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RESUMO 

 

As relações que permeiam o lócus escolar encontram-se repletas de interações que visam a 

elaboração de saberes científicos, entretanto nesse cenário de constituição do saber ecoam 

diversas vozes. Tendo em vista esse objeto e sua complexidade, a presente dissertação teve por 

objetivo, analisar como os propósitos e as ações do professor desenvolvem a argumentação dos 

alunos durante uma sequência de aulas dialógicas que contempla a discussão dos 

conhecimentos prévios dos discentes e posteriormente os resultados de uma atividade 

experimental. Para caracterizar a articulação do professor foi utilizada a ferramenta analítica 

“propósitos epistêmicos para promoção da argumentação” de Sasseron (2013) com 

aprimoramentos de Ferraz (2015), ao passo que utilizou-se do layout de Toulmin (TAP) (2006) 

e dos tipos de operações epistemológicas de Jiménez-Aleixandre, Rodríguez e Duschl (2000) 

para identificar respectivamente, os elementos, a estrutura e as operações efetuadas pelo 

alunado. A fonte de dados dessa pesquisa consistiu em registros extraídos de uma aula que 

abordou o conteúdo de cinética química através da discussão do processo de conservação da 

carne. A análise desse momento caracterizou diferentes tipos de argumentos construídos pelos 

alunos e sua estrutura, que possibilitaram desvelar como estes foram favorecidos pelo professor. 

O que nos permitiu concluir, que a articulação docente é imprescindível para a construção de 

situações argumentativas nas aulas experimentais. Haja visto, a necessidade da retomada de 

ideias, de evidencias, e da problematização acerca do objeto investigado pela comunidade em 

sala de aula. 

 

Palavras-Chaves: Argumentação no Ensino de Química. Cinética Química. Experimentação 

Problematizadora. Conservação da Carne. 
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ABSTRACT 

 

The relationships that permeate school locus are full of interactions that aim 

to elaborate on scientific knowledge. However, in this scenario of knowledge formation, a lot 

of talking points are raised. In view of this object and its complexity, this dissertation aims to 

analyze how teacher’s purposes and actions develop students' arguments. This research data 

source is consisted of registries extracted from an experimental class that approached the 

chemical kinetics content through the discussion of the meat conservation process. To 

characterize teacher's articulation, an analytical instrument was used: "epistemic purposes to 

promote argumentation" by Sasseron (2013), with improvements by Ferraz (2015); whereas 

the Toulmin (TAP) (2006) layout and types of epistemological operations of Jiménez-

Aleixandre, Rodríguez and Duschl (2000) were used to identify, respectively, elements, 

structure and operations carried out by students. This analysis characterized different types of 

arguments constructed by students and their structure, which made it possible to reveal how 

they were favored by the teacher. This allowed us to conclude that pedagogical articulation is 

essential for construction of argumentative situations in experimental classes. Considering the 

necessity of ideas’ resumption, evidence, and problematization about the object investigated by 

community in the classroom. 

 

Keywords: Argumentation in Teaching Chemistry. Chemical Kinetics. Problematic 

Experimentation. Meat Conservation. 
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1. INTRODUÇÃO                                                                     

 

O advento da ciência e da tecnologia tem provocado profundas modificações culturais 

e sociais na sociedade em que vivemos, sobretudo no tocante à alta dose de informações que 

são disseminadas na internet, essas que por sua vez nem sempre são verificadas. Nesse contexto, 

a escola representa um meio para a sistematização dessas informações, contribuindo para a 

formação dos discentes. Desse modo, o ensino de ciências se tornou um objeto complexo, uma 

vez que é preciso despertar nos discentes uma aptidão na interpretação de variadas informações, 

de modo que se estabeleça relações que possibilitem sua aplicabilidade na resolução de 

situações e problemas (CAMPOS et al., 2018). 

No ensino de química, particularmente, deve-se possibilitar ao educando uma visão 

crítica do mundo que o cerca, para que o mesmo possa analisar, compreender e utilizar seus 

saberes para tomar decisões e dessa forma, interagir com o meio, enquanto indivíduo e cidadão. 

Isso requer um ensino que estabeleça o desenvolvimento da argumentação, permitindo a 

democratização e socialização do conhecimento. Isto é “[...] procurar que nossos alunos e 

alunas se transformem, com o ensino que fazemos, em homens e mulheres mais críticos” 

(CHASSOT, 2003, p. 97).  

O que é recorrente nos discursos oficiais, acadêmicos e também no espaço escolar que 

enfatizam a necessidade da formação de cidadãos capazes de resolver problemas e por 

conseguinte, que se aproprie das ferramentas culturais das ciências, entendendo suas formas de 

produzir, legitimar e divulgar conhecimento (JIMÉNEZ- ALEIXANDRE & FREDERICO-

AGRASO, 2006; SASSERON & CARVALHO, 2011; WESENDONK & PRADO, 2015). Não 

se trata apenas do uso de fórmulas e termos técnicos, mas de práticas sociais que configuram 

um novo modo de pensar e ver a realidade. 

Esse objetivo pode ser atingido através do ensino experimental. O papel do professor 

nessa abordagem didática é levar os alunos emitir e testar hipóteses, comparar raciocínios e 

pontos de vistas, avaliar e construir explicações e conclusões, etc. (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE 

& BROCOS, 2015). Ou seja, que os alunos possam vislumbrar as relações entre o discurso do 

conhecimento cotidiano em comparação com o discurso do conhecimento acadêmico 

(McNEILL, 2011).  

Essa socialização, é um pressuposto para a criticidade de saberes e pressupõe a dimensão 

dialógica do ensino, ensinar exige o processo de escuta e fala (FREIRE, 2009). A 

problematização será o gatilho para o engajamento do discente, e por conseguinte da 

apropriação desse processo e dos diversos aspectos da epistemologia da ciência e do trabalho 
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científico (FERRAZ & SASSERON, 2017), cujo desenvolvimento ocasiona não apenas o 

surgimento de respostas para o professor, mas o despertar discente através das suas próprias 

inquietações nos diversos momentos didáticos. É nesse cenário de interações que se configura 

a argumentação 

Argumentar constitui-se como uma forma de aprendizado e pode inclusive ser 

considerado, como instrumento para a avaliação da aula. O que requer que o professor torne-se 

um incentivador, mediando discussões, reconhecendo a participação do alunado e promovendo 

a ampliação da natureza dos fenômenos discutidos. Esses elementos são bastante evidenciados 

na comunidade científica, todavia, são carentes na educação em ciências, o que traz implicações 

para a representação da imagem da ciência e do cientista (EVAGOROU & OSBORNE, 2013; 

NUNES & ALMOULOUD, 2013; STARLING-BOSCO, 2015; FERRAZ & SASSERON, 

2017; ALMEIDA & MALHEIRO, 2018).  

Esse pressuposto reforça o papel docente no desenvolvimento da argumentação em 

atividades experimentais, que ocasiona não apenas o surgimento de respostas, mas o despertar 

discente através das suas próprias inquietações, que configuram a argumentação.  Assim 

entende-se que a articulação epistêmica pode ser analisada no desenvolvimento da 

argumentação dos alunos, bem como a estrutura e as operações epistemológicas que qualificam 

o processo argumentativo deles (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, RODRÍGUEZ & DUSCHL, 

2000; TOULMIN, 2006; FERRAZ & SASSERON, 2014; FERRAZ, 2015). 

Dada a importância de se pensar em um ensino de ciências que favoreça a edificação de 

saberes e a relevância da experimentação e da atuação docente que temos como questionamento 

desta pesquisa:  

 

“Quais propósitos do professor contribuem para o desenvolvimento da argumentação 

oral dos alunos no contexto do ensino experimental de química?” 

 

Com a finalidade de problematizar esse questionamento, delimitamos as margens da 

pesquisa no seguinte objetivo:  analisar as contribuições das intervenções do professor para o 

desenvolvimento da argumentação nos alunos durante uma sequência de aulas experimentais 

sobre cinética química. Mais especificamente, busca-se: 1) identificar os propósitos 

epistemológicos desenvolvidos pelo professor no processo argumentativo; 2) reconhecer os 

elementos qualitativos e estruturais dos argumentos do alunado. 
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A temática argumentativa foi escolhida devido a compreensão que o seu potencial pode 

auxiliar no entendimento de conceitos químicos, já que comumente este ensino assume um rigor 

quantitativo, de caráter sistemático, preciso e objetivo, admitindo somente o que é real e 

inquestionável, em detrimento da valorização do processo construtivo do raciocínio. O que 

configura um modelo que prima pela repetição de métodos e pela memorização de conceitos, 

os quais acabam por sufocar o aluno, que desconhece a finalidade da maioria dos assuntos 

trabalhados.  

Por outra vertente, em oposição, apresenta-se a concepção problematizadora1 de ensino, 

que sugere uma metodologia de ensino argumentativa, propiciando a transposição, pelo 

estudante, dos conhecimentos e significados construídos para a solução de situações cotidianas. 

Nessa perspectiva, o encaminhamento deste estudo poderá contribuir para futuras investigações 

no ensino de ciências, bem como trazer contribuições científicas, uma vez que busca entender 

melhor o desenvolvimento da argumentação através da experimentação. Assim, espera-se que 

os resultados dessa pesquisa possam indicar caminhos e características desta realidade. 

Partindo dessas limitantes, a presente dissertação estrutura-se em quatro capítulos além 

desta introdução em que foi apresentado o problema, a delimitação do tema, a justificativa e os 

objetivos propostos. Cujos aspectos levantados serão retomados com aprofundamentos nos 

capítulos seguintes: marco teórico; metodologia; resultados e discussões e considerações finais. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Os fundamentos da educação problematizadora foram inicialmente propostos por Freire no livro Pedagogia do 

Oprimido de 2015. Cujo “objetivo é esclarecer o educando de seu papel no mundo” (FREIRE, 2015, p. 78). 
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2. MARCO TEÓRICO                                                                     

 

Em linhas gerais iniciamos nossa discussão descrevendo as principais funções atribuídas 

às aulas experimentais por alguns professores, bem como as suas principais dificuldades. Além 

disso, também apresentamos suas visões sobre a ciência e a natureza do processo de construção 

de conhecimento. Tais crenças e representações relacionam-se diretamente com a sua prática 

pedagógica e por isso, carece ser analisada pela epistemologia contemporânea, que possibilitará 

um melhor entendimento dessa realidade, de modo que possamos analisar os fins que desejamos 

atingir com a educação em ciências. 

Dessa maneira inferimos que o professor só poderá oferecer um ensino de ciências 

mobilizador se ele agir e problematizar sua ação. O que implica possibilitar aos discentes o 

contato com os modos com que a ciência é produzida, compreendendo o “método científico” 

não como uma sequência lógica e fechada, mas como sendo coletivo, permanentemente passível 

de alterações que se constituem através das interações. Assim, para compreender os processos 

de ensino e aprendizagem é preciso deter-se nos discursos estabelecidos entre professor e alunos 

por meio dos quais a argumentação é construída.   

Nisto, está implícito o objeto de investigação desse trabalho que põem em foco o uso da 

argumentação na sala de aula, sobretudo, em relação ao papel das atividades experimentais na 

elaboração desses discursos. Nesse sentido, nos apropriamos e apresentamos algumas 

considerações em quatro subseções: 1) Porque não experimentar a experimentação? 2) 

Problematizando a experimentação; 3) Elementos desencadeadores da experimentação 

problematizadora 4) Por que promover a argumentação na sala de aula? 

 

2.1 Porque não experimentar a experimentação? 

 

A resposta para esta pergunta pode ser dada por Antúnez, Pérez e Petrucci (2008), que 

sinaliza que os professores de ciências acreditam que o uso da experimentação constitui-se 

como a solução para os problemas que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem. Dentre 

os objetivos atribuídos às aulas experimentais são citados: motivar; estimular o interesse; 

adquirir habilidades no manuseio de equipamentos; aumentar a aprendizagem de conceitos 

científicos; promover a introdução ao método científico e desenvolver o raciocínio através de 

sua utilização; desenvolver certas “atitudes científicas”, tais como: objetividade e prontidão 

para emitir julgamentos. 
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Esses pressupostos são reafirmados por outros professores, sujeitos de outras 

investigações (DELIZOICOV, 1991; HODSON, 1994; BARBERÁ & VELDÉS, 1996; SILVA 

& ZANON, 2000; GALIAZZI et al., 2001; MOURA & CHAVES, 2009; FRANCO, 2015; 

CAMPOS et al., 2018; CAMPOS et al., 2019), que atribuem a experimentação a função de 

motivador para a participação do alunado em atividades posteriores e para o interesse na carreira 

de pesquisadores. Além de possibilitar a demonstração ou comprovação de leis e teorias, bem 

como a aprendizagem sobre o manuseio dos instrumentos de laboratório.  

Essas pesquisas de forma análoga, destacam que é lamentado por diversos educadores 

a carência de condições para a concretização desses objetivos, referindo-se a turmas grandes, 

inadequação da infraestrutura física/material, isto é, com vidrarias, reagentes e aparelhos 

eletrônicos convencionais. Outro aspecto considerado é a carga horária reduzida de Ciências. É 

comentado ainda nesses estudos que quando há necessidade de divisão da turma no 

desenvolvimento de uma prática experimental, o trânsito de alunos no laboratório acaba por 

perturbar a rotina da escola, não sendo bem aceito pela direção escolar. Os professores de 

ciência deixam bem claro que a escola não prevê um tempo para a preparação das experiências, 

organização do laboratório antes e após as aulas experimentais (GONÇALVES, 2009).  

Estes discursos são centralizados na falta ou dificuldade de algo e suas considerações 

acerca da finalidade e das dificuldades atribuídas a experimentação no ensino de ciências devem 

ser consideradas e constituem indicativos sobre a forma pela qual essa ferramenta é 

compreendida no lócus escolar. Isso, por si só, alude à necessidade de se discutir e pesquisar as 

principais funções atribuídas às aulas experimentais2.  

 

2.1.1 Comprovação de teorias: objetivo da experimentação?  

 

Existem diferentes entendimentos sobre a relação entre teoria e prática/experimentação. 

Uma sustenta a compreensão de que a participação em experimentos de laboratório 

proporciona, por si só, a relação entre teoria e prática. Esse entendimento revela uma concepção 

que depois da exposição teórica deve-se conduzir os discentes para a realização de aulas 

experimentais, que são tidas como um recurso complementar de verificação e comprovação da 

teoria explanada em sala de aula, de modo que o seu uso favorece a compreensão de conceitos 

                                                             
2 “[...] as contribuições das pesquisas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem ainda não chegam à 

maioria dos professores que, de fato, fazem acontecer o ensino nas escolas desse imenso país” (SCHNETZLER, 

2002, p. 22). 
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científicos prontos e definitivos, que “não se transformam nas relações sociais, e que não 

possuem historicidade (TUNES et al., 1999, p. 63)”.  

Quando um professor concebe a experimentação nessa lógica, desconsidera – como 

afirmam Galiazzi e Gonçalves (2004, p. 239) – “a aprendizagem como um fenômeno complexo 

em que o aluno não aprende uma teoria simplesmente por sua demonstração ou comprovação”. 

Não se prioriza a interpretação dos resultados, mas a recepção de ideias sem questionamentos, 

tornando o aprendizado mecânico e nas áreas da ciência normalmente quando se tem algum 

problema, são ensinados uma sequência de passos a serem seguidos de forma que o aluno não 

pense como resolver, e sim apenas siga o procedimento mecânico que já foi definido.  

Esse roteiro proposto para o desenvolvimento das atividades experimentais não 

contempla falhas, e quando isso ocorre, a tendência é que essas atividades sejam repetidas até 

que se alcance o resultado esperado (ANTÚNEZ, PÉREZ & PETRUCCI, 2008). O que faz com 

que a experimentação perca as suas características de investigação e não possibilite aflorar no 

alunado alguns objetivos educacionais do processo cognitivo, tais como: conhecer, 

compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar (BORGES, 2002; BRANDA, 2009). Seu 

planejamento é feito de forma aleatória e desvinculada do conteúdo; como se fosse um 

apêndice, cujas informações são tratadas como um roteiro objetivo de conhecimentos 

(DELIZOICOV, 2001).  

O que por sua vez, impossibilita aos discentes aspectos fundamentais para a 

(re)construção do conhecimento, cuja representação é concebida como uma “receita de 

cozinha”, sem indagações e reflexões sobre a natureza da ciência (FERNÁNDEZ et al., 2002; 

KASSEBOEHMER, 2011). Além disso, o alunado destina muito tempo para manipulação de 

equipamentos em detrimento da aprendizagem conceitual (ARROIO, RODRIGUES FILHO & 

SILVA, 2006; MOURA & CHAVES, 2009), e quando não consegue atingir o resultado 

esperado e em face a perda da nota, o aluno faz uma alteração nos seus dados com o propósito 

de ser fidedigno ao resultado esperado (HODSON, 1994; BARBERÁ & VELDÉS, 1996; 

CANDAU, 2000; FOUREZ, 2003; BIZZO, 2009).  

Vários são os professores que deixam de utilizar aulas experimentais, porque o 

experimento não atingiu o resultado esperado em ocasiões passadas (DELIZOICOV, 2005). O 

que reflete uma cultura em que não se aborda o tratamento dos erros experimentais, pois os 

professores temem uma reação negativa dos alunos (DELIZOICOV, 2000; FOUREZ, 2003; 

BIZZO, 2009), os experimentos têm uma função apenas ilustrativa e, quando acontecem, não 

são feitos com uma reflexão que nos parece mais adequada sobre os dados produzidos nos 

trabalhos laboratoriais. Em muitos dos casos, 
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Numa perspectiva inadequada da experiência científica realizada na sala de aula, não 

se analisa e reflete nos resultados, à luz do quadro teórico e das hipóteses enunciadas, 

mas apenas se constata o que era mais do que previsível que acontecesse – a 

experiência realizou-se para dar determinado resultado já esperado e conhecido de 

antemão. Na perspectiva que vimos falando, [...] a experiência surge, quase sempre, 

como algo episódico, ligada a uma visão heroica do cientista; ignora, pois, os 

contextos sociais, tecnológicos e culturais da construção e produção científica, que o 

professor tem de conhecer e não se pode alhear, deixando à margem das suas aulas. 

Caso contrário, a experiência científica escolar toma o sentido do fazer, sem saber por 

que e para quê. Estamos, neste caso, a considerar a ciência numa lógica que está fora 

da própria história do pensamento as ideias, desvalorizando o sentido da própria luta 

por ideias mais verdadeiras, isto é, mais explicativas para os fenômenos naturais 

(CACHAPUZ et al., 2011, p. 98, grifos nossos). 

 

O que corrobora para uma falta de conhecimentos sobre os objetivos pedagógicos da 

experimentação, pela qual os erros de planejamento deveriam ser vistos com mais atenção 

durante a execução das atividades experimentais. Esse fato na perspectiva de Borges (2002), 

Arroio, Rodrigues Filho e Silva (2006), ocorre por duas razões principais: 1) os professores, em 

geral, selecionam atividades experimentais simples e que são previsivelmente conhecidas; 2) 

falta de conhecimento do professor de que o erro na execução do experimento se constitui num 

instrumento pedagógico importante no processo de aprendizagem, assim como dificuldades 

para identificar e explicar a sua origem e resolvê-lo. 

O processo resultante dessas posições desconsidera a participação do alunado no 

processo de construção do conhecimento, essa competência é atribuída apenas ao professor 

(DELIZOICOV, 2000; DEMO, 2001; AZEVEDO, 2004), cuja centralização favorece a perda 

do valor pedagógico da atividade experimental, já que os alunos acabam por não compreender 

o que fazem, e nem a que objetivos atenderão os dados obtidos pelos experimentos. E é nesta 

perspectiva que Silva e Zanon (2000, p.136) apontam que “de nada adiantaria realizar 

atividades experimentais em aula se esta não propiciar o momento da discussão teórico/prático 

que transcende o conhecimento de nível fenomenológico e os saberes cotidianos dos alunos”.  

Ao atribuir a atividade experimental a capacidade de comprovar a teoria, o professor 

acaba por elevar o conhecimento científico ao status de verdade incontestável (FERNÁNDEZ 

et al., 2002). O que respalda a necessidade de combatermos essa representação dogmática de 

ciência a fim de não fomentar a apropriação dessa visão pelo aluno (GALIAZZI & 

GONÇALVES, 2004; ARROIO, RODRIGUES FILHO & SILVA, 2006). Haja visto que, mais 

importante que a execução de experimentos é a discussão e a compreensão dos fenômenos 

envolvidos (WESENDONK & PRADO, 2015).  Assim, compreender a experimentação como 

recurso demonstrativo ou instrumento de comprovação de teorias no espaço escolar, é um 

propósito que requer problematizado e sugere a necessidade de se combater essa “contradição” 

no ensino de ciências. 
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2.1.2 Motivação: objetivo da experimentação?  

 

A crença de que as atividades experimentais são facilitadoras da aprendizagem dos 

alunos tem sido apontado em diversas pesquisas (DELIZOICOV, 1991; HODSON, 1994; 

BARBERÁ & VELDÉS, 1996; GONÇALVES & MARQUES, 2006; GALIAZZI & 

GONÇALVES, 2009; GONÇALVES & MARQUES, 2011). Essa proeminência é descrita por 

Arroio, Rodrigues Filho & Silva (2006), quando afirmam que existe um consenso de que as 

atividades experimentais possibilitam, “[...] independentemente do nível de escolarização [...] 

enfocar a atenção do estudante nos comportamentos e propriedades de substâncias químicas 

(ARROIO, RODRIGUES FILHO & SILVA, 2006, p.173)”. 

Todavia, não há conformidade na literatura sobre esse entendimento, de que os 

experimentos são fatores incondicionais de motivação. Muitas vezes, o que atrai a atenção dos 

alunos nessas atividades, são as explosões e o colorido, e não o fenômeno em si 

(BACHELARD, 2011). A psicologia contemporânea3 enfatiza que é muito difícil identificar a 

influência de fatores sobre o comportamento do alunado. É por isso que Vygotsky (2009) 

defende a necessidade de se aprender para ser motivado e não o contrário, como muitos 

educadores acreditam, pois a motivação é consequência da aprendizagem e não algo interno e 

inato ao sujeito (BARBERÁ & VELDÉS, 1996; NEWMAN & HOLZMAN, 2002).  

Nessa direção, a experimentação não deve ser pensada com a finalidade de motivar 

“antecipadamente” o alunado, o que importa sob o ponto de vista vygotskyano (2009), é o 

processo, o qual precisa ser repleto de significados para os estudantes se motivarem ao longo 

do desenvolvimento da atividade. Assim, a ideia de que os experimentos são fatores 

incondicionais para a motivação do alunado necessita ser cada vez mais problematizado, uma 

vez que parece ser oriundo de um senso comum entre professores. Por isso, a necessidade que 

se questione de fato, os argumentos que justificam uma atividade experimental. Será que a 

atividade experimental é capaz de motivar os alunos? 

 

1. [...] Existem outras formas alternativas melhores para motivá-los? 2. Os alunos 

adquirem as técnicas de laboratório a partir do trabalho prático que realizam na 

escola? A aquisição destas técnicas é positiva sob o ponto de vista educativo? 3. O 

trabalho de laboratório ajuda aos alunos a compreender melhor os conceitos 

científicos? Existem outros métodos mais eficazes para consegui los? 4. Qual é a 

imagem que adquirem os alunos sobre a ciência e a atividade científica ao trabalhar 

no laboratório? Ajustam-se realmente essa imagem e a prática científica habitual? 5. 

                                                             
3 Karl Popper (2007) e Gaston Bachelard (2011) refutam a concepção que a vincula a comprovação de teorias a 

prática experimental de laboratorio. 
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Até que ponto o trabalho prático que efetuam os alunos pode favorecer as 

denominadas “atitudes científicas”? São estas necessárias para praticar o correto 

exercício da ciência? (HODSON, 1994, p. 300, grifos nossos)4. 

 

Esses questionamentos somam-se para evidenciar que quando um experimento 

apresenta apenas o objetivo de motivar o aluno, este não apresenta problema algum a ser 

resolvido, e portanto, não proporciona ao aluno a oportunidade de testar suas hipóteses, ou 

mesmo de criar alguma (ANTÚNEZ, PÉREZ & PETRUCCI, 2008). O que não permite a 

reflexão, mas a fragmentação do conteúdo, sem estímulos para a curiosidade do estudante. Tal 

entendimento, pode vir imbricado de outros, como aquele que justifica a utilização da 

experimentação para a formação de novos cientistas. 

Essa finalidade de despertar o alunado para as carreiras científicas é extremamente 

exagerado, posto que o laboratório de ensino não reproduz o laboratório de pesquisa (FOUREZ, 

2003; ARROIO, RODRIGUES FILHO & SILVA, 2006; BIZZO, 2009). Esse objetivo não faz 

jus ao verdadeiro processo de construção dos conhecimentos, contribuindo para a transmissão 

de uma visão empobrecida da ciência, constituindo-se como um obstáculo para a construção 

dos conhecimentos científicos (GIL-PÉREZ et al., 2001). Por isso, a necessidade que as 

atividades experimentais sejam conduzidas de forma a se atingir objetivos pedagógicos bastante 

claros para o professor.  

Ao concebermos a experimentação com o objetivo de formar cientistas estamos 

cometendo uma confusão entre a função pedagógica e a epistêmica dos experimentos 

(GONÇALVES, 2009). É primordial o entendimento de que os experimentos realizados em 

sala de aula são de caráter pedagógico e não científico, independentemente do nível de ensino 

(MOURA & CHAVES, 2009). Pois, o método científico não começa na observação e nem o 

mais puro, ou o mais ingênuo cientista, observa algo sem ter a cabeça cheia de conceitos, 

princípios, teorias, os quais direcionam o trabalho. 

 

Peremptoriamente, não é dever da educação básica — e isso parece ser impossível — 

proporcionar um processo no qual os estudantes construam um conhecimento novo 

(inédito) com auxílio de experimentos. Esse atributo de produzir conhecimento novo 

é predicado especial de um sujeito como o cientista, que já se apropriou de um vasto 

conhecimento científico e de metodologias e técnicas, ao contrário dos estudantes da 

escola, que podem, hipoteticamente, “vir a ser”. Nem os alunos da educação superior 

                                                             
4 Todas as traduções apresentadas são de responsabilidade do autor desta dissertação. A tradução acima vem do 

original: 1. [...] ¿Existen otras formas alternativas o mejores de motivarlos? 2. ¿Los alumnos adquieren las técnicas 

de laboratorio a partir del trabajo práctico que realizan en la escuela? ¿La adquisición de estas técnicas es positiva 

desde un punto de vista educativo? 3. ¿El trabajo de laboratorio ayuda a los alumnos a comprender mejor los 

conceptos científicos? ¿Hay otros métodos más eficaces para conseguirlo? 4. ¿Cuál es la imagen que adquieren 

los alumnos sobre la ciencia y la actividad científica al trabajar en el laboratorio? ¿Se ajusta realmente esa imagen 

a la práctica científica habitual? 5. ¿Hasta qué punto el trabajo práctico que efectúan los alunos puede favorecer 

las denominadas «actitudes científicas)? ¿Son éstas necesarias para practicar el correcto ejercicio de la ciencia?.  
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produzem conhecimento academicamente novo, com exceção daqueles envolvidos 

com a iniciação científica, pois os experimentos desenvolvidos nesse nível de ensino 

têm também um papel pedagógico. E mesmo no caso dos alunos da iniciação 

científica, estes são orientados por um pesquisador com as características 

mencionadas acima, ou seja, com um amplo conhecimento do campo de atuação 

(GONÇALVES, 2009, p.22, grifos nossos). 

 

Diante desse panorama, ratificamos a necessidade de problematizar as atividades 

experimentais para o ensino de ciências (BRANDA, 2009). Uma vez não há vantagens em ter 

um laboratório bem equipado se os professores possuírem uma visão simplista sobre a 

experimentação no ensino, argumentado como funções únicas do trabalho experimental 

reafirmar as leis e teorias, motivar o aluno a evoluir nas suas habilidades técnicas ou 

laboratoriais e incentivar a formação de novos cientistas (FOUREZ, 2003; BIZZO, 2009; 

WESENDONK & PRADO, 2015). Essas funções atribuídas ao ensino experimental pode vir a 

aparecer associadas a outras impressões ingênuas, que comprometem a apreensão de conceitos 

científicos, constituindo-se como obstáculos epistemológicos para a compreensão do 

verdadeiro processo de construção do conhecimento.  

O que corrobora para expressar uma imagem empobrecida da ciência, totalmente 

difundida pela sociedade, e que acaba por determinar o ensino e à docência em ciências. Como 

consequência disso, temos a transmissão de uma visão de ciência como um conjunto de 

verdades inquestionáveis, expressa pela rigidez e intolerância em relação ao pensamento 

científico (FERNÁNDEZ et al., 2002; CARRASCOSA et al, 2006). Essa crença é oriunda da 

prática pedagógica de quem as conduz (PERRENOUD & THURLER, 2007). O que reveste de 

importância conhecermos as visões que o professorado em ciências tece acerca da ciência e da 

natureza do conhecimento. 

 

2.1.3 As concepções dos professores sobre a ciência 

 

A crença que a ciência é um conjunto de verdades inquestionáveis é oriunda da prática 

pedagógica de quem as conduz (BIZZO, 2009). Dentro de uma perspectiva de conhecer essa 

realidade, Gil-Pérez et al. (2001) desenvolveu uma investigação a partir da autocrítica e da 

reflexão de professores de ciências. Cujo, resultado é descrito pelo Quadro 1 
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QUADRO 1: As visões deformadas ou distorcidas da ciência 
 

VISÃO DEFORMADA OU 

DISTORCIDA 
DESCRIÇÃO 

EMPÍRICA, INDUTIVISTA 

E ATEÓRICA 

Ressalta a importância da observação e da experimentação “neutra” na 

construção do conhecimento, ignora o papel das hipóteses a partir das 

teorias na orientação da pesquisa. Assim, as atividades experimentais no 

ensino de Ciências têm se dado por montagens práticas já elaboradas, que 

visam somente o manuseio e aplicação de técnicas direcionadas por roteiros 

tidos como “receitas de bolo”. 

RÍGIDA, EXATA E 

INFALÍVEL 

Concebe o conhecimento científico como se fosse um conjunto de etapas a 

seguir, por isso mesmo, a ciência é vista como a detentora da verdade 

absoluta. 

NÃO-PROBLEMÁTICA E 

AHISTÓRICA 

Reduz a ciência a transmissão dos conhecimentos já elaborados, sem levar 

em consideração os problemas que deram origem a ele, a sua construção, 

os problemas encontrados, etc. Além disso, trata-se de uma visão 

acumulativa que consiste em apresentar o desenvolvimento da Ciência de 

forma linear, a qual ignora as crises e reformulações que se fizeram 

presentes para construção da ciência. 

EXCLUSIVAMENTE 

ANALÍTICA 

É pautada na simplificação e no controle rigoroso de condições 

preestabelecidas que afastam o processo científico da realidade, ou seja, os 

cientistas optam por problemas resolúveis e conscientemente ignoram 

algumas das características da situação estudada, quando na formulação de 

hipóteses ou modelos. 

ACUMULATIVA 

Consiste em apresentar o desenvolvimento da Ciência de forma linear, a 

qual ignora as crises e reformulações que se fizeram presentes para 

construção da Ciência. 

INDIVIDUALISTA E 

ELITISTA 

Enfatiza que o conhecimento científico é proveniente de gênios isolados, 

ignora-se o trabalho coletivo para o desenvolvimento das pesquisas e frisa-

se que apenas os indivíduos superdotados e os que detêm melhores 

condições financeiras podem adquirir conhecimento e equipamentos para 

tais descobertas. O que contribui para que muitos alunos se sintam 

incapazes e desmotivados para seguir uma carreira na Ciência 

NEUTRA E 

DESCONTEXTUALIZADA 

Não leva em consideração as relações existentes entre a Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Desse modo, transmite-se uma imagem 

da ciência como socialmente neutra. 

FONTE: Adaptado. Gil-Pérez et al. (2001). 

 

O Quadro 1 descreve as concepções dos professores sobre a ciência, essas foram 

categorizadas como visões deformadas ou distorcidas da ciência. Nesses termos, a natureza da 

ciência pode ser entendida como um conjunto de valores e de pressupostos inerentes ao 

desenvolvimento do conhecimento científico (DELIZOICOV, 1991; BARBERÁ & VELDÉS, 

1996; FERNÁNDEZ et al., 2002; FOUREZ, 2003; ANTÚNEZ, PÉREZ & PETRUCCI, 2008; 

BIZZO, 2009).  

Ao investigarmos sua origem remetemos a corrente do empirismo e o pensamento 

indutivista dos pensadores Francis Bacon (1561-1626), Galileu Galilei (1564-1642) e Renê 

Descartes (1596-1650), que culminaram na estruturação do método científico. O empirismo 

busca compreender e explicar como acontece o processo do conhecimento, que tem origem na 

experiência sensorial. Essa corrente filosófica tem influenciado o ensino de ciências, 
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principalmente ao uso da experimentação, pois implica na objetividade e na neutralidade da 

observação. Ao mesmo tempo o pensamento indutivista, afirma que as evidências 

observacionais e experimentais podem ser comprovadas e generalizadas (FERNÁNDEZ et al., 

2002).  

O conhecimento está dado, basta que o encontremos.  Esse imperativo, foi amplamente 

impulsionado por Augusto Comte (1798 - 1857) em seu Curso de Filosofia Positiva5, pela qual 

as proposições científicas são formuladas em busca da maior razoabilidade, racionalidade, 

neutralidade, objetividade e quantificação possíveis. Este norteamento favoreceu a perpetuação 

de uma visão dogmatizada das ciências, que se realiza em métodos e técnicas. E quando o 

professor encara a ciência com essa visão, de ciência externa, neutra, quantitativa e empírica, 

gerando uma aprendizagem que reproduz um sujeito isento/neutro, ele acaba por exigir do aluno 

a mesma concepção (SILVA & ZANON, 2000; FERNÁNDEZ et al., 2002; ANTÚNEZ, 

PÉREZ & PETRUCCI, 2008; BIZZO, 2009). 

Gonçalves (2009) sobre avisa que o experimentalismo, independentemente do grau de 

ensino pode ser tão infértil para a edificação de saberes como a reprodução e o verbalismo6.  A 

ênfase deste último sobre a educação básica tem sido investigada e apontada como grande vilão 

do processo de ensino ciências e cuja antítese, o “experimentalismo”, é vislumbrada como uma 

tábua de salvação. Sabe-se, contudo, através de estudos que os experimentos não mobilizam, 

necessariamente, a aprendizagem dos estudantes (BARBERÁ & VALDÉS, 1996; 

DELIZOICOV, 2000; FERNÁNDEZ et al., 2002; GALIAZZI & GONÇALVES, 2004; 

GONÇALVES & MARQUES, 2006; ARROIO, RODRIGUES FILHO & SILVA, 2006; 

KASSEBOEHMER, 2011; FRANCO, 2015). 

O “experimentalismo” apoia-se unicamente na observação desprovida de juízos, 

formulação de hipóteses, experimentação e conclusões fixas. Uma das suas premissas é o 

entendimento do alunado como uma “tábua rasa” que terão seus saberes iniciais 

desconsiderados no processo de ensino e aprendizagem (GONÇALVES, 2009). O que por sua 

                                                             
5 O positivismo assentava-se no argumento do poder exclusivo e absoluto da razão humana para conhecer a 

realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais, fundamentando-se na primazia da ciência em detrimento de 

outras formas do conhecimento humano. 
6 O “verbalismo” está alicerçado numa educação puramente expositiva realizada pelo professor, que possui a 

função de detentor do conhecimento. Cuja caracterização expõe as engrenagens de uma educação bancária, 

criticada por Paulo Freire (2015).  
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vez, é desmistificado pela epistemologia contemporânea7, ao conceber a produção do 

conhecimento como fruto das interações entre sujeito e objeto.  

A presença desse posicionamento pode contribuir para a difusão de uma visão errônea 

da ciência (BORGES, 2002). Ou seja, o processo educativo centrado na experimentação pode 

contribuir para a representação de que é unicamente por meio dela que se produz 

conhecimentos. O que não corresponde à verdadeira natureza da produção do conhecimento, 

que não se detém exclusivamente no processo de realização de experimentos (BIZZO, 2009), 

que corresponde a soma de várias etapas imbricadas, envolvendo por exemplo; atividades de 

leitura, escrita, e socialização junto à comunidade científica, dentre outras (FOUREZ, 2003). 

Se não questionarmos a forma como o conhecimento científico é apresentado, 

perpetuaremos uma visão dogmatizada das ciências, que dificultam o real entendimento sobre 

o seu papel para a formação de sujeitos conscientes e autônomos (BECKER, 2001; BIZZO, 

2009). Essa discussão não concentra-se exclusivamente no método experimental, faz-se 

necessário romper esse entendimento de que há um método de ensino único. Permanecer 

acreditando nas visões deformadas ou distorcidas da ciência corrobora para a perpetuação da 

ideia de que a aplicação de técnicas e metodologias, supostamente universais, podem resolver 

os problemas da educação (ANTÚNEZ, PÉREZ & PETRUCCI, 2008).  

Vale dizer, que outros enfoques podem ser contemplados no desenvolvimento dessas 

atividades, não apenas a comprovação de conceitos e a aprendizagem de técnicas laboratoriais, 

mas também a tomada de postura frente ao “ambiente” ao se considerar, ou não, o descarte dos 

resíduos concebidos no laboratório como uma questão importante na constituição profissional 

dos licenciandos (GONÇALVES & MARQUES, 2006; 2011). Argumentamos assim, a 

necessidade de uma formação aos educadores, que por sua vez deve contemplar condições que 

o possibilitem enxergar esse objeto e sua complexidade. O que é enfatizado por Moura e Chaves 

(2009) ao reputarem que a experimentação no ensino não pode ser concebida como algo 

pontual, resultado de uma fragmentação e hierarquização entre a dimensão da teoria e da 

prática.  

É preciso repensar o ensino com base em parâmetros que se distanciam das visões 

reducionistas e deformadas, e situá-lo em um novo contexto em que se proponha uma 

problematização. Para Galiazzi et al., (2001), também não significa realizar experimentos sem 

uma ampla discussão dos resultados e nem um reforço das aulas teóricas ou para confirmar o 

                                                             
7 Thomas Kuhn (2006), Karl Popper (2007), e Gaston Bachelard (2011) propõem, através de seus respectivos 

modelos interpretativos para o ato gnosiológico, cujo pressuposto básico por eles compartilhado é que a ocorrência 

do conhecimento é fruto da interação não neutra entre sujeito-objeto. 
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que o aluno já “aprendeu” em sala de aula. Para isso, faz-se necessário discussões 

epistemológicas pertinentes8. 

 
A discussão epistemológica, cujo objeto de estudo é o processo de conhecimento, 

possibilitará um melhor entendimento da natureza do conhecimento científico, 

proporcionando uma adequada compreensão do que, e de como, faz o cientista para 

que o professor possa melhor ensinar ciências aos seus estudantes, e, 

consequentemente, esses estudantes possam melhor aprender seus processos e seus 

conteúdos. Somente assim se estará promovendo uma educação científica adequada 

aos desafios da sociedade contemporânea (SCHEID, PERSICH & KRAUSE, 2009, 

p.10). 

 
De maneira geral, diversos epistemólogos têm mostrado que as funções atribuídas às 

atividades experimentais estão ligadas diretamente com a visão de ensino de quem as conduz.  

Apesar do crescente número de livros e artigos pertinentes com os temas básicos da filosofia 

da ciência, os educadores permanecem muito mal informados (JIMÉNEZ- ALEIXANDRE & 

FREDERICO-AGRASO, 2006). Ainda existe também uma coincidência quase generalizada 

entre os investigadores ao enfatizar que a filosofia da ciência não se inclui nas diretrizes 

formadoras de professores de ciências; entretanto, deveria abordar-se auxiliando os futuros 

educadores a refletir sobre as suas próprias visões epistemológicas (BECKER, 2001). Nesse 

sentido, concordamos com Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002) quando dizem que:  

 

[...] torna-se necessário criar espaços e tempos em que o professor deve contar com 

as principais concepções de ciência, refletir nelas, discuti-las, confrontá-las, 

aprofundando as suas próprias concepções e daí retirando indicações, orientações e 

ensinamentos quanto às estratégias, métodos e procedimentos a adotar no seu trabalho 

docente. (GIL-PÉREZ, 2002, p. 129, grifos nossos) 

 

Essa posição desvela a necessidade que os professores estejam conscientes da influência 

das visões deformadas ou distorcidas da ciência na educação (ANTÚNEZ, PÉREZ & 

PETRUCCI, 2008), e que tornem claros para si mesmos suas imagens da natureza da ciência, 

pois eles desempenham papel importante como mediadores da cultura científica e precisam 

comunicar tais ideias em suas aulas (BORGES, 2002). É preciso que os educadores tenham 

consciência que as teorias científicas não são definitivas e que existem explicações alternativas 

e controvérsias em torno dessas teorias; uma visão criativa e aberta da ciência pode operar 

positivamente na imaginação e motivação dos estudantes (FRANCO, 2015). Por este motivo, 

torna-se relevante analisarmos os fins que desejamos atingir com a educação em ciências 

 

                                                             
8 “Nós, pesquisadores em ensino, nos envolvemos com interações entre pessoas (alunos e professores) e com a 

dinâmica do conhecimento nas aulas [...]. Assim, precisamos recorrer a contribuições teóricas da filosofia, da 

psicologia, da sociologia, da antropologia, etc”. (SCHNETZLER, 2002, p. 14). 
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2.1.4 Aspectos necessários para a educação em ciências  

 

Os aspectos necessários para a educação em ciências somam-se no intuito de demarcar, 

dentre outras coisas, a importância de uma atividade investigativa não se limitar ao trabalho de 

manipulação e observação, os quais se encontram dispostos no Quadro 2: 

 

QUADRO 2: Aspectos necessários para a educação em ciências 
 

ASPECTO 

RELEVANTE 
OBJETIVO 

RECUSA DAS IDEIAS 

ATRIBUÍDAS AO 

MÉTODO 

CIENTÍFICO 

Consiste na recusa das ideias atribuídas ao método científico, como um conjunto 

de regras perfeitamente definidas a aplicar de uma forma mecânica e 

independentemente do domínio investigado. 

NEGAÇÃO DO 

EMPIRISMO 

INDUTIVO 

Trata da negação de um empirismo que concebe os conhecimentos pela inferência 

indutiva, não levando em conta a interpretação dos dados à luz de um referencial 

teórico. É necessário insistir que os conhecimentos científicos são elaborados por 

meio de problemas, sendo imprescindível uma base teórica para reformulá-los e 

nortear seus objetivos e metodologias. 

SUPERAÇÃO DA 

VISÃO EMPÍRICO-

INDUTIVISTA 

Necessidade de superar a investigação baseada na visão empírico-indutivista e 

caminhar para uma visão na qual não se deve raciocinar baseado em evidências, 

mas por meio da elaboração de hipóteses como forma de construção do 

conhecimento. Estas hipóteses são firmadas, entre outros, nos conhecimentos 

obtidos e são colocadas à prova com rigor. 

COERÊNCIA 

GLOBAL 

A investigação deve buscar os mesmos resultados por diferentes caminhos e 

através de diversas revisões, afim de mostrar conformidade com resultados obtidos 

em outras situações. 

CARÁTER SOCIAL 

A necessidade de compreender o caráter social para produção do conhecimento, 

no qual o trabalho científico precisa ser apresentado à sociedade como qualquer 

outra função exercida por homens e mulheres, influenciados por problemas e 

interesses sociais. Esta seria uma das maneiras de romper com uma imagem do 

cientista como gênio solitário desvinculado do contexto social, desenvolvendo 

suas teorias de forma autônoma e distante dos aspectos históricos, sociais, 

culturais, econômicos e políticos. 

FONTE: Adaptado de Gil-Pérez et al.(2001). 

 

Os aspectos destacados no quadro 2 desvelam que as atividades experimentais devem 

priorizar o engajamento dos alunos na realização dos experimentos; a emissão de hipóteses, nas 

quais é possível a identificação dos conhecimentos prévios dos mesmos; a busca por 

informações, tanto por meio dos experimentos, como na bibliografia que possa ser consultada; 

a comunicação dos estudos feitos pelos alunos para os demais colegas de sala, refletindo, assim, 

um momento de grande importância na comunicação do conhecimento (BORGES, 2002; 

CACHAPUZ et al., 2011). Tal como ocorre na ciência, para que o aluno possa compreender, 

além do conteúdo, também a natureza do conhecimento científico que está sendo desenvolvido 

por meio desta metodologia de ensino (CANDAU, 2000). 
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A implementação de uma visão adequada sobre a ciência encontra-se alicerçada sobre 

três pilares essenciais, conforme determina o projeto Science for All American9 (AAAS – 

Ciências para todos, 2018), que são: i) a ciência não pode fornecer respostas para todas as 

perguntas; ii) a investigação científica apresenta uma base lógica e empírica, porém não se pode 

esquecer que ela envolve a imaginação e a criatividade; iii) é importante o reconhecimento dos 

aspectos social e político que caracterizam a ciência. 

Dessa forma, o ato de refletir, explicar, relatar, propor hipóteses possibilita que a 

experimentação em sala de aula vá ao encontro com a investigação científica (BECKER, 2001; 

AZEVEDO, 2004).  Faz-se necessário portanto, que o conhecimento seja entendido através do 

diálogo e da problematização da educação, norteados por interações entre os sujeitos  (FREIRE, 

2009). Todo conhecimento traz consigo uma mudança na realidade, pois “leva os homens a 

conhecer que sabem pouco de si mesmos”, possibilitando que “ponham a si e seus 

conhecimentos como problema” (FREIRE, 2009 p. 95). Problematizando a si e ao mundo é 

possível haver mudança. 

Os princípios de uma educação dialógica e problematizadora, são pressupostos 

defendidos nas obras de Freire (2009; 2011; 2013; 2015) com destaque para “Pedagogia do 

Oprimido”. Suas discussões fazem uma aproximação da área de ensino de ciências e defendem 

uma educação, pelo qual os saberes discentes e docentes precisam ser apreendidos e 

“problematizados” (FRANCO, 2015) em contraposição, na linguagem de Freire (2015), a uma 

“educação bancária e domesticadora”. 

Esses pressupostos de acordo com Gonçalves (2009) contribuem, indiretamente, para a 

necessidade de um debate sobre as concepções dos professores em relação a experimentação. 

Compreensão que julgamos valiosa para ressignificar o cenário de atividades experimentais no 

ensino brasileiro, que é caracterizado pelo pouco investimento laboratorial e para que isso 

ocorra, notadamente na educação pública. Esse contexto é um pretexto para muitos professores 

não desenvolverem experimentos. 

Gonçalves (2009) e Cachapuz et al., (2011) alertam que ao negligenciarmos esses 

aspectos no processo formativo dos professores e nas políticas educacionais contribuímos para 

a formação de professores que desconhecem os objetivos pedagógicos da experimentação. Da 

mesma maneira que o referido autor, compreendemos essa característica das escolas como uma 

                                                             
9 AAAS, American Association for the Advancement of Science. New York: Oxford University Press, 2018. 

(Project 2061 - United States of America) 
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situação-limite, que “[...] não devem ser tomadas como se fossem barreiras insuperáveis 

(FREIRE, 2015, p.104-105)”. 

A falta de um laboratório pode ser vislumbrada como um inibidor do uso das atividades 

experimentais. Tal conjectura de acordo com Gonçalves (2009) não deve ser ignorada, mas 

reconhecida e, portanto, possível de ser superada, dado que, para Freire (2015) é preciso ir além 

daquilo que se encontra nas situações-limite. Uma das maneiras de enfrentar essa situação é a 

utilização de materiais alternativos, ou até mesmo em casa, já que muitos experimentos podem 

ser realizados com objetos, materiais e reagentes que temos na cozinha. Outros obstáculos 

dizem respeito à própria execução do trabalho docente, é observado que poucas escolas 

possuem a presença de um técnico de laboratório e que a carga horária do professor é restrita e 

voltada para o ensino, restando assim, pouco tempo para a preparação das atividades 

experimentais (DELIZOICOV, 2000; GONÇALVES, 2009) 

Para tanto, é preciso que o professor busque sempre novos métodos de ensino, e que 

possua abertura para se refazer enquanto docente (PERRENOUD & THURLER, 2007; 

FREIRE & SHOR, 2008). Essa ressignificação pode favorecer o inédito viável, ou seja, aquilo 

que se encontra além das situações-limite e só nos fazem enxergar o que podemos melhorar, o 

quanto podemos melhorar (FREIRE, 2009).  

Esses empecilhos servem de reflexão diante da falta de aproveitamento da 

experimentação no ensino de ciências (CACHAPUZ et al., 2011), mas vale ressaltar que, 

enquanto alguns educadores e gestores não se comprometem com o ensino, existem outros 

inúmeros educadores e gestores que identificam superam essa situações-limites, antes aceitas 

de forma passiva, passando a distinguir sobre os posicionamentos que devem assumir diante da 

realidade.  Esta é a razão pela qual não são as “situações-limite”, em si mesmas, geradoras de 

um clima de desesperança, mas a percepção dos sujeitos (FREIRE, 2011). Quando o sujeito 

encontra-se no nível de interpretação da consciência real (efetiva), ele não consegue enxergar 

o inédito viável. O que corrobora para a propagação de entraves e desvios que se configuram 

como fatores da realidade empírica impostos à realização da consciência possível (FREIRE & 

SHOR, 2008; FREIRE & FAUNDEZ, 2011; FREIRE, 2015).  

Somente quando a percepção crítica se instaura, que se desenvolve um clima de 

esperança e confiança que leva os homens a se empenharem na superação das “situações-limite” 

(FREIRE, 2014, p.126). Isso requer dos sujeitos (educadores e educandos) atitudes de 

curiosidade, inquietude, humildade, criatividade, persistência e esperança (CANDAU, 2000; 

TEITELBAUM, 2011). Da mesma forma, quando os professores afirmam não fazerem uso de 
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experimentos em suas aulas, porque não existe laboratório, explanam uma concepção oriunda 

de consciência real (efetiva)/consciência ingênua acerca da experimentação.  

Essas proposições ao serem estendidas contribuem para o inédito viável: o que se 

encontra além da situação-limite. Nesse caso, a utilização de materiais alternativos é uma opção 

relevante. Tais fatores podem contribuir para a superação das condições de trabalho docente, 

todavia deve-se respaldar a integridade e segurança discente (CANDAU, 2000; GONÇALVES 

& MARQUES, 2006). 

Reiteramos ainda, que a atividade experimental deve ser orientada e com uma coerência 

global, ou seja, tendo por base outros conceitos que auxiliarão na descrição do fenômeno, do 

mundo concreto, por uma teoria (BORGES, 2002). Assim, uma investigação experimental deve 

favorecer a decomposição do fenômeno estudado em partes e cada uma dessas apresentam 

possíveis discussões, que relacionam o fazer e o pensar (CACHAPUZ et al., 2011). Ao 

problematizar o conhecimento ou uma prática, é necessário que se traga uma nova proposta e 

que se construam novos argumentos. 

O que desvela a necessidade dos educadores em ciências se apropriarem dessas 

discussões10, como a explicitada anteriormente. Esse argumento fundamenta-se na presunção 

de que os formadores dos componentes curriculares atuam diretamente sobre a formação do 

discurso dos licenciandos. Ou seja, os professores da academia ensinam a como ensinar ciências 

(DELIZOICOV, 2000; PERRENOUD & THURLER, 2007). Outrossim, num entendimento de 

educação crítica11, o formador não deve mistificar a profissão para seus aprendizes, porém, deve 

problematiza-lá enquanto os ensina (FREIRE & SHOR, 2008). Por isso, não cabe enaltecer a 

experimentação como se ela fosse, por si só, a solução dos problemas do ensino de ciências. 

 

2.2 Problematizando a experimentação  

 

Bachelard (2011) em seus estudos desvela que o todo o conhecimento científico é 

resposta a uma pergunta12, “se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico” (p. 

                                                             
10 “[...] mudanças na prática pedagógica não acontecem por imposição ou porque apenas se deseje. É preciso 

explicitar, desconstruir e reconstruir concepções, e isso demanda tempo e condições que não são determinadas 

apenas pelo contexto interno; são decorrentes também de políticas educacionais e sociais mais amplas.” 

(SCHNETZLER, 2002, p. 23) 
11 “A expressão ‘educação crítica’ é relativamente nova e provém em grande parte do saber acadêmico de Paulo 

Freire, Michael Apple, Henry Giroux, Ira Shor, Bell Hooks, Joe Kincheloe e outros”. (TEITELBAUM, 2011, p. 

347). 
12 Para Bachelard (2011) não se pode permitir que o ensino seja guiado pelo surgimento da resposta antes da 

pergunta, essa inversão lógica é odiosa e tolhedora de toda a curiosidade. 
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18). O referido autor ainda destaca que essa “inquietação indagadora” como parte do fenômeno 

do discurso (oral e escrito) busca esclarecimentos, sugere e faz parte de um processo 

humanamente vital. Essa posição considera que se o objeto conhecido for apresentado na forma 

de um problema a ser resolvido, pode-se tornar um mecanismo que favoreça a curiosidade do 

alunado. 

Dessa forma Bachelard (2011) advoga a favor de um novo método científico, pelo qual 

o ensino, em especial de ciências, seja organizado de forma a colocar o alunado diante de uma 

situação-problema, bem como, um direcionamento para a sua resolução. Assim, para o autor a 

gênese do conhecimento é oriunda de questionamento. Desvendá-lo inclui o processo de pensar 

e propicia o desenvolvimento das potencialidades de raciocínio dos alunos e como resultado 

temos uma aprendizagem mais sólida dos conceitos científicos dentro de uma visão de ciência 

enquanto atividade humana em permanente construção (CARVALHO, 2013).  

Uma situação-problema ainda constitui-se como um elemento desencadeador da 

pesquisa em sala de aula, sendo construtivo a forma como é estabelecido o exercício constante 

de perguntar: alimentar dúvidas, perceber lacunas do conhecimento, sejam estas específicas de 

uma disciplina ou didáticas e metodológicas (DEMO, 2001; AZEVEDO, 2004). É esse o 

questionamento reconstrutivo que pode ser definido, de acordo com o referido autor, como o 

primeiro momento da educação pela pesquisa. Isto se tem constituído um desafio, tendo em 

vista as mudanças culturais, tecnológicas e profissionais que estão impostas nos dias atuais 

(CACHAPUZ et al., 2011).  

Esse processo é visto por Moraes e Galiazzi (2007) como subsídio para a educação 

científica, seja em nível escolar ou além deste, o que é denominado de competência 

argumentativa, que se desenvolve justamente na construção da consciência crítica do sujeito e 

da sua identidade. A indagação nas aulas de ciências vai de encontro também com os princípios 

de uma educação problematizadora paulofreiriano13.  

Nisto, está tácito a disponibilidade de ouvir o alunado e promover a explicitação dos 

seus saberes como ponto inicial do processo de ensino e aprendizagem. Nesse horizonte, faz-se 

necessário promover indagações dos alunos, isso rompe a imagem do professor como detentor 

do conhecimento (FERNÁNDEZ et al., 2002). É importante que professores e alunos se 

assumam “epistemologicamente curiosos” (FREIRE, 2009). Por isso, as “perguntas” são 

cruciais. 

                                                             
13 A proposta paulofreiriana de uma educação problematizadora, aliados aos pressupostos básicos da educação 

científica podem significar possibilidades fomentadoras de um ensino de ciências. Assim a experimentação 

problematizadora é concebida como um processo incessante, inquieto e, sobretudo, de permanente busca. 
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Para Freire (2011), todo conhecimento implica um processo de problematização e 

dialogicidade, e isso é fundamental para a apropriação e sistematização de saberes.  Essa relação 

estabelecida é pertinente a educação crítica, quando por exemplo, numa atividade experimental, 

tem como objetivo a ilustração de um determinado fenômeno, (tornando-o menos abstrato), não 

precisa apresentar o conhecimento como algo imutável (WESENDONK & PRADO, 2015).  A 

respeito disso, Freire (2015) enfatiza: 

 

Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens 

se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos 

cognoscíveis que, na prática “bancária”, são possuídos pelo educador que os descreve 

ou os deposita nos educandos passivos. [...] A prática problematizadora, pelo 

contrário, não distingue estes momentos no que fazer do educador-educando. Não é 

sujeito cognoscente em um, e sujeito narrador do conteúdo conhecido em outro. É 

sempre sujeito cognoscente, quer quando se prepara, quer quando se encontra 

dialogicamente com os educandos (FREIRE, 2015, p.79-80, grifos nossos.) 

 

Quando a tomada de consciência passa a fazer parte das reflexões dos alunos e dos 

professores vamos ao encontro de um ensino problematizador. O que é consonante com debate 

de diversos estudiosos (AZEVEDO, 2004; CACHAPUZ et al., 2011), que advogam, dentre 

outras coisas, a favor de um ensino experimental para resolver problemas. As indagações 

durante o desenvolvimento das atividades experimentais possibilitam o aprendizado do 

alunado, que é fundamentado na reflexão dos procedimentos adotados e nas observações 

tomadas (BORGES, 2002). O que corrobora para o afastamento do entendimento de que o 

desenvolvimento de um experimento deve seguir um receituário, no qual o aluno é muitas das 

vezes levado a apenas reproduzir um resultado já esperado, orientado por um roteiro tipo 

“receita de bolo”14, passos muito bem definidos e objetivos demais. Desse modo Jiménez- 

Aleixandre, Frederico-Agraso (2006) e Cachapuz et al., (2011) descrevem que as perguntas 

fazem a diferença no processo educativo, tanto do ponto de vista conceitual e procedimental15.  

A presença de problemas nas aulas experimentais, necessita ainda superar as visões 

distorcidas ou deformadas acerca da experimentação (PRAIA, CACHAPUZ & GIL-PÉREZ, 

2002), cujo entendimento é que o laboratório de ensino reproduz o laboratório de pesquisa.  

 

 

 

                                                             
14 Suart e Marcondes (2008; 2009) deixam claro que o procedimento experimental do tipo receita de bolo sem a 

discussão e análise dos resultados tem baixo poder cognitivo perante o objetivo maior do ensino de ciências, pois 

apenas reforçam a prática da memorização e repetição. 
15 Coll (2000) esclarece que a dimensão conceitual englobada conceitos, fatos e princípios, sintetizando aquilo que 

o aluno, ao passar pelo processo de escolarização, deve “saber sobre”. Ao passo que a dimensão procedimental 

compreende o “saber fazer”, ou seja, ser capaz de realizar com eficiência atividades e habilidades motoras, 

constitui a dimensão procedimental do conhecimento a ser ensinado nas aulas.  
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Dificilmente estudantes da educação básica realizarão de modo totalmente 

independente do professor todas as etapas — por exemplo, construção do problema, 

formulação de hipóteses, planejamento e realização do experimento, apontar dados e 

observações e propor conclusões — que pressupõe um experimento desse tipo. Isso 

exigiria do aluno conhecimentos dos quais ele não se apropriou na escolaridade 

básica. Provavelmente, os próprios estudantes da educação superior — inclusive 

bolsistas de iniciação científica — tenham dificuldades de realizar essas atividades 

experimentais de forma completamente autônoma. Além disso, se os experimentos de 

investigação forem desenvolvidos de forma a associar o processo investigativo, 

prioritariamente, às atividades experimentais, podem fomentar a apropriação pelos 

estudantes de uma visão reducionista desse processo, pois existem vários aspectos, 

para além dos experimentos, fundamentais em uma investigação. (GONÇALVES, 

2009, p.42, grifos nossos). 

 

As discussões de Gonçalves (2009) possibilitam enxergamos que as atividades 

experimentais no viés problematizador vão além da experimentação investigativa, pois 

compreende um processo indagador e, portanto, libertador no diálogo, onde as identidades 

culturais são construídas nas experiências vividas (FRANCISCO JR. et al, 2008; 

GONÇALVES & MARQUES, 2006; 2011). 

De modo que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 

formador. Divinizar a ciência é outra forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. 

Pensar certo, demanda profundidade na compreensão e interpretação dos fatos. Assim, para que 

que o aluno compreenda o que está fazendo e as implicações dessas ações, esse entendimento 

resultará na obtenção de novos conhecimentos ou ressignificação de conceitos (CACHAPUZ 

et al., 2011).  

A experimentação no viés dialógico e problematizador requer, a construção de 

significados, assim como o auxílio constante da problematização desses saberes, fazendo com 

que o aluno sinta a necessidade de adquirir um conhecimento que ainda não têm 

(GONÇALVES, 2009). São essas conexões que conferem as atividades experimentais um 

caráter dialógico à construção dos conhecimentos.  

Nesse panorama, um problema em sala de aula fundamenta-se como um “estado 

psíquico de dificuldade intelectual”, pelo qual o discente enfrenta uma situação que não pode 

ser explicada com os meios que dispõe, embora esses meios contemplem o entendimento para 

a solução (NUÑEZ & RAMALHO, 2004). Essa situação subjetiva, nova e altamente 

idiossincrática exige uma atividade cognitiva, que demanda estratégias originais para gerar um 

conflito, um incômodo que promova o envolvimento e o compromisso com a sua resolução 

(AZEVEDO, 2004; BRANDA, 2009; FRANCO, 2015). A natureza desse processo é complexa, 

não existindo regras fixas para resolvê-lo, mas necessita 
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1) Ser produto da internalização da contradição, que caracteriza o conflito cognitivo; 

2) Ser de interesse do aluno, favorecendo a sua motivação, por isso a importância de 

seu vínculo com o dia a dia; 3) Ter a possibilidade de ser resolvido, utilizando uma 

estratégia adequada, o que implica uma construção de novos conhecimentos ou novos 

procedimentos práticos e teóricos. (NUÑEZ & RAMALHO, 2004. p.153). 

 

Tais particularidades possibilitam fazer com que o aluno encare a situação-problema de 

uma maneira que ele mesmo construa o caminho para a resolução, estimulando o seu 

pensamento, o seu desenvolvimento, e o seu raciocínio. Essa estratégia ainda permite que o 

alunado, a partir das suas reflexões, conscientizem-se dos processos utilizados e dos erros e 

acertos, pois a própria contradição expressa no problema, ativa o raciocínio e promove o 

desenvolvimento cognitivo de ordem complexa (AZEVEDO, 2004).   

Essas implicações vão de encontro as discussões feitas por Praia, Cachapuz e Gil-Pérez 

(2002) ao discorrerem que na utilização ou situações-problemas no ensino, o sujeito é levado a 

efetuar operações mentais solicitadas e a interligar os resultados obtidos com os procedimentos 

utilizados durante a busca da solução para indagações (CACHAPUZ et al., 2011). De forma 

que, os conteúdos e processos deixam de ser fins para ser meios de encontrar respostas possíveis 

sobre questões que fazem sentido. 

A aprendizagem baseia-se no planejamento e na apresentação de situações novas e 

abertas que exigem atitude de enfrentamento, da ação dos alunos na busca das respostas por si 

mesmos às perguntas que provocam inquietação, principalmente se as questões propostas estão 

relacionadas com o seu cotidiano, sem que recorram ao livro texto e ao professor 

(KASSEBOEHMER, 2011).  Portanto, o objetivo das indagações não é avaliar o aprendizado 

dos conceitos, procurando uma resposta satisfatória, mas permitir ao estudante utilizar seus 

conhecimentos para a elaboração de hipóteses, que possibilitem explicações para a proposição, 

não obrigatoriamente condizente com os conceitos científicos (NUÑEZ & RAMALHO, 2004; 

FREIRE & FAUNDEZ, 2011). 

Essa estratégia de ensino não é utilizada necessariamente para o ensino de conteúdos, 

mas sim para que o estudante transponha seus conhecimentos em uma nova situação-problema. 

A sua abordagem baseia-se na premissa de que o conhecimento científico e o seu entendimento 

são oriundos de uma construção social pela qual os sujeitos problematizam a realidade num 

processo de significação.  Sobre essa concepção da experimentação, compreendemos assim 

como Becker (2001, p.23) que “o aluno só aprenderá alguma coisa, isto é, construirá algum 

conhecimento novo, se ele agir e problematizar sua ação”.  É assim que acontece os processos 

de internalização de significados construídos histórico e culturalmente. Para Sasseron (2015, p. 

64) esse processo é responsável por “[...] deflagra[r] o estabelecimento de argumentação 
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quando permite e solicita que haja debate de ideias explicitadas, oralmente ou graficamente, em 

tarefas escolares”.  

Daí a importância que atividades experimentais sejam pertinentes à realidade dos alunos 

(FOUREZ, 2003), carecem também de abertura, simplicidade, e com o passar do tempo 

requerem um maior nível de investigação dos problemas que possam ser submetidos a conflitos 

cognitivos (KASSEBOEHMER, 2011). Os professores devem ainda, desafiar o alunado, para 

que, ao resolverem as indagações propostas, possam descobrir os verdadeiros passos da cultura 

científica (CARRASCOSA et al., 2006; CARVALHO, 2013), promovendo a alfabetização 

científica dos conhecimentos trabalhados, não apenas daqueles tidos como curriculares, mas 

também de aspectos como a cooperação e questões morais e éticas (BONALS, 2003). “Uma 

vez que atitudes de caráter crítico, social, racional e objetivo podem ser postas em prática 

juntamente e auxiliando a aprendizagem de conceitos das ciências” (SASSERON, 2015, p. 64).  

Chassot (2003), considera a alfabetização científica “como o conjunto de conhecimentos 

que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem” e completa 

afirmando: “[...] que seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem 

facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-

lo – e, preferencialmente transformá-lo em algo melhor (CHASSOT, 2003, p. 94)”.  

Esse processo de acordo com Carrascosa et al., (2006) e Milaré et al. (2009) é defendido 

por muitos pesquisadores e professores do ensino de ciências em diversos países como um 

processo fundamental na formação dos cidadãos. Os autores interpretam como um movimento 

que considera a necessidade de todos poderem possuir um mínimo de conhecimentos científicos 

para exercerem seus direitos na sociedade atual. “A alfabetização científica é um conceito 

contemporâneo, que reflete o pensamento crítico das pessoas em relação ao entendimento sobre 

o domínio básico das ciências e sua utilização” (COSTA et al., 2015, p. 528).  

Os pesquisadores brasileiros fazem uso da expressão, 

 

[...] “enculturação científica”, que parte do pressuposto de que o ensino de ciências 

pode e deve promover condições para que os alunos, além das culturas religiosa, social 

e histórica que carregam consigo, possam também fazer parte de uma cultura em que 

as noções, ideias e conceitos científicos são parte de seu corpus.  Deste modo, seriam 

capazes de participar das discussões desta cultura, obtendo informações e fazendo-se 

comunicar. (SOUSA & SASSERON, 2011, p.595, grifo nosso). 

 

 Diante do cerne das discussões levantadas pelos pesquisadores que usam um termo ou 

outro, podemos vislumbrar as mesma preocupações e inquietações acerca do ensino de ciências, 

ou seja, estes termos somam-se no intuito de promover um ensino que seja voltado para a 
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construção de benefícios práticos na vida das pessoas, para a sociedade e o meio-ambiente 

(CARRASCOSA et al., 2006; SASSERON & CARVALHO, 2008).   

A alfabetização científica deve ser vista como um processo, e por isso, como continua. 

 

[...] assim como a própria ciência, a alfabetização científica deve estar sempre em 

construção, englobando novos conhecimentos pela análise e em decorrência de novas 

situações; de mesmo modo, são essas situações e esses novos conhecimentos que 

impactam os processos de construção de entendimento e de tomada de decisões e 

posicionamentos e que evidenciam as relações entre as ciências, a sociedade e as 

distintas áreas de conhecimento, ampliando os âmbitos e as perspectivas associadas à 

Alfabetização Científica (SASSERON, 2015, p. 56, grifos nossos). 

 

Desta forma, as ciências abordadas no lócus escolar requerem ser mais que uma simples 

lista de conteúdos disciplinares, devem possibilitar aos discentes a apropriação de 

características próprias do fazer da comunidade científica, entre elas a investigação, as 

interações discursivas e a divulgação das ideias (CARRASCOSA et al., 2006; SASSERON, 

2013).  Assim, o processo de alfabetização científica será o responsável pelo contato do aluno 

com uma nova forma de ver e entender os fenômenos quanto com uma linguagem específica 

para explicá-los (CACHAPUZ et al., 2011). O que possibilita o contato com os modos com que 

a ciência é produzida, compreendendo o “método científico” não como uma sequência lógica e 

fechada, mas como sendo coletivo e permanentemente passível de alterações (AZEVEDO, 

2004).  

Quando os alunos trabalham ativamente e conjuntamente na resolução de um problema, 

novas perguntas vão se construindo e se transformando em novas avaliações, de modo que o 

alunado deixa de ser passivo no processo de aprendizagem e passar a ganhar um maior espaço 

como ativo no processo (SASSERON, 2015). Porém vale ressaltar que, esse processo de ensino 

leva um tempo para ocorrer, ele não é instantâneo, conforme afirma Borges (2002): 

 

[...] o progresso no desempenho dos alunos, a autonomia e outras habilidades 

desenvolvidas por meio das atividades investigativas não são imediatos. Além disso, 

o autor classifica as investigações em vários níveis, desde as mais simples (em que é 

dado o problema e a solução e se pede ao aluno a conclusão) até as investigações mais 

complexas (nas quais os alunos são os responsáveis por todo o processo de 

investigação: desde a elaboração do problema até a conclusão). (BORGES, 2002, p. 

291, grifo nosso) 

 

O entendimento desses níveis constitui como “um divisor de águas” entre o ensino 

expositivo feito pelo professor e o ensino em que o aluno é instigado a raciocinar e construir 

seu conhecimento. Diante disto, cabe frisar que para uma atividade experimental se aproximar 

da problematização dialógica, é preciso apresentar algumas características cruciais ao seu 

planejamento.  
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2.3 Elementos desencadeadores da experimentação problematizadora 

 

O planejamento de atividades problematizadoras deve propiciar aos alunos subsídios 

para a sua atuação ativa e a criação de hipóteses; isto é, que sejam planejadas com o objetivo 

de explorar habilidades argumentativas, podendo contribuir para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e da criticidade (CACHAPUZ et al., 2011). Esses pressupostos são contrários 

a abordagem do tipo “receita”, cuja investigação trata-se apenas de uma tentativa de ensaio e 

erro (AZEVEDO, 2004). Logo, é cabível apontar que a elaboração de hipóteses e os erros 

devem ser compreendidos como elos centrais do processo investigativo. A partir do seu 

levantamento é possível indicar os dados a serem buscados e, em conjunto com os 

conhecimentos disponíveis possibilitam o processo de análise e interpretação. 

Esse argumento corrobora para destacamos a importância do envolvimento discente 

durante o experimento, o que requer do professor uma abertura dialógica, de modo que as suas 

respostas e questionamentos sejam valorizados. Até mesmo o erro, pode ser um importante 

subsídio para possibilitar a sociliazação de que o outro tem algo a dizer (BACHELARD, 2011). 

Essa discussão deve favorecer a discussão daquilo que parece natural e corriqueiro na vivência 

diária dos estudantes.  

A problematização na experimentação necessita de um trabalho pedagógico 

diferenciado, seu objetivo é desenvolver condições para que os alunos problematizem o seu 

cotidiano através de experimentos (AZEVEDO, 2004).  

 

É precisamente com o auxílio dos problemas propostos, da necessidade que surge e é 

estimulada, dos objetivos colocados perante o adolescente que o meio social 

circundante o motiva e o leva a dar esse passo decisivo no desenvolvimento do seu 

pensamento. [...] os problemas que o meio social coloca diante do adolescente em 

processo de amadurecimento e estão vinculados à projeção desse adolescente na vida 

cultural, profissional e social dos adultos são, efetivamente, momentos funcionais 

sumamente importantes que tornam a reiterar o intercondicionamento, a conexão 

orgânica e a unidade interna entre os momentos do conteúdo e da forma no 

desenvolvimento do pensamento (VIGOTSKI, 2009, p. 171, grifos nossos) 

 

Embora essas indicações ajudem a interpretar a qualidade do problema no contexto 

educativo, Vygotsky (2009) não apresenta a característica de problema a ser abordado no 

processo de ensino e aprendizagem, sobretudo durante a internalização dos conceitos 

científicos. Todavia, essa proposta passa pela discussão do que permanece e do que deve ser 

transformado no ensino. Isso requer uma problematização relacionada aos aspectos que podem 

favorecer o processo pelo qual o aluno ultrapasse o simples conhecimento do fato e passe a 

analisá-lo ativamente, e ao mesmo tempo consciente do seu papel, capaz de mudar inclusive os 

rumos dela. “É preciso, sem cessar, tomar consciência do caráter completo do conhecimento, 
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espreitar as oportunidades de extensão, prosseguir todas as dialéticas” (BACHELARD, 2011, 

p. 127).  

 

2.3.1 O uso do cotidiano na configuração de uma aula experimental problematizadora  

 

É imprescindível na configuração da experimentação, a utilização de situações 

cotidianas16 a fim de favorecer o interesse nos alunos, e de criar um plano experimental 

congruente, que não seja indicação do professor, mais sim, elaborado e produzido com a 

participação do alunado (BRANDA, 2009). Essa perspectiva vai de encontro com a 

problematização17 e busca despertar uma atitude mais ativa dos discentes na tarefa de aprender 

a aprender, despertando os mesmos para a criatividade e para o desenvolvimento de 

competência científicas. O que corrobora para a ligação entre pensamento reflexivo e 

experiências da vida do aluno. Por isso, é válido ressaltar as palavras de Pozo (1998), quando 

o mesmo afirma que: 

 

[...] a aprendizagem da solução de problemas somente se transformará em autônoma 

e espontânea se transportada para o âmbito do cotidiano, se for gerada no aluno atitude 

de procurar respostas para suas próprias perguntas/problemas, se ele se habituar a 

questionar-se ao invés de receber somente respostas já elaboradas por outros, seja pelo 

livro-texto, pelo professor [...] (POZO, 1998, p. 15, grifo nosso). 

 

Nesse entendimento, pode-se inferir que o verdadeiro objetivo da aprendizagem na 

experimentação problematizadora é fazer com que o aluno adquira o hábito de propor-se 

problemas e resolvê-los como forma de aprender (NUÑEZ & RAMALHO, 2004; 

DELIZOICOV, 2005). Esse processo consiste em um ciclo que inicia-se numa situação-

problema do cotidiano discente e se traduz na linguagem desejada, seja química, matemática 

ou qualquer outra área, e depois volta para a situação real, um processo que caminha para a 

solução é mais importante do que a solução em si (FIQUEIRÊDO & BORLOTI, 2005; FREIRE 

& SHOR, 2008).  

Fiqueirêdo e Borloti (2005) consideram que o envolvimento discente em experimentos 

problematizadores da realidade local, implica na produção de variações de respostas, cujo 

aumento probabilístico, favorece o encontro da almejada solução do problema proposto. 

                                                             
16 Para Freire (2015) os temas cotidianos são pautados na trama das relações e das correlações de forças que 

formam a totalidade social. 
17 “A problematização deve ser um processo no qual o educando se confronta com situações de sua vida diária, 

desestabilizando seu conhecimento anterior e criando uma lacuna que o faz sentir falta daquilo que ele não sabe. 

Nesse sentido, a experiência de vida pode ser apreendida e modificada” (DELIZOICOV, 2001, p. 86). 



40 
 

Partindo desse pressuposto, pode-se fazer uso das palavras de Bentlin, (2010), que destaca a 

importância da problematização como:  

 
[...] uma das estratégias que se assemelha a situação “real de aprendizagem” é a 

metodologia de resolução de problemas, a qual permite ao estudante aprender a partir 

da apresentação e tratamento de um problema real. O aluno interage com o problema, 

obtêm dados, formula hipóteses, torna decisões e emite julgamentos. (BENTLIN, 

2010, p. 9, grifo nosso)  

 

Ao promover essa interação do aluno com o problema, a experimentação torna-se uma 

valiosa ferramenta didática, conforme é apontado por Nuñez e Ramalho (2004) referenciando 

Perrenoud e Thurler (2007), ao conceberem uma situação problema como uma forma de propor 

ao sujeito uma tarefa que ele não pode realizar sem efetuar uma aprendizagem sólida. O seu 

entendimento corresponde a uma situação de dúvida, que se expressa por um estado de tensão 

psicológica, que pode favorecer a curiosidade, a tomada de decisões de forma reflexiva e 

consequentemente, provocar a ação em busca de uma solução ou ainda uma atitude de trabalho 

(FREIRE & FAUNDEZ, 2011).  

O que torna imprescindível a inserção de situações cotidianas em experimentos, posto 

que não se pode compreender o todo rejeitando as partes, nem se compreende a parte separada 

do todo (BRANDA, 2009). Essa totalidade corresponde a síntese das partes, com suas 

contradições, superações e suas particularidades; porque nenhum fato ou fenômeno se justifica 

por si mesmo, isolado do contexto social onde é gerado e se desenvolve. Essa premissa colabora 

para justificar a necessidade de fomentar o debate sobre a realidade do jeito que ela se apresenta 

(totalidade), para que o estudante enquanto ser social, tenha a real consciência que pode intervir 

e promover transformações (CACHAPUZ et al., 2011).  

O alunado deve procurar respostas para os desafios encontrados nas atividades 

experimentais, reconhecendo o problema, e compreendendo o seu contexto social. O que 

implica na promoção de novas indagações, que são fundamentais para a construção do 

conhecimento (FREIRE, 2013). Essa característica da problematização, não compromete a 

transmissão do saber popular pelo científico, e muito menos a imposição da teoria em relação 

à prática no desenvolvimento de experimentos; exige apenas o ato de teorizar, ir além do 

pensamento intelectual, é uma ação voltada para o todo (FREIRE & SHOR, 2008; BRANDA, 

2009). Assim, os conceitos espontâneos e informais de cada aluno (adquiridos pela convivência 

social) podem progredir rumo a criticidade18 (TEITELBAUM, 2011). Essa etapa é um dos 

                                                             
18 Criticidade, “[...] para nós implica na apropriação crescente pelo homem de sua posição no contexto. Implica na 

sua inserção, na sua integração, na representação objetiva da realidade. Daí a conscientização ser o 

desenvolvimento da tomada de consciência. [...]”. (FREIRE, 2013, p. 61). 
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pontos estratégicos da atividade experimental problematizadora. Cuja tarefa específica é “[...] 

a promoção da reflexão, que deve incidir sobre a sua ação e revelá-la em seus objetivos, em 

seus meios” (FREIRE, 2015, p. 41). Assim, o conhecimento poderá ser compreendido como 

produto das relações entre os alunos e destes com a ciências. 

Dessa forma, não pode-se conceber que a ação dos alunos numa aula experimental seja 

limitada apenas na manipulação de instrumentos e na observação da prática realizada pelo 

professor. É necessário a atuação ativa do alunado neste processo, de forma que eles sejam 

levados a pensarem, debaterem, justificarem suas ideias e aplicarem seus conhecimentos em 

diferentes situações-problemas (BRANDA, 2009). Tais atitudes só são possíveis de serem 

alcançadas se os experimentos estiverem acompanhados de situações instigantes, desafiadoras 

e dialógicas, envolvendo problemas abertos (PRAIA, CACHAPUZ & GIL-PÉREZ, 2002), o 

que se constitui uma das bases da problematização.  

 

2.3.2 A presença dos erros na resolução de problemas experimentais  

 

É de suma relevância propiciar a tomada de responsabilidade do alunado perante uma 

atividade experimental, para tanto, o aluno deve assumir o protagonismo do processo 

investigativo, com liberdade para confiar nas suas experiências19 como dimensões norteadoras 

do processo de elaboração e execução dos experimentos. Essa visão soma-se a perspectiva 

problematizadora e corrobora de forma significativa para a criação do conhecimento nas 

dimensões conceituais (saber), procedimentais (fazer) e atitudinais (ser). 

Gonçalves (2009, p.111), alerta que essa visão tem “[...] implicações diretas na 

avaliação do docente, que transcendem uma perspectiva sancionadora em direção a um 

acompanhamento das aprendizagens dos estudantes”. Esse argumento corrobora para o 

entendimento do caráter valioso do erro no desenvolvimento da atividade experimental, caso 

seja interpretado como um subsídio para o processo de enculturação dos discentes 

(CARRASCOSA et al., 2006).  

Desse modo, tanto o erro aleatório, quanto aquele que o aluno não identifica e não 

consegue se desvencilhar, podem ser objetos de discussão. Tal perspectiva vai de encontro com 

a natureza do pensamento científico, conforme afirma Kasseboehmer (2011), 

 

 

                                                             
19 Vigotski (2009), enfatiza que a construção do próprio conhecimento é oriunda da própria experiência do 

aprendiz. 
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[...] pensar cientificamente não é eliminar as possibilidades contraditórias, mas buscar 

as variáveis outrora suprimidas pela ciência ingênua, dialetizar o pensamento, buscar 

as ambiguidades dos fenômenos para garantir que ele esteja completo e que o 

pensamento seja alertado e expandido. É saber questionar constantemente a realidade, 

duvidar dos resultados, procurar por ambiguidades e perguntar incessantemente: ‘é 

isso mesmo o que os dados querem dizer?’, ‘existe outra interpretação para esses 

fatos?’ ou, ainda, ‘e se esse dado que, aparentemente, está errado ou essa solução 

aparentemente impossível, puder ocorrer?’. (KASSEBOEHMER, 2011, p.34, grifos 

nossos) 

 

É no trabalho com o erro que se evidencia a experimentação como atividade humana, 

cuja prática envolve vários fatores que configuram a sua complexidade, como interferências, 

intencionalidades e fatores alheios que, muitas vezes, exigem análise sobre seus impactos, 

abarcando a responsabilidade sobre os resultados de sua atividade (CANDAU, 2000; 

BACHELARD, 2011). Quanto mais profundos e diversos forem os seus erros, mais rica será 

sua experiência, mais clara será a sua objetividade.  

É através do erro que se inicia um processo reflexivo, que seja capaz de promover não 

apenas o raciocínio lógico e argumentativo, mas a criticidade do pensamento20 (SCHEID, 

PERSICH & KRAUSE, 2009).  Esse posicionamento, requer do professor uma participação 

diferenciada, de tal modo que o docente se torne um mediador dos saberes apresentados pelos 

alunos (DEMO, 2001; PERRENOUD & THURLER, 2007; FRANCO, 2015). Faz-se 

necessário um cuidado maior ao criar problemas experimentais, e fazer o registro escrito e 

também das manifestações orais dos alunos acerca dos “erros” de raciocínio e o processo de 

aprendizagem (DELIZOICOV, 2005).  

Quando um estudante consegue perceber seu erro, ele demonstra que está atento, 

observando as informações repassadas e fazendo analogias com o seu conhecimento 

assimilado. É precisamente essa perspectiva de erros retificados que caracteriza o pensamento 

científico segundo Bachelard (2011). Para ele, a experiência que não retifica nenhum erro, que 

é monotonamente verdadeira não possui relevância alguma para o desenvolvimento do 

conhecimento científico. Justifica-se assim, a importância da formulação de problemas na vida 

científica, pois ao menos na vida científica eles não se formulam de modo espontâneo e, ao 

contrário, devem ser criados.  

Resta, então, a tarefa mais difícil: colocar a cultura científica em estado de mobilização 

permanente, substituir o saber fechado e estático por um conhecimento aberto e dinâmico, 

dialetizar todas as variáveis experimentais, oferecer enfim à razão razões para evoluir. Assim, 

no progresso dos experimentos, o erro corresponde a razão para a pesquisa, pois é o único que 

                                                             
20 Esse processo corresponde a vocação ontológica do ser humano, que passa a “[...] se reconhecer como inacabado, 

inconcluso, dentro de uma realidade que é também inacabada (FREIRE, 2015, p. 42)”. 
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sugere para além da experiência comum (imediata e sedutora), a experiência científica (fecunda 

e indireta), dinamizando, assim, o conhecimento científico (BACHELARD, 2011). Essa trama 

de relações é responsável pelo desenvolvimento do verdadeiro espírito científico21. 

 

2.3.3 O papel do professor na experimentação problematizadora 

 

O educador deve favorecer “intervenções e proposições que contribuam aos processos 

interativos e dinâmicos” em sala de aula de forma a mediar as ideias dos alunos, tornando-se 

um articulador do conhecimento. De tal modo, que essa mediação do professor deve extrapolar 

a observação empírica, problematizando, tematizando e contextualizando o experimento. Esse 

aspecto ao ser explorado pode contribuir para que o professor contribua com o processo de 

significação nos alunos (DELIZOICOV, 2005; GONÇALVES, 2009).  

Isto quer dizer, os problemas elaborados e discutidos em sala de aula podem favorecer 

a apreensão de novos saberes, não se trata de gerar conhecimento original. Esse objetivo só 

pode ser atingido quando o professor tornar-se um questionar, que saiba conduzir 

questionamentos, estimular, propor desafios, orientando, assim, o processo de ensino e 

aprendizagem (PRAIA, CACHAPUZ & GIL-PÉREZ, 2002; CARVALHO, 2013).  

Para Sasseron (2015) tomando a problematização associado ao trabalho docente e não 

apenas como a uma estratégia específica, o ensino experimental configura-se como uma 

“abordagem didática”, podendo, portanto, estar vinculado a qualquer recurso de ensino desde 

que seja colocado em prática e realizado pelos alunos a partir e por meio das orientações do 

professor. Esse argumento pode justificar a necessidade do trabalho docente não se restringir 

apenas na elaboração da situação-problema, mas também, ao longo do processo, o incentivo a 

participação dos estudantes, mantendo-os atentos e emocionalmente envolvidos (SILVA & 

ZANON 2000; DEMO, 2001; FRANCO, 2015). 

Sobre a escolha do fenômeno a ser problematizado, o professor de ciências deve levar 

em consideração as vivências dos alunos, essas que estão entrelaçadas aos diversos fenômenos 

naturais e tecnológicos. Essa configuração fundamenta a apreensão de novos significados, uma 

vez que nesse tipo de atividade, o mais importante é o processo (PERRENOUD & THURLER, 

2007), pois é nele que se observam a construção argumentativa e a interações entre professor e 

                                                             
21 “O homem que ascende à ciência torna-se uma espécie mutante, espécie esta que tem necessidade de mudar, 

que sofre se não mudar e que deseja saber mais para, imediatamente, melhor questionar (BACHELARD, 2011, p. 

20)”. 
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aluno, que por sua vez, possibilitam novas leituras de mundo através da linguagem científica 

(CARVALHO, 2013).  

Cabe ainda ressaltar, a necessidade de atividades que se adequem à zona de 

desenvolvimento proximal22 dos alunos (VIGOTSKI, 2009), de forma que a sua participação 

seja ativa na construção do conhecimento.  

 

Entretanto, não deve ser uma questão ou um problema qualquer. Essa questão ou este 

problema, para ser uma questão para os alunos, deve estar dentro de sua cultura, sendo 

interessante para eles de tal modo que se envolvam na busca de uma solução e na 

busca desta solução deve-se permitir que exponham seus conhecimentos espontâneos 

sobre o assunto (CARVALHO, 2013, p. 6, grifos nossos). 

 

Esse entendimento é ratificado por Navarro et al., (2005), quando o mesmo afirma que 

a situação-problema na atividade experimental não pode ser fácil, que não provoque 

dificuldades, nem tão difícil, mas que esteja dentro do alcance intelectual e social do aluno. São 

essas contraposições e intenções do docente que favorecem a percepção e a confiança dos 

estudantes sobre as suas próprias dificuldades e as indagações sobre elas. O que permite inferir 

a importância do professor compreender muito bem o que está fazendo (CANDAU, 2000), para 

que tenha condições de orientar seus alunos nesse tipo de trabalho, de maneira que os estudantes 

proponham novas explicações.  

Franco (2015) propõe que o professor torne-se um orientador da aprendizagem de seus 

alunos e auxilie a passagem do senso comum para o saber científico. De tal modo, que a sua 

ação docente contemple uma atitude ativa e aberta, sempre atento às respostas dos alunos, 

“valorizando as respostas certas, questionando as erradas, sem excluir do processo o aluno que 

errou, e sem achar que a sua resposta é a melhor, nem a única. (AZEVEDO, 2004, p.32). Pois, 

o papel do professor não é apontar caminhos a serem seguidos (transmissão de respostas 

corretas), mas sim, propor desafios através de uma prática inquieta, que desvela o conhecimento 

como uma constante construção, no qual, professor e aluno caminham juntos.  Essa visão opõe-

se ao entendimento de educação como "transferência" ou "depósito" pelo outro (conforme a 

concepção tradicional), nem é "inventado" pelo sujeito (concepção espontaneísta), mas sim que 

o conhecimento é construído pelo sujeito na sua relação com os outros e com o mundo 

(FREIRE, 2009). 

                                                             
22 O conceito de “Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)” permite delinear o futuro imediato da criança e seu 

estado dinâmico de desenvolvimento. Aquilo que é seu nível de desenvolvimento potencial hoje constituirá o nível 

de desenvolvimento real amanhã, isto é, aquilo que uma criança só puder fazer presentemente com a ajuda do 

outro poderá fazer sozinha no futuro. Ao postular este conceito, Vigotski (2009) a enfatiza a importância da 

educação para o processo de apropriação da cultura e o desenvolvimento das potencialidades humanas. 
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Esses argumentos somam-se para que o educador tenha objetivos claros em relação a 

atividade experimental, de maneira a possibilitar aos alunos a adentrarem na cultura científica, 

apropriando-se não só do produto final, mas também do processo pelo qual o conhecimento é 

desenvolvido. A organização do trabalho docente deve contemplar uma “reflexão na sua 

prática”, em todas as etapas do desenvolvimento da sua própria ação.  

De modo que, possa ir além do domínio do conhecimento científico, para agir como 

facilitador da ação interativa e, relacionar o assunto em discussão com a vida cotidiana do aluno 

(FREIRE & FAUNDEZ, 2011), atribuindo mais significado ao processo de ensino-

aprendizagem de ciências (CACHAPUZ et al., 2011). Para isso a curiosidade epistemológica é 

indispensável (BACHELARD, 2011). É preciso que o educador esteja aberto a aprender com 

os conhecimentos iniciais dos estudantes, discutindo suas contradições e limitações 

(problematização), é importante saber qual conhecimento se quer desenvolver na aula, para que 

essa busca seja significativa. 

 

2.3.4 A abertura dialógica e o trabalho coletivo na problematização dos experimentos  

 

O diálogo leva à problematização (FREIRE, 2009), essa perspectiva baseada na ação e 

reflexão simultânea da realidade, que exige a presença curiosa do “ser” em face do mundo, e 

da sua ação sobre ele (transformação), como busca constante na invenção e reinvenção do saber, 

de lado a lado se ensina, de lado a lado se aprende (FREIRE, 2011). Ou seja, o diálogo se 

constitui como a capacidade de ir ao encontro de querer debater e, sobretudo de escutar. 

 

A interpretação de cada experiência é tentada pelos alunos e pelo professor, à medida 

que a própria curiosidade do aluno leve este a chamar o professor e perguntar-lhe o 

que está ocorrendo. É claro que muitas vezes ocorre ao professor não conseguir 

interpretar de imediato o que se passa, mas é justamente aí que a aula fica mais rica. 

É nesse momento, em que aluno e professor põem as suas cabeças a trabalhar em 

conjunto, que o aprendizado se dá com maior intensidade. É nesse momento que o 

aluno participa intensamente da aula e aprende. (GONÇALVES & MARQUES, 2011, 

p. 902, grifos nossos). 

 

É preciso superar a compreensão do professor como detentor do conhecimento que deve, 

em todas as ocasiões, responder às perguntas dos alunos. Aliás, como diz Freire (2009), é 

relevante o docente dizer aos discentes que não tem resposta a suas perguntas. De outra parte, 

Freire (2009) ainda esclarece que o ato dialógico não implica a negação de momentos 

explicativos. Ou seja, na prática dialógica é indispensável a presença do outro, para que possa 

estabelecer a comunicação, baseado no direito à palavra (interlocução) (FREIRE & FAUNDEZ, 

2011; FREIRE, 2011; 2015). Adicionalmente, defende-se que, 
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Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, 

tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a 

responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-

lo. Mas precisamente porque captam o desafio como um problema em suas conexões 

com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão 

resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez desalienada. 

(FREIRE, 2015, p.40) 

 

Está tácito neste fragmento a importância da curiosidade epistemológica23 em 

detrimento da curiosidade ingênua para a construção ou a produção do conhecimento sobre o 

objeto, que pode ser caracterizada como a capacidade crítica de fazer aproximações metódicas, 

de perguntar. Logo, a “curiosidade epistemológica” tem papel significativo no processo ensino 

e aprendizagem. Por isso mesmo, Gonçalves (2009) e Cachapuz et al. (2011), alertam que a 

curiosidade docente não pode ser um empecilho ao exercício da curiosidade discente, pelo 

contrário, deve possibilitar a inquietação indagadora, que pode ser entendida, por exemplo, 

como meio de se problematizar a ação docente, cuja finalidade pode ser proporcionar a 

explicitação do conhecimento inicial dos alunos. 

Isto é, o aprendiz é respeitado na sua integridade, e não é mais visto como uma tabula 

rasa, independentemente de ter se apropriado, ou não, de saberes científicos. Assim, a 

identificação dos conhecimentos prévios dos discentes pode contribuir para o planejamento 

didático experimental, constituindo-se como uma “ponte” entre saberes prévios e científicos, 

tendo o diálogo como um nó epistêmico para a origem de conhecimentos novos (CACHAPUZ 

et al., 2011). E assim, professor e aluno em comunhão, buscam saber mais. O diálogo pode ser 

entendido como um elemento que “solidariza o refletir e o agir” (FREIRE, 2015). De modo 

análogo, não se pode reduzir essa prática ao ato de “depositar conteúdos”, nem tampouco 

tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. Ser dialógico,  

 

[...] é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na 

transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, sendo o diálogo o 

conteúdo da forma de ser própria à existência humana, está excluído de toda relação 

na qual alguns homens sejam transformados em 'seres para outro' por homens que são 

falsos 'seres para si'. [...] O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, 

mediatizados pelo mundo, o 'pronunciam', isto é, o transformam, e, transformando-o, 

o humanizam para a humanização de todos. (FREIRE 2015, p.43, grifos nossos). 

 

Esse encontro proposto pelo diálogo é decisivo para o entendimento da problematização 

que se deseja para o ensino. De tal modo, que mesmo com a falta de um interlocutor externo no 

                                                             
23 A curiosidade epistemológica pode ser entendida como a resposta do indivíduo ao impulso de criar e recriar. 

Logo, ao se descobrir capaz de atuar conscientemente na realidade e, com isso, conseguir provocar mudanças, o 

indivíduo sente a necessidade de buscar conhecimentos que subsidiem suas ações. Essas características, se opõem 

à curiosidade ingênua que caracteriza o senso comum. 
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desenvolvimento de experimentos, este momento pode se tornar ímpar, posto que a interlocução 

também pode ser estabelecida por meio de comparações entre o processo realizado na indústria 

com aquele do laboratório de ensino (GONÇALVES, 2009).  

Outra maneira de subsidiar esse processo de interlocução nas atividades experimentais, 

é a abertura de discussões orais sobre os resultados observados pelos alunos. Essa socialização, 

é um pressuposto para o conhecimento crítico (FREIRE, 2009).   

 

Isso não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente escuta sua 

redução ao outro que fala. Isso não seria escuta, mas auto anulação. A verdadeira 

escuta não diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, 

de se opor, de se posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para 

melhor me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias (FREIRE, 2009, 

p.119, grifos nossos).  

 

Sendo assim, o educador como mediador deve proporcionar um ambiente escolar onde 

todos têm espaço para falar e escutar (GONÇALVES, 2009).  Infere-se, por conseguinte, que a 

abertura dialógica fomentar um cenário apropriado para alunos e professor se aventurarem na 

problematização, no sentido paulofreiriano. Não obstante, a experimentação, sob essa ótica, 

para além de uma “receita de bolo”, deve propiciar o desenvolvimento da linguagem. 

 

2.4 Por que promover a argumentação na sala de aula? 

 

Jiménez-Aleixandre e Díaz de Bustamante (2003) centralizam sua pesquisa na seguinte 

indagação: “por que promover a argumentação na sala de aula?”. No intuito de responder a essa 

pergunta, os autores apresentam argumentos inter-relacionados, mas são, ao mesmo tempo, 

independentes. Dentre as justificativas propostas, dois aspectos são imprescindíveis no ensino 

de ciências: 1) a necessidade em favorecer o pensamento crítico e competências 

argumentativas; 2) apropriação da capacidade comunicativa.  

Daí a importância da inserção dos componentes do letramento científico, como a leitura 

crítica de diversas fontes; a participação em debates e a argumentação. Por isso mesmo, 

Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015) sinalizam que a inclusão da argumentação nos objetivos 

do ensino de ciências contempla dois aspectos: 1) reconhecimento da complexidade das 

interações para o processo aprendizagem e de construção do conhecimento científico; 2) 

vislumbrar a ciência como mecanismo de debate, discussão, proposição e avaliação de ideias. 

Em linhas gerais, “pode-se dizer que o seu objetivo é a participação dos estudantes no discurso 

da ciência (JIMÉNEZ & DÍAZ DE BUSTAMANTE, 2003, p. 367)”.  
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Isso no leva a reiterar que a argumentação é um uma prática social e por isso, é coletiva, 

desenvolvendo-se através do processo de interação (STARLING-BOSCO, 2015). Essa relação 

pode ser vislumbrada no estudo de McNeill (2011), que investigou a diversidade de usos da 

argumentação em sala de aula e o envolvimento dos alunos em atividades ao longo do ano 

letivo. Os dados coletados revelaram que o alunado articulava seus argumentos através da 

relação entre os seus saberes prévios (experiência) com os saberes científicos durante o 

processo argumentativo.  

Tal resultado, ratifica a concepção que a ciência é mais do que formas científicas de 

pensamento, está atrelada a conceitos e fatos, e sobretudo, ao contexto dos sujeitos. Por isso, 

faz-se necessário que a escola crie oportunidades para apoiar os estudantes no recrutamento de 

suas práticas cotidianas para criar oportunidades para seu o aprendizado, de maneira que os 

alunos possam vislumbrar as relações entre o discurso do conhecimento cotidiano em 

comparação com o discurso do conhecimento acadêmico (McNEILL, 2011). 

Esse norteamento, valoriza processo de alfabetização científica e permite destacar que 

o desenvolvimento de argumentos, é processo essencial e vital para as aulas de ciências. 

Pressuposto que é defendido por Castanheira (2004) ao enfatizar em seu trabalho o mérito das 

interações dialógicas para o desenvolvimento da consciência diversa sobre os discursos dos 

estudantes. Para o autor, a sala de aula é um local de encontro de pensamentos, e cada estudante 

traz consigo uma forma distinta de conhecer, fazer, falar, ler e escrever.  

Desse modo, o ensino não deve ser centralizado no discurso certo ou errado, quando o 

professor assume essa perspectiva impede o grupo estudantil de se posicionar e acaba por 

dificultar o processo de significação e argumentação. Essa realidade é muito comum, e pode 

ser exemplificada, no desenvolvimento das aulas experimentais em ciências. Além disso, a 

complexidade que envolve a terminologia científica tornou os processos da ciência escolar 

difíceis (STARLING-BOSCO, 2015).  

Essa representação desperta a necessidade de se (re)construir uma sala de aula que 

contemple a multiplicidade dos sentidos envolvidos no discurso dos estudantes, de modo que 

os mesmos possam ter seus saberes resguardados e respeitados nas interações com os colegas 

e com o professor. Isso pressupõe que a linguagem é constituída também por ações e atitudes, 

podendo inclusive ser concebida como um espelho do pensamento, que requer um tempo e um 

espaço para a interpretação dos seus significados (SOARES, 2002).  

Reconhecer essa premissa é vislumbrar o processo de comunicação como pressuposto 

para o entendimento da cultura, uma vez que a linguagem é seu produto e veículo (SOARES, 

2002). Sendo, portanto responsável pela construção do sentido, pois os discursos proferidos 
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entre educador e educandos constituem uma “teia de significações” (GEERTZ, 2003). Essa 

estrutura desdobra-se num arranjo social e cultural, pois concebe uma representação simbólica 

e ao mesmo retrata os vínculos sociais (GEE, 2010).  

Starling-Bosco (2015) enfatiza a importância da concepção de ciência como construção 

humana e histórica permeada de limites e potencialidades. Ou seja, a ciência deve ser vista 

como produto da cultura e difere da concepção reducionista de “ciência pura”, “[...] que 

marginaliza, suprime ou desacredita outras formas de conhecer” (SANTOS, 2009, p. 532). Isto 

é, o discurso adotado em todos os níveis de ensino, seus desdobramentos perpetuam uma 

imagem engessada da ciência, sem referência às dinâmicas sociais e intelectuais.  

Em contrapartida o argumento de “ciência como cultura”, traz implicações nos objetivos 

do processo de ensino e aprendizagem. Posto que se vislumbram os aspectos científicos como 

uma prática interinamente social, que favorece aos alunos a abertura dialógica necessária para 

o entendimento acerca da historicidade envolvida nos saberes desenvolvidos pela humanidade 

(STARLING-BOSCO, 2015). Tal direcionamento precisa ser incorporado na sala de aula, e 

requer a valorização desse espaço na sua dimensão social, como uma comunidade, cujos 

membros (alunos e professor) atuam ativamente na vivência desse espaço (CASTANHEIRA, 

2004). 

Maingueneau (2005) e Rex (2006) sustentam que são vastos os valores nas linguagens 

disciplinares e nas definições sociais de conhecimento, ao mesmo tempo em que a “comunidade 

discursiva”24 favorece a reflexão sobre os significados e identidades construídas no ambiente 

escolar. O que infelizmente ainda é pouco explorado no ensino de ciências. Todavia, Jiménez-

Aleixandre e Díaz de Bustamante (2003) sinalizam que não existe ainda um grande interesse 

em pesquisar as interações orais dos alunos no processo argumentativo.  

Um princípio fundamental para uma pesquisa que se busca compreender a importância 

do discurso na construção do conhecimento é que, “na interação verbal, o significado é 

negociado, construído de forma colaborativa, na troca e os sujeitos estão sob a influência uns 

dos outros” (STARLING-BOSCO, 2015, p.72). A construção do conhecimento deve então ser 

pensada como co-construção do conhecimento ou como uma construção em que participam 

vários interlocutores. Isto, é, um processo social que ocorre através da colaboração.  

Cabe ressaltar, que o processo colaborativo diferencia-se do processo de cooperação. 

Pois, a colaboração pressupõe o compartilhamento e comunicação de ideias entre os membros, 

                                                             
24 O uso da noção de comunidade discursiva é mais evidente nos estudos da linguagem, sobretudo, no ensino de 

língua estrangeira. 
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ao passo que a cooperação requer a execução e a finalização da tarefa (EVAGOROU & 

OSBORNE, 2013). Desse modo, a argumentação no viés colaborativo é resultante de uma troca 

de pensamentos, ideias, pontos de vista, informações, etc., entre sujeitos diferentes que possuam 

um propósito comum. Pois, colaborar, é construir um entendimento conjunto (FERRAZ & 

SASSERON, 2017).  

Argumentar constitui-se como uma forma de aprendizado colaborativo e pode inclusive 

ser considerado como instrumento para a avaliação da aula. O que requer que o professor torne-

se um incentivador, mediando discussões, reconhecendo a participação do alunado e 

promovendo a ampliação da natureza dos fenômenos discutidos. Esses elementos são bastante 

evidenciados na comunidade científica, todavia, são carentes na educação em ciências, o que 

traz implicações para a representação da imagem da ciência e do cientista.  

Contemplar essa perspectiva, é possibilitar uma abertura para a inserção dos saberes 

cotidianos, tecnológicos e sociais fazerem parte da construção do discurso científico escolar. 

Nisso, está implícito a relevância do caráter social dessas interações na (re)construção de 

saberes e significados (COELHO & TEDESCO, 2017). Esse norteamento, embasa-se no 

argumento de que o mundo é construído não só pela linguagem, mas também pelos objetos, 

ferramentas, tecnologias e locais, que são colocados juntos de tal forma que constituem um tipo 

de identidade “convidada” (convocada) a falar, ouvir, agir, ler e escrever, pensar, sentir e 

acreditar (EVAGOROU & OSBORNE, 2013).  

Ao refletir sobre a natureza das interações para a aprendizagem, outro conceito 

importante é o de interdiscurso, ou seja, a relação entre diversas formações discursivas 

(GEERTZ, 2003). Quer dizer, a construção do discurso efetua-se através de experiências, e o 

ser humano é o seu único promotor e por isso, possui um papel ativo, de tal modo, que pode 

construir e reconstruir conceitos, informações recorrendo a outros discursos numa conexão 

histórica, que é compartilhada por toda a humanidade. Para tanto, a problematização é o gatilho 

para o engajamento do sujeito, e por conseguinte para que os alunos se apropriem desse 

processo e dos diversos aspectos da epistemologia da ciência e do trabalho científico (FERRAZ 

& SASSERON, 2017).  

Esse pressuposto reforça o papel central que as atividades dialógicas exercem em sala 

de aula, que ocasiona não apenas o surgimento de respostas para o professor, mas o despertar 

discente através das suas próprias inquietações nos diversos momentos didáticos. É nesse 

cenário de interações que se configura a argumentação colaborativa. 

Nessa perspectiva, o ensino de ciências deve contemplar o favorecimento de práticas 

argumentativas, cujo potencial possibilita aos estudantes a criticidade para a atuação em 
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sociedade, favorecendo a melhor tomada de decisões. A argumentação assume o papel de 

mediadora do processo de saberes, e por conseguinte, de promotora da reflexividade crítica, ao 

fornecer subsídios para que o alunado possa vivenciar uma experiência singular sobre o 

conhecimento (LEITÃO, 2011).  O que pode propiciar uma visão diferente sobre os 

componentes curriculares e em qualquer nível de ensino, requerendo apenas que os conteúdos 

sejam polemizados, de modo a favorecer o debate articulado a múltiplos e opostos pontos de 

vista ou compreensão (LEITÃO, 2007).  

Leitão (2011) acrescenta ainda: 

 

Quando se considera a estreita relação entre argumentação, aprendizagem e 

desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, a relevância de práticas de sala de 

aula focalizadas na argumentação não pode ser subestimada. Um dos argumentos 

centrais do presente capítulo foi que o potencial que a argumentação possui para 

promover aprendizagem e desenvolvimento do pensamento reflexivo é intimamente 

ligado aos movimentos cognitivo-discursivos que nela se realizam (LEITÃO, 2011, 

p. 42, grifo nosso). 

 

A autora aponta que para desenvolver efetivamente argumentos em sala de aula é 

preciso de ações de subsídios, desenvolvimento e epistêmicas. Almeida e Malheiro (2018) 

apontam que o ensino em ciências deve ser alicerçado na visão pela qual, os saberes científicos 

sejam entendidos como uma construção social, que é inseparável da linguagem e por isso, a 

atividade discursiva é central para a aprendizagem, de tal modo que não pode ser dissociada do 

ofício dos alunos e dos professores.  

O que reitera a importância da atuação docente em nortear as diversas interpretações 

dos discentes, de modo que as evidências possas ser consideradas na construção de seus 

argumentos. Esse processo é fundamental, e pode designado como uma exposição da 

diversidade de pontos de vista e possíveis evidências que possibilitam que o conhecimento 

científico seja construído e validado (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE & BROCOS, 2015). 

Isso sugere que professor seja minucioso na sua prática pedagógica, analisando desde 

os recursos disponíveis até os mecanismos que favorecem o engajamento dos alunos na 

construção de conhecimentos e na (re)descoberta das práticas de investigação científica, bem 

como de valorização da cultura crítica de ideias e do uso de evidências. Para Berland e Reiser 

(2009, p. 192) a ação docente deve contemplar três objetivos sobrepostos, “[...] dar sentido ao 

fenômeno em estudo (isto é, construir alegações e explicações), articular esses entendimentos 

(apresentar argumentos) e persuadir outros de suas ideias (criticar e avaliar contrários enquanto 

defende seus próprios)” . 

Esses propósitos distanciam a concepção pedagógica que busca apenas respostas 

corretas, pois requer a participação do alunado no processo e consequente o seu engajamento 
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na avaliação dos seus próprios pontos de vista. Desse modo, desenvolve-se na sala de aula uma 

cultura comunicativa, que é tida por diversos autores25 como inexplorada e também indagadora.  

Promover a argumentação em aulas de ciências não é tarefa fácil, e pressupõe não 

reduzir a prática docente a meros aplicadores de propostas de ensino alheias e 

descontextualizadas. Essa configuração fundamenta a apreensão de novos significados, uma 

vez que nesse tipo de atividade, o mais importante é o processo (PERRENOUD & THURLER, 

2007), pois é nele que se observam a construção argumentativa e a interações entre professor e 

aluno, que por sua vez, possibilitam novas leituras de mundo através da linguagem científica 

(CARVALHO, 2013).  

Dentre os mecanismos utilizados para mapear a linguagem e por conseguinte, a 

construção de argumentos em aula de ciências é o “Padrão Argumentativo de Toulmin” (2006). 

Seus desdobramentos possibilitam o entendimento dos modos apropriados para tecer uma 

crítica e avaliar uma determinada asserção. Isto é, busca-se inferir condições para validar um 

raciocínio por meio da investigação estrutural dos seus argumentos, que são denominados pelo 

autor como “justificatórios”, pois são validados de acordo com os posicionamentos proferidos 

pelo sujeito.  

Assim, no processo argumentativo é possível distinguir as duas principais fases, cada 

uma representa uma unidade anatômica de um argumento. Cuja estrutura delimita tipos de 

proposições em um padrão, especificando o lugar lógico para os seus elementos. Em sua 

estrutura o padrão apresenta os seguintes elementos descritos no Figura 1 

 

FIGURA 1: Modelo de argumento de Toulmin 

 

Dado (D)                                        assim, Qualificador modal (Q), Conclusão (C) 

 

                                                   A menos que                                                              

                                                  Refutação (R) 

                             Já que  

                     Justificativa (J) 

 

 

                         Por conta de 

     Apoio ou Conhecimento Básico (B)  
 

                     FONTE: Adaptado de Toulmin (2006, p. 143) 

                                                             
25 Destaca-se os estudos de Jiménez-Aleixandre e Erduran (2007), Mcneill et al. (2011), Munford e Telles (2015), 

Ferraz e Sasseron (2017), Almeida e Malheiro (2018). 
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Os elementos expostos no Figura 1 possibilitam estruturar a tipologia da argumentação, 

de modo que, o dado (D); consiste nos fatos aos quais recorremos como fundamentos para uma 

alegação ou ideia a ser estabelecida, que consiste numa conclusão (C). Todavia, somente os 

fatos não bastam para validar uma alegação, sendo necessário uma justificativa (J) para esse 

processo. Esses três elementos não são suficientes para analisar a estrutura argumentativa 

(TOULMIN, 2006).   

Nesse norteamento o modelo carece de mais alguns termos constituintes, passando a ser 

mais complexo. Esses outros elementos são: os qualificadores modais (Q), que se constituem 

como uma referência explícita ao grau de confiança que os dados conferem à conclusão em 

virtude da existência da garantia (TOULMIN, 2006). Todavia, a justificativa pode não ser 

suficiente para sustentar esse processo, o que caracteriza uma refutação (R), que pode ser 

hipotética e implica na necessidade de um apoio ou conhecimento básico (B) legitimar através 

de uma autoridade, lei jurídica ou científica o processo de justificativas (TOULMIN, 2006). 

Apesar dessas implicações, uma significativa quantidade de trabalhos associa, modifica 

ou adequa essa ferramenta metodológica aos interesses de pesquisa e situação de ensino que se 

almeja investigar.  Daí a necessidade do pesquisador ou professor compreender muito bem o 

que está fazendo, pois, o seu papel não é apontar caminhos a serem seguidos (transmissão de 

respostas corretas), mas sim, propor desafios através de uma prática inquieta, que desvela o 

conhecimento como uma constante construção, no qual, professor e aluno caminham juntos.   

Ferraz (2015) descreve que quando o educador solicita aos educandos a exposição de 

seu ponto de vista, sugere a reformulação da sua resposta, e essa ação está ligada ao processo 

de justificação de conclusão. Do mesmo modo, para que os estudantes possam se posicionar, o 

professor necessita dar um espaço de abertura, é essencial que o grupo estudantil seja 

encorajado a participar.  

Nesse caso, o questionamento é o elemento desencadeador das interações e da 

participação ativa no processo de construção de ideias. Essa mobilização é guiada por diferentes 

propósitos, que instauram e conduzem a ação pedagógica, assim como a argumentação 

(FERRAZ & SASSERON, 2017).  Tais ações remetem às dimensões didático-pedagógica e 

epistemológica, cujos desdobramentos dificilmente são encontrados, pois é corriqueiro o 

desenvolvimento de aulas que não visam oportunizar a discussão tanto entre professor-aluno 

como entre aluno-aluno, pressuposto, que é fundamental para a argumentação. A partir dos 

propósitos do educador, infere-se a relação entre o planejamento à estruturação do argumento.  



54 
 

Estes que se encontram diretamente associados à constituição do conhecimento e, por 

isso, suas intenções estão intrinsecamente ligadas à construção de um argumento (SASSERON, 

2013), logo a sua natureza é epistemológica e carece de apresentação, conforme podemos 

visualizar na Figura 2: 

 

FIGURA 2: Propósitos e ações epistemológicos do educador para promover argumentação 

 

 
FONTE: Adaptado de Sasseron (2013, p. 50) 

 

Na Figura 2, pode-se perceber que cada propósito epistemológico faz uma ligação com 

certas atitudes que o docente pode desempenhar para organizar sua aula. Essas intervenções 

epistemológicas serão detalhadas a seguir, de acordo com uma compilação dos textos originais 

de Sasseron (2013) e Ferraz (2015). 

A retomada de ideias: é uma estratégia na qual o professor traz a discussão com os 

alunos diferentes informações, dados e conceitos para a compreensão e construção de 

explicações sobre a situação, o fenômeno ou objeto que está sendo investigado.  Já a proposição 

de problema possibilita ao alunado a ampliação dos seus saberes e entendimentos. O que pode 

 

 INTERVENÇÕES EPISTEMOLÓGICAS PARA PROMOVER ARGUMENTAÇÃO 

 PROPÓSITOS 

 Retomada de ideias. 

 Proposição de problema. 

 Teste de ideias. 

 Delimitação de condições. 

 Reconhecimento de variáveis. 

 Correlação de variáveis. 

 Avaliação de ideias. 

 AÇÕES 

 
Referência a ideias previamente trabalhadas e/ou 

experiências prévias dos alunos. 

 Problematização de uma situação. 

 Reconhecimento e teste de hipóteses. 

 
Descrição, nomeação e caracterização do 

fenômeno e/ou objetos. 

 Delimitação e explicitação de variáveis. 

 
Construção de relação entre variáveis, construção 

de explicações. 

 Estabelecimento de justificativas e refutações. 
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ocorrer através de um teste de ideias, que consiste num incentivo para que os alunos ponham à 

prova as suas ideias. Para isso, é necessário a delimitação de condições que favoreçam o 

processo de tomada de consciência. Somente assim, será possível propor o reconhecimento de 

variáveis relevantes, que são possíveis de distinguir através do processo de correlação de 

variáveis. Nesse processo é comum a presença de erros e confusões, que são extremamente 

importantes para a construção de entendimento. Uma vez que possibilita uma avaliação de 

ideias, relevantes à discussão. 

As intervenções elencadas possuem propósitos específicos associados a elas e 

evidenciam atitudes e ações tanto do professor quanto dos alunos. O desenvolvimento dessas 

interações não segue uma ordem hierárquica e cronológica, e nem sempre é possível contemplar 

todos os tipos de atitudes e ações que podem ser tomadas por um professor durante um processo 

de investigação em sala de aula. Dessa forma traçamos um cenário de como a argumentação 

pode ser mobilizada numa proposta de ensino norteada pelas intervenções pedagógicas e 

epistemológicas do educador e não detalhar minúcias desse processo.  

Assim, fica evidente o potencial das intervenções e proposições do docente para os 

processos interativos e dinâmicos que caracterizam o desenvolvimento da argumentação. Essa 

mediação deve extrapolar a observação empírica, problematizando, tematizando e 

contextualizando, por exemplo, um experimento. Daí a importância da atuação pedagógica para 

o desenvolvimento dessas atividades, haja visto, que a problematização em si, não é responsável 

pela participação e envolvimento dos estudantes em sala de aula. Esse objetivo só pode ser 

atingido quando o educador é um questionar, que sabe conduzir questionamentos, estimular, 

propor desafios, orientar o processo de ensino e aprendizagem.  

Esse argumento justifica a necessidade do trabalho docente não se restringir apenas na 

elaboração da situação-problema, mas também, ao longo do processo, incentivar a participação 

do alunado, mantendo-os atentos e emocionalmente envolvidos. Franco (2015) propõe que o 

professor torne-se um orientador da aprendizagem de seus alunos e auxilie a passagem do senso 

comum para o saber científico. De tal modo, que a sua ação docente contemple uma atitude 

ativa e aberta capaz de proporcionar um espaço interativo e colaborativo, que por sua vez, é um 

dos principais responsáveis pelo surgimento da argumentação em sala de aula. Cujo 

constituição discursiva é oriunda de múltiplas representações da cultura escolar e da cultura 

científica, que requerem esforços para a compreensão do se entendimento.   

Foi nesse direcionamento, que Jiménez-Aleixandre, Rodríguez e Duschl (2000) 

apresentaram uma ferramenta de análise sobre as diversas formas de ação, atitude e pensamento 

do alunado durante o seu engajamento em atividades com resoluções de problemas em sala de 
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aula. Essas ações, atitudes e pensamentos são denominadas de operações epistemológicas e 

estão especificadas no Figura 3: 

 

FIGURA 3:Tipo de operação epistemológica apresentada pelos estudantes e respectiva 

descrição 

 

FONTE: Adaptado de Jiménez-Aleixandre, Rodríguez e Duschl (2000, p. 768) 

 

 

 Busca por padrões ou regularidades. 

 INDUÇÃO 

 Identificação de exemplos particulares de leis ou regras. 

 DEDUÇÃO 

 Busca de mecanismos para a confirmação de conhecimento (relação de causa e efeito). 

 CAUSALIDADE 

 Manifestação de entendimento de um conceito. 

 DEFINIÇÃO 

 Agrupamento de objetos e organismos de acordo com os critérios. 

 CLASSIFICAÇÃO 

 
Apelo a analogias, exemplos ou atributos como uma forma de explicação. Pode-se recorrer 

ainda a uma autoridade, como por exemplo, a fala do professor, uma ideia levantada em um 

texto ou um vídeo. 

 APELO 

 

Utilização de fatores que dão coerência e entendimento ao que está sendo discutido. Essa 

consistência pode surgir por meio de uma experiência e/ou pelo uso de outros conhecimentos. 

Pode-se ainda buscar um compromisso de consistência com o que está sendo dito, ou 

observar o estado metafísico do objeto. 

 CONSISTÊNCIA 

 Afirmação ou avaliação de seu próprio conhecimento ou dos outros. 

 PLAUSIBILIDADE 
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A Figura 3 descreve as diversas formas de ação, atitude e pensamento do alunado 

durante o seu engajamento em atividades com resoluções de problemas em sala de aula. Tais 

operações são próprias da comunidade científica e, consistem em indicadores que devem ser 

trabalhadas em sala de aula.  Cabe ressaltar, que essas etapas argumentativas não podem ser 

consideradas como estanques, e comumente podem aparecer sobrepostas, pois a construção de 

entendimento é repleto de significados e interpretações.  
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3. METODOLOGIA       

                                                               

Este capítulo está organizado em quatro partes que apresentam os pressupostos teórico-

metodológicos da nossa pesquisa.  A primeira parte trata sobre os aspectos da tipologia 

metodológica e dos procedimentos do estudo de caso e, em seguida, explicitamos o contexto e 

os participantes da pesquisa e posteriormente apresentamos a sequência didática alvo de 

investigação. 

 

3.1 A tipologia metodológica 

 

A investigação qualitativa é uma estratégia de abordagem ao problema que facilita o 

estudo em profundidade, a partir de diferentes elementos analíticos (TRIVIÑOS, 2009). Seus 

objetivos centralizam-se numa perspectiva descritiva e interpretativista, cujos fatos, as 

situações, os processos ou os fenómenos ocorrem perante o investigador e por ele são 

interpretados e compreendidos (YIN, 2014). É essa perspectiva de abordagem ao problema que 

norteia este trabalho, optou-se por um estudo de caso como instrumento técnico. Essa 

ferramenta [...] “possibilita, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos” (RICHARDSON, 2017, p. 9).  

Os objetivos do estudo de caso possibilitam representar diferentes pontos de vista e a 

interpretação da dinâmica de um determinado contexto ou questão investigada (YIN, 2014).  

Constituindo umas das metodologias de investigação mais relevantes, “quando queremos 

estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso” 

(LÜDKE & ANDRÉ, 2013, p. 17). Singular “significa que o objeto estudado é tratado como 

único, uma representação singular da realidade que é multidimensional” (LÜDKE e ANDRÉ, 

2013, p. 21).  Para tanto, deve-se considerar três pressupostos de que “o conhecimento está em 

constante processo de construção; o caso envolve uma multiplicidade de dimensões; a realidade 

pode ser compreendida sob diversas óticas” (LÜDKE & ANDRÉ, 2013, p. 98). 

Essa estratégia de pesquisa concebe “[...] o mundo do sujeito, os significados que atribui 

às suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais e suas formas de 

interações sociais constituem os núcleos centrais de preocupação dos pesquisadores” (LÜDKE 

& ANDRÉ, 2013, p. 17).  Isto é, situar o fenômeno investigado num contexto social, numa 

realidade histórica, contemplando as nuances deste processo, tais como os discursos, as 

interações e os significados estabelecidos entre os sujeitos (AFONSO, 2006).  

É por isso que apresenta um grande potencial educacional, pois abrange a realidade de 
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maneira aberta e contextualizada no tempo e no lugar específico da pesquisa (BOGDAN & 

BIKLEN, 2013). Esse pressuposto é assumido no desenvolvimento dessa pesquisa, nosso 

interesse é pelo processo que se desenvolve o fenômeno e não simplesmente os resultados ou 

produtos. Assim, centralizamos nossos esforços em compreender as práticas argumentativas 

desenvolvidas na discussão dos resultados de uma prática experimental.  

Tais aspectos são considerados difíceis de investigar por diversos autores (AFONSO, 

2006; FLICK, 2009; TRIVIÑOS, 2009; CHIZZOTTI, 2010; BOGDAN & BIKLEN, 2013; 

LÜDKE & ANDRÉ 2013; YIN, 2014; RICHARDSON, 2017), pois, o imperativo da realidade 

é normatizado por aspectos morais, éticos e políticos, nas quais se desdobram diversas variáveis 

(BOGDAN & BIKLEN, 2013). Além disso, os seus elementos constituintes podem ser 

semelhantes a outras pesquisas e a outros contextos, mas são, ao mesmo tempo, únicos e 

particulares (FLICK, 2009). “[...] não é uma coisa que existe e que pode ser descoberta: ela é 

construída” (LÜDKE & ANDRÉ, 2013, p.18).  

É fundamental a aproximação do pesquisador ao contexto do objeto ou fenômeno 

pesquisado (DEMO, 2011). Afim de contemplar essa proposição foi realizada uma imersão do 

pesquisador como observador no campo de pesquisa, que durou um bimestre letivo. Essa ação 

foi necessária para compreender a dinâmica da sala de aula, como interagiam e como 

negociavam significados, o que possibilitou nossas análises sobre as práticas que eram 

compartilhadas na sala de aula pelo grupo. Para Flick (2009) e Chizzotti (2010), o indivíduo 

observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 

atribuindo-lhes um significado. O objeto de investigação não é um dado inerte e neutro – está 

possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

3.2 O contexto e os participantes da pesquisa 

 

3.2.1 A escola investigada 

 

A presente investigação foi desenvolvida em uma escola pública estadual de ensino 

médio profissional26 pertencente a região do Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará, distante 

cerca de 400 Km da capital, Fortaleza. A referida instituição, assim como as demais desse 

modelo, oferece aos alunos que concluíram o ensino fundamental a matrícula única para o 

                                                             
26 As informações sobre as “Escolas de Educação Profissional – EEEP”, são de responsabilidade da Secretaria de 

Educação do Estado do Ceará – SEDUC – CE e encontram-se dispostas no seguinte endereço eletrônico: 

https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br 



60 
 

ensino médio e formação técnica, por isso, funciona em tempo integral, das 7 às 17 horas.  A 

sua capacidade máxima é de 540 alunos.  

Dentre os fatores que justificam a escolha dessa instituição pode-se mencionar a política 

instituída a médio e longo prazo, na qual todas as escolas do Estado do Ceará serão de tempo 

integral. O que reveste de relevância situar uma investigação nesse modelo de ensino, pois ainda 

não está ainda claro quais os possíveis desdobramentos desse projeto para a aprendizagem dos 

alunos. Essa premissa, também corrobora para investigarmos o desenvolvimento de práticas 

argumentativas em aulas de Química.  

 

3.2.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

Os primeiros contatos com a escola foram realizados junto à equipe diretiva para a 

apresentação da proposta. Logo, que foi acordado com a direção um período específico para 

que o pesquisador pudesse emergir nesse ambiente durante o 4º bimestre letivo. Em um segundo 

momento, realizados os contatos com o professor de Química, objetivando conhecer as suas 

práticas pedagógicas, suas dificuldades e necessidades. Verificou-se certa abertura por parte do 

professor.  Tal disponibilidade nos possibilitou apresentar nossa proposta de investigação, bem 

como a metodologia a ser adotada para a coleta de dados em suas aulas. Sendo sugerido pelo 

professor uma turma de 2º ano do ensino médio profissional para a realização da pesquisa27.  

Essa turma era composta de 35 alunos, 21 do sexo feminino e 14 do sexo masculino, 

com idade de dezessete a dezoito anos. Sendo que no período de observação, as faltas dos 

estudantes eram quase inexistentes. As aulas de Química eram conduzidas uma única vez por 

semana, perfazendo o total de duas aulas consecutivas, que ocorriam após o primeiro intervalo 

da escola, iniciando às 09h.30min até 11h:00min.  Outro aspecto referente à caracterização da 

sala de aula e suas relações, é o fato dos alunos ocuparem carteiras distribuídas em formato de 

uma semicircunferência, possibilitando maiores interações nas aulas em direção à negociação 

de novos significados, sem descaracterizar a importância do professor com articulador desse 

processo. 

A participação do pesquisador em sala de aula preconizou uma relação de neutralidade 

com os alunos e o professor, todavia, cabe ressaltar que colaboramos com o planejamento das 

                                                             
27 Nessa turma o professor foi escolhido entre os professores para se tornar o “diretor da turma”, cujo objetivo é 

intensificar o acompanhamento dos alunos na sua rotina escolar e no seu desenvolvimento pessoal. 
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aulas do professor ao promovermos um encontro formativo28 sobre o potencial da 

problematização experimental. Esse momento foi repleto de significados e trocas de 

experiência, constituindo-se como uma reflexão pertinente para o desenvolvimento de aulas 

que favoreçam o desenvolvimento de interações entre os alunos e o professor, e por 

conseguinte, o processo argumentativo. 

Ademais, seguindo o conceito de “validade como contabilidade reflexiva” de Flick 

(2009) priorizamos nesta pesquisa, as questões éticas, ou seja, ressalta-se que todos os 

participantes dessa pesquisa; alunos, professor e responsáveis legais da instituição e dos 

menores, foram instruídos antecipadamente sobre os objetivos, riscos e benefícios inerentes à 

participação neste estudo. De modo, que, o pesquisador se responsabilizou por manter a 

confidencialidade das identidades dos participantes, conforme explicitado nos termos de 

consentimento (Apêndices A, B, C, D). Além disso, o pesquisador firmou um termo de 

responsabilidade sobre todos os gastos da pesquisa (Apêndice G), bem como, solicitou o 

consentimento para o uso de áudio coletado, durante o processo de investigação (Apêndice E). 

Ademais, comprometeu-se em guardar por 5 anos todos os dados obtidos em campo (Apêndice 

F). 

 

3.3 O recorte de aulas analisadas: alguns aspectos 

 

Observou-se o desenvolvimento de vinte aulas de um professor no quarto bimestre 

letivo de 2018. Nessa sequência de aulas foram abordados os conteúdos de soluções e 

concentrações, termoquímica e cinética química. Esse último assunto foi escolhido para a 

constituição dos nossos dados, em razão do uso da experimentação pelo professor, o que 

coaduna com os objetivos traçados pela pesquisa.  

As aulas de cinética química ocorreram em dois momentos, sendo que cada um 

contemplavam duas aulas conjugadas percorrendo o tempo de 1h:40min. O primeiro momento 

aconteceu no dia 23/11/2018 e o segundo no dia 03/12/2018. O tópico escolhido para ser 

abordado nessas aulas foram os conceitos ligados a velocidade das reações químicas, cujos 

desdobramentos foram relacionados ao tema “conservação dos alimentos”.  Para tanto o 

professor planejou a discussão compartilhada de textos imagéticos, a realização da discussão 

                                                             
28 Esse encontro formativo contou com a participação de dois membros do grupo de pesquisa “Parênklisis” do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus de Pau dos Ferros. 
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de uma atividade experimental em casa29, e sua respectiva discussão na sala de aula. O 

detalhamento dessas atividades é apresentado a seguir: 

 

3.3.1 Primeiro momento – roda discursiva de conhecimentos prévios 

 

No dia 23/11/2018 o professor propôs aos alunos se dividiram em seis grupos 

espontaneamente, sendo cinco grupos de seis integrantes e um grupo de cinco integrantes. A 

atividade iniciou com a leitura e posterior discussão de vários textos imagéticos ligados a 

conservação dos alimentos. A organização das imagens apresentava-se com uma linguagem 

acessível aos estudantes, com bastante cores, resolução e tamanho adequados. Cabe ressaltar 

que a sala foi disposta de modo que os alunos ficassem disposto em seis rodas de leitura dos 

textos e posteriormente passaram a formar apenas uma roda para a discussão.  

Essa ação docente vai de encontro ao pressuposto de que a construção do conhecimento 

só ocorre em conjunto, na qual a responsabilidade pela aprendizagem não se concentra na figura 

docente, mas no compartilhamento de informações e significados da palavra com a comunidade 

em sala de aula.  Tal propósito pedagógico era comum naquela sala de aula, sendo frequente 

que os alunos fossem instigados a apresentarem suas ideias e o seu raciocínio que são 

entendidos como primordiais para a apropriação de novos saberes.  

Esse momento foi compreendido como a delimitação dos conhecimentos prévios dos 

discentes, e mostrar que o professor conceber o ato educativo através da aproximação com a 

própria realidade. Dentre as questões norteadoras utilizadas pelo professor após a leitura do 

texto destaca-se as seguintes: 1) Por que sentimos fome? Por que precisamos nos alimentar? 2) 

Do que os alimentos são constituídos? 3) Por que os alimentos se degradam? Que processos ou 

substâncias podem ser utilizadas para retardar esse processo? 4) Você acha importante o uso de 

aditivos alimentares? Dentre os alimentos que vocês consomem, quais vocês acham que contém 

a presença de aditivos químicos?  

Essas indagações buscaram levar o aluno a perceber as vozes presentes no texto e 

inclusive superar o seu caráter informativo. Por isso, na condução do debate, o professor 

utilizou de paradas frequentes para destacar a voz dos estudantes e oportunizar a exposição dos 

seus pontos de vista, que por sua vez, se constituíram como um momento repleto de significados 

acerca das opiniões e atitudes dos alunos.  

                                                             
29 O experimento utilizado pelo professor foi adaptado dos experimentos originais de Lima et al. (2000), cujo texto 

encontra-se disponível na íntegra no Anexo A.   
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Em seguida, o educador negociou com os estudantes a realização de um experimento 

que deveria ser levado para casa, montado e observado durante três dias. O experimento 

consistiu em deixar um pedaço de carne bovina crua em cinco diferentes condições e assim 

observar os fatores que influenciam para a sua conservação, conforme o Quadro 3 

 

QUADRO 3: As condições experimentais da pesquisa com a carne 

Alimento Condições em cada sistema 

Pedaço de carne bovina crua 

Imersa em água 

Imersa em água e sal 

Sal 

Imersa em óleo 

Exposta 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O Quadro 3 sintetiza às condições solicitadas pelo professor para serem pesquisadas 

pelo alunado, às quais foram devidamente explicadas em relação a sua montagem, bem como 

retiradas de dúvidas. O docente incentivou dos discentes a fazerem o registro por escrito das 

suas observações durante três dias, indicando as mudanças perceptíveis em cada sistema. Outra 

orientação foi estabelecer uma correlação do experimento ao conteúdo que seria estudado nas 

no próximo capítulo do livro didático, que trataria sobre a cinética química das reações.  

Além disso, foi entregue aos alunos três questionamentos discursivos para que os alunos 

respondessem com base nas suas observações, às indagações eram respectivamente: 1) O que 

aconteceu com o pedaço de carne bovina crua em cada uma das condições em que ele foi 

colocado? 2) Em qual dos sistemas pedaço de carne bovina crua estragou mais rápido? 3) 

Comparando os sistemas, qual a melhor condição para conservar o pedaço de carne bovina 

crua?  

 

3.3.2 Segundo momento – O que aconteceu com o pedaço de carne bovina crua?  

 

Após a realização de cada experimento pelos alunos no decorrer da semana, foi realizada 

na aula seguinte no dia 03/12/2018, uma discussão, tendo o pesquisador como mediador do 

processo, sobre os resultados dos experimentos obtidos e a confrontação das previsões 
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propostas por eles; a fim de contribuir para o entendimento e proposição de explicações para a 

questão problema. Em cada momento de discussão entre os alunos, o professor propôs novas 

questões para auxiliar os alunos na organização de suas ideias de forma a compreenderem 

melhor o problema estudado. O uso desses momentos de discussão e apresentação de ideias, 

durante a atividade investigativa teve como finalidade utilizar a capacidade dos alunos em fazer 

o vínculo entre o conhecimento científico, os novos conceitos e a associação desses com os 

seus conhecimentos prévios. 

 

3.4 A coleta de dados e as ferramentas 

 

Para a coleta de dados no ambiente investigado utilizou-se essencialmente de gravações 

em áudio das aulas, com posteriores transcrições dos diálogos dos educandos e do educador.  

Esse procedimento facilita a observação das ações e significados dos participantes durante o 

desenvolvimento de uma aula.  As transcrições respeitaram “tanto quanto o possível, a forma 

em que estes foram registrados” (BOGDAN & BIKLEN, 2013, p. 48).  

De modo, que optamos em utilizar da análise do discurso (CASSANO, 2003; BLOOME 

& CLARK, 2006; REX, 2006; GEE, 2010; LEITÃO, 2011; McNEILL, 2011; EVAGOROU & 

OSBORNE, 2013) como uma lupa para compreender o desenvolvimento das práticas 

argumentativas nas aulas de experimentais de química. Segundo Gee (2011), esse tipo de 

escolha desdobra-se em três formas de atuação: informa, age e constitui a identidade. 

Relacionando o ensino de “ciência como prática”, supomos justamente a participação do 

docente no discurso dos discentes em atividade experimentais. Ademais, valorizar as práticas 

discursivas na construção do conhecimento é reconhecer também, que através da “interação 

verbal, o significado é negociado, co-construído por vários interlocutores e por uma conexão 

social e histórica que formam um interdiscurso. O que ratifica a concepção que a ciência é mais 

do que uma forma científica do pensamento, está atrelada a conceitos e fatos, e sobretudo, ao 

contexto dos sujeitos.  

Por isso, ao transcrevermos os discursos dos sujeitos participantes da pesquisa 

procuramos ser totalmente fiéis às suas falas, sem substituição de termos por sinônimos. 

Também, optamos por não priorizar os dialetos na pronúncia e os erros de concordância ou das 

diferenças existentes entre a linguagem oral e escrita, já que eles não são o foco do nosso 

trabalho. Foi realizado apenas pequenas correções de ortografia ou gramaticais. Já em relação 

aos diálogos que não tinham relação com o objetivo da pesquisa não foram transcritos. 

Reiteramos ainda, que escolhemos não contemplar os aspectos não-verbais do processo 
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interativo, embora reconheçamos a sua importância e valor.  

Assumindo a perspectiva de Ferraz (2015) organizamos as transcrições discursivas em 

episódios de ensino, nos quais é dado destaque aos momentos mais proeminentes dos sujeitos 

ao promoverem o desenvolvimento de um debate acerca do experimento proposto. Seus 

discursos foram organizados de acordo com o Quadro 4: 

 

QUADRO 4: Modelo para a transcrição dos discursos dos sujeitos 

Sujeito Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas 

do Educando 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Para orientar o leitor explicitamos os sentidos que atribuímos aos itens presentes no 

quadro. Na primeira coluna é informado o sujeito que profere o discurso, cujo enunciado se 

encontra disposto na segunda coluna, de forma cronológica. Cabe ressaltar que optou-se por 

não identificar os nomes dos participantes a fim de preservar a sua identidade. As demais 

colunas compreendem os itens de análise, e embora possam parecer desarticuladas, existe um 

forte elo que sustenta a ligação desses itens, que é o objetivo de responder às questões propostas 

por essa pesquisa com maior especificidade.  

Isto é, vislumbrar os “propósitos epistêmicos do educador” (SASSERON, 2013; 

FERRAZ, 2015; FERRAZ & SASSERON, 2017), em instaurar e conduzir o processo 

argumentativo em uma atividade experimental.  Concomitante, a investigação dos elementos 

constituintes do discurso dos alunos através do padrão argumentativo de Toulmin (2006) e as 

diversas formas de ação, atitude e pensamento do alunado durante o seu engajamento em 

atividades com resoluções de problemas em sala de aula (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

RODRÍGUEZ & DUSCHL, 2000). 

Após a primeira leitura e categorização dos dados, estes foram discutidos e analisados 

conjuntamente com membros do grupo de pesquisa Parênklisis. Nas transcrições discursivas 

poderão apresentar-se suprimidas para aumentar a fluidez da leitura indicadas pelo sinal gráfico 

“[...]”. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apresentaremos neste capítulo a análise de cunho qualitativo das aulas de Cinética 

Química, buscamos expor as análises e interpretações da argumentação que surgiu e se 

desenvolveu durante as aulas aplicadas pelo professor investigado.  

 

4.1 Primeiro momento – roda discursiva de conhecimentos prévios 

 

Os desdobramentos cursivos após a leitura do texto são apresentados sinteticamente em 

quadros representativos. O primeiro Quadro 5 trata sobre um questionamento docente acerca 

da importância dos alimentos para a sobrevivência do ser humano, os seus desdobramentos 

podem ser visualizados a seguir.  
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 QUADRO 5: Episódio 01 – “A necessidade dos seres vivos recorre aos alimentos” 

  

Sujeito Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor “Por que sentimos fome? Por que precisamos nos alimentar?” 
Proposição de 

problema 
  

Aluno 35 

“Nós, sentimos fome, por conta que precisamos de energia [...] e nos alimentos encontramos 

uma fonte rica de substâncias energéticas, que ajudam a manter o funcionamento do nosso 

organismo [...], a água, que está presente nos alimentos contribui para regeneração de tecidos 

[...] para nossas unhas e cabelos [...] os alimentos são como combustíveis! [...] a fome é então, 

um sinal enviado pelo nosso cérebro para o nosso corpo [...] é uma espécie de alarme que nossa 

reserva de energia está baixa, assim sentimos vontade de comer [...] os alimentos são fontes de 

energia, como a gasolina que usamos em nossas motos, ela é que faz o nosso motor funcionar!”. 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Conclusão 

Definição 

 

Causalidade 

 

Apelo à analogia 

 

Consistência com outro 

conhecimento e com 

experiência 

Aluno 22 

“A fome consiste num botão de alerta, [...] no qual o organismo precisa de nutrientes e energia 

[...] eles são encontrados nos alimentos, que podem ser tanto de origem vegetal como animal. 

Isso permite a manutenção das nossas células da nossa sobrevivência [...] e de outros seres 

vivos. [...] enquanto desperdiçamos comida e alimentos, existem pessoas passando fome, é 

preciso mudar de atitude [...] esse desperdício de recursos naturais é muito sério, porque o meio 

ambiente sofreu agressões para produzir em tanta quantidade. A mudança deve começar na 

nossa casa [...] com pequenas atitudes. É com elas que surgem as mudanças, é com o próprio 

exemplo [...], cada um fazendo a sua parte, que podemos construir um grande resultado. 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

 

Apelo à analogia 

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

Aluno 13 

“Sentimos vontade de comer porque nos alimentos existem nutrientes e outras substâncias, 

como a água, e as vitaminas que ajudam a regular o nosso sistema imunológico e digestivo, 

por exemplo [...]. A fome é uma ação natural do nosso corpo e de outros animais, é um alerta 

da nossa mente [...], que estamos precisando de energia e matéria [...] para mantermos nossas 

funções vitais [...] crescimento, locomoção, reprodução, entre outras”. 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

 

Apelo a exemplo 

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

Aluno 19 

“[...]o desperdício ocorre na utilização errada dos bens naturais [...] acabamos por comprar 

mais do que precisamos e ajudamos no desperdício [...] pois, compramos mais do que 

precisamos [...] somos incentivados a comprar mais e mais [...] a própria indústria tem culpa 

nisso [...] Acho que o grande problema é a falta de conscientização”. 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 
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O Quadro 5 descreve vários discursos do alunado em torno do propósito epistemológico 

proposição de problema, o qual é utilizado pelo professor como mecanismo de obter discussões 

do ponto de vista do conhecimento em construção da argumentação dos alunos. Assim foi 

inquirido o motivo do ser humano sentir fome e por conseguinte a sua necessidade em se 

alimentar.  

O aluno 35, utilização da operação de definição com consistência de experiência e com 

outros conhecimentos para salientar que a fome é uma ação natural dos animais e consiste numa 

busca por energia e matéria para a manutenção das suas funções. Além disso, o aluno recorre a 

um apelo à analogia para comparar os alimentos a gasolina e por conseguinte o corpo de ser 

humano ao um veículo. Esse argumento é visto como plausível pelo aluno 22, que ratifica com 

em um apelo à analogia, na qual a fome consiste num botão de alerta para repor as energias do 

corpo. O que é enfatizado através de uma operação de plausibilidade através do aluno 13 ao 

recorrer a um apelo ao exemplo, destacando que existe um efeito e portanto, uma causalidade 

entre a absorção dos alimentos e a manutenção das funções do corpo, como crescimento, 

locomoção e reprodução.  

Ademais o aluno 19 suscita que a compra desenfreada de alimentos e acaba por 

contribuir para o desperdício e por isso, carece ser evitado. E por isso, o aluno 22 revela a 

necessidade da reflexão acerca do desperdício alimentar, o aluno sugere que pequenas 

mudanças no cotidiano podem favorecer uma grande mudança. Com essas palavras, 

percebemos que os alunos conseguem desenvolver as operações epistemológicas de 

plausibilidade, causalidade e consistência com experiência e com outros conhecimentos, pois 

avaliaram e concluíram que a fome é um mecanismo de obtenção de energia, e o seu desperdício 

é questão relevante para a sociedade. Visualizamos uma preocupação que não se limitam 

somente a discussão de ideias de um texto, mas, consegue ultrapassar as paredes da sala de aula.   

Agrupando os principais discursos do Quadro 5, é possível organizar um layout básico 

para esquematizar o argumento “a necessidade dos seres vivos recorrerem aos alimentos”. O 

qual é descrito pela Figura 5, no qual podemos visualizar claramente os componentes da 

asserção proferida pelo alunado em resposta à pergunta do professor. Frisamos que se trata de 

uma adaptação.  
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FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A asserção da Figura 5, de que os seres vivos sentem fome e recorrem aos alimentos 

evidencia que os estudantes haviam compreendido corretamente a interação de 

complementaridade, pois além de fazer passar dos dados à conclusão, apresentou-se uma 

justificativa que se baseava nos arcabouços teóricos da biologia. O professor, por sua vez, em 

seu papel de articulador do processo buscava essas informações pertinente nas falas dos alunos 

e por isso, o propósito retomada de ideias foi alcançado. O estabelecimento dessas relações é 

essencial para o prosseguimento da discussão em desenvolvimento. Compreender esses 

aspectos relacionados aos alimentos não é trivial.  

Todavia, notamos a ausência do propósito avaliação de ideias, como seria esperado em 

uma aula corriqueira. Esse posicionamento poderia indicar que o professor avaliou 

positivamente a contribuição dada. Além disso, os discursos discentes não possibilitaram um 

layout completo, contudo podemos perceber que o argumento está bem estruturado e expõe de 

maneira bem coerente e coesa o conhecimento do alunado. 

Na continuidade da discussão, o docente buscou promover a organização dessas 

informações e o direcionamento das discussões para o âmbito da química. Para tanto, o 

educador utilizou-se novamente da estratégia retomada de ideias associada a proposição de 

problema para indagar os discentes acerca da composição dos alimentos. Os pontos de vista dos 

alunos, podem ser vislumbrados no Quadro 06: 

 

 

 

Os seres vivos sentem fome e 

recorrem aos alimentos (D). 

Já que sentem a necessidade de encontrar energia para a manutenção das 

funções do seu organismo (W). 

 

Assim, a absorção dos alimentos corrobora para 

suprir a necessidade de energia e por conseguinte, 

para a manutenção das funções de crescimento, 

locomoção e reprodução dos seres vivos (C). 

 

FIGURA 4: Layout do argumento - “a necessidade dos seres vivos recorrerem aos alimentos” 
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QUADRO 6: Episódio 02 – “Do que os alimentos são constituídos?” 

 

Sujeito Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor “Do que os alimentos são constituídos?” 

Retomada de 

ideias 

 

Proposição de 

problema 

  

Aluno 13 

“Os alimentos são constituídos de substâncias química, que formam cada alimento de um jeito 

diferente, não existindo nenhum alimento igual ao outro. [...] pois a quantidade de elementos 

químicos usados é diferente. [...] essas substâncias são principalmente o carbono, o hidrogênio 

e o oxigênio [...] que juntos estão em todos os alimentos, mas em quantidades diferentes”. 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Apoio 

 

Conclusão 

Definição  

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

Aluno 03 

“É sim! Os alimentos se formam através de substâncias químicas muito importantes para os 

seres vivos, que formam as proteínas, os carboidratos, os lipídios e as vitaminas, que 

desempenham várias funções no nosso organismo. [...] geralmente, o valor do percentual dessas 

substâncias é indicado nos rótulos de produtos que compramos.”. 

 Justificativa 

Plausibilidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

Aluno 22 

“Outras substâncias que formam os alimentos é a água, os minerais e as fibras, que são 

essenciais para a vida no nosso planeta [...] e são importantes para regular nosso corpo, pois 

nos dá energia andar, correr e falar”. 

 
Qualificador 

Modal 

Plausibilidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

Aluno 29 

“Os alimentos são constituídos por substâncias essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento dos seres vivos. Essas substâncias fortalecem nossa pele, cabelos e até mesmo 

nos protegem de algumas doenças [...] mas também tem aqueles alimentos industrializados, 

que tem muita gordura, açúcar e sal que fazem grande mal a nossa saúde. [...] por isso, a 

importância de alimentos comermos naturais”. 

 

 

Conclusão 

 

Refutação 

Plausibilidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019).
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No Quadro 06, o aluno 13 estabelece uma operação de definição com consistência com 

experiência e outro conhecimento, ao descrever que são as substâncias químicas responsáveis 

pela formação e origem de cada alimento, estes que por sua vez são constituídos em proporções 

diferentes desses elementos, não existindo portanto, nenhum alimento igual ao outro. A 

exposição é aceita pelos alunos, de forma que alguns fazem complementações e efetuam um 

movimento de plausibilidade ideias apresentadas, cujos desdobramentos evocam argumentos 

que apresentam consistência com experiência e outro conhecimento. É o caso do aluno 22, 

enfatiza que podemos encontrar nos alimentos água, minerais e fibras, que são importantes para 

regular o organismo dos seres vivos e favorecer o desempenho de algumas como correr e falar.  

Todas essas substâncias originam componentes importantes para o funcionamento de 

organismo (fortalecimento da pele, dos cabelos e também sistema imunológica), que são as 

proteínas, os carboidratos, os lipídios e as vitaminas, salientam o aluno 03 e o aluno 29. 

Todavia, existem alguns alimentos que são industrializados, que possuem compostos com 

gordura, açúcar e sal, que representam um perigo pra saúde. Daí é suscitado pelo aluno 22, a 

importância do consumo de alimentos naturais. Além disso, é mencionado é dado uma dica 

para conferir o percentual das substâncias alimentos industrializados através do seu rótulo. 

Organizando alguns dos discursos do Quadro 6, temos o layout do argumento “do que 

os alimentos são constituídos?”, conforme explicitado na Figura 6. 
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FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Notamos que a asserção apresentada na Figura 6, pela qual as substâncias químicas são 

responsáveis pela formação dos alimentos mostra que o alunado se apropriou de diversas 

informações em caráter científico, pois evidencia relações entre dados, justificativa, apoio, 

qualificador modal, conclusões e refutação. Dentre os elementos desse argumento, estão em 

maior destaque as informações referentes à justificativa, (W – As substâncias presentes nos 

alimentos originam componentes importantes para o funcionamento de organismo), ao apoio 

(B – Tais como as proteínas, os carboidratos, os lipídios e as vitaminas) e a refutação (R- A 

menos, que os alimentos sejam ricos em compostos como a gordura, o açúcar e o sal)  

Assim, com base em nossa interpretação do layout, é possível destacarmos que situações 

argumentativas são desenvolvidas através de uma prática docente que visa explorar a 

participação dos alunos, não fornecendo respostas prontas, mas que possibilite a construção de 

argumentos pelos alunos. 

Tendo em vista esses argumentos, o educador direcionou o debate através da 

delimitação de condições novas, para que os educandos pudessem expor os motivos que 

favorecem o processo de degradação e também os mecanismos que podem retardar esse 

processo. As manifestações advindas desse propósito são expostas no Quadro 7. 

 

As substâncias químicas são 

responsáveis por formar os 

alimentos (D). 

As substâncias presentes nos alimentos 

originam componentes importantes para o 

funcionamento de organismo (W). 

 

 

Assim, os alimentos são essenciais para 

a vida (C). 

Tais como as proteínas, os carboidratos, os 

lipídeos e as vitaminas (B). 

 

 

A menos, que sejam ricos em 

compostos como a gordura, 

açúcar e sal. (R). 

Logo, são importantes para regular 

nosso corpo, pois nos dá energia 

andar, correr e falar”. (Q) 

 

 

FIGURA 5: Layout do argumento – “do que os alimentos são constituídos?” 
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QUADRO 7: Episódio 03 - “O processo de deterioração dos alimentos” 
 

Sujeito Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor 
“Por que os alimentos se degradam? Que processos ou substâncias podem ser utilizadas para 

retardar esse processo?  

Delimitação de 

condições 
  

Aluno 03 

“Os alimentos se estragam, porque têm um tempo de vida curto, e podem ser contaminados 

pela ação natural de microrganismos e insetos. Para conservar os alimentos precisamos mantê-

los em ambiente desfavorável para esses microrganismos e insetos. Podemos armazenar os 

alimentos por exemplo, dentro da geladeira, que com sua baixa temperatura ajuda a preservar 

o alimento. [...] temos que evitar também o calor e luz e devemos higienizar os alimentos e 

suas embalagens antes de armazená-los para evitar a contaminação de bactérias que estragam 

o alimento”. 

 

Dados 

 

Justificativa 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

 

Apelo a exemplo 

Aluno 10 

“É por conta de efeitos naturais [...] como a ação da temperatura, da umidade, a pressão [...] e 

também pela ação das moscas e de animais. É preciso abrigar as frutas, verduras e carnes em 

locais secos, limpos e arejados prolongar a vida dos alimentos. [...] já na indústria é feito uso 

de substâncias aditivos nesse processo, eles acabam por modificar os alimentos”. 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

Aluno 29 

“Para que um alimento não se estrague rapidamente pode-se usar o sal nas carnes, o açúcar nas 

frutas, e também a geladeira [...] pois a maioria das bactérias e fungos não gostam dessas 

condições”. 

 Conclusão 
Consistência com 

experiência 

Aluno 34 

“[...] por causa de microrganismos presentes no ar e que utilizam dos alimentos para crescerem 

e se multiplicarem, e que acabam por provocar transformações que estragam o alimento [...] 

isso pode ser retardado com cuidado no seu manuseio e abrigo [...] além disso, pode-se utilizar 

de substâncias que colaboram com essa finalidade, é caso do sal e do açúcar, que funcionam 

como aditivos e retardam esse processo de degradação”. 

 

Qualificador 

Modal 

 

Conclusão 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019).
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No Quadro 7 percebemos que o aluno 03 através do seu discurso concebe a degradação 

como um processo natural para os alimentos, bem como a presença de atividade. Assim, é 

descrito a necessidade de evitar condições que despertam o interesse de agentes externos, é feito 

um apelo a exemplo, pelo qual se identifica a geladeira como um local adequado para guardar 

os alimentos, por conta das suas baixas temperaturas. Ademais, segundo os alunos, deve-se 

evitar a luminosidade e promover a higienização dos alimentos.  

Outros fatores que contribuem para a deterioração dos alimentos, como a umidade e a 

pressão, disse o aluno 10. Além disso, a escolha dos locais para abrigarem os alimentos devem 

seguir parâmetros, como ambientes secos, limpos e arejados. E não obstante, pode-se empregar 

substâncias químicas (aditivos) para preservação dos alimentos, assim como ocorre na 

indústria. É o caso, da utilização do sal e do açúcar, conforme afirmam o aluno 29 e o aluno 34. 

Esse apanhado de argumentos apresenta consistência com experiência e outro 

conhecimento e possibilita identificarmos que os estudantes conseguem reconhecer a presença 

dos conhecimentos químicos, biológicos e da tecnologia no desenvolvimento da sociedade, ao 

frisarem que por meio de substâncias químicas é possível preservar e prolongar a vida útil dos 

alimentos, melhorando assim a qualidade de vida humana.  

De forma análoga, vimos no Quadro 7, que é estabelecido pelos alunos uma asserção de 

justificativa para o processo de degradação dos alimentos, cujo qualificador modal suscita um 

certo grau de força para a conclusão, na qual é destacado que os aditivos são substâncias que 

retardam uma reação, no caso a deterioração. Logo, o propósito do educador levou os 

educandos a refletirem conjuntamente, possibilitando a organização de ideias, e exposição de 

explicações. E por isso, destaca-se a sua postura articulado, todavia, nota-se a ausência de um 

posicionamento de avaliação de ideias acerca das contribuições dos alunos. 

Deste modo, organizando as informações discursivas do Quadro 7, averiguamos que os 

estudantes construíram o seguinte layout do argumento - “o processo de deterioração dos 

alimentos”, de acordo com a Figura 7: 
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FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Após o estabelecimento desse argumento exposto na Figura 7, o professor continua 

lançando perguntas aos alunos, ele prossegue as discussões dando espaço para que outros alunos 

explorem as relações entre a ciência e a tecnologia. Para tanto, utilizou-se do propósito de 

reconhecido de variáveis e questionou aos discentes se eles achavam importante a utilização de 

aditivos nos alimentos e se poderiam citar alguns alimentos que contém a presença dessas 

substâncias e a sua respectiva finalidade. As discussões encontram-se dispostas no Quadro 8: 

 

A deterioração é um 

processo que ocorre 

naturalmente nos 

alimentos (D). 

Já que todo alimento sofrem as 

consequências da atividade de 

seres vivos, da luminosidade, da 

temperatura, umidade e pressão 

(W). 

 

 

Pode-se utilizar de substâncias para interferir 

no processo de deterioração, como por 

exemplo, os aditivos (Q). 

 

Assim, os aditivos possuem a 

capacidade de retardar a velocidade de 

degradação dos alimentos (C).  

 

 

FIGURA 6: Layout do argumento - “o processo de deterioração dos alimentos” 
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QUADRO 8: Episódio 04 – “O uso dos aditivos nos alimentos” 

 
(Continua) 

 

 

Sujeito 
Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor Você acha importante o uso de aditivos alimentares? 
Reconhecimento de 

variáveis 
  

Aluno 09 

“Sim, pois é uma forma de fazer com que o alimento tenha mais durabilidade e permite 

que o queijo, por exemplo, prolongue a sua vida útil e não seja desperdiçado 

rapidamente”. 

 

Dados 

 

Conclusão 

 

Causalidade 

 

Apelo a exemplo 

 

Consistência com 

experiência e com outro 

conhecimento 

Aluno 22 
“Eu acho os conservantes o aditivo mais importante, pois sem ele os alimentos 

estragavam muito rápido, havia muito desperdício. 
 

Dados 

 

Conclusão 

 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência 

Aluno 27 

“É muito importante, pois o conservante permite que o alimento não se estrague 

rapidamente o que evita o desperdício. Os conservantes, são um tipo de aditivo que 

atuam de maneira a retardar a velocidade do processo de apodrecimento”. 

 

Justificativa 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento  

Aluno 29 

“Existem vários tipos de aditivos cada um pode atribuir ou realçar uma característica 

diferente aos alimentos. [...] os conservantes consistem em substâncias químicas que 

visam conservar os alimentos, sem alterar as suas propriedades físicas, eles são 

importantes, pois possibilitam evitar o desperdício”. 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Conclusão 

Definição 

 

Consistência com outro 

conhecimento 
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(Continuação) 

 

Professor 
“Dentre os alimentos que vocês consomem, quais contém a presença de aditivos 

químicos?” 

Delimitação de 

condições 
  

Aluno 03 
“Nos sanduíches, nas coxinhas, e refrigerantes [...], nos chocolates, nas massas em geral 

[...], bolachas recheadas [...], na margarina, no presunto, a mussarela, na calabresa [...]”. 
  

Consistência com 

experiência 

Aluno 22 
“Nas frutas também, como o tomate e nas hortaliças, já que os aditivos podem ser usados 

desde o cultivo”. 
  

Consistência com 

experiência 

Professor “E ao consumirem tais produtos, vocês já sentiram algum tipo de reação?”. 
Correlação de 

variáveis 
  

Aluno 28 “Não”  Dados 
Consistência com 

experiência 

Aluno 23 “Não”  Dados 
Consistência com 

experiência 

Aluno 15 “Não”  Dados 
Consistência com 

experiência 

Aluno 05 “Não”  Dados 
Consistência com 

experiência 

Aluno 30 
“Não. Mas, tenho uma prima que tem alergia a macarrão instantâneo, por causa dos 

corantes.  
  

Consistência com 

experiência 

Professor “Qual a finalidade dos aditivos, eles fazem mal a nossa saúde?” Avaliação de ideias   

Aluno 20 

“(...) essas substâncias são colocadas para retardar a degradação [...] quando usados em 

excesso e variadamente fazem mal pra nossa saúde, pode provocar doenças como o 

câncer nos seres vivos”. 

 Dados 

Definição 

 

Apelo a exemplo 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Aluno 12 

“O uso dessas substâncias é feito para ajudar na conservação e no melhoramento dos 

alimentos, desde a plantação até a sua colheita até a chegar na nossa casa [...], quando 

são usadas em grande quantidade e durante muito tempo podem dar problemas ao nosso 

corpo”. 

 
Qualificador 

Modal 

Plausibilidade  

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 
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(Conclusão) 

 

Aluno 23 

“São usadas principalmente para ajudar no processo de conservação e beneficiamento 

dos alimentos [...] mas quando utilizadas em proporções exageradas [...] pode provocar 

problemas de saúde”. 

 Conclusão 

Plausibilidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

Aluno 34 

“O grande problema é consumir a vida inteira, de forma regular, essa quantidade massiva 

de química encontrada nos aditivos alimentares, fazendo com que se acumulem no 

organismo”. 

 Conclusão 

Plausibilidade  

 

Consistência com outro 

conhecimento e 

experiência 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 
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Ao responder o propósito do educador, o aluno 09, conforme podemos verificar no 

Quadro 8, que o emprego e o efeito dos aditivos nos alimentos é proporcionar a sua maior 

durabilidade, e por conseguinte que o prolongamento da vida útil, de modo que não seja 

facilmente desperdiçado. Esse argumento é fruto de uma operação de causalidade apresentando 

consistência com experiência e com outro conhecimento. Além disso, o aluno faz um apelo a 

exemplo, quando destaca a possibilidade do uso de aditivos no queijo. 

O aluno 22, o aluno 27 acreditam que o uso de aditivos nos alimentos é um importante 

mecanismo para prolongue a sua vida útil e para evitar o seu desperdício, discurso este que é 

revestido de consistência com experiência. Ademais, o aluno 27 revelando consistência com 

outro conhecimento, nesse caso químico, esclarece que um aditivo possibilita retardar a 

velocidade do processo de degradação. O que é novamente afirmado pelo aluno 29, que destaca 

inclusive a diversidade dessas substâncias, revelando também a sua capacidade de apresentar 

um enunciado que apresenta consistência com outro conhecimento, que vai além do empírico.  

No intuito de descrever, nomear e caracterizar de forma mais profunda esses enunciados 

dos alunos, o professor utilizou da delimitação de condições para indagar ao alunado quais 

alimentos que eles consomem que contém aditivos químicos.  O aluno 03 e o aluno 22 efetuam 

a operação epistemológica de consistência com a experiência para descrever hábitos 

alimentares atrelados a ideia de refeições rápidas e alimentos industrializados.  

Uma vez explicitada essa situação, o educador iniciou um processo de construção e 

correlação de variáveis, ao questionou aos educandos se já tinham sofrido algum tipo de reação 

ao ingerir tais produtos. A maioria dos alunos efetuou a operação de consistência com a 

experiência para negar efeitos contrários, todavia o aluno 30 destaca que um familiar possui 

alergia a macarrão instantâneo, devido aos aditivos. A exposição dessa causa alérgica, 

favoreceu que o docente utiliza-se de uma avaliação de ideias, para questionar aos discentes a 

finalidade dos discentes, e se eles realmente podem fazer mal à saúde. 

O aluno 20 alude a uma definição com apelo a exemplo e consistência em outro 

conhecimento, nesse caso químico, para destacar que os aditivos são substâncias empregados 

para a retardar o processo de degradação. Todavia ressalta que o seu emprego exagerado, pode 

ocasionar perigo a saúde e provocar a manifestação de doenças, como o câncer. 

Essas ideias supracitadas são sustentadas numa operação de plausibilidade pelo aluno 

12, aluno 23 e aluno 34 num desdobramento que expõe consistência com experiência e com 

outro conhecimento. O primeiro acrescenta que o uso de aditivos ocorre desde a colheita dos 

alimentos e reafirma o potencial tóxico dessas substâncias. O segundo destaca que o consumo 

exagerado de alimentos que possuem aditivos favorece problemas de saúde. E finalmente, o 
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terceiro desfecha apontando que as substâncias presentes nesses alimentos são absorvidas e se 

acumulam no organismo dos seres vivos.  

A partir dos componentes discursivos do Quadro 8, temos o layout argumentativo “o 

uso dos aditivos nos alimentos”, exposto na Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A asserção da Figura 8 enfatiza que o alunado utiliza-se de dados acerca do uso dos 

aditivos nos alimentos, para qualificaram, que os aditivos são utilizados para proporcionar o 

prolongamento da vida útil deles (qualificador modal). Como justificativas, é caracterizado que 

os aditivos são substâncias químicas que retardam a degradação, e podem favorecer os 

alimentos com diversas características. Assim, à conclusão enfatiza que os alimentos 

modificados pelos aditivos, podem se acumular no organismo e ocasionar vários problemas de 

saúde. Assim, os alunos explicitaram e delimitaram justificativas e conclusões pertinentes. 

Essas informações somadas aos quadros anteriores permitem afirmar que o alunado 

levantou variáveis importantes entre uma ação básica para a vida, que é a ingestão de alimentos, 

apresentado uma diversidade de saberes e conceitos sobre o assunto. O que corroborou para a 

efetivação das interações na comunidade da sala de aula sobretudo, em razão da abertura 

pedagógica do docente, ao possibilitar que o alunado pudesse expor suas representações e 

opiniões sem interferência e por conseguinte, que tivessem o direito de serem ouvidos.  

O uso dos aditivos nos 

alimentos é feito para 

ajudar na conservação e 

no melhoramento dos 

alimentos (D) 

Já que são substâncias químicas capazes de retardar 

a velocidade do processo de degradação (W1). 

 

 

Os aditivos podem atribui ou realçar uma 

característica diferente aos alimentos (W2). 

 

 

A ingestão regular dos 

alimentos modificados 

pelos aditivos, faz com 

que essas substancias se 

acumulem no organismo 

podem ocasionar vários 

problemas de saúde (C). 

 

 

Assim, os aditivos são 

utilizados para proporcionar 

o prolongamento da vida útil 

dos alimentos (Q). 

 

FIGURA 7: Layout do argumento – “o uso dos aditivos nos alimentos” 
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Essa disponibilidade também contemplou uma ação de estímulo à fala daqueles que 

escutam, para se obter novas respostas. Logo, o professor conseguiu mobilizar a interação dos 

alunos durante todo o debate, o que por sua vez é vislumbrado por Vygotsky (2009) como 

altamente promotor do conhecimento, este que só acontece quando é (inter)mediado pelo outro 

(sujeito).  

Em seguida, o professor negociou com os estudantes a realização de um experimento 

que deveria ser levado para casa, montado e observado durante três dias. Segundo o professor 

essa ação foi idealizada no intuito de compartilhar responsabilidades com o alunado sobre o 

andamento das atividades e da produção de significados nas aulas. O experimento consistiu em 

deixar alguns pedaços de carne bovina crua em cinco diferentes condições e assim observar os 

fatores que influenciam para a sua conservação.   

As condições em que alguns pedaços de carne bovina crua deveriam ser submetidos 

foram os seguintes: a) pedaço carne bovina crua imersa em água; b) pedaço carne bovina crua 

imersa em água e sal; c) pedaço carne bovina crua com sal; d) pedaço carne bovina crua imersa 

em óleo; e) pedaço carne bovina crua exposta 

Ademais, o professor debateu a importância dos alunos registrarem por escrito suas 

observações durante três dias, indicando as mudanças perceptíveis em cada sistema. Além 

disso, passou três questionamentos discursivos para que os alunos respondessem com base nas 

suas observações. As questões eram respectivamente: 1) O que aconteceu com o pedaço de 

carne bovina crua em cada uma das condições em que ele foi colocado? 2) Em qual dos sistemas 

pedaço de carne bovina crua estragou mais rápido? 3) Comparando os sistemas, qual a melhor 

condição para conservar o pedaço de carne bovina crua? Essas indagações deveriam ser 

respondidas e serviriam de base para a aula do dia 03/12/2018, na qual seria feita uma discussão 

sobre os resultados experimentais. 

Essa ação foi idealizada pelo professor no intuito de compartilhar responsabilidades com 

o alunado sobre o andamento das atividades e da produção de significados nas aulas. O que por 

sua vez se configura como ponto de partida para a aquisição de novos saberes e a ampliação 

das relações entre professor e aluno, de modo a edificar de noções de responsabilidade coletiva, 

que pressupõe por sua vez, a superação do individualismo. 
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4.2 Segundo momento – o que aconteceu com o pedaço de carne bovina crua?  

 

Foi proposto uma discussão dos experimentos realizados pelos alunos, no qual o 

professor assumiu-se como articulador desse processo, a fim de contribuir para o entendimento 

e proposição de explicações para o que ocorreu na atividade experimental realizada. Em cada 

momento de discussão entre os alunos, o professor propôs novas questões para auxiliar os 

alunos na organização de suas ideias de forma a compreenderem melhor o problema estudado.  

Esse momento de discussão, apresentação de ideias e interações serão descritos a seguir 

em através de quadros. Inicialmente temos o Quadro 9, que faz um apanhado sobre as 

impressões gerais dos alunos ao realizarem os experimentos, o qual é denominado de “Episódio 

01 – em que condições o alimento estraga mais rápido? 
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QUADRO 9: Episódio 01 – “Em que condições o alimento estraga mais rápido?” 
 

(Continua) 

 

Sujeito Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor 
“Diante dos experimentos formulados por vocês, quais foram as suas impressões gerais 

sobre eles?” 
Retomada de ideias   

Aluno 12 

“[...] durante os experimentos que fizemos, podemos observar diferentes sistemas que 

dependendo das condições envolvidas apresentaram resultados diferentes [...] em que o 

processo de deterioração poderia ocorrer de forma lenta ou rápida.” 

 

Dados 

 

Conclusão 

Consistência com 

experiência 

Aluno 05 

“Com os experimentos podemos observar e comparar a velocidade das reações. De acordo 

com cada condição exposta, podemos identificar o que mais se conservou e o que mais se 

deteriorou.” 

 

Dados 

 

Conclusão 

Consistência com 

experiência 

Aluno 07 
“Os experimentos nos mostraram como alguns fatores podem influenciar na velocidade das 

reações.” 
 

Dados 

 

Conclusão 

Consistência com 

experiência 

Professor 
“Então, diante destes fatos e das análises feitas por vocês: em qual dos sistemas elaborados 

com o alimento – a carne, apresentou maior estado de degradação/deterioração?” 

Reconhecimento de 

variáveis 

 

Correlação de 

variáveis 

  

Aluno 27 

“A carne estava mais estragada foi na exposição direta ao ar, isso acontece por conta da 

ação natural de micro-organismos e bactérias [...], que são atraídos pelo alto índice de água 

encontrada nesse alimento.” 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Apoio 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência e com outro 

conhecimento 

Aluno 31 

“Foi sim! No primeiro dia, a carne apresentou um cheiro muito ruim. E logo depois, 

notamos a alterações na sua cor, notamos que algumas partes da carne apresentavam 

manchas marrons, verdes e brancas [...]. Ao terceiro dia, já era visível a presença de bichos 

e um odor desagradável, [...] o alimento já estava estragado.” 

 Justificativa 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência 
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(Continuação) 

 

Aluno 06 

“Também chegamos nessa conclusão! O sistema mais deteriorado foi o que esteve exposto diretamente 

ao ar. Que se mostrou um ambiente favorável para proliferação e desenvolvimento de micro-

organismos, deteriorando a carne.” 

 Conclusão 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

outro 

conhecimento 

Professor “Todos concordam que a ‘carne exposta ao ar’ foi o sistema no qual a carne se degrada mais rápido?” Teste de ideias   

Aluno 03 “Sim! Nos experimentos que a minha equipe executou, foi o que mais se degradou!”  Conclusão Plausibilidade 

Aluno 25 “Sim! Também chegamos nessa conclusão.”  Conclusão Plausibilidade 

Aluno 10 
“Sim! Provavelmente alguns dos fatores que mais contribuíram para que a carne se estragasse mais 

rápido foi a temperatura e a umidade, e também porque o ar ajuda no desenvolvimento das bactérias.” 
 Apoio 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência 

Aluno 17 

“A carne exposta ao ar apresentou maior degradação [...], mas, o sistema em que a carne foi submetida 

à água também [...]. No primeiro dia, podíamos notar que a consistência da carne começava a se alterar 

– por causa da imersão na água. Depois no segundo dia, a água apresentava-se ‘turva’ com aspecto para 

o branco. No terceiro dia, conseguíamos visualizar melhor a carne, mas ela se apresentava 

esbranquiçada e com um liquido saindo dela, era sangue.” 

 

Dados 

 

Conclusão 

Consistência com 

experiência 

Aluno 01 

“É verdade, o sistema em que submetemos a carne na água, apresentou uma reação bem rápida também, 

com pouco tempo observamos que a carne ficou mais mole, se desmanchando. Depois a mudança de 

cor e por fim, podemos notar a saída de sangue [...], os micro organismos e bactérias se sentem atraídos 

por essas condições!” 

 

Dados 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência 

Professor “Mas, por que isso ocorre?” Teste de ideias   

Aluno 21 
“[...] é que a água ajuda na multiplicação das bactérias, é um ambiente favorável a sua sobrevivência e 

reprodução.” 
 

Justificativa 

 

Apoio 

Consistência com 

outro 

conhecimento 

Aluno 14 
“[...] e se a água já estiver contaminada com a presença de micro-organismos, teremos condições 

propícias para que o alimento tenha uma degradação acelerada.” 
 

Qualificador 

Modal 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

Aluno 07 “[...] mas no outro sistema em que colocamos a água em mistura com o sal, ocorreu algo diferente [...].”  Dados 
Consistência com 

experiência 

Professor “Interessante, o que foi que ocorreu?” 
Delimitação de 

condições 
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(Conclusão) 

 

Aluno 11 
“Na água que tínhamos colocando o sal, a degradação do pedaço de carne demorou mais tempo; só 

no terceiro dia, percebemos que alguma coisa mudou [...] acho que foi porque colocamos muito sal.” 
 

Dados 

 

Conclusão 

Consistência com 

experiência 

Professor 
“Ah! Vocês colocaram muito sal? Então, com o aumento do sal na água, o que ocorreu? E com a 

carne?” 

Reconhecimento 

de variáveis 
  

Aluno 04 

“[...] por termos adicionamos muito sal, aumentamos a concentração, tornando o meio aquoso 

‘hipertônico’ [...]. Assim a água que está na carne tende a ir para o meio mais concentrado, e isso vai 

retardar a reação, já que as moléculas da água vão se encontrar ligadas ao sal [...] dessa forma a carne 

vai se preservar por mais algum tempo, já que o sal diminuiu a velocidade da reação”. 

 

Justificativa 

 

Apoio 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro 

conhecimento 

Aluno 33 

“[...] foi sim! As bactérias e os outros micro-organismos necessitam de água pro seu desenvolvimento 

[...] e por termos, colocado uma grande quantidade de sal na água, tivemos a formação de uma solução 

turva, ‘salmoura’; que não oferece condições para a sobrevivência de bactérias [...].” 

 

Justificativa 

 

Apoio 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência 

Aluno 14 
“[...] dessa forma o sal atua como bactericida, já que é um agente capaz de reduzir a atividade de 

bactérias na água, que poderia deteriorar a carne.” 
 Conclusão 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência 

Aluno 17 

“[...] o sal inibe o crescimento bacteriano e quando misturado na água, forma uma solução que impede 

a ação de micro-organismos, que não encontram condições favoráveis, para se desenvolvem no 

sistema.” 

 
Conclusão 

 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019).
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Nos discursos envolvidos do Quadro 9, inicialmente percebemos que o professor 

recorreu ao propósito epistemológico retomada de ideias para que os alunos fizessem exposição 

dos resultados experimentais realizados em casa. Essa ação consistiu num mecanismo para a 

organização das informações obtidas experimentalmente. Os alunos 12, 05 e 07 por sua vez, 

desvelam a descrição das condições envolvidas nos experimentos e para isso, efetuaram a 

operação epistemológica consistência com experiência, pois trazem explicações acerca dos 

fatos observados e vivenciados. Em seguida, o educador traz para si o discurso e indaga aos 

educandos qual experimento apresentou maior estado de degradação/deterioração da carne. 

Essa ação requer o reconhecimento das variáveis relevantes do fenômeno, de forma que fosse 

apresentado justificativas plausíveis, que contemplassem também a correlação de variáveis, 

tenho em vista que algumas observações acerca dos experimentos foram explicitadas. 

As respostas dos estudantes 27, 31, 06 concluem que a carne apresentou maior estado 

de degradação quando estava totalmente exposta. Dentre as variáveis, destaca-se o fato do 

experimento ter apresentado um cheiro ruim logo no primeiro dia de observação, seguida pela 

mudança de cor e por fim, a presença de seres vivos, os quais “são atraídos pelo alto índice de 

água desse alimento” conforme salienta o aluno o aluno 27. O que torna esse ambiente favorável 

para sua proliferação. Tais explicações contemplam os propósitos do docente e por conseguinte, 

desvela que os discentes efetuaram a operação de consistência com experiência e com outro 

conhecimento, que possibilitaram o estabelecimento de uma relação de causa e efeito do 

fenômeno, favorecendo o desenvolvimento da operação de causalidade.  

Essa discussão dos resultados foi importante para a comunidade da sala e corroborou 

para que o educador estimulasse o grupo a colocar as hipóteses levantadas à prova, o que 

representou um teste de ideias, que estimulou os estudantes a avaliarem os seus argumentos e 

também dos colegas. Cujo desdobramento registrou o estabelecimento de discursos (aluno 31, 

06, 03, 25, 10) que somaram-se em defesa dos anteriores e constituem a chegada de uma 

conclusão conjunta, pois o grupo efetuou uma operação de plausibilidade. 

Na continuação dessas interações, percebemos que o aluno 17 norteou a discussão para 

o experimento em que a carne foi submetida na água. O que foi complementado pelo argumento 

do aluno 01 que registrou que a carne sofreu um processo de perca de consistência física, 

alteração de coloração e abrigo para microorganismos. A revelação desses fatos corrobora para 

a ampliação do argumento inicial do aluno 17 e é próprio da operação de plausibilidade, além 

disso, as explicações situam-se no campo das observações, e por isso apresentam consistência 

com experiência.  Tal proposição foi colocada à prova pelo docente através de um teste de 

ideias, pelo qual o aluno 21 e o aluno 14 descreveram que a água ajuda na “sobrevivência e 
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reprodução” dos seres vivos e por isso a carne em água é um ambiente com “condições 

propícias”. Percebe-se que esse discurso apresenta consistência com outro conhecimento. Além 

disso, o aluno 21 tem as duas ideias avaliadas pelo aluno 14, que corrobora para a ampliação 

do seu discurso, evidenciando assim a presença da plausibilidade.  

Todavia, o aluno 07 descreve que ocorreu efeitos diferentes entre o experimento em que 

a “carne foi submetida na água” e o experimento em que a “carne foi submetida na água com 

sal”, o que apresenta consistência com experiência.  Afim, de explorar o que ocorreu, o 

professor pede para que os estudantes começassem a caracterizar a causa dessa diferença, e por 

isso utiliza-se do propósito de delimitação de condições. O aluno 11, com base na consistência 

com experiência destaca que a degradação do pedaço de carne em água com sal “demorou mais 

tempo” do que a carne submetida apenas na água”. Para auxiliar na verificação dessa hipótese, 

o professor instiga o reconhecimento de variáveis.  

O aluno 04 enfatiza que ao adicionar sal na água aumenta-se a sua concentração e torna-

se o meio aquoso “hipertônico”.  Logo, “a água que está na carne tende a ir para o meio mais 

concentrado”, e isso vai retardar a reação, já que as moléculas de água preferem se ligar ao sal. 

Assim, o sal diminuiu a velocidade da reação. A constituição desse argumento apresenta 

nitidamente conceitos da química e também a sua aplicação, mostrando inclusive seus efeitos, 

nesse caso, a influência do sal na água e a ação desses fatores juntos na carne. O que permite 

destacar que o aluno 04 utilizou-se das operações de definição, consistência com outro 

conhecimento e causalidade.   

Esse entendimento é ainda complementado pelo aluno 33, quando o mesmo usa das suas 

observações para descrever que a grande quantidade de sal na água forma uma solução turva – 

a “salmoura”. Já o aluno 14 e o aluno 17 ressaltam juntos a capacidade do sal em inibir a 

atividade na água. Percebemos então o desenrolar de argumentos que se complementam e 

através da consistência com experiência da operação de plausibilidade. 

Esse conjunto de discursos é marcado por um debate interativo que buscou compreender 

as condições em que a carne se deteriorou mais rapidamente. Agrupando os principais 

argumentos expostos no Quadro 9, é possível organizar um layout, conforme o esquema da 

Figura 9, no qual podemos visualizar os componentes da asserção proferida pelo alunado em 

relação “as condições em que a carne degradou-se mais rápido”.  
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FONTE: Elaborado pelo autor (2019).  

 

A asserção da Figura 9 possibilita o entendimento de que o alunado a partir durante todo 

o episódio retratado no Quadro 9, utilizou de dados à conclusão para afirmar que a exposição 

da carne ao ambiente faz com que a mesma se deteriore mais rápido, mediante a justificativa 

de que a carne exposta apresentou um cheiro desagradável, com posteriores alterações na sua 

tonalidade e a presença de atividade, seguida da intensificação do mal cheiro. Logo, o apoio 

desse argumento está nos fatores temperatura e umidade, além da ação de microorganismos que 

encontram condições para o seu desenvolvimento, dentre elas o índice de água no alimento e a 

presença do oxigênio. 

Ressalta-se que o layout exposto não se apresenta completo, devido à ausência do 

elemento refutador, entretanto é pertinente esclarecer que esse elemento consiste numa 

oposição ao apoio. É ele, que expressa situações e contextos em que o argumento não pode ser 

tomado como válido, o que não é o caso. Assim, na continuação dessas interações, o professor 

direcionou o debate para descrições em maiores detalhes sobre as observações realizadas. 

Separou-se então, os experimentos em casos e comparativos, cujos desdobramentos discursivos 

serão expostos nos próximos quadros. Já o Quadro 10, por sua vez, debateu o papel do sal na 

carne. 

O pedaço de carne exposta 

apresentou maiores efeitos 

degradativos (D). 

Por conta da ação de seres 

vivos que atraídos pelo 

índice de água encontrado 

na carne. (B) 

 

Já que a carne exposta apresentou um cheiro desagradável, com posteriores alterações na 

sua tonalidade e a presença de atividade, seguida da intensificação do mal cheiro (W). 

 

Assim, a exposição da carne ao 

ambiente faz com que a mesma se 

deteriore mais rápido (C).  

 

Por conta da influência da 

umidade e da temperatura. 

(B) 

Por conta da presença do 

oxigênio, que contribui 

para o desenvolvimento de 

seres vivos na carne (B).  

 

 

 

FIGURA 8: Layout do argumento - “as condições em que a carne degradou-se mais rápido”. 
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QUADRO 10: Episódio 02 – “A função do sal na carne” 
 

(Continua) 

 

Sujeito Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor “Qual a função do sal na carne?” 

Retomada de ideias 

 

Proposição de 

problema 

  

Aluno 04 

“[...] o sal é utilizado nos alimentos ao longo da história humana [...], pois suas propriedades 

permitiram ao homem armazenar comida por mais tempo, principalmente em situações de 

escassez, [...] isso tudo por conta das suas propriedades químicas. No experimento, quando 

adicionamos o sal na carne, acabamos por interferir nesse ambiente provocando uma 

desidratação, pois retiramos a água dela, que é um dos motivos para que os micro-organismos 

se instalam. Sem a presença dela, ocorre a perda de interesse em se instalar no alimento [...]. 

Este processo aliado a outras técnicas, como o ‘banho de sol’ pode prolongar por períodos ainda 

maiores a vida útil dos alimentos.” 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Conclusão 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 

 

Apelo a exemplos 

Professor “Então nesse caso, o sal atua como catalisador?” 
Reconhecimento de 

variáveis 
  

Aluno 02 
“Não. Ele faz a função contrária do catalisador, pois ele retarda a velocidade da reação, então 

ele é um inibidor.” 
 

Refutação 

 

Conclusão 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 

Aluno 11 

“[...] o sal ao entrar em contato com a carne retirou a umidade; o seu teor de água; desidratando-

a. Isso, inibiu o crescimento de micro-organismos e bactérias, que não encontraram condições 

favoráveis ao seu desenvolvimento. Aí, a carne pode ser conservada por um período de tempo 

maior.” 

 Apoio 

 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 
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(Continuação) 

 

Aluno 22 

“[...] quando colocamos o sal na carne nos três dias percebemos que ele parecia retirar a umidade 

dela. Era como se o sal se ligasse a água da carne, não permitindo que ela estivesse disponível 

para a ação de seres vivos e também das suas próprias enzimas. O que ajudou a preservar a 

carne, pois conseguimos controlar a umidade.” 

 Apoio 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 

Aluno 30 

“[...] os seres vivos têm interesse em alimentos ricos em água, e o sal retira essa umidade da 

carne. Isso acontece pela ‘pressão osmótica’ e a perca da umidade, o que faz com que o pedaço 

de carne se conserve muito mais, já que impede a proliferação de fungos e bactérias, que 

precisam de umidade para se desenvolver.” 

 Apoio 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 

Professor “O que significa a umidade? E qual a sua importância para os seres vivos?” Avaliação de ideias   

Aluno 22 

“A umidade está relacionada ao teor de água. [...] ela é o principal componente dos alimentos, 

e dos seres vivos, em geral. E, como sabemos a água é muito importante, pois ela permite o 

crescimento dos seres vivos, além de manter toda a vida no planeta.” 

 

Dados 

 

Conclusão 

Definição 

 

Consistência com 

outro conhecimento 

Professor “No que consiste o processo de pressão osmótica?” Avaliação de ideias   

Aluno 30 

“[...] quando adicionamos o sal na carne no experimento, acabamos por interferir nesse ambiente 

[...]. Acabamos por promover uma elevação na concentração de sais. O que fez com que a água 

fosse ‘expulsa’ do pedaço de carne.” 

 
 

Apoio 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 

Aluno 35 

“[...] com a adição do sal aumenta-se a concentração de outros sais presentes na carne, 

aumentando a ‘pressão osmótica’ [...], que favorece a saída da água [...] e inibe os 

micróbios/bactérias, pois as condições não são favoráveis ao seu crescimento [...] e esse 

fenômeno tem grande importância na conservação.” 

 

Apoio 

 

Qualificador 

Modal 

 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 
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(Conclusão) 

 

Professor 
“Então, a carne sofre alterações na sua composição? O que vocês acham que ocorre em relação 

a acidez e o ao pH?” 
Avaliação de ideias   

Aluno 32 
“Quando colocamos o sal na carne, suas moléculas se combinam entre si [...], e a estrutura das 

moléculas da carne é modificada. E isso altera o tempo das bactérias e das enzimas [...].” 
 

Dados 

 

Justificativa 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 

Aluno 11 

“O sal pode modificar a estrutura dos alimentos, porque ele tem o seu próprio nível de acidez, 

quando ele é adicionado em alimentos pode alterar esses níveis [...], o que pode retarda a 

degradação. É por isso que a carne pode ser conservada com o sal, porque ela tem um pH 

diferente da carne.” 

 Apoio 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 

Professor “Certo. Então quando se desidrata a carne, o que acontece?” Retomada de ideias    

Alunos  “Conserva!”  Conclusão Plausibilidade 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019).
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No Quadro 10, primeiramente percebemos que o professor recorre ao propósito 

epistemológico retomada de ideias para que os alunos à luz das discussões anteriores 

respondessem a proposição de problema, isto é, “qual a função do sal na carne?”. Essa 

indagação funcionou como gatilho para que os alunos apresentem resultados mais direcionados. 

O aluno 04 destaca que o sal é usado ao longo da história humana como conservante de 

alimentos e no experimento, ao se adicionar sal na carne, desencadeou-se um processo de 

desidratação nesses alimentos, e falta de água inibe uma futura atividade de seres vivos.  

Além disso, esse “processo aliado a outras técnicas, como o ‘banho de sol’ pode 

prolongar por períodos ainda maiores a vida útil dos alimentos.” Esse argumento é marcado 

pela triagem nas informações, ele vai além da pergunta inquirida e expõe a capacidade do 

discente em generalizar o problema em outros contextos. Por isso, o aluno realizou operações 

de definição, com consistência com outro conhecimento apresentando causalidade e apelo a 

exemplo.  

Diante desse discurso, o professor buscou que os demais estudantes realizassem o 

reconhecimento das variáveis envolvidas no fenômeno e que fossem relevantes para a sua 

construção. Assim, questionou “o sal atua como catalisador?”, que prontamente foi refutado 

pelo aluno 02, quando o mesmo descreve que o sal é “faz a função contrária do catalisador, pois 

ele retarda a velocidade da reação”, então é um inibidor. Esse argumento possui consistência 

com outro conhecimento, nesse caso, com a química. Assim, o aluno 02 estabelece uma relação 

de causalidade, ao concluiu que o papel do inibidor é retarda a velocidade de uma reação 

química. 

Logo o aluno 11, o aluno 22 e o aluno 30 avaliam esse argumento e corroboram para a 

sua ampliação efetuando uma operação de plausibilidade, pela qual é dado destaque 

respectivamente ao que “o sal ao entrar em contato com a carne retirou a umidade” e influenciou 

na “pressão osmótica”. O que significa a retirada do teor de água da carne, que inibe a ação de 

seres vivos e de enzimas. Nessas palavras percebemos a utilização de outros saberes além da 

experiência para justificar os efeitos obtidos nos resultados, assim temos o desenvolvimento 

das operações de causalidade e consistência com outro conhecimento. Essas interações 

argumentativas serviram de base para que o docente fizesse a avaliação de ideias e explorasse 

alguns conceitos e termos usados nas explanações dos estudantes.  

Inicialmente o professor questionar o significado da umidade e a sua importância para 

os seres vivos. O aluno 22 é bem detalhista ao descrever que a umidade relaciona-se ao teor de 

água, que por sua vez, compõe todos os organismos vivos, sendo essencial para a manutenção 

da vida no planeta. Assim, temos o estabelecimento de uma definição com consistência com 
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outro conhecimento, pela qual buscou-se explicitar o significado e a importância da umidade 

através do olhar da ciência. Quando o docente percebeu que a comunidade havia chegado num 

conhecimento comum, promoveu a avaliação de ideias – “no que consiste o processo de pressão 

osmótica?”.  

O intuito dessa ação foi estimular os estudantes a pensarem. O aluno 17 ao responder 

essa interrogação salienta que quando adicionou-se o sal na carne do experimento, interferiu-se 

nesse ambiente, de modo a ocasionar uma elevação na concentração de sais. Cuja consequência 

no entendimento do aluno 35 é o aumento na “pressão osmótica”, o que “favorece a saída da 

água e esse fenômeno tem grande importância na conservação”. Assim temos a utilização de 

fatores que dão coerência ao entendimento do que está sendo discutido, de modo que é 

estabelecido um conceito sobre a “pressão osmótica” e seu efeito. O que revela operações 

epistemológicas de definição, consistência com outro conhecimento e causalidade. 

Mediante essa exposição o educador utiliza-se propõe que os alunos articulem mais 

informações relevantes nos seus argumentos. Assim, questiona em tom de avaliação de ideias 

- “então, a carne sofre alterações na sua composição? O que vocês acham que ocorre em relação 

a acidez e o ao pH?” O aluno 32 destaca que ao colocar o sal na carne, a estrutura do alimento 

foi modificada e isso alterou o tempo para que os seres vivos possam se reproduzir e se 

desenvolver. O que também é enfatizado pelo aluno 11, quando o mesmo argumenta que o sal 

pode modificar a estrutura dos alimentos, como a sua própria acidez, ele pode alterar os níveis 

de pH da carne, e retarda a degradação. O que revela operações epistemológicas de consistência 

com outro conhecimento e causalidade. 

E por fim, já que, foram explicitadas e delimitadas todas as variáveis envolvidas e a 

construção de relações entre elas, o professor conclui fazendo uma última retomada de ideias e 

questiona “quando se desidrata a carne, o que acontece?”, os alunos respondem que “conserva”, 

essa afirmação de seu próprio conhecimento, é característico da operação epistemológica de 

plausibilidade. 

Analisando o conteúdo das interações argumentativas expostas, visualizamos a 

coerência de informações, pela qual os discentes vão além da exposição de algum dado 

lembrado ou de cunho memorístico. É possível constatar o levantamento e a delimitação de 

variáveis pelos alunos e também a aplicação e o entendimento de conceitos que extrapolam os 

seus saberes prévios.  

Numa análise do padrão de argumentos desenvolvidos pelos alunos no episódio exposto 

no Quadro 10, percebe-se, que o alunado obteve os dados necessários para justificar a conclusão 

de que o sal atua como inibidor na reação de degradação da carne.  Certamente, porque ocorre 
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o processo de pressão osmótica, a desidratação, e a mudança de pH da carne. Essa colocação 

caracteriza-se como um qualificador modal que concede força à conclusão encontrada pelos 

estudantes. Como apoios de autorização dessa alegação, é enfatizado que o sal com seu nível 

de acidez pode alterar a acidez da carne e afetar o desenvolvimento das suas enzimas e da 

atividade microorganismos. Além disso, é enfatizado que a adição de sal eleva a concentração 

dos sais na carne, e ocasionando uma pressão osmótica na qual a água é “expulsa” do alimento, 

que fica desidratado, e inibe novamente a atividade no alimento. 

Assim, estruturado os elementos discursivos do Quadro 10 podemos visualizar na 

Figura 10, o layout sobre a construção argumentativa em torno do papel do sal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Após o estabelecimento desse argumento da Figura 10, as interações discursivas entre 

o professor e alunos, que foram pautados na comparação entre o sistema em que a carne foi 

submetida a água, com o sistema que continha a carne em água e sal. A intenção principal deste 

O sal pode prolongar a 

vida útil da carne (D). 

Já que quando adicionamos o sal na carne no experimento, 

acabamos por interferir nesse ambiente (W). 

 

Assim, o sal atua 

como inibidor na 

reação de degradação 

da carne (C).  

 

O sal promove a elevação na concentração de 

sais na carne, cujo aumento contribui para que 

ocorra uma pressão osmótica na qual a água é 

“expulsa” do alimento. Promovendo a 

desidratação, o que inibi o interesse de seres 

vivos no alimento (B) 

 

Por conta que o sal com seu 

nível de acidez pode alterar a 

acidez da carne e afetar o 

desenvolvimento de atividade 

das suas enzimas e da futura 

atividade de seres vivos (B). 

 

Certamente, ocasiona o processo de 

pressão osmótica, desidratação, e a 

mudança de pH da carne (Q). 

 

FIGURA 9: Layout do argumento - “a função do sal na carne” 
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momento, foi que o alunado conseguissem estabelecer a diferença entre os referidos sistemas, 

sobretudo, em relação aos seus constituintes, e os constituintes que possibilitaram a conservação 

da carne, e por consequência a desaceleração da reação. Conforme visualizamos a seguir no 

Quadro 11: 
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QUADRO 11: Episódio 03 – “O que aconteceu com a carne quando foi submetida a água? E quando se misturou o sal em água?” 
 

Sujeito Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor 
“Comparando os sistemas em que tivemos a carne submetida a água, e a água com o sal, o que 

ocorreu?” 

Retomada de ideias 

 

Reconhecimento de 

variáveis 

  

Aluno 35 

“[...] nas observações que fizemos durante os três dias, percebemos que a carne não ficou com 

aquele aspecto branco, como tinha acontecido no sistema que continha apenas a água [...]. 

Também não houve a presença nenhum cheiro ruim [...]” 

 Dados 
Consistência com 

experiência 

Aluno 20 

“[...] isso mesmo, primeiro o sal se misturou com a água e a solução ficou turva, as moléculas 

não estavam mais “livres” e isso foi o que ajudou a reação com efeitos menores na carne. E ao 

aumentarmos a quantidade de sal, sem aumentar a de água, acabamos por diminuir a 

movimentação das moléculas, diminuindo a velocidade da reação. [...] o sal é muito 

importante, foi ele que permitiu a conservação na carne!” 

 

Justificativa 

 

Apoio 

 

Conclusão 

 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

outro conhecimento 

Aluno 15 

“No primeiro dia, percebemos que somente a carne que estava em água estava se estragando 

mais, porque saía sangue [...] enquanto que no sistema ‘água, sal e carne’ apresentou mudança 

na coloração.” 

 

Dados 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência 

Aluno 09 

“[...] no experimento em que colocamos a água e a carne, logo no primeiro dia percebemos a 

saída de sangue [...] e, com o passar dos dias foi só aumentando, enquanto que a carne era 

branca e ‘fedorenta’ [...] tinha até nojo. [...] no outro sistema, que tinha o sal misturada na água, 

percebemos que a água estava turva e a carne mais ‘escura’. 

 Justificativa 

Plausibilidade 

 

 

Consistência com 

experiência 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019).
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No Quadro 11, o professor recorre ao propósito epistemológico retomada de ideias para 

que os alunos diante das discussões iniciais possam debater fazer o reconhecimento de variáveis 

envolvidas na comparação entre o experimento em que a carne imersa em água, e o experimento 

em que a carne foi imersa em água com o sal.  

De acordo com as suas observações do aluno 35 e do aluno 15, o experimento que 

continha sal apresentou menores alterações do que aquele que continha apenas a água. O que é 

retomado pelo aluno 09 quando salienta que no experimento em que foi a carne foi submetida 

apenas a água, logo no primeiro dia ficou perceptível a saída de sangue, enquanto que no 

experimento em que a carne foi submetida na água com sal, perceberam que a água estava mais 

escura no segundo dia. O que é complementado pelo aluno 20, que descreve que essa solução 

turva diminui a movimentação das moléculas, e consequentemente a velocidade da reação de 

degradação.  

Percebemos que os discursos do aluno 35, do aluno 15 e do aluno 09 apresentaram 

argumentos de consistência com experiência e por isso convergem entre si, de forma que ainda 

são complementados pelas palavras do aluno 20, ao utilizar da consistência com outro 

conhecimento para manifestação de entendimento de um conceito químico e seu respectivo 

efeito, nesse caso a relação existente entre a concentração do reagente e as colisões das 

moléculas no processo de velocidade das reações químicas Assim, temos evidenciado as 

operações epistemológicas de definição e causalidade. 

Deste modo, organizando essas informações discursivas do Quadro 11, averiguamos 

que os estudantes construíram um argumento com o seguinte layout sobre “a presença e 

ausência do sal na água com carne”, conforme Figura 11: 
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FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Numa análise do padrão de argumentos desenvolvidos pelos alunos a Figura 11, 

percebemos que os seus elementos vão de encontro as discussões acentuadamente empíricas 

expostas no Quadro 11, no qual podemos observar que existe um consenso de resultados e 

informações expressas pela comunidade da sala de aula. Assim a partir das constatações 

encontradas foram obtidos os dados sobre a influência da ausência ou presença do sal na água 

com carne e dos testes das hipóteses levantadas, que levaram os alunos a concluir que, a carne 

com água e sal apresenta efeitos de degradação menores do que a carne submetida apenas na 

água. 

Como justificativa para essa alegação é utilizado das observações experimentais para 

frisar que que a presença do sal na água com carne possibilitou que o alimento prolongasse a 

sua tonalidade em água “turva”. Ao passo que na ausência do sal, o alimento perdeu “sangue” 

e logo apresentou tonalidade “branca”.  O apoio dessa alegação, foram utilizados conceitos 

químicos que enfatizam que por conta do aumento da quantidade de sal, sem o aumentar de 

água, diminui a movimentação das moléculas, e por conseguinte a diminuição da velocidade da 

reação.  Nota-se que existe a falta dos elementos qualificador modal, todavia, a conclusão 

desenvolvida pelos discentes está de encontro aos seus conhecimentos.  

A presença ou ausência do sal na 

água com a carne influência nos 

resultados (D). 

Já que a presença do sal na água com carne possibilitou que o alimento 

prolongasse a sua tonalidade em água “turva”. Ao passo que na ausência do 

sal, o alimento perdeu “sangue” e logo apresentou tonalidade “branca” (W).   

 

Assim, a carne com água 

e sal apresenta efeitos de 

degradação menores do 

que a carne submetida 

apenas na água (C).  

 

Por conta de aumentarmos a quantidade de sal, sem 

aumentar a de água, acabamos por diminuir o a 

movimentação das moléculas, diminuindo a 

velocidade da reação (B).   

 

 

FIGURA 10: Layout do argumento dos estudantes sobre “a presença e ausência do sal na água 

com carne” 
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Após esse desenvolvimento argumentativo, o professor direcionou as manifestações e 

interações dos discentes sobre os resultados do sistema em que a carne estava exposta e para o 

sistema em foi utilizado o óleo na carne, conforme o Quadro 12. 
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QUADRO 12: Episódio 04 – “O que aconteceu com a carne exposta? E no sistema em tivemos a carne submetida ao óleo?” 
 

(Continua) 

 

Sujeito Enunciado 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor “O que aconteceu com o sistema no qual a carne estava exposta?” 

Retomada de ideias 

 

Delimitação de 

condições 

  

Aluno 28 

“[...] o pedaço de carne estava no sistema e logo depois de um tempo passou a ‘sangrar’ [...], 

e no decorrer dos dias começou a levar poeira, a pegar vento [...], e depois a carne já tava 

‘seca’, bem dura e a sua cor que era vermelha passou a ser parecida com violeta; e não 

apresentava um mal cheiro tão ruim quanto o da carne na água.” 

 

Dados 

 

Conclusão 

Consistência com 

experiência 

Aluno 04 

“[...] foi isso mesmo! E no terceiro dia do experimento, a carne já estava totalmente 

estragada, logo, não poderia ser consumida [...], pois já tinha perdido todo o seu percentual 

de água e nutrientes, e provavelmente era abrigo de bactérias e microorganismos. Um perigo 

se fosse consumida!” 

 

Justificativa 

 

Apoio 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência e com outro 

conhecimento 

Aluno 33 

“A carne foi colocada sob o sistema sem a adição de nada [...], no primeiro dia percebemos 

que ela parecia sofrer de desidratação, estava saindo sangue, e isso foi só aumentando. Depois 

a carne começou a mudar de cor, não era mais vermelha, era do roxo ao azul. Por fim, 

percebemos que a carne já estava ‘ressecada’ e sua aparência era horrível. [...] acho que se 

fosse consumida, ela causaria alguma doença ligada aos micróbios” 

 Conclusão 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência e com outro 

conhecimento 

Professor “Certo! Mas, e no sistema em que tivemos a carne submetido ao óleo, o que ocorreu?” 
Reconhecimento de 

variáveis 
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(Continuação) 

 

Aluno 29 

“O que aconteceu no sistema em que colocamos a carne foi seguinte: no primeiro dia observamos que 

a aparência não tinha sido modificada; apenas no final do segundo dia foi que a carne começou a dar 

indícios de mudanças, umas pintas bem pequenas na cor branca estavam surgindo, quase 

imperceptíveis e que deram para notar bem no terceiro dia; quando percebemos um cheiro/odor ruim.” 

 

Dados 

 

Conclusão 

Consistência com 

experiência 

Professor “Vocês mergulharam à carne totalmente em óleo?” 
Correlação 

de variáveis 
  

Aluno 07 “Sim, fizemos isso.”  Justificativa Plausibilidade 

Aluno 34 “Imergimos ele totalmente no óleo.”  Justificativa Plausibilidade 

Aluno 05 “Sim, cobrimos ele em óleo.”  Justificativa Plausibilidade 

Professor “Então, o óleo ajuda a conserva o alimento? Qual a função dele?” 
Teste de 

ideias 
  

Aluno 03 “Eu nunca imaginei que o óleo ajudasse a conservar o alimento, mas ele conserva sim.”  Dados Causalidade 

Aluno 10 “Ele não é muito eficiente, mas ajuda a conservação.”  

Dados 

 

Justificativa 

Plausibilidade 

Professor 
“Certo! E se compararmos o sistema no qual a carne estava sem conservante e o sistema no qual ela 

estava submetida a ação do óleo. Quais as suas impressões?” 

Avaliação de 

ideias 
  

Aluno 30 

“Bom, professor! É por conta do óleo. De alguma maneira o óleo forma uma ‘camada’ sobre a carne, 

que impede a passagem do oxigênio e de outros gases da atmosfera, que poderiam degradar a carne, e 

a vida de micro-organismos e outros seres vivos.” 

 

Justificativa  

 

Apoio 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência e com 

outro conhecimento 

Aluno 05 

“No sistema em que a carne está imersa no óleo, não ocorre o contato com o oxigênio, pois o óleo 

funciona como uma camada protetora que impede a sua exposição. Embora, a carne continue a se 

degradar, seu processo ainda é mais lento se comparado com a exposição total da carne.” 

 

Justificativa 

 

Apoio 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência e com 

outro conhecimento 
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(Conclusão) 

 

Aluno 

19 

“Quem faz toda a diferença é o óleo! Por cobrir a carne totalmente, impediu a entrada de oxigênio e luz, 

e também a vida neste sistema. Diferentemente das condições que existem na carne exposta, favoráveis 

à multiplicação de micro-organismos e bactérias.” 

 Conclusão 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência e com 

outro conhecimento 

Aluno 

23 

“A carne sem nada/exposta em condições ambiente estraga mais rápido do que aquela que colocamos no 

óleo. Pois, ela permanece em contato com o ar, que influenciar na sua reação de degradação, já que 

favorece micróbios e bactérias.” 

 
Qualificador 

Modal 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência e com 

outro conhecimento 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019).
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No Quadro 12, percebemos que o professor faz a retomada de ideias dos alunos para 

que estabeleçam reconhecimento de variáveis envolvidas no experimento em que carne estava 

totalmente exposta. Segundo o aluno 28 o pedaço de carne exposto sofreu da perda de líquido 

até ficar “seco” e “bem dura” e a sua coloração que era vermelha transformou-se em violeta. 

Todavia, não apresentou um mal cheiro como no experimento em que carne foi colocado dentro 

da água. Essa transformação ocorreu devido à perda do percentual de água e nutrientes da carne, 

é o que salienta o aluno 04. Esse processo desencadeou a desidratação da carne, conforme 

afirma o aluno 33.  

Tais discursos são marcados pela discussão conjunta e complementaridade, 

característicos da operação de plausibilidade, além disso o aluno 28 efetua a descrição do 

fenômeno apresentando consistência com experiência, o que também é realizado pelo aluno 04 

e pelo aluno 33, que inclusive vão além do campo empírico e utilizam da consistência com 

outro conhecimento, nesse caso da química, para estabelecer os efeitos do processo, e por 

conseguinte a sua causalidade. 

Com a explicitação e delimitadas todas as variáveis envolvidas e a construção de 

relações entre elas, o professor inicia o reconhecimento de variáveis sobre o experimento na 

qual a carne foi submetida ao óleo. O aluno 29 caracteriza esse experimento da seguinte forma, 

no primeiro não mudanças na sua aparência, somente no segundo apresentou pequenas 

alterações de coloração, que ficaram mais nítidas no terceiro dia, quando também apresentava 

mal cheiro. Essas palavras apresentam consistência com experiência e por isso, o professor 

utiliza-se da correlação de variáveis para indagar ao alunado se tinham mergulhado à carne 

totalmente em óleo. O que prontamente foi afirmado por todos os alunos, numa operação de 

plausibilidade.  

Em seguida o professor utiliza um teste de ideias para questionar a função do óleo no 

alimento. O aluno 03 descreve que não imaginou que o óleo pudesse ajudar na conservação, 

mas ele pode colaborar para isso. Todavia, ele não é muito eficiente, salienta o aluno 10. Temos 

assim a descrição do efeito observado no emprego do óleo na carne, de modo que evidencia-se 

o estabelecimento de uma operação de causalidade e também de plausibilidade. 

A partir da construção da explicitação desses experimentos, o professor propõe uma 

avaliação de ideias, de maneira a estimular que seja estabelecido uma comparação entre o 

sistema no qual a carne estava sem conservante e o sistema no qual ela estava submetida a ação 

do óleo. O aluno 30, o aluno 05, o aluno 19 e o aluno 23 destacam respectivamente que o óleo 

forma uma camada sobre a carne, que funciona como uma proteção, que impede a exposição 

da carne ao oxigênio, a luz e a atividade de seres vivos. Embora, não impeça o processo de 
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degradação, seu processo é mais lento se comparado com a exposição total da carne, que 

permanece em contato com o oxigênio, que favorece a reação de degradação.  

Essa conclusão possibilitou o entendimento sobre o efeito da carne da submersa em 

óleo, de modo que se estabeleceu uma explicação que apresenta consistência com experiência 

e com outro conhecimento, evidenciando por uma relação de causa e efeito, causalidade, que 

foi avaliada pelos demais alunos numa operação de plausibilidade em relação ao argumento 

inicial do aluno 30. 

Esse conjunto de informações supracitadas, nos permitem inferir que os educandos 

conseguem fazer o reconhecimento da situação, sobretudo ao revelar coerentemente o que 

aconteceu com a carne exposta e com a carne submersa em óleo. Seus argumentos apresentam 

consistência com experiência e com outro conhecimento, que possibilitou a comparação e a 

distinção entre os efeitos dos experimentos, efetuando uma operação de causalidade, que é 

novamente afirmada pela comunidade da sala de aula através da plausibilidade ao argumento 

inicial do aluno 30. 

Diante desses elementos presentes nos discursos dos alunos no Quadro 12 elaboramos 

o layout argumentativo dos alunos acerca o papel do óleo na conservação da carne”, conforme 

a Figura 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O óleo pode ajudar na 

conservação da carne (D). 

Por conta, que impede a passagem do oxigênio e 

de outros gases da atmosfera, que poderiam 

degradar a carne. E por isso, desfavorece o 

interesse dos seres vivos no alimento (B). 

 

Já que funciona como uma camada protetora sobre 

a carne, impedindo a sua exposição (W). 

 

Certamente, a carne em óleo degrada-

se de forma mais lenta do que se 

estivesse exposta (Q).  

 

Assim, a presença do 

oxigênio e de outros gases 

contribui para degradação 

da carne (C).  

 

 

 

FIGURA 11: Layout do argumento – “o papel do óleo na conservação da carne” 
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Nesse argumento da Figura 12, temos que os dados consistem na asserção de que o óleo 

pode ajudar na conservação da carne. A partir desses fatos chega-se à conclusão a presença do 

oxigênio e de outros gases contribui para degradação da carne. Logo, temos o qualificador 

modal que expressa que a carne em óleo degrada-se de forma mais lenta do que se estivesse 

exposta. Essa colocação caracteriza-se como um qualificador modal que concede força à 

conclusão encontrada pelos estudantes.  

Como justificativa, admitiu-se que o óleo funciona como uma camada protetora sobre a 

carne, impedindo a sua exposição. Cujo apoio, explicita a explicação que o óleo impede a 

passagem do oxigênio e de outros gases da atmosfera, que poderiam degradar a carne. E por 

isso, desfavorece o desenvolvimento de atividade no alimento. 

Após essa sequência, temos o Quadro 13, expõe uma sequência de interações verbais 

que buscou debater a influência da temperatura no processo de conservação dos alimentos, para 

tanto, a discussão inicia-se com o questionamento, sobre o papel da geladeira como aliada para 

retardar os efeitos da degradação. O qual podemos observar a seguir: 
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QUADRO 13: Episódio 05 - “Como atua a geladeira no processo de conservação dos alimentos? E qual a influência da temperatura no processo 

de conservação?” 
 

(Continua) 

 

Sujeito Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor “Pessoal, e em relação a geladeira, como ela funciona na conservação dos alimentos?” 

 

Delimitação de 

condições 

 

Proposição de 

problema 

  

Aluno 08 
“Professor, a geladeira ajuda a retardar as reações de degradação, ela consegue atrasar/inibir o 

desenvolvimento de micro-organismos que se encontram nos alimentos.” 
 

Dados 

 

Justificativa 

Consistência com 

experiência 

Aluno 24 
“A geladeira é um local com baixas temperaturas, no congelador; as bactérias não encontram 

condições para o seu desenvolvimento, é muito frio!” 
 

Justificativa 

 

Apoio 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

Aluno 04 

“[...] e os micro-organismos não gostam! Por causa, das baixas temperaturas, o que vai fazer 

com que o alimento consiga manter seu bom estado por mais tempo; [...] se estivesse exposto 

numa temperatura ambiente sofreria os efeitos naturais da degradação, e chamaria a atenção de 

animais.” 

 Apoio 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 
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(Continuação) 

 

Aluno 17 

“[...] o congelador da geladeira ajuda a retardar a reação de degradação. [...] quanto mais baixa 

a temperatura, mais lenta são as reações químicas, [...] ações enzimáticas e do crescimento 

microbiano”. 

 Apoio 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Aluno 11 
“[...] a temperatura baixa vai inibir o crescimento de microorganismos, [...] diminuindo também 

sua velocidade da reação e assim, a degradação no alimento.” 
 Conclusão 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Professor O que faz com que a geladeira consiga retardar a degradação/apodrecimento da carne?” 
Avaliação de 

ideias 
  

Aluno 31 

“O que acontece é que os micro-organismos, bactérias/fungos e outros seres vivos em sua 

maioria não encontram condições para se desenvolver [...], especialmente no congelador; lá a 

água se encontra no está sólido, devido à baixa temperatura, bem como o alimento, que vai durar 

mais [...] nesse estado as moléculas se mantêm fixas, o que deixa a reação devagar.” 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Apoio 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência e outro 

conhecimento 

Aluno 27 

“[...] quanto maior a temperatura, mais agitado fica as moléculas que compõem o alimento, esse 

movimento aumente a energia da reação, que acontece mais rápida. Mas, se a temperatura for 

baixa, as moléculas vão se mover lentamente e a reação de degradação vai acontecer devagar.” 

 Apoio 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com 

experiência e outro 

conhecimento 
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(Continuação) 

 

Aluno 20 
“A temperatura vai ser um fator que vai influenciar diretamente na reação de degradação! E nas 

transformações químicas dos alimentos!” 
 

Qualificador 

Modal 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência 

Aluno 03 

“[...] a temperatura é um fator ligado diretamente à velocidade das reações. Por exemplo, em 

temperatura ambiente, os alimentos se estragam mais rápido, já em baixas, como no congelador 

da geladeira, é possível conservar suas propriedades por mais tempo.” 

 

Justificativa 

 

Apoio 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência e outro 

conhecimento  

 

Apelo a exemplos 

Aluno 19 
“[...] isso mesmo! É que os micro-organismos não se sentem bem em temperaturas baixas, eles 

não gostam do frio, por que não existe água líquida para o seu desenvolvimento e multiplicação.” 
 

Justificativa 

 

Apoio 

Plausibilidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Aluno 07 

“[...] nas temperaturas menores os ‘choques’ entre as partículas vai ser menor, pois quanto maior 

for a temperatura maior é o choque entre as moléculas que compõem o alimento, e isso faz com 

que a velocidade da reação seja maior.” 

 Apoio 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Aluno 22 
“[...] e assim também acontece com a ação dos micro-organismos, que ficam lentos em 

temperaturas baixas. E assim os alimentos não apodrecem rapidamente.” 
 Apoio 

Plausibilidade 

 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 
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(Conclusão) 

 

Professor 
“Além da temperatura, vocês poderia citar algum outro fator que interfere na velocidade das 

reações?” 
Teste de ideias   

Aluno 10 “Bom, acho que a pressão pode influenciar.”  Justificativa 

Dedução 

 

Consistência com 

experiência 

Aluno 22 
“Também, acho que a pressão influência. Acontece que, quando aumenta a pressão as partículas 

ficam mais próximas, e isso aumenta o número de choques e a velocidade da reação.” 
 

Dados 

 

Justificativa 

 

Apoio 

Plausibilidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Aluno 14 
“Utilizar catalisadores, também pode alterar a velocidade das reações, fazendo com que a reação 

ocorra mais rápido.” 
 Conclusão 

Definição 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Professor 
“Se propusemos dois sistemas, um com a carne inteira e outro com a carne cortada em pedaços, 

qual se estragaria primeiro?” 

Proposição de 

problema 
  

Aluno 35 

“Quanto mais picada a carne estiver, maior será a velocidade da reação. Pois, a reação ocorre na 

superfície e quando se corta a carne, a superfície de contato aumenta. A carne fica mais exposta 

e a água e bactérias conseguem penetrar mais rápido.” 

 

Dados 

 

Justificativa 

 

Apoio 

 

Definição  

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019).
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As incursões dialógicas do Quadro 13, iniciam-se com o professor utilizando-se do 

propósito de delimitação de condições para situar os alunos acerca de uma discussão paralela 

aos experimentos, assim, foi o alunado foi convidado a argumentar sobre a proposição de um 

problema, que consistia em explicar a utilidade da geladeira para conservar os alimentos.  

A esse respeito o aluno 08, o aluno 24, o aluno 04, o aluno 17 e o aluno 11 pontuam que 

a geladeira colabora na conservação dos alimentos, sobretudo na parte superior, onde se 

encontra o congelador. Essa visão apresenta consistência com experiência, além disso, últimos 

quatro alunos conseguem ir além do conhecimento empírico e apresentam discursos que 

apresentam a causa ou melhor dizendo, a causalidade desse fato. Esses alunos argumentam que 

as temperaturas baixas dificultam o desenvolvimento de bactérias e microorganismos, por isso 

que a conservação da carne quase sempre é feita no “congelador” (parte superior) da geladeira. 

Ainda é destacado que quanto mais baixa a temperatura, mais lenta é a reação química, 

enzimática e de atividade, o que favorece a conservação do alimento.  

Nesse apanhado de ideias percebemos que os alunos apresentam em seus argumentos 

consistência com experiência e com outro conhecimento e a respectiva aplicação de conceitos, 

o que é característico de uma operação de definição. E por consequência dessas operações os 

alunos conseguem estabelecer a causa para o uso da geladeira na conservação dos alimentos, e 

por esse seu entendimento perpassa também a causalidade. É importante destacar que esses 

conceitos se complementam a todo tempo, o que pressupõe a confirmação de argumentos entre 

alunos, em torno de um movimento de plausibilidade. 

Construída as relações entre os fatos e a análise das condições, o professor utilizou-se 

do propósito avaliação de ideias para contribuir para o estabelecimento de justificativas para as 

respostas apresentadas pelos alunos. Assim, o alunado é questionado sobre os mecanismos que 

fazem com que a geladeira consiga retardar o processo de degradação na carne. Fazendo uma 

conexão com a importância da água para o desenvolvimento da vida e dos seres vivos, o aluno 

31 complementado pelo aluno 19 desvelam que no congelador da geladeira, a água se encontra 

no estado sólido, devido à baixa temperatura, e como não existe água líquida, as bactérias e 

microorganismos não encontram condições para o seu desenvolvimento e multiplicação. Esse 

argumento apresenta consistência com experiência e outro conhecimento e é ratificado pelo 

aluno 20, ao afirmar que “a temperatura vai ser um fator que vai influenciar diretamente na 

reação de degradação!”, numa ação de plausibilidade. 

Esse importante fator é resgatado pelo aluno 07 ao mencionar que em “[...] temperaturas 

menores os ‘choques’ entre as partículas vai ser menor, pois quanto maior for a temperatura 

maior é o choque entre as moléculas”, o que por sua vez, faz com que a velocidade da reação 
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seja maior. Já em temperaturas baixas as reações acontecem lentamente, assim como “[...] a 

ação dos micro-organismos, que ficam lentos em temperaturas baixas”, exclama o aluno 22.”  

É por esse motivo, que os alimentos em temperatura ambiente se degradam mais rápido do que 

os alimentos em temperatura baixa, como no caso da geladeira, o que é esclarecido pelo aluno 

03. 

A exposição desses argumentos desvela o reconhecimento e domínio discente sobre a 

proposição do problema feita no início do Quadro 13, de forma que o alunado consegue ir além 

das respostas memorísticas e algorítmicas, conseguem manifestação entendimento de um 

conceito que extrapola o seu conhecimento empírico, efetuando respectivamente operações de 

definição, causalidade e consistência com a experiência e com outro conhecimento, nesse caso 

saberes ligados a disciplina de química. Além disso, os discentes avaliam uns aos outros, de 

modo a complementar o discurso proferido inicialmente, mostrando a utilização da operação 

de plausibilidade. O que por sua vez, possibilitou uma descrição coerente e coesa sobre a 

influência da temperatura no processo de degradação dos alimentos. É dado destaque também, 

a teoria das colisões e o movimento molecular, como fatores dependentes da temperatura e 

consequentemente como agente influenciador da velocidade das reações químicas.  

A partir dessa explicitação de um conceito de cinética química, o professor faz um teste 

de ideias, de maneira a incentivar que os alunos ponham à prova seus conceitos e questiona 

quais os outros fatores que podem interferir na velocidade das reações. O aluno 10 enfatiza que 

a pressão exerce influência sobre as reações químicas. Esse conceito provavelmente é oriundo 

da consistência com experiência do sujeito e essa dedução apresenta plausibilidade, pois 

conforme salienta o aluno 22, com o seu respectivo aumento, as partículas tendem a ficar mais 

próximas, e isso aumenta o número de choques e por conseguinte a velocidade da reação. Esse 

argumento é fundamentado por conceitos oriundos da química, assim como o discurso do aluno 

14, que esclarece que o uso de catalisadores, possibilita o aumento da velocidade da reação 

química Ambos os discursos são marcados pela consistência com outro conhecimento.  

Tendo em vista esses fatores suscitados, o professor desfecha a discussão com a 

proposição de um problema, de modo que possibilite expor mais um aspecto decisivo sobre o 

conteúdo de cinética química. Assim, solicitou-se que o alunado imaginasse dois sistemas, um 

com a carne inteira e outro com a carne cortada em pedaços e indicassem qual se degradaria 

mais rápido. Logo, o aluno 35 traz à luz de esclarecimentos que é na carne cortada onde ocorre 

maior degradação, uma vez que sua superfície de contato é maior e encontra-se mais exposta. 

Esse discurso apresenta a manifestação de entendimento de um conceito químico, inclusive 
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acerca do seu efeito. O que corresponde a efetivação das seguintes operações: definição, 

causalidade e consistência com outro conhecimento. 

Assim, a partir das constatações estabelecidas pelo alunado no episódio do Quadro 13 

foram obtidos dados sobre a influência da geladeira na conservação dos alimentos, que levaram 

os alunos a concluir que, a temperatura é um fator que influencia nas transformações químicas 

dos alimentos. Logo, temos o qualificador modal que explicita que a geladeira ajuda a retardar 

as reações de degradação dos alimentos. 

Como justificativa para essa alegação é utilizado das observações experimentais para 

frisar que a geladeira é um local com baixas temperaturas (principalmente no congelador).  Os 

apoios dessa alegação, foram utilizados conceitos químicos que enfatizam que por conta das 

baixas temperaturas as moléculas dos alimentos se mantêm fixas e desfavorecem a reação. Essa 

mesma condição faz com que os micro-organismos ficam lentos e seu desenvolvimento não é 

estimulado. Assim, quanto mais baixa a temperatura, mais lenta são as reações químicas Da 

mesma forma, quanto maior for a temperatura maior é a velocidade da reação 

Organizando alguns desses elementos temos um layout do argumento dos alunos sobre 

a “influência da geladeira na conservação dos alimentos”, ilustrado pela Figura 13: 
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FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Esse argumento exposto na Figura 13, bem como anteriores possibilitaram ao professor 

inquirir aos discentes o que se pode fazer, quando não temos, por exemplo, a geladeira para 

conservar o alimento. As interações deste momento posterior serão descritas no episódio 

retratado pelo Quadro 14: 

 

A geladeira influenciar na 

conservação dos alimentos (D). 

Quanto mais baixa a temperatura, mais 

lenta são as reações químicas Da mesma 

forma, quanto maior for a temperatura 

maior é a velocidade da reação (B). 

 

Já que é um local com baixas temperaturas (principalmente 

no congelador) (W). 

 

Por conta, que em baixas temperaturas as 

moléculas dos alimentos se mantém fixas e 

desfavorecem a reação (B) 

Por conta, que os micro-organismos ficam 

lentos em temperatura baixas e seu 

desenvolvimento não é estimulado (B).  

 

Certamente a geladeira ajuda a 

retardar as reações de 

degradação dos alimentos (Q). 

 

Assim, a temperatura é um 

fator que influenciar nas 

transformações químicas 

dos alimentos (C).  

 

 

 

FIGURA 12: Layout do argumento - “influência da geladeira na conservação dos alimentos” 
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QUADRO 14: Episódio 06 – “E quando não temos a geladeira? O que podemos fazer para conservar o alimento, quais fatores precisamos 

evitar?” 
 

(Continua) 

 

Sujeito Discurso 

Análise 

Propósitos 

Epistêmicos do 

Educador 

Padrão de 

Toulmin 

Operações 

Epistemológicas do 

Educando 

Professor 
“Nem todos os alimentos vão pra geladeira, quando não temos ela, o que podemos fazer? 

Quais fatores precisamos evitar nessa situação?” 

Retomada de 

ideias 

 

Proposição de 

problema 

  

Aluno 05 

“[...] alimentos como frutas e verduras e carnes são sensíveis ao calor e se estragam 

rapidamente, uma dica para evitar a perda e consequentemente o desperdício seria comprar 

pouca quantidade para logo ser consumida.” 

 

Dados 

 

Justificativa 

Consistência com 

experiência  

Aluno 01 

“[...] O mais importante é a higienização dos alimentos, por exemplo, a maioria das pessoas 

compram suas verduras e frutas e quando chegam em casa não possuem o hábito de lavá-los 

imediatamente para evitar possíveis contaminações da rua. Nesse caso, o correto seria 

armazenar esse tipo de alimento já higienizado, em um ambiente fresco e limpo.” 

 

Dados 

 

Conclusão 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência  

Aluno 10 
“Precisamos evitar o calor, a umidade e a luz, pois esses são alguns fatores que podem alterar 

a qualidade dos alimentos, podendo até estragar.” 
 Dados 

Consistência com 

experiência 

Aluno 25 
“[...] podemos cozinhar os alimentos, e também guardá-los em locais secos, limpos e arejados, 

e que não seja abafado ajuda a conservá-los.” 
 

Dados 

 

Conclusão 

Consistência com 

experiência 

Aluno 22 
“[...] antigamente muitas pessoas não possuíam geladeira em suas casas, hoje é difícil viver 

sem geladeira para preservar os alimentos”. 
 Dados 

Consistência com 

experiência 

Aluno 01 
“[...] e com pouca luz também, porque a luz também influencia no processo de degradação, 

pois ela é uma onda de energia, por isso, devemos guardar em local escuro também.” 
 Apoio 

Plausibilidade 

 

Consistência com 

experiência e com outro 

conhecimento 
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(Conclusão) 

 

Aluno 13 
“[...] também tem a pressão, se ela for alta, vai aumentar a concentração e as moléculas vão 

se movimentar, e aumentar a velocidade da reação química.” 
 Apoio 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Aluno 08 
“[...] e a umidade, ela também influência na conservação dos alimentos. Se ela for muito alta, 

maior vai ser a probabilidade de atrair as bactérias, os fungos e outros micro-organismos.” 
 Apoio 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Aluno 20 
“[...] é, a umidade ajuda ao apodrecimento do alimento, o meio líquido faz com que a reação 

seja acelerada, pois as moléculas estão livres, e isso ajuda no desenvolvimento de bactérias.” 
 

Justificativa 

 

Apoio 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

Aluno 11 

“[...] a água e outras substâncias líquidas, reagem mais rápido do que se fossem sólidos. Isso 

faz com a própria ação natural da degradação ocorra de forma rápida, pois as moléculas estão 

livres.” 

 

Justificativa 

 

Apoio 

Plausibilidade 

 

Causalidade 

 

Consistência com outro 

conhecimento 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019).
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No episódio retratado pelo Quadro 14, o educar utiliza-se da retomada de ideias para 

despertar os educandos para o reconhecimento de variáveis quando não temos a geladeira para 

guardar e conservar os alimentos. Então indaga o que poderia ser feito e quais fatores são 

necessários evitar nessa situação. 

O aluno 05 enfatiza que os alimentos como as frutas e as verduras são sensíveis ao calor 

e se estragam rapidamente, e por isso faz-se necessário evitar também a umidade e a luz, 

conforme destaca o aluno 10. Além disso, deve-se higienizar os alimentos para evitar possíveis 

contaminações e o seu armazenamento num ambiente que possuam requisitos como “seco”, 

“limpo” e “arejado”, é o que afirmam o aluno 01 e o aluno 25. Esse conjunto de orientações 

apresenta consistência com experiência e possibilitam a ampliação do entendimento sobre as 

estratégias de conservação dos alimentos.  

Já continuação das interações dialógicas, o aluno 01 frisa que a luz por ser “uma onda 

de energia” influencia diretamente na energia das moléculas dos alimentos e, consequentemente 

nas colisões, alterando a velocidade das reações e, por isso a necessidade em guardar os 

alimentos em locais com pouca luminosidade. Outros dois fatores são enfatizados, a pressão e 

a umidade, citados respectivamente pelo aluno 13 e pelo aluno 08, quanto maior é a pressão, 

maior é probabilidade do desenvolvimento de atividade, da mesma forma, quanto maior a 

umidade, maior será concentração e o movimento das moléculas. Ambos aspectos contribuem 

para o aumento da velocidade de uma reação química.   

O aluno 20 por sua vez, debate sobre a influência do estado físico na velocidade das 

reações químicas, destacando que o meio líquido, favorece o aceleramento das partículas, pois 

“[...] as moléculas estão livres”, o que não ocorre no estado sólido. “Isso faz com a própria ação 

natural da degradação ocorra de forma rápida”, afirma o aluno 11. Esses discursos permitem 

inferir que o alunado estabelece como condição de aceleramento das reações, o movimento das 

moléculas, na concepção de que no estado sólido, as partículas encontram-se fixas, ao passo 

que no meio líquido apresentam liberdade de movimento, o que favorece seus choques e o 

aceleramento das reacional químico.  

Baseado nessas manifestações, pode-se constatar que os alunos foram além do que foi 

inquirido, trazendo informações empíricas relevantes e também químicas, que por sua vez, não 

apresentavam traços do tipo de memorização. Assim, os alunos conseguiram levantar e aplicar 

vários fatores que influenciam na velocidade das reações. Apontando a efetuação de operações 

epistêmicas de plausibilidade, causalidade e consistência com experiência e com outro 

conhecimento.  
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Ademais, esse episódio do Quadro 14 evidencia que o alunado fez exposição de dados 

sobre alguns fatores precisam ser evitados para a conservação dos alimentos, que levaram a 

concluir que, guarda os alimentos em locais secos, limpos, arejados, e com pouca luminosidade 

ajuda a conservá-los. Como justificativa para essa alegação é utilizado das observações 

experimentais e também dos conhecimentos advindos da experiência para destacar que os 

alimentos como frutas, verduras e carnes são sensíveis a essas condições.  Os apoios dessa 

alegação, foram utilizados conceitos empíricos e químicos que revelam a influência da 

luminosidade sobre os alimentos, já que a mesma consiste numa onda de energia, bem como o 

papel da umidade e da pressão no desenvolvimento da atividade dos seres vivos.  

Agrupando esses elementos do Quadro 14, temos o seguinte layout para o argumento 

“os fatores que precisamos ser evitados na conservação dos alimentos”, conforme Figura 14,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

 
 
 
 
 

Alguns fatores precisam ser 

evitados para a conservação dos 

alimentos (D). 

Já que alimentos como frutas, verduras e carnes são sensíveis (W) 

 

Assim, guarda os alimentos em 

locais secos, limpos, arejados, e com 

pouca luminosidade pode ajudar a 

conservá-los (C). 

 

A luminosidade que consiste 

numa onda de energia (B). 

A umidade, que incentiva o desenvolvimento e atividade dos seres vivos (B). 

A pressão, que se for alta aumenta a concentração e as 

moléculas vão se movimentar, aumentando a 

velocidade da reação química (B). 

 

FIGURA 13: Layout do argumento - “os fatores que precisamos ser evitados na conservação 
dos alimentos” 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação foi concebida através da seguinte questão:  

 

Quais propósitos do professor contribuem para o desenvolvimento da 

argumentação oral dos alunos no contexto do ensino experimental de química? 

 

Responder esse questionamento não é algo simples e requer cautela quanto às inúmeras 

variáveis se engendram nos processos de ensino e aprendizagem. E por isso, buscamos discutir 

as principais funções atribuídas às aulas experimentais pelos professores, bem como as suas 

dificuldades. Do mesmo modo trouxemos à tona algumas visões distorcidas sobre a ciência e a 

natureza do processo de construção de conhecimento. Essas representações relacionam-se 

diretamente com a atuação dos professores de ciência e por isso, recorremos à epistemologia 

contemporânea para um melhor entendimento, a fim de conhecermos os fins que desejamos 

atingir com a educação para a ciência. 

À luz disso, é que afirmamos a necessidade de atividades experimentais orientadas, de 

modo a propiciar a decomposição de um fenômeno em partes, relacionando o fazer e o pensar. 

Nisto, está tácito não só o surgimento de respostas dos alunos, mas o despertar das suas próprias 

inquietações, que configuram a argumentação, e por conseguinte o desenvolvimento da 

criticidade sobre os saberes científicos e a epistemologia do trabalho científico. Alicerçados 

nessa concepção, é que afirmamos que o docente pode atuar de diversas formas em uma 

situação de aprendizagem que vise à promoção da argumentação dos alunos. 

Ademais, compreende-se que essa articulação pode ser analisada através da ferramenta 

de Sasseron (2013), na qual é possível identificar os propósitos epistêmicos do educador. Cujas 

ações possibilitam a efetuação de operações epistemológicas pelos alunos, conforme estabelece 

Jiménez-Aleixandre, Rodríguez e Duschl (2000). Cuja estrutura e elementos podem ser 

estruturados em layout argumentativo, tal qual como estabelecido por Toulmin (2006). 

Tais ferramentas permitiram analisar quatro aulas de um professor de química que 

abrangiam o tema “conservação dos alimentos” atrelado ao conteúdo de cinética química. Cujo 

registro, revelou que as intervenções epistêmicas do educador são cruciais para favorecer o 

processo de mobilização e sistematização dos conhecimentos dos discentes. Os quais são 

diversos e repletos de operações epistemológicas de definição, causalidade, plausibilidade e 

consistência com experiência e outros conhecimentos. 
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Nesse sentido, podemos destacar a importância das articulações epistemológicos do 

educador ao longo dos episódios, à medida que as perguntas eram lançadas, iam surgindo 

respostas mais elaboradas e fundamentadas em relação às justificativas e apoios apresentados. 

O que reforçou o entendimento de que as atividades experimentais devem possibilitar aos 

educandos o anseio pela busca de novos conhecimentos necessários para o entendimento do 

que está sendo discutido. Por isso, concluímos essa pesquisa, reforçando a necessidade de 

outros trabalhos investigaram a dinamicidade do processo de construção do conhecimento nas 

comunidades escolares. 
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Apêndice A - Carta de Anuência da Escola (Resolução 466/12 CNS/MS) 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA DA ESCOLA 

 

 

Eu,__________________________________________________________________ 

(nome), (CPF ou matrícula):____________________, representante legal da 

_________________________________________________________ (nome da instituição), 

localizada no endereço: ________________________________________________________, 

venho através deste documento, conceder a anuência para a realização da pesquisa intitulada: 

“A Argumentação durante Aulas Experimentais de Química”, sob a responsabilidade do aluno 

Cazimiro de Sousa Campos, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a ser realizada no âmbito da referida 

escola. 

 

Declaro conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras, em especial a 

resolução 466/12 e suas complementares. 

 

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades, como instituição co-participante 

do presente projeto de pesquisa e de seu cumprimento no resguardo da segurança e bem estar 

dos participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a 

garantia de tal segurança e bem estar.  

Ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão usados nesta pesquisa, concordo em 

fornecer todos os subsídios para seu desenvolvimento, desde que seja assegurado o que segue: 

1) o cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12 CNS/MS; 2) a garantia do 

participante em solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do desenvolvimento 

da pesquisa; 3) liberdade do participante de retirar a anuência a qualquer momento da pesquisa 

sem penalidade ou prejuízos.  
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Em havendo sua concordância com relação aos objetivos mencionados anteriormente, 

convidamos o (a) senhor(a) a preencher a autorização abaixo. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

EU, ________________________________________________, na condição de 

representante legal da _______________________________________________________ 

(nome da instituição) estou de acordo com a realização da pesquisa do Mestrando Cazimiro de 

Sousa  Campos do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN) a ser realizada neste local no período de setembro de 2018 à 

Dezembro de 2018 sobre o tema “A Argumentação durante Aulas Experimentais de Química”. 

Afirmo que não haverá qualquer implicação negativa aos alunos que não queiram ou desistam 

de participar do estudo. 

 

 

_______________, ___ de _________ de______.  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS:  Para resolver qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com Cazimiro de Sousa Campos 

através do seguinte endereço/e-mail cazimirocampos7@outlook.com ou cazimirocampos7@gmail.com.  

 

mailto:cazimirocampos7@outlook.com
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Para Professor - 

Resolução 466/12 CNS/MS) 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE (PARA 

PROFESSOR - RESOLUÇÃO 466/12) 

 

 

Sr. Professor, 

 

Estamos iniciando nas aulas de Química um acompanhamento para a pesquisa 

acadêmica no tema: “A Argumentação durante Aulas Experimentais de Química”, com a 

participação do professor de Química Cazimiro de Sousa Campos, aluno do Programa de Pós 

Graduação em Ensino (PPGE), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Entende-se que ensino tradicional comumente feito nas escolas brasileiras tem 

contribuído pouco na formação de conceitos estruturadores importantes de Química. Assim, 

acreditamos que o emprego de atividades de caráter investigativo pode contribuir para a 

compreensão desses conceitos de forma mais profunda e mais próxima do conhecimento 

científico. Considerando essa possibilidade nos propomos a conhecer as interações existentes 

na sala de aula durante o desenvolvimento de atividades experimentais. 

A coleta de dados através de respostas de exercícios e atividades realizadas em sala de 

aula e gravação em áudio das aulas de Química com o objetivo de analisar os impactos da 

realização de atividades investigativas de temas relacionados ao ensino de Química. Será 

focalizada a participação dos estudantes em momentos de discussão coletiva, as participações 

verbais durante as aulas e as suas produções escritas. 

O desenvolvimento deste estudo apresenta riscos mínimos à sua saúde e bem estar, 

porém o professor estará atento e disposto a diminuir ao máximo esses riscos e desconfortos. 

Entendemos que o principal risco envolvido nesta pesquisa está na divulgação indevida de sua 

identidade e nos propomos a informamos, para sua tranquilidade, que a identificação do 

participante somente ocorrerá mediante solicitação do mesmo, caso contrário, será mantida em 

pleno sigilo.  
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A pesquisa será realizada apenas com consentimento de pais e /ou responsáveis e de 

todos os alunos que participarão. A participação na pesquisa não envolverá qualquer natureza 

de gastos, tanto para V. Sa. quanto para os demais envolvidos. Os gastos previstos serão 

custeados pelo pesquisador principal que também assume os riscos e danos que porventura 

vierem a acontecer com os equipamentos e incidentes com os alunos em sua companhia, durante 

o processo. Está garantida a indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

Sentindo-se esclarecido (a) em relação à proposta e concordando em participar 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE), assinado em duas vias, sendo que 

uma das vias ficará com você e a outra será arquivada pelo pesquisador por cinco anos, de 

acordo com a Resolução 466/2012.  

Em havendo sua concordância com relação aos objetivos mencionados, convidamos o 

(a) senhor(a) a preencher a autorização abaixo.  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

portador (a) do RG nº ________________________ e CPF nº __________________________, 

professor (a) da instituição ________________________________________________, 

declaro ter sido informado(a) e concordo com a coleta de dados na minha aula pelo estudante 

Cazimiro de Sousa Campos, vinculado ao Programa de Pós Graduação em Ensino (PPGE), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), exclusivamente para fins de pesquisa 

acadêmica.  

 

_______________, ___ de _________ de______.  

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável/representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

OBS:  Para resolver qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com Cazimiro de Sousa Campos 

através do seguinte endereço/e-mail cazimirocampos7@outlook.com ou cazimirocampos7@gmail.com.  

 

mailto:cazimirocampos7@outlook.com
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Apêndice C - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - TALE  (Para Menores de 18 

Anos - Resolução 466/12 CNS/MS)  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE (PARA 

MENORES DE 18 ANOS - RESOLUÇÃO 466/12) 

 
OBS: Este Termo de Assentimento para o menor de 18 anos não eliminará a necessidade do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que deverá ser assinado pelo responsável ou representante legal do menor. 

 

Querido estudante, eu Cazimiro de Sousa Campos, gostaria de convidá-lo, após 

autorização dos seus pais (ou dos responsáveis legais) para participar como voluntário (a) da 

pesquisa de minha responsabilidade, intitulada: “A Argumentação durante Aulas Experimentais 

de Química”.  

Entende-se que ensino tradicional comumente feito nas escolas brasileiras tem 

contribuído pouco na formação de conceitos estruturadores importantes de Química. Assim, 

acreditamos que o emprego de atividades de caráter investigativo pode contribuir para a 

compreensão desses conceitos de forma mais profunda e mais próxima do conhecimento 

científico. Considerando essa possibilidade nos propomos a conhecer as interações existentes 

na sala de aula durante o desenvolvimento de atividades experimentais. 

A coleta de dados será realizada através de respostas de exercícios e atividades 

realizadas em sala de aula e gravação das aulas de Química com o objetivo de analisar os 

impactos da realização de atividades investigativas. Será focalizada a participação dos 

estudantes em momentos de discussão coletiva, as participações verbais durante as aulas e as 

suas produções escritas. Os alunos não serão obrigados a fazer qualquer atividade que extrapola 

suas tarefas escolares comuns e o registro dos vídeos será de uso exclusivo para fins de estudos 

na área de educação em química. 

O desenvolvimento estudo apresenta riscos mínimos à saúde e bem estar, porém o 

pesquisador estará atento e disposto a diminuir ao máximo esses riscos e desconfortos. 

Entendemos que o principal risco envolvido nesta pesquisa está na divulgação indevida de sua 

identidade e nos propomos a informamos, para sua tranquilidade, que a identificação do 

participante somente ocorrerá mediante solicitação do mesmo, caso contrário, será mantida em 

pleno sigilo.  
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A pesquisa será realizada apenas com consentimento de pais e /ou responsáveis e de 

todos os alunos que participarão. A participação na pesquisa não envolverá qualquer natureza 

de gastos, tanto para V. Sa. quanto para os demais envolvidos. Os gastos previstos serão 

custeados pelo pesquisador principal que também assume os riscos e danos que porventura 

vierem a acontecer com os equipamentos e incidentes com os alunos em sua companhia, durante 

o processo. Está garantida a indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

Sentindo-se esclarecido (a) em relação à proposta e concordando em participar 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o Termo de 

Assentimento Livre e esclarecido do Menor (TALE), assinando em duas vias, sendo que uma 

das vias ficará com você e a outra será arquivada pelo pesquisador por cinco anos, de acordo 

com a Resolução 466/2012.  

Em havendo sua concordância com relação aos objetivos mencionados, convidamos a 

preencher a autorização abaixo.  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

portador do RG nº _____________________________, confirmo que o pesquisador Cazimiro 

de Sousa Campos, explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. 

Eu li e compreendi este Termo de Assentimento, além disso, o pesquisador conversou com 

meus pais, portanto, eu concordo em participar como voluntário desta pesquisa. 

 

 

_______________, ___ de _________ de______.  

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS:  Para resolver qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com Cazimiro de Sousa Campos 

através do seguinte endereço/e-mail cazimirocampos7@outlook.com ou cazimirocampos7@gmail.com.  

 

mailto:cazimirocampos7@outlook.com
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Apêndice D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Para 

Responsável/Representante Legal - Resolução 466/12 CNS/MS) 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE (PARA 

RESPONSÁVEL/REPRESENTANTE LEGAL - RESOLUÇÃO 466/12) 

 

 

Caro Responsável/Representante Legal: 

 

Estamos iniciando nas aulas de Química um acompanhamento para a pesquisa 

acadêmica no tema: “A Argumentação durante Aulas Experimentais de Química”, com a 

participação do professor de Química Cazimiro de Sousa Campos, aluno do Programa de Pós 

Graduação em Ensino (PPGE), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Entende-se que ensino tradicional comumente feito nas escolas brasileiras tem 

contribuído pouco na formação de conceitos estruturadores importantes de Química. Assim, 

acreditamos que o emprego de atividades de caráter investigativo pode contribuir para a 

compreensão desses conceitos de forma mais profunda e mais próxima do conhecimento 

científico. Considerando essa possibilidade nos propomos a conhecer as interações existentes 

na sala de aula durante o desenvolvimento de atividades experimentais. 

A coleta de dados através de repostas de exercícios e atividades realizadas em sala de 

aula e gravação das aulas de Química com o objetivo de analisar os impactos da realização de 

atividades investigativas de temas relacionados ao ensino de Química. Será focalizada a 

participação dos estudantes em momentos de discussão coletiva, as participações verbais 

durante as aulas e as suas produções escritas. Os alunos não serão obrigados a fazer qualquer 

atividade que extrapole suas tarefas escolares comuns e o registro dos vídeos será de uso 

exclusivo para fins de estudos na área de educação em química. 

O desenvolvimento deste estudo apresenta riscos mínimos à sua saúde e bem estar, 

porém o professor estará atento e disposto a diminuir ao máximo esses riscos e desconfortos. 

Entendemos que o principal risco envolvido nesta pesquisa está na divulgação indevida de sua 

identidade e nos propomos a informamos, para sua tranquilidade, que a identificação do 
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participante somente ocorrerá mediante solicitação do mesmo, caso contrário, será mantida em 

pleno sigilo.  

A pesquisa será realizada apenas com consentimento de pais e /ou responsáveis e de 

todos os alunos que participarão. A participação na pesquisa não envolverá qualquer natureza 

de gastos, tanto para V. Sa. quanto para os demais envolvidos. Os gastos previstos serão 

custeados pelo pesquisador principal que também assume os riscos e danos que porventura 

vierem a acontecer com os equipamentos e incidentes com os alunos em sua companhia, durante 

o processo. Está garantida a indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

Sentindo-se esclarecido (a) em relação à proposta e concordando em participar 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE), assinado em duas vias, sendo 

que uma das vias ficará com você e a outra será arquivada pelo pesquisador por cinco anos, de 

acordo com a Resolução 466/2012.  

Em havendo sua concordância com relação aos objetivos mencionados, convidamos o 

(a) senhor(a) a preencher a autorização abaixo.  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

portador (a) do RG nº ________________________ e CPF nº __________________________, 

pai/mãe/responsável do (da) aluno (a) _____________________________________________, 

declaro ter sido informado(a) e concordo com a utilização, pelo estudante Cazimiro de Sousa 

Campos, vinculado ao Programa de Pós Graduação em Ensino (PPGE), da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), de materiais produzidos durante o ano de 2018 por 

ocasião dos encontros (presenciais e a distância), para fins de pesquisa acadêmica.  

 

_______________, ___ de _________ de______.  

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável/representante legal 

 

 

 

 

 

OBS:  Para resolver qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com Cazimiro de Sousa Campos 

através do seguinte endereço/e-mail cazimirocampos7@outlook.com ou cazimirocampos7@gmail.com.  

 

mailto:cazimirocampos7@outlook.com
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Apêndice E - Termo de Autorização para Uso de Áudio (Resolução 466/12 CNS/MS)  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ÁUDIO 

 

Eu ____________________________________________________(participante da 

pesquisa), depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade da gravação de áudio 

produzido por mim, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, o pesquisador Cazimiro de Sousa Campos do projeto 

de pesquisa intitulado “A Argumentação durante Aulas Experimentais de Química”, a realizar 

captação de áudios que se façam necessários sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destes áudios (suas respectivas cópias) para fins 

científicos e de estudos (livros, artigos, monografias, TCC’s, dissertações ou teses, além de 

slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes 

(ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Lei N.º 10.741/2003) e das pessoas com deficiência 

(Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

_______________, ___ de _________ de______.  

 

  

_____________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

 

 

 

OBS:  Para resolver qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com Cazimiro de Sousa Campos 

através do seguinte endereço/e-mail cazimirocampos7@outlook.com ou cazimirocampos7@gmail.com.  

 

mailto:cazimirocampos7@outlook.com
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Apêndice F - Termo de Uso e Destinação do Material Coletado (Resolução 466/12 

CNS/MS)  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

 

TERMO DE USO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL COLETADO 

 

Eu, Professor Cazimiro de Sousa Campos, Aluno do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino (PPGE), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) declaro, em 

consonância com a Resolução 466/2012, que os dados obtidos no projeto intitulado “A 

Argumentação durante Aulas Experimentais de Química”, serão arquivados por mim, por um 

período de cinco anos sob minha responsabilidade e o seu acesso será restrito a somente os 

envolvidos na pesquisa. 

 

 

 

_______________, ___ de _________ de______.  

 

  

_____________________________________________________________ 

Cazimiro de Sousa Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS:  Para resolver qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com Cazimiro de Sousa Campos 

através do seguinte endereço/e-mail cazimirocampos7@outlook.com ou cazimirocampos7@gmail.com.  

 

mailto:cazimirocampos7@outlook.com
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Apêndice G - Termo de Isenção de Custo (Resolução 466/12 CNS/MS)  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Departamento de Educação (DE) 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) 

Curso de Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE) 

Rodovia BR-405, Km 153, Bairro Arizona, Pau dos Ferros/Rio Grande do Norte 

E-mail: ppge.pferros@gmail.com Fone/Fax: (84) 3351.2560/3909 

 

 

 

TERMO DE ISENÇÃO DE CUSTO 

 

Eu, Professor Cazimiro de Sousa Campos, Aluno do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino (PPGE), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) declaro, em 

consonância com a Resolução 466/2012, que os dados obtidos no projeto intitulado “A 

Argumentação durante Aulas Experimentais de Química”, sob minha responsabilidade, não 

dependerá de recursos de qualquer natureza para a instituição envolvida, nem tampouco para 

qualquer participante. Os gastos previstos com fotocópias de instrumentos e materiais de 

consumo (papel, cartuchos de tinta, envelopes, CD, etc) eventuais danos de equipamentos e 

serviços, serão custeados pelo autor da pesquisa. 

 

 

_______________, ___ de _________ de______.  

 

  

_____________________________________________________________ 

Cazimiro de Sousa Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS:  Para resolver qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com Cazimiro de Sousa Campos 

através do seguinte endereço/e-mail cazimirocampos7@outlook.com ou cazimirocampos7@gmail.com.  

 

mailto:cazimirocampos7@outlook.com
mailto:cazimirocampos7@gmail.com
mailto:cazimirocampos7@gmail.com
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ANEXOS 
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Anexo A – Artigo utilizado pelo professor 
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Anexo B – Textos imagéticos utilizados pelo professor
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