos
Sei distinguir entre informações
importantes ou não para resolver
problemas
Consigo interpretar textos
Consigo justificar respostas

3- Você sabe o que é hipótese?
( ) SIM ( ) NÃO (
) MAIS OU MENOS
4- Você sabe o que são palavras chave?
( ) SIM ( ) NÃO (
) MAIS OU MENOS
5- Você lê bastante?
( ) SIM ( ) NÃO (
) MAIS OU MENOS
6- Que tipo de leitura?
7- Quando você está resolvendo problemas, resolve em partes ou tudo ao mesmo tempo?
8- Quando você está resolvendo algum tipo de problema, consegue saber o que é necessário saber
para resolver ele?
9- Duas fábricas de sabonetes que são concorrentes estão veiculando comerciais na TV afirmando
que são os melhores. Como argumento, dizem que eliminam 99,9% dos microorganismos das
mãos. Sabendo que os sabonetes das duas marcas têm os mesmos preços e que o tamanho/peso
deles é igual, como você escolheria qual deles comprar?
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2.6 MANUSCRITO 2 - EFFECTS OF ARGUMENTATIVE ACTIVITY ON
PROBLEM-SOLVING

ABILITIES

WITH

STUDENTS

OF

FUNDAMENTAL

TEACHING
O próximo manuscrito objetivou responder a pergunta inicial desta pesquisa: o
conhecimento argumentativo melhora a capacidade de resolver problemas? Este deve ser
submetido em periódico internacional.
Para atingir esse propósito, descreve o nível argumentativo e a capacidade de resolver
problemas de duas turmas de 8° ano (Turma 1 e Turma 2), antes e após a realização das
atividades pró-argumentação a partir dos instrumentos descritos nos trabalhos anteriores.
A fim de verificar se o conhecimento argumentativo contribui para a resolução de
problemas, a Turma 2 participou das atividades pró-argumentação.
Como houve uma redução substancial no n no decorrer da coleta de dados, o estudo
será replicado no primeiro semestre de 2017. No entanto, os dados que foram coletados,
serão apresentados no manuscrito a seguir como um estudo-piloto. Dessa forma, o trabalho
a seguir encontra-se em processo de elaboração para posterior submissão a periódico.
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EFFECTS

OF

ARGUMENTATIVE

ACTIVITY

ON

PROBLEM-SOLVING

ABILITIES WITH STUDENTS OF FUNDAMENTAL TEACHING

ABSTRACT

Is it possible to improve problem solving skills? In this work, we assume that the
development of argumentative skills improves problem solving skills. In order to
investigate, the analysis of the argumentative level and the problem-solving ability was
carried out with two 8th grade classes of Elementary School (Class 1 and Class 2) in
Ibiruba, Brazil. Afterwards, Class 2 participated in a pro-argumentation intervention. Five
months later, the analyzes of the argumentative level and the problem-solving capacity
(tests) were reapplied on both classes. There have been some changes with Class 2. This
results suggest there is a relation between the argumentative level and the problem solving
ability.

KEY WORDS: Pro-argumentation activities. Science teaching. Scientific skills.

INTRODUCTION
Why talking about argumentation in science teaching? According to Cachapuz et al.
(2011) to overcome the distorted view of Science and Technology is necessary to present
them as activities in constantly changing. In other words, it is understanding the scientific
knowledge as a set of assumptions and expectation between “what it is” and “what it could
be”. And this process is built through the process of discussion, argumentation and
counterargument among theories, observations and experiments results. So, it is the
argumentation clearly a part of the scientific nature.
Considering the citizens education and the individual participation to choose and make
decisions as goals from science education (VILANOVA, 2015), it is necessary to offer
opportunities for the students to understand that Science is a built knowledge which occurs
through argumentation. And so, it is used to take positions on situations or decide and
analyze the validity of other arguments. When it is necessary problem solving or solutions
searching in everyday life situations or to make decisions for socio-scientific issues,
argumentative principles are used. For that, one must emphasize the assessment, noting the
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relations between the parts in order to verify their validity and relevance, and so, to stand
against the problem.
In science education, including the argumentation in the researches and classrooms it is
important and necessary if one wants to overcome the view of Science as a product
(GARCIA-MILA & ANDERSEN, 2008). On the other hand, Jiménez-Aleixandre &
Erduran (2008) stated that the argumentation contributes not only to teach science for all
but also, to prepare scientists.
Around the world, many researchers studied the effects of the argumentation in science
classes (ERDURAN & JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008; AUFSCHNAITER et al. 2007;
KATCHEVICH et al, 2011) the results point out that the argumentation need sometimes
practice in the classrooms and the teachers have a fundamental role in its support and
development. In Brazil, the argumentation as a research line is recent and is establishing
itself (SÁ & QUEIROZ, 2011).
In a special number of the magazine Ensaio published in 2015 in Brazil, most articles
were about theoretical frameworks reflections and its usability in science education. It is
important provided that is a rising research line. Nonetheless, Mundford and Teles (2015)
feature how argumentation occurs in adult education; Motokane (2015) inquires how
investigative didactic sequences can development the argument abilities in students in
High School. This indicates that argumentation has already started being incorporated in
classrooms of Elementary Schools in Brazil.
Understanding the Elementary School as fundamental for posterior studies and for
scientific education is necessary to promote the argumentation. Therefore, the question
which organize this work: can the development of the argumentation levels modify the
capacity of solving problems in students of Elementary Schools? In this way, we will
describe the strategy used to approximate students and argumentation, then verify its
effects on their argumentative abilities and, at last we analyze if the argumentation abilities
can modify the capacity to solve problems.

THEORETICAL FRAMEWORK
Research about argumentation in science education has contributed with meaningful
outcomes for science classes, such as: importance of the argumentation for reasoning
development and critical thinking; metacognition and argumentation related to an
understanding of the science nature (SCARPA, 2015; ERDURAN & JIMÉNEZALEIXANDRE, 2008). Despite this, other studies point out which argumentation practices

125

in science classes are not yet present in classrooms from South American countries
(CHION, MEINARDI & BRAVO, 2015; TEIXEIRA, 2015) where traditional classroom
practices remain.
According to Scarpa (2015) the argumentation is a central task in science lessons
because it allows to experience several activities that are common in scientific studies,
such as hypothetical thinking, prediction and elaborate explanation, tests designing,
confrontation of ideas, among others. Garcia-Mila & Andersen (2008) argue that
argumentation is related to metacognition processes. In order to argue it is necessary to
coordinate theories, evidences and thinking strategies for then create and originate the
argument. Likewise, Sasseron (2015) says that argumentation it is the self process of
thinking structure. Thereby, argumentative aspects are present in several situations, such as
warrant claims and point of view, they are also present to decide between available
options. If the goal of science learning is to form critical individuals, autonomous and
capable of exercising citizenship, is the argumentation very need and important teaching.
A critical individual is not satisfied with categorical statements, he is going to analyze
the reliability and validity of the evidences and warrants from the claim (SCARPA, 2015).
The easy access to information nowadays makes necessary the development of such skill.
Therefore, providing situations which enable the construction of argumentative speech in
science classes is necessary for both scientific knowledge construction (TEIXEIRA, 2015)
and the citizenship formation. We agree with Vilanova (2015) who states citizenship as an
appropriate reality consequently able to act, consciously participate in a society. To
achieve that, it is necessary to provide means so that people can question the information
related to Science.
Argumentation is a social activity (KOLST & RATCLIFFE, 2008) mediate by
communicative and interactive practices. This include the works about argumentation in
Vygotsky‟s perspective, that states when learning is generated by argumentation, either in
its internal or external dialogic forms, it plays an essential role in the development of
argumentation. Therefore, it is essential to provide an environment that encourage
interactive speech among students. In this way, Jiménez-Aleixandre (2008) points out that
to use authentic problems or socio-scientific issues contributes in the development of
argumentative environment.
More specifically, Teixeira (2015, p. 191) declares that “all the statements produce
their aim of arguing”. Thus, learning rooms are argumentative environments. For instance,
when teachers show new contents, they organize their speech in order to persuade students
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about it. Likewise, when students ask about the lesson or real facts, the interactive speech
can be organized in arguments. The dialogic interactions between teacher-students or
students-students are an argumentative speech which enable the development of several
abilities that are important for science and citizen education, such as problem-solving. So,
an important aim for science educators is to teach science content not only for science
students, but above all to empower them in their decision-making in their lives
(SIMONNEAUX, 2008).
Works that promotes the argumentation in learning rooms conclude that these
strategies demonstrate promising results (CAMPILLO; GUERRERO, 2013; SÁ et al.
2014). Campillo and Guerrero (2013) used a Heuristic Diagram to teach students to
identify evidences, facts and justifications and so, utilize them to elaborate arguments.
They point out that the students could learn about the structure of arguments what would
make the argument production easy. In this way, Chion et al. (2014) relates that the
appropriation of explanatory models by students promote texts elaborated with more
details and explanations, as well as the use of metaphors, paraphrases, examples or quotes
to prepare arguments. Similarly, Sá et al. (2014) also describes that students of higher
education enrich their arguments when are learning.
Sasseron (2015) says that promoting argumentative situations contributes to develop
the scientific thinking, and thereby, it is a strategy or tool for the science learning. It is
because the argumentation is a way of thinking and reasoning involved to make decisions
or positions based on solid foundations. And those are also abilities used for problem
solving. Considering what was said, the question that guided this research was if the
teaching of arguments structure improves or not the ability to solve problems in students
from 8° grades of Elementary School.

METHODOLOGICAL DESIGN
The main goal of this research was to explore and describe how students argue and
solve problems, for then, organize a didactic sequence pro-argumentation. In Brazil, most
works are applied with higher education classes (SÁ et al., 2014) or in Middle School
(MOTOKANE, 2015) or in early grades of elementary school (SASSERON;
CARVALHO, 2011). In our work, we research argumentative abilities and the capacity of
solving problem with 8° grade of Elementary School, because it is the last cycle and, it was
expected from them a good knowledge foundation.

127

The survey was registered in Committee of Ethics and Research of the Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), Brazil, under the CAAE, n° 41328814.0.0000.5346 and
he accomplishment of this research was approved by seems favorable, n° 988.507, in
March 30, 2015
The research method is mainly based on the use of qualitative tools. Some of the
qualitative data were analyzed quantitatively. The qualitative approach enable to describe
in details the phenomenon and processes involved by students, while quantitative analysis
enabled to describe the magnitude of that.
The inquiry tools consisted of the following: test for assessing the ability to solve
problems; an open question to analyze the argumentation construction; a proargumentation intervention and observation about the use of arguments.
The test for assessing the abilities in problems solving was based on García García and
Renteria Rodrigues (2012), adapted and tested in a pilot-test according to Ruppenthal et al.
(2015). The test consists of 16 closed questions with multiple choices. According to the
number of correct answers, the student was categorized as insufficient (up to 3 correct
answers); or deficient (between 4 and 6 correct answers); good (up to 9 correct answers);
very good (up to 12 correct answers) or excellent (above 12). Each question assesses an
important skill to solve problems, and then it is possible to meet specific difficulties of the
students.
In order to analyze argumentation, it was used an open question for students to answer
through writing. The question was about situations that the students should resolve, giving
maximum of details. These were analyzed for the presence of statements, explanations and
conclusions.
The intervention has the objective to learn about the argumentation and structure as
well as their importance for the knowledge building. It was developed in three stages: the
first stage involved reading texts, the second one involved writing and finally the
application of these skills to solve activities in the classroom using the argumentative
structure. Initially, students observed the presence of statements in small texts of scientific
publications. After that, in a second reading, they searched for reasons for statements and
the conclusion for that. Then, they received questions which they should answer by using
the argumentative structure. These questions were organized around texts and tables as
sources of information to develop the argument.
After the intervention, students were encouraged to use the argumentative structure to
respond to the activities in different subjects of the school. In this stage, it was conducted

128

the observation to monitor and assist students in the task of preparing answer based on the
structure of an argument, that is, offering explanations for statements and presenting
conclusions.
The goal of this study was to investigate whether the learning of arguments structure
improves or not the ability to solve problems in students from 8° grades of Elementary
School, using the tools previously described. The research population consisted of two
classes of 8th grade of Elementary School, in Ibirubá, Rio Grande do Sul, Brazil. These
classes were designed as Class 1 and Class 2.
The students ages vary between 12 and 16 years old. The number of participants on the
steps were not constant due to absences, evasion and transfers. Thus, 31 students
participate on first step (Class 1; N= 17; Class 2, N=14). And in the last step, there were 23
students (Class 1; N= 12; Class 2, N=11).
The data collection was organized in 3 steps. Step 1 was to answer the test's ability to
solve problems and collection of written answers to analyze the argumentative level of the
students. Step 2 was the intervention pro-argumentation. The third step was to reapply step
1.
Class 1 performed only steps 1 and 3. Class 2 participates in all the steps. The study
was organized that way in order to verify whether teaching of argumentative structure
contributes or not to solve problems. Step 2 was performed right after step 1, and lasted for
four weeks. The time between steps 1 and 3 was five months for both classes.

RESULTS AND DISCUSSION
The results are described in 3 stages: first stage, quantitative results of capacity solving
problem and argumentation level. Second stage, presentation of observations and analysis
about quality of arguments built in step 1. Third stage presentation of new results about the
solving problem and argumentation level collected in step 3.

Quantitative results of solving problem capacity and argumentation level
The ability of solving problems is a goal of the science teaching and is assessed by
PISA (OCDE, 2016) and similar tests around the world. But, to measure this ability for
school purposes it is possible to use specific tests applied in the population of the study, as
proposed by Garcia Garcia; Renteria Rodrigues (2012) and adapted by Ruppenthal et al
(2015). This test permits to describe specific difficulties of students in the process of
solving problems.
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In the population evaluation, it was found that five students have an insufficient
performance; 4 of them have a poor performance; 13 students achieved good results; and 9
of them have very good results. The table below shows the categorization of the results of
this test for classes 1 and 2, separately.

Category
problem solving
Insufficient
Deficient
Good
Very good
Excellent

of

Class 1
(n=17)
1
2
10
4
0

Class 2
(n=14)
4
2
3
5
0

Total
5
4
13
9
0

No student has reached the excellent level in the test. The lowest number of correct
answers was 2, and the biggest was 12, both in Class 2. In relation to the level
argumentation, most students organized their arguments with statements and justifications.
Few students used conclusions, and when they did it, they were restatements.

Analysis about quality of arguments
The analysis of the arguments elaborated by students on step 1 was utilized as
foundation to elaborate the intervention. Thus, we describe some aspects of these. In the
initial collection and analysis of arguments, students were presented for a situation which
they should choose between two available brands of soap, justifying their choice. Most of
the students produced the arguments using simple statements with justifications when they
were asked to answer how to choose between two soap brands. Few of them used interface
connectors, as we see in the transcripts that follow:

Get both, use them for a week and see which one is the best (Student I 9).
Reading the label to see the quality and where it comes from (Student I 14).

Despite these transcripts indicate a draft conclusion; we notice the absence of more
detailed explanations. Descriptions or justifications for affirmative would provide details
on the reasoning used by the students to solve the problem. According to Stock (2015)
about argumentation is possible to know aspects of the way of thinking. Thus, it appears
that students who do not detail an explanation can‟t have a picture of how science develops
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knowledge. Also it was noted that in these transcripts there is no conjunction indicating
relations between ideas, such as for it, so and therefore.
Campillo and Guerrero (2013) indicate that the knowledge about conjunctions assists
in the production of arguments. This knowledge contributes in arguments elaboration
because it shows the relationship between the various clauses that form the arguments. At
that time, it was thought that the teaching of such connectors could help students to
improve the construction of arguments. Therefore, the pro-argument activities were
organized around this knowledge, as well as the analysis of the arguments structure in
scientific texts.
All the students of Class 2 participated in the pro-argumentation activities. Some of
them didn‟t agree to participate in the data collection. However, they participated in the
intervention. Thus, the intervention occurred in similar conditions to what happens in the
classroom. That is, the intervention occurred with the usual conversations of colleagues
and the presence of uncontrollable factors, such as lack of attention and jokes. Even so, the
participation of students in the pro-argument activities was good.
And, what happened to the arguments during and after the intervention? The first
observation was about the students‟ interest on argumentative structure of texts. Texts were
used to demonstrate the relationship among ideas, showing the statements and
justifications, as well as conclusions founded on evidences. Reading practices in science
texts are different from novel reading, for example. In science texts, the attention must be
oriented to the relationships among ideas, in order to understand causes and consequences.
That was one of the goals of the activities, to make students observe these relationships in
the structure of a text, then start to organize their own texts and answers in an
argumentative style.
If students learn science doing science (CACHAPUZ et al., 2011) you can think that
we learn to argue arguing. So, it is very important to show the argumentative structure in
already written texts so that students can visualize this structure. From there, you can start
organizing answers to question using the same structure in order to support the option or
choice made. And this is an important step towards participatory, critical and active
citizenship. Teaching the argumentative structure is teaching thinking strategy which can
be used in various problematic situations or position requiring.
Thus, the students were encouraged to use this state of mind to prepare answers in
activities in the classroom in order to apply this knowledge. During this period, it was
observed that some students began to question orders and activity results. According to
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Dantas (2010) to know the argumentative structure facilitates the metacognitive reasoning
and awareness of procedures that can be used for problem solving and decision making.

The arguments after the intervention

New written answers were collected to analyze argumentative abilities. At this time,
students should organize a response in argumentative structure to justify a choice on
question of the solving problem test. This problem described a situation in which the stall
flies didn‟t die with the application of the insecticide after it was applied several times. It
was required for the student to choose the alternative which indicated the best hypothesis
for the problem. Some of the answers are describe below:

I chose this option because the use of the same insecticide often can happen to the flies
to "get used" to it and become resistant (Class 2, S 2).
The flies were resistant, because the insecticide wasn‟t effective, this is, the insecticide
stayed inoffensive for the flies (Class 2, S 3).
After certain time, the insecticide was not effective, because the flies were resistant to
the insecticide (Class 2, S 12).
The offspring of the flies that did not die will be born with a greater resistance to this
poison (Evolution) (Class 2, S 13).

Not all replies achieve this level, for various reasons, such as not to perform the
activity seriously, lack of interest or difficulty in communicating through writing. Despite
the conceptual simplicity, the answers above presented justification and evidences to
support their choice. The connective because was one of the most used by students. This
suggests that the students understood that to indicate the relation among between ideas in a
sentence, in order to obtain claims grounded in justifications they can use these connectors.
Another part that is not present in arguments of step 1 was the hypothetical thinking.
The answer of student 2 demonstrates a hypothetical reasoning, perceived by the use of the
expression can happen. According to Cachapuz et al. (2011) scientific practices can be
described like a process of hypothetical generation, assess and interpretation. Then, when
students are able to think in terms of "can happen," it is possible to says that they
understand that science is not a static knowledge.
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Students used the argumentative structure and relation among the ideas according to
their ability or understanding. But it has to be recognized that there is an intrinsic difficulty
in writing, to communicate ideas in written form. Sá and Queiróz (2011) point to
difficulties in reading, understanding, and also in writing. This reinforces the need to
propose reading and writing activities in science classes. These activities can help students
understand the existing cause-effect relation in scientific texts and also in the knowledge
structure.
In general, connectives were more present in arguments of the second collection.
Students of Class 1, who did not participate on pro-argumentation activities, also used
connectives, as we see in the transcript of Student 2, Class 1:

Because every time the poison was applied not all the flies died. So they reproduced
quickly (Student 2, Class 1).

Although the student claims that the poison did not eliminate all the flies, he does not
detail his response. That is, there is no way of knowing if he understood that the flies were
not affected by the poison reproduced and increased the population.
In the few explanations that the class 1 students elaborated, they failed to select the
appropriate information to elaborate an argument. This leads to indicate that more
activities with reading and writing in science classes are needed, to familiarize students
with information localization skills and their use to substantiate their responses.
According to Campillo and Guerrero (2013) one of the reasons why students cannot
prepare elaborated explanations is that they ignore the meaning of actions to describe,
explain, interpret, define, analyze, compare, point similarities and differences.
Additionally, some of them used these actions to solve activities. So perhaps to pay more
attention to these aspects during the classes, can improve the understanding of science, and
strengthen aspects of argumentative structure.
The overall analysis of the argumentative level of the second test showed that Class 2
had no major changes to the structure of the arguments. However, the quality of the
statements and justification was noted. In Class 1, there was no pattern of changes in the
arguments. Some students added elements and details the arguments. Most did not argue,
due to the non-compulsory activity.
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What occurred with problem solving abilities in Step 3?

In the third step, the capacity test to solve problems was applied again with both
classes. Many students were not present in this collection, what decreased the number of
participants. Therefore, the results present from this point forward relates only the results
by students who participated on both collections. About the solving problem capacity,
Class 1 and Class 2 results are described in Table 2. In Class 1, the average of correct
answers declined from 8.08 (Collection 1) to 7.58 hits (Collection 2). For Class 2 it was the
opposite movement: the average of correct answers was 7.45 (Collection 1) to 8.45 hits
(Collection 2). We remember that collections were carried out in similar conditions in both
classes.

Categories
Insufficient
Deficient
Good
Very good
Excellent

Class 1
(n=12)
1
3
6
2
0

Class 2
(n=11)
1
3
2
5
0

Total
2
6
8
7
0

The analysis about the categories of problem solving shows in Class 1, 8 students
remained in the same category of ability to solve problems, 3 decreased and one student
increased. In Class 2 it revealed that 4 students remained in the same category, 3 decreased
of category, and 4 students increased. Remembering that class participated on the activities
pro-argumentation. So these activities may have contributed to the change the ability to
solve problems, but it is necessary to do other studies with a major sample.
We compared what questions of the test the students went wrong on the first collection
and have hit on the second collection. The students 14 and 18 from Class 2 were
remarkable. It was noticed that these present the greatest difference of the sample. Both
have, respectively, 7 and 6 questions mistaken on the first collection and hit on the second
collection, and that contributed for the best performance in the test. The student 14 went
from insufficient category to good, and the student 18 went from insufficient to very good
category.
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CONCLUSIONS
The objective of this study was to verify if pro-argumentative activities modify the
ability to solve problems. Two classes participated. Before the intervention, the arguments
were simple and without many details, usually organized around affirmations and
justifications. In relation to problem solving ability, most were classified as good. The
Classes that participate of the study are from public schools.
After the intervention, there were changes in the arguments of Class 2, who
participated on the activities. The collected answers presented more details and ideas of
relation became more present. In addition, these students used causal connectors, which
did not occur prior to the intervention. On ability to solve problems, it was found that in
class 2, four students improved the problem solving performance.
Class 1, who did not participate in the intervention, argued that the arguments were
more detailed, made use of relation conjunctions, but had difficulty in using information to
construct their arguments. There was no change in problem solving ability.
A strong limitation of the study was the small number of students who consented to
participate. The fact that the research was not part of the local school culture and the fact
that the proposal was not linked to school evaluation led to the observation that many
students did not carry out the activities seriously. However, this is a factor which control is
not possible.
Despite this, we believe that the results suggest that there is a relation between the
argumentative level and the problem solving ability and, therefore, it will be necessary to
replicate the study in order to obtain more data.
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3. DISCUSSÃO
Como descrito em diversas partes deste trabalho, a argumentação é entendida como
uma capacidade importante quando o objetivo do EC consiste em alcançar a alfabetização
científica. Nesse sentido, defende-se que a alfabetização científica ocorre quando o indivíduo
consegue utilizar os conhecimentos conceitual e procedimental como estratégias ou
ferramentas para resolver problemas, tomar decisões e ter consciência nas diversas situações
vivenciadas em comunidade, ações essas que podem ser facilitadas por meio do domínio
argumentativo.
Diante disso, é possível questionar: como está a capacidade argumentativa dos
estudantes? De que forma analisar ou avaliar o nível argumentativo? Na tentativa de
responder a tais questões, encontramos propostas de análise como a de Paula e Talim (2015),
de Sasseron e Carvalho (2011c) e de Ibraim, Mendonça e Justi (2013). No entanto, ao tentar
utilizá-las com estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, público-alvo desta
pesquisa, algumas dificuldades se fizeram presentes. Primeiramente, cabe citar o fato de que
os enunciados produzidos nessa etapa da escolaridade são extremamente simples, não sendo
fácil encontrar todos os elementos de um argumento. Em segundo lugar, nem todos os
elementos de um argumento aparecem explícitos nos enunciados, às vezes existindo de
maneira subentendida. Por fim, após o estudo das ferramentas disponíveis, verificou-se que
elas não consideram o conteúdo que constitui o enunciado, não levando em conta, por essa
razão, o conhecimento que o estudante mobiliza para elaborar um argumento.
Assim, considerando essas dificuldades, elaborou-se um instrumento de análise a
partir da mescla de três itens: a Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011); a
presença ou ausência de conectores de relação; e a análise dos argumentos propriamente dita.
Ao utilizar o instrumento elaborado para analisar argumentos, percebeu-se que:


quanto mais significados os conhecimentos tinham para os estudantes, maior o nível
argumentativo alcançado;



o conhecimento conceitual aliado ao conhecimento de estruturas de causa e efeito
possibilitou níveis argumentativos maiores;



o desconhecimento de conectores de relação demonstrou ser um fator causador de
dificuldade na produção de enunciados, o que pode ser observado pela falta de
concisão e clareza nas produções textuais dos estudantes;
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muitas vezes, evidências utilizadas para apoiar uma conclusão ou mesmo os
conectores de relação que indicavam a conclusão estavam implícitos nos enunciados.

Em relação ao primeiro tópico, sabe-se que a argumentação proporciona a
exteriorização dos conhecimentos do indivíduo (MOTOKANE, 2015), motivo pelo qual não
se poderia esperar resultado diferente. Apesar de os argumentos terem se constituído apenas
de afirmativas, justificativas e conclusões, quanto mais unidades de significado o estudante
possuía, maiores foram o nível argumentativo e a qualidade dos elementos argumentativos.
O conhecimento científico está organizado em torno de relações entre evidências e
conhecimento disponível, de forma a constituir o corpo de conhecimentos. Dentre as
principais relações, podem-se destacar as relações de causa-efeito ou causa-consequência, isto
é, os pensamentos do tipo “se...então” (SCARPA, 2015). Assim, reconhecer esse padrão de
raciocínio possibilita recriá-lo durante a elaboração de argumentos, deixando claro o que
justifica a afirmação ou conclusão. Então, o segundo tópico elencado a partir da análise
realizada sugere que essa forma de pensamento facilita a argumentação, sendo, assim,
fundamental que faça parte das aulas de Ciências, seja durante a organização do
conhecimento, durante a discussão de temas tanto em sala de aula quanto em outros espaços
ou durante as produções escritas ou orais dos estudantes.
Em relação ao terceiro item, pode-se afirmar que o conhecimento de palavras que
fazem a conexão entre as ideias de um enunciado facilita a comunicação ou produção de
enunciados argumentativos. Chion, Menardi e Aduriz Bravo (2014) indicam em seu trabalho
que, quando há orientação sobre como a argumentação é organizada e quais são os elementos
que facilitam a exposição de uma ideia, percebem-se alterações na forma como os estudantes
planejam seus textos, já que os incrementam com os elementos ensinados em aula.
Considerando que argumentos apresentam uma estrutura de relações entre as ideias, muitas
vezes, faz-se necessário utilizar conjunções que demonstrem a relação que se deseja
expressar. Assim, o conhecimento dessas palavras, bem como da relação que expressam entre
as orações, pode ser um aliado para uma argumentação eficiente, justificando a análise da
presença ou ausência dessas conjunções.
Como resultado, observou-se que a utilização desses elementos produziu argumentos
mais claros e objetivos na amostra pesquisada. Por outro lado, a não utilização foi percebida
naquelas respostas organizadas apenas em torno de afirmativas, que não estabeleceram
nenhum tipo de embasamento a partir de outras ideias. A partir disso, não se está afirmando
que o conhecimento das conjunções por si só melhore os níveis argumentativos, mas que o
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conhecimento destes componentes, unido a um pensamento do tipo “se... então”, pode
conduzir os estudantes a um nível mais elevado de produção e análise de argumentos.
A presença de ideias ou conjunções implícitas nos enunciados analisados neste estudo
também foi verificada no trabalho desenvolvido por Munford e Teles (2015) na Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Os autores denominaram tal presença de discurso argumentativo
implícito, ou seja, pontos de vista expressos de forma indireta. Esse é um aspecto que merece
atenção quando se deseja verificar/analisar a argumentação entre estudantes dos anos finais do
Ensino Fundamental.
Vigotsky (2008) explica que há diferenças entre formar um conceito e definir um
conceito. Adolescentes aplicam conceitos em situações, porém apresentam dificuldades para
explicá-los verbalmente. A habilidade argumentativa, enquanto operação mental superior, está
em desenvolvimento nessa fase da vida, de modo que o domínio sobre ela está em andamento.
Dessa forma, a dificuldade em escrever um argumento, a ausência de detalhes ou a presença
de ideias implícitas podem estar relacionadas ao nível de desenvolvimento de habilidades
argumentativas em que o jovem se encontra. Nessa fase da vida, ainda se está “aprendendo” a
utilizar a linguagem científica e a se expressar por meio da escrita. Dessa forma, muitas vezes,
apesar de o conhecimento existir, há uma dificuldade em explicitar o pensamento. Por isso,
não é possível analisar um argumento apenas com base naquilo que está visível, sendo
necessário considerar os significados possíveis do enunciado, o que justifica a importância de
realizar a Análise Textual Discursiva antes de qualquer outra análise dos argumentos.
Motokane (2015) considera que o conhecimento sobre aspectos argumentativos
facilita a exteriorização dos conhecimentos elaborados. Diante disso parece evidente que as
aulas de Ciências precisam criar mais possibilidades para que os estudantes apreendam esse
modo de pensar e explicitar ideias em Ciências, pois é mediante o ensino-aprendizagem que
ocorre o desenvolvimento (VIGOTSKY, 2007) argumentativo e conceitual do indivíduo. Por
isso, reconhecer o nível argumentativo dos estudantes é uma etapa essencial para que seja
possível propor as atividades adequadas ao seu pleno desenvolvimento. Nesse sentido,
Sasseron e Carvalho (2011c) apresentam orientações, a fim de que estudantes vivenciem o
processo de elaborar/pensar um argumento para representar seu entendimento acerca de
fenômenos ou situações, que consistem em desenvolver:
perguntas que façam os alunos recordar noções já existentes ou construir uma
base com as novas informações adquiridas em determinada aula; perguntas
que levem os alunos a discutir quais as variáveis que verdadeiramente
influenciam no fenômeno investigado; questões que recorram à necessidade
de se buscar correspondências entre essas variáveis; questões que façam com
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que se dê atenção às relações entre as variáveis que podem ser generalizáveis;
perguntas que suscitem a necessidade de se considerar contra-exemplos das
situações estudadas (SASSERON; CARVALHO, 2011c, p. 261).

Tais orientações implicam tornar a dinâmica da sala de aula um processo dialógico,
que conceda ao estudante a posição de protagonista, compreendendo que “o papel do
professor [é] de propositor de problemas, orientador de análises e fomentador de discussões,
independente de qual seja a atividade didática proposta” (SASSERON, 2015, p.59), e que o
livro didático ocupa o papel de um auxiliar, e não de uma autoridade que apresenta o saber
pronto para o consumo. Embora o livro didático seja o material que está disponível para a
maior parte das escolas públicas, é necessário ultrapassar a barreira de leitura passiva e
alcançar uma prática de leitura ativa, na qual o aluno perceba relações, compreenda aquilo
que se apresenta e, principalmente, possa utilizar esse conhecimento para algo, adotando uma
postura de criticidade, e não apenas aceitando passivamente aquilo que é dito. Como afirma
Sasseron (2015), a leitura de textos deveria ser investigativa, ou seja, ser originada por um
problema claro que precisasse ser resolvido por meio da leitura.
Pressupõe-se que, quando um indivíduo apresenta um repertório de estratégias para
resolver as atividades escolares, ele esteja aprendendo e se preparando para viver em
sociedade. Por compreender a argumentação como “a capacidade de relacionar dados e
conclusões, de avaliar enunciados teóricos à luz dos dados empíricos ou procedentes de outras
fontes” (SASSERON; CARVALHO, 2011b, p. 99), pode-se inferir que estudantes com um
bom nível de argumentação tenham um melhor desempenho na resolução de problemas,
sejam escolares ou do cotidiano. Tendo isso em vista, realizou-se um teste para averiguar a
capacidade de estudantes do 8° ano do Ensino Fundamental para resolver problemas.
Em situação escolar, para resolver problemas ou atividades propostas, faz-se
necessário mobilizar diversas habilidades. Campillo e Guerrero (2013) indicam que, para
solucionar determinadas situações, é importante analisar, pesquisar e elaborar hipóteses,
confrontar ideias, dados ou informações disponíveis, refletir, argumentar e comunicar. Essas
habilidades estão diretamente relacionadas à argumentação, pois, como afirmam Machado e
Sasseron (2012, p.34), “representam habilidades discursivas e ações articuladas pelos alunos
para resolver o problema”. Assim, para verificar se a capacidade argumentativa apresenta
relação com a capacidade de resolver problemas de estudantes de 8º ano, estes participaram
de um teste.
Os achados relatados nos artigos 2 e 3 indicam resultados do teste da capacidade de
resolver problemas. Os resultados obtidos foram semelhantes, uma vez que a maioria dos
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estudantes obteve entre quatro e seis acertos, sendo categorizados no nível deficiente de
capacidade para resolver problemas. Os fatores nos quais os estudantes apresentaram maior
dificuldade foram: 1) predição e transferência, 2) capacidade de síntese e 3) compreensão
metacognitiva de enunciados.
A partir desses resultados, é possível estabelecer as primeiras aproximações entre a
capacidade de resolver problemas e a capacidade argumentativa, já que as habilidades
científicas também atuam como organizadores de enunciados (MACHADO; SASSERON,
2012) e compõem estratégias para resolver os problemas. Com base nos estudos de Vigotsky
(2007), é possível afirmar que a formação de conceitos passa por um longo processo de
evolução do pensamento. Quando o indivíduo alcança o estágio de formação de conceitos
potenciais, significa que os atributos desse conceito foram abstraídos e sintetizados e que esse
conceito constitui um novo instrumento de pensamento. Dessa forma, no instante em que o
estudante forma o conceito de comparar, por exemplo, ele precisa compreender o seu
significado e abstrair, ou seja, compreendê-lo mesmo na ausência de elementos concretos a
serem comparados. Nesse momento, o conceito passa por uma nova síntese e passa a integrar
o arsenal de instrumentos do pensamento, processo esse que depende da utilização das
palavras. Por isso, a linguagem e as formas de pensar estão interligadas por meio do
pensamento verbal (VIGOTSKY, 2008).
Os resultados deste trabalho apontam a grande dificuldade dos estudantes em lidar
como fator predição e transferência, que se refere à capacidade de utilizar os conhecimentos
que se tem em outros contextos, para realizar atividades ou solucionar situações (GARCÍA
GARCÍA; RENTERIA RODRIGUES, 2012). Tal fator se concretiza quando os estudantes
conseguem selecionar a hipótese mais adequada ou selecionar problemas semelhantes ou,
ainda, identificar a melhor solução possível para um problema em determinado contexto.
Conforme o ciclo argumentativo proposto por Sasseron & Carvalho (2011b), antes de
“trabalhar” com dados ou informações e elaborar hipóteses, é importante que o estudante
atente à organização e compreensão dos dados. Em outras palavras, essa etapa tem relação
com o entendimento das ideias importantes, partindo de conhecimentos prévios para, então,
passar à etapa seguinte.
Para Vigotsky (2008), a transferência depende da capacidade de transpor elos
estruturais das situações para chegar a um plano de maior generalidade. Então, apesar de os
estudantes nessa faixa etária conseguirem formar conceitos com relativa facilidade, ainda há
dificuldades em operar com esses conceitos. Da mesma forma, analisar ou transferir o
conceito para outras situações representa uma dificuldade, em função de que o estudante
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precisa transpor um conceito abstrato para uma nova situação concreta. Nesse sentido, como o
estudante poderia resolver bem os diversos problemas se ainda apresenta dificuldade em
trabalhar e transferir conceitos?
Já o segundo fator de maior dificuldade entre os estudantes pesquisados, que é a
capacidade de síntese, consiste na representação da maneira como se relacionam as partes que
constituem o todo (GARCÍA GARCÍA; RENTERIA RODRIGUES, 2012). Esse fator está
relacionado à compreensão global para perceber quais elementos são essenciais para resolver
um problema, podendo ser comparado com a segunda fase do ciclo argumentativo
(SASSERON; CARVALHO, 2011b). Ao elaborar e testar hipóteses, a visão das partes e a
compreensão de variáveis são aspectos importantes, pois auxiliam a explicar a situação ou o
problema em questão. Nesse sentido, Vigotsky (2008, p. 95) afirma que, “na verdadeira
formação de conceitos, é igualmente importante unir e separar: a síntese deve combinar-se
com a análise”.
A partir disso, é possível afirmar que, quando o indivíduo está elaborando uma
hipótese e pensando em formas de validá-la ou refutá-la, ele está buscando evidências via um
típico ato de argumentação, síntese e análise. Para Cachapuz et al. (2011), quando essa
discussão ocorre no grupo, tem-se um contexto para compreender a racionalidade científica.
O terceiro fator em que os estudantes apresentaram mais dificuldades foi a capacidade
metacognitiva, que implica ter consciência dos processos utilizados para resolver um
problema (GARCÍA GARCÍA; RENTERIA RODRIGUES, 2012). Em uma comparação com
os indicadores de alfabetização científica (SASSERON; CARVALHO, 2011b), trata-se das
habilidades de raciocínio lógico e proporcional. No presente estudo, a maior dificuldade
referente a esse fator consistiu na busca de dados necessários, o que em parte pode estar
relacionado à dificuldade de compreender os dados disponíveis. Como esse fator está
vinculado às estratégias utilizadas pelos estudantes durante a resolução de problemas,
buscaram-se dados complementares por meio de entrevistas, a fim de obter detalhes sobre
como os estudantes resolveram os problemas. Notou-se que as principais estratégias
empregadas pelos estudantes ao resolver o questionário foram a leitura e a interpretação.
Conforme Silva e Aguiar Junior (2014), os estudantes apresentam muita dificuldade com a
leitura e compreensão de textos, o que também é realidade nas escolas pesquisadas, cujos
níveis de proficiência em leitura estão entre três e cinco, em uma escala que vai de um a nove
(INEP, 2013).
Verificou-se, ainda, um melhor desempenho nos testes daqueles que fizeram uso de
outras estratégias além da leitura e interpretação. O pensamento estratégico tem relação com a
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capacidade de compreensão metacognitiva (GARCÍA GARCÍA; RENTERIA RODRIGUES,
2012), ou seja, de pensar sobre a maneira de resolver o problema. Dentre as estratégias
empregadas pelos estudantes, estão: buscar e anotar informações, relacionar afirmativas das
questões com as alternativas disponíveis, destacar pontos principais, pensar sobre as perguntas
e usar a lógica. Os três primeiros itens estão diretamente ligados aos indicadores obtenção e
organização de informações (SASSERON; CARVALHO, 2011b, 2011c). Se forem
considerados organizadores de argumentos (MACHADO; SASSERON, 2012), então a
presença desses indicadores como parte do processo de resolução dos problemas realizado
pelos estudantes sugere que, quanto maior for o arsenal de estratégias apresentado, maior será
o êxito em resolver problemas. Dessa forma, parece que as habilidades argumentativas podem
melhorar a capacidade de resolver problemas. As atividades argumentativas permitem ao
discente apropriar-se de habilidades científicas básicas, tais como observar, comparar e
relacionar, para elaborar argumentos. E, uma vez que o estudante tiver interiorizado e
conferido sentido a esses conceitos, ele passará a utilizá-los como instrumentos de
pensamento.
Durante a elaboração do artigo 4, veio à tona um paradoxo. Embora os estudantes
pesquisados não apresentem domínio sobre a capacidade de síntese, a compreensão de
gráficos e tabelas (que contêm informações sintetizadas) esteve associada ao melhor
desempenho na capacidade de resolver problemas. Isso pode estar relacionado à dificuldade
com o indicador obtenção de dados e informações, primeira etapa do ciclo argumentativo. É
possível que os estudantes tenham muito mais contato com tabelas prontas, nas quais eles
busquem dados, do que com a elaboração de tabelas a partir de dados brutos, ou seja, com
dados apenas coletados, mas não organizados.
Sasseron & Carvalho (2011b) indicam que a construção dos argumentos obedece ao
ciclo argumentativo. A primeira etapa refere-se à obtenção de dados; a segunda etapa diz
respeito ao trabalho realizado com esses dados, como a elaboração e o teste de hipóteses e a
proposta de justificativas; e a terceira etapa, por fim, consiste na elaboração da explicação
propriamente dita. Pode-se estabelecer um paralelo entre fases da construção de argumentos e
da resolução de problemas. Conforme Pozo e Crespo (1998), primeiramente é importante
conhecer o problema para formular hipóteses; depois, deve-se investigar para comprovar ou
refutar a hipótese; para, então, analisar e explicar os resultados. Assim, poder-se-ia afirmar
que os estudantes que conseguem elaborar argumentos com facilidade ou que consideram os
aspectos relativos ao ciclo argumentativo durante a realização das atividades teriam um
melhor resultado na solução de problemas.
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Ao traçar um perfil argumentativo dos estudantes que participaram da pesquisa,
observou-se que estes elaboram seus argumentos em torno de afirmativas e justificativas,
apresentando, por vezes, conclusões. Os enunciados por eles produzidos foram explicitados
de maneira muito simplista, o que dificultou a utilização do padrão argumentativo de Toulmin
(2006) para análise. Não há muitos trabalhos disponíveis para estabelecer comparações com
os resultados obtidos neste trabalho. No entanto, Campillo e Guerrero (2013) constataram que
a maioria dos estudantes do 5° ano do bachirelatto (no México), que seria o equivalente ao
Ensino Médio brasileiro, tiveram seus argumentos classificados no nível dois, compostos de
uma conclusão evidenciada por meio de dados e justificativas, porém sem refutação. Sá,
Kasseboehmer e Queiroz (2014), por sua vez, realizaram um trabalho com turmas de Ensino
Superior, verificando que a turma que teve uma orientação acerca de como argumentar
utilizando elementos do padrão argumentativo de Toulmin empregou justificativas e backings
em maior quantidade nos argumentos elaborados do que a turma que não teve essa orientação.
No estudo relatado no último manuscrito apresentado neste texto, verificou-se que, na
turma participante das atividades pró-argumentação, houve alteração na estrutura
argumentativa empregada. Observou-se a presença de justificativas mais detalhadas, de
conjunções e de exemplos e comparações como recursos para justificar as afirmativas. Em
relação à capacidade de resolver problemas, após a intervenção, alguns poucos estudantes
apresentaram um melhor desempenho. No entanto, não é possível descartar a hipótese de que
tal melhora tenha sido ao acaso.
A recente divulgação dos resultados do PISA indica que 56,6% dos estudantes
brasileiros avaliados se encontram nos níveis inferiores de proficiência científica (OCDE,
2016). O Índice de Letramento Científico, que verificou o nível de letramento científico da
população brasileira adulta, demonstrou que 64% do universo pesquisado se encontra nos
níveis um e dois de letramento científico (ABRAMUNDO, 2014). Então, o fato de os
estudantes que participaram desta pesquisa apresentarem um desempenho insuficiente ou
deficiente apenas corrobora os resultados de outras avaliações.
No entanto, a questão que urge diante de tal contexto é: o que fazer com esses
resultados e como caminhar rumo à superação desse quadro? Apesar das limitações do
presente estudo, é possível citar pontos que merecem atenção. Um deles é que, ao
proporcionar atividades para os alunos aprenderem aspectos argumentativos, observou-se a
utilização desses saberes na realização de outras atividades escolares, o que indica que os
estudantes estão dispostos a mudar. Outro aspecto a ser ressaltado consiste no fato de que, ao
reconhecer as dificuldades, é necessário pensar e refletir acerca do que pode ser feito para
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minimizá-las. O mesmo vale para as avaliações externas (PISA, Prova Brasil), cujos
resultados precisam ser utilizados como base para a formação inicial e continuada de
professores e para a reestruturação curricular e produção de material didático adequado.
De que outra forma será possível caminhar rumo à cidadania plena se não através do
empoderamento individual e coletivo? Ao considerar que o objetivo do EC é contribuir para a
formação de indivíduos autônomos, críticos e participantes nos cenários sociais,
primeiramente é necessário superar a visão de que o objetivo do EC é apenas transmitir
informações/conhecimentos. A maioria das informações está disponível, porém é essencial
que os indivíduos saibam avaliar e analisar estas para que possam agir ou tomar decisões
conscientemente. Por isso, aproximar os estudantes de conhecimentos procedimentais e de
estratégias para compreender informações pode ser um caminho. Nesse sentido, a inserção de
práticas argumentativas desempenha um papel importante como instrumento, pois
desacomodam os indivíduos da passividade, estimulam o questionamento, a análise e a
avaliação, conduzindo os indivíduos à autonomia do pensar.

Após elaborar o perfil da capacidade argumentativa e de resolver problemas dos
estudanteu-se a intervenção com o objetivo de promover um maior conhecimento acerca dos
elementos presentes em um argumento, bem como perceber a lógica causal existente em um
argumento.
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4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar esta etapa do trabalho, que teve como objetivo verificar se a utilização de
atividades didáticas, com enfoque na argumentação, contribui para melhorar a capacidade de
resolução de problemas de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, constatou-se
que:


a capacidade argumentativa de estudantes do Ensino Fundamental gira em torno da
utilização de afirmações, justificativas e conclusões, havendo, ao longo dessa etapa
escolar, a tendência da qualidade desses elementos melhorar, bem como da inclusão de
outras formas de pensamento ou relações, tais como a utilização de exemplos e
comparações;



em relação à capacidade de solucionar problemas de estudantes do 8º ano do Ensino
Fundamental, verificou-se que a maioria dos alunos apresenta um desempenho abaixo
da média (categoria deficiente) e dificuldades relativas à compreensão de dados, o que
leva à consideração de que é importante estimular o trabalho com dados nas aulas de
Ciências (e outros componentes curriculares também);



embora as atividades elaboradas para ensinar aspectos sobre argumentação tenham se
mostrado eficientes, estas podem ser reorganizadas a fim de que estudantes tenham a
oportunidade de trabalhar com a organização de informações antes de produzir
argumentos propriamente ditos;



a análise dos procedimentos que os estudantes empregam para resolver problemas
demonstrou que, quanto maior for o arsenal de estratégias de que o discente dispõe,
maior será sua capacidade de resolver problemas e de argumentar – tendo em vista que
as estratégias estão relacionadas aos indicadores de alfabetização científica, é
importante que esses indicadores sejam utilizados em sala de aula, tanto nos momentos
de organização do conhecimento quanto nos momentos em que os estudantes são
convidados a produzir enunciados/argumentos;



poucos estudantes apresentaram um desempenho melhor na capacidade de resolver
problemas após a intervenção.

No início deste trabalho, sinalizou-se a importância que o EC tem para promover a
formação de indivíduos críticos, autônomos e participantes nas decisões coletivas ou
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individuais que a vida na sociedade tecnocientífica impõe. Com este estudo, defendeu-se a
ideia de que, por meio da utilização da argumentação como ferramenta na construção de
pensamentos, o indivíduo teria melhores condições para se posicionar diante de opiniões
diferentes e solucionar problemas com maior consciência, hipótese que foi comprovada em
parte.
No decorrer do trabalho, observou-se que as dificuldades presentes ao resolver o teste
direcionado a avaliar a capacidade de sanar problemas ou mesmo ao realizar as atividades
e/ou exercícios em sala de aula estavam relacionadas à habilidade de fazer a ligação entre a
situação dada e situações conhecidas, ou seja, de realizar a transferência entre situações. Por
outro lado, tal deficiência está relacionada a dificuldades em perceber as partes e as relações
entre estas (capacidade de síntese), muitas vezes em decorrência da ausência de estratégias
metacognitivas.
Dessa forma, ao trabalhar a utilização da argumentação, esperou-se melhorar o ato de
pensar sobre as soluções possíveis, bem como de perceber as relações entre as partes,
evidenciando, por exemplo, relações de causa e consequência, a fim de que os estudantes
pudessem autoacompanhar seu pensamento ou os processos de raciocínio empregando uma
tática relacionada à linguagem. Nesse sentido, é possível afirmar que a apropriação de
conhecimento sobre a argumentação promoveu mudanças na forma que os estudantes
resolveram os problemas, conforme descrito no artigo 4 e no manuscrito 5 deste estudo.
Apesar da relevância dos resultados obtidos, indica-se como uma das limitações deste
estudo a baixa adesão dos estudantes à participação na pesquisa. Uma possível explicação
para isso é o fato de tais discentes nunca haverem participado de outra pesquisa antes. Além
da baixa adesão, no decorrer da pesquisa, houve diminuição do número de participantes da
turma em que foi realizada a intervenção, devido à transferência e evasão escolar, fator que
reduziu bastante o n da pesquisa, restringindo os resultados alcançados à amostra desta
pesquisa. Por outro lado, isso demonstra a importância de os estudos no campo da educação
mudarem o foco para populações mais distantes dos grandes centros.
Como perspectivas de continuidade de pesquisas nessa temática, aponta-se a
necessidade de:


realizar estudos longitudinais e com amostras maiores de estudantes, assim como
proporcionar o contato com a argumentação no início do 3° ciclo do Ensino
Fundamental;
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produzir e aplicar outras atividades argumentativas, com foco na leitura ativa de
textos, tabelas e gráficos, para auxiliar os processos de interpretação e
compreensão dos estudantes;



desenvolver o domínio argumentativo dos estudantes nas outras áreas do
conhecimento, o que sinaliza a importância de pesquisadores dessas áreas se
apropriem da temática desta pesquisa;



integrar estratégias argumentativas na formação inicial de professores em todas as
áreas, a fim de proporcionar instrumentos para promoção da argumentação em
suas práticas pedagógicas;



efetivar propostas de formação continuada a partir dos resultados de avaliações
externas e/ou outros instrumentos (como o utilizado nesta pesquisa);



desenvolver tutoriais para a utilização do material didático existente com um
enfoque argumentativo, bem como promover cursos/atividades para promover
instrumentos

para

os

professores

empregarem

na

condução

de

aulas

argumentativas;


criar projetos de pesquisa e ação para valorizar e implementar práticas
interdisciplinares na escola tendo em vista atual configuração da atual sociedade,
que, cada vez mais, precisa de pessoas autônomas, críticas, reflexivas e
participativas;



fomentar a iniciação à linguagem e vocabulário científico no ensino de ciências
dos anos iniciais, e dessa forma, proporcionar oficinas de ensino de ciências aos
professores que atuam nesses anos.
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ANEXO – Parecer do CEP
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