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Resumo: O trabalho apresenta como objetivo o levantamento de informações acerca da argumentação por

parte de estudantes das séries iniciais, no tocante a determinados conceitos científicos. Serviu como objeto de

análise, a elaboração de argumentos construídos por estudantes de 06 a 10 anos, residentes no Agreste de

Sergipe. As observações dos argumentos relacionados à ciência foram efetivadas mediante a realização de

oficinas promovidas pelo projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe (UFS), denominado Ciência

sobre Rodas. No tocante à análise dos dados, utilizou-se como referencial o modelo de Toulmin. Os resultados

demonstraram que a construção do conhecimento baseado na argumentação, possibilita uma maior interação

entre a turma, além de favorecer a elaboração de argumentos complexos, possibilitando assim um melhor

entendimento dos fenômenos científicos. Palavras-chave: Argumentação; Crianças; Toulmin. Abstract: This

paper presents the objective of collecting information about the argument by students of the initial series, with

regard to certain scientific concepts. It served as the object of analysis, preparation of arguments built by

students 06-10 years old, living in the Agreste of Sergipe. The observations of the arguments related to science

were effected by conducting workshops promoted by the extension project of the Federal University of Sergipe

(UFS), called Science on Wheels. With regard to data analysis, it was used as a reference model of Toulmin.

The results showed that the construction of knowledge based on argument, enables greater interaction between

the class and favors the development of complex arguments, thus enabling a better understanding of scientific

phenomena. Keywords: Argumentation; Children; Toulmin.
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ESTUDANTES DE 06 A 10 ANOS PARTICIPANTES DO PROJETO CIÊNCIA SOBRE RODAS Gidarley

Santana Rodrigues Edson José Wartha Jacqueline Lima da Siva EIXO 20: EDUCAÇÃO E ENSINO DE

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA Resumo: O trabalho apresenta como objetivo o

levantamento de informações acerca da argumentação por parte de estudantes das séries iniciais, no tocante a

determinados conceitos científicos. Serviu como objeto de análise, a elaboração de argumentos construídos por

estudantes de 06 a 10 anos, residentes no Agreste de Sergipe. As observações dos argumentos relacionados à

ciência foram efetivadas mediante a realização de oficinas promovidas pelo projeto de extensão da

Universidade Federal de Sergipe (UFS), denominado Ciência sobre Rodas. No tocante à análise dos dados,

utilizou-se como referencial o modelo de Toulmin. Os resultados demonstraram que a construção do

conhecimento baseado na argumentação, possibilita uma maior interação entre a turma, além de favorecer a

elaboração de argumentos complexos, possibilitando assim um melhor entendimento dos fenômenos científicos.

Palavras-chave: Argumentação; Crianças; Toulmin. Abstract: This paper presents the objective of collecting

information about the argument by students of the initial series, with regard to certain scientific concepts. It

served as the object of analysis, preparation of arguments built by students 06-10 years old, living in the

Agreste of Sergipe. The observations of the arguments related to science were effected by conducting

workshops promoted by the extension project of the Federal University of Sergipe (UFS), called Science on

Wheels. With regard to data analysis, it was used as a reference model of Toulmin. The results showed that the

construction of knowledge based on argument, enables greater interaction between the class and favors the

development of complex arguments, thus enabling a better understanding of scientific phenomena. Keywords:

Argumentation; Children; Toulmin. I.Introdução O estudo aborda questões relativas à argumentação

propostas por estudantes do Ensino Fundamental no Agreste de Sergipe, tendo como objetivo identificar os

modelos de argumentação, elaborados por crianças, de 06 a 10 anos, utilizados para explicar determinados

fenômenos científicos. Tem-se verificado que nas últimas décadas ocorreu um crescimento no número de

estudos que abordam a análise do discurso argumentativo em sala de aula. Segundo Dias e Silva (2010), o

diálogo e a argumentação já vêm sendo utilizados desde a idade antiga, com os gregos. Investigações recentes

têm apontado a argumentação nas aulas de ciências como um importante instrumento para a educação

científica. Para Capecchi e Carvalho (2001), em meio às aulas de Ciências, a troca de ideias, baseada na

argumentação, entre os estudantes e a elaboração de explicações coletivas, favorecem o contato com um

aspecto importante para a formação de uma visão da Ciência como uma construção coletiva, cujas teorias

estão em constante processo de avaliação. Atualmente, ensinar os estudantes a argumentar cientificamente,

desde as séries iniciais, tem se tornado um objetivo pedagógico prioritário, uma vez que o processo de

argumentar requer que os estudantes sejam capazes de opinar e chegar a conclusões a partir de evidências,

além de avaliar seus argumentos em relação com outras possíveis argumentações. Adotaremos o modelo de

Toulmin para nossas discussões, pois acreditamos que este padrão seja uma ferramenta potencial para a

compreensão da função da argumentação para elaboração do conhecimento científico. A argumentação é

considerada por alguns autores como uma importante ferramenta para a construção do conhecimento por parte
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dos estudantes, sendo assim torna-se mister levantar e analisar as alegações propostas pelos mesmos. II.O

Modelo de Toulmin e a análise da argumentação O tema argumentação em sala de aula tem se tornado

algo muito discutido. Desta forma, um escopo significativo da literatura de argumentação no ensino de ciências

tem sido baseado nos trabalhos de Toulmin. Segundo Colombo et al (2012), Stephen Toulmin pesquisando a

respeito da estrutura e da validade de argumentos em diferentes áreas, chegou a conclusão que existem alguns

elementos presentes na argumentação que são comuns a variados campos do conhecimento (campo

invariáveis), enquanto outros diferem com os campos (campo dependentes). Tais elementos, Toulmin traduziu

no que chamou de TAP (Toulmin´s Argument Pattern). Para Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014), o Esquema

de Argumento de Toulmin (2001) apresenta uma proposta de análise estrutural, na qual é feita a distinção

entre os diferentes componentes que constituem um argumento. Ainda segundo Sá, Kasseboehmer e Queiroz

(2014), o citado esquema identifica os elementos fundamentais de um argumento, assim como as relações

existentes entre eles. De acordo com as autoras, Toulmin (2001) destaca que os elementos fundamentais de

um argumento são o dado (D), a conclusão (C) e a justificativa (J). Torna-se possível, como afirmam as

autoras, apresentar um argumento contando apenas com esses elementos, cuja estrutura básica é: “a partir de

um dado D, já que J, então C”. Contudo, para que um argumento seja completo, pode-se especificar em que

condições a justificativa apresentada é válida ou não, indicando um peso para tal justificativa.

Dessa forma, podem ser acrescentados ao argumento qualificadores modais (Q), ou seja,

especificações das condições necessárias para que uma dada justificativa seja válida. Da

mesma forma, é possível especificar em que condições a justificativa não é válida ou

suficiente para dar suporte à conclusão. Nesse caso é apresentada uma refutação (R) da

justificativa. Além dos elementos já citados, a justificativa, que apresenta um caráter

hipotético, pode ser apoiada em uma alegação categórica baseada em uma lei, por

exemplo. Trata-se de uma alegação que dá suporte à justificativa, denominada backing

(B) ou conhecimento básico (SÁ, KASSEBOEHMER e QUEIROZ, 2014). Como podemos

observar, cada elemento proposto por Toulmin apresenta sua representação junto à

argumentação. A tabela 01, expressa os constituintes desenvolvidos por Toulmin e suas

respectivas representações.

Tabela 01: Elementos constituintes do Modelo de Toulmin.
Elementos constituintes Representação do elemento
D Dados.
Q Qualificador moral – indica a força conferida a garantia.
C Conclusão.
W Garantias – autoriza a passagem dos dados para a alegação.

R Refutador – indica circunstâncias nas quais se tem de deixar de
lado a autoridade geral das garantias.

B Apoio – depende do contexto do campo de argumentação em
questão.

FONTE: Colombo et al (2012). Para Colombo et al (2012) apud Sasseron e Carvalho
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(2011), a argumentação é uma estratégia que contribui para a aquisição da linguagem

científica e permite desenvolver nos estudantes uma capacidade de raciocinar e discutir

sobre problemas científicos e sócio científicos. Torna-se assim fundamental, que os

professores desenvolvam tal técnica em sala de aula. Ainda segundo os autores, na visão

de muitos pesquisadores a argumentação é uma estratégia de raciocínio, onde dados,

evidências, crenças e preconcepções, da mesma forma que no processo de construção do

conhecimento científico, “são as bases que conduzem à aprendizagem. Embora se tenha

inúmeros estudos e esforços por parte de pesquisadores e professores, observa-se que a

argumentação em sala de aula ainda é pouco praticada, particularmente nas aulas de

ciências dos anos iniciais. Colombo et al (2012) afirma que o ensino de ciências nos

primeiros anos do ensino fundamental ainda é precário, ocorrendo o predomínio da

ciência apresentada como uma coleção de fatos para serem lidos e memorizados.

III.Materiais e Métodos Nesta seção apresentaremos aspectos relativos a metodologia

adotada na pesquisa. Foram desenvolvidas atividades relacionadas ao conteúdo

científico, a saber: i) corrida de carrinhos, ii) atividade do copo, iii) bexiga que não

explode e iv) garrafa torneira. Serviram como sujeitos de pesquisa, alunos com idades

entre 06 a 10 anos. Em meio à prática das oficinas, mencionadas acima, estabelecidas

no projeto “Ciência sobre Rodas: busão da ciência do agreste e do sertão” nos diferentes

municípios de Sergipe, todos os dados observados foram registrados em áudio e vídeo e

posteriormente, transcritos. Foi utilizada câmera de áudio/vídeo para coletar dados

referentes aos conceitos elaborados pelos estudantes. O trabalho investigativo adotou

como abordagem um estudo qualitativo, apresentando-se como uma pesquisa de campo.

A pesquisa qualitativa trabalha com dados subjetivos, crenças, valores, opiniões,

fenômenos, hábitos (FLICK, 2009, p. 20). As pesquisas de campo ou estudos de campo,

de acordo com Gil (2010), procuram muito mais o aprofundamento das questões

propostas do que a distribuição das características da população segundo determinadas

variáveis. Ainda para o autor, o planejamento do estudo de campo apresenta maior

flexibilidade. A escolha desse tipo de pesquisa justifica-se pela necessidade de inquirição

e análise das argumentações propostas por estudantes do Ensino Fundamental Menor,

participantes do projeto, acerca de determinados conceitos científicos. Os resultados

foram apresentados na forma de quadros. Para a análise, recorreremos à interpretação e

comparação respaldada pela literatura pertinente. Os dados foram interpretados com

base nos conceitos do modelo de Toulmin. Adotou-se tal modelo por este possibilitar a

compreensão do papel da argumentação no pensamento científico. IV.Resultados e

Discussão No tocante a análise dos argumentos produzidos, buscamos identificar

elementos argumentativos do modelo de Toulmin - o dado (D), a conclusão (C) e a
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justificativa (J) - na fala dos estudantes para a proposição de explicações concernentes

às oficinas didáticas: corrida de carrinhos, atividade do copo, bexiga que não explode e

garrafa torneira. Torna-se relevante citar que os responsáveis pela realização das

oficinas apresentaram as questões e buscaram questionar os estudantes no intuito de

estimulá-los a expressar suas ideias sobre determinado fenômeno. Por meio desta

investigação prática, os estudantes poderão observar causas e consequências, através do

levantamento e testes de hipóteses. Inicialmente, foram propostos um problema para

cada oficina, a saber:

i. Corrida de carrinhos: temos em mãos uma bexiga e um carrinho, o que devemos fazer para que esse

carrinho possa se movimentar?

ii. Atividade do copo: o que acontecerá com a água que está dentro de um copo se virarmos esse recipiente

coberto com um pedaço de papelão?

Por que isso acontece?

iii. Bexiga que não explode: temos aqui duas bexigas iguais, porém uma está cheia de água e a outra cheia

de ar. O que irá acontecer se encostarmos uma vela acesa próximo à bexiga com água?

E se a vela acesa estiver próxima da bexiga com ar?

Por que isso acontece?

iv. Garrafa torneira: em uma garrafa PET abriu-se um pequeno orifício (furo), em seguida acrescentamos

certa quantidade de água. Sugerimos que a garrafa fique aberta, ou seja, sem a tampa, o que acontece

com a água que está dentro da garrafa?

E se fecharmos a garrafa, o que acontecerá?

O quadro 01 expressa a análise das respostas/argumentações levantadas pelos alunos em cada oficina

realizada. Quadro 01: Análise de oficinas baseadas no Modelo de Toulmin.
Professor (a): Bom dia, vocês farão um
experimento com o carro. Faremos na
verdade uma corrida de carros, vocês terão
que fazer este carrinho aqui andar, certo?
Só que vocês farão o carrinho andar. Vocês
estão vendo esta bexiga aqui em cima dele,
o que é que vocês vão ter que fazer?
Vocês vão o que?
Assoprar a bexiga, certo?

Professor (a): Bom dia pessoal, temos aqui
um copo com água, e se eu tampar esse
copo com um pedaço de papelão e virar ele
de cabeça para baixo o que acontecerá?

E tem que soprar[...] _____________Então
Já que Ele vai andar mais[...] O vento está
dentro do balão faz o carrinho andar[...]
Por conta de Da pressão[...]

Não derrama _________________ Então

Já que

A corrente de ar não vai passar[...]

Por conta de
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[...]porque quando põe a mão aí prence[...]

A menos que

[...]coloque uma folha de papel[...]
Esquema 1: Análise da oficina corrida de
carrinhos apoiada no modelo de Toulmin.

Esquema 2: Análise da oficina mágica do
copo apoiada no modelo de Toulmin.

Professor (a): Olá pessoal, temos aqui uma
garrafa com água. Notem quem nela tem
um pequeno furo, o que vocês acham que
acontecerá com a água que está dentro da
garrafa quando abrimos a tampa?

Professor (a): Olá turma, tenho aqui um
balão com água, se eu colocar o balão
sobre a vela o que acontecerá?

Vasa, mas sem apertar[...]
____________Então Já que A água sai
mais rápido[...] O ar entra na garrafa[...]
Por conta de Do ar que está dentro da
garrafa sai pelo buraquinho[...] A menos
que A garrafinha fique parada[...]

Não estoura[...] ____________Então Já
que [...]A água apaga o fogo[...] Está com
água[...] Por conta de Da água não deixar
pegar fogo[...] A menos que Coloque ela
sem água[...]

Esquema 3: Análise da oficina garrafa
torneira apoiada no modelo de Toulmin.

Esquema 4: Análise da oficina bexiga que
não explode apoiada no modelo de
Toulmin.

Através do processo

investigativo, os

estudantes elaboram

hipóteses e argumentos,

chegando a determinada

conclusão. Para Colombo et

al (2012), as abordagens

argumentativas têm um

olhar atento para as

interações que ocorrem no

ambiente estudado, ou

seja, está fortemente

focado em dados

observacionais entre

alunos-alunos e

alunos-professores.

Os estudantes ao falarem “[...] e tem que soprar”, “ coloque ela se água”, apresentam hipóteses, um dado (D)

para o questionamento. Ao enunciar “ a água sai mais”, “ ele vai andar mais”, os estudantes expõem suas

justificativas (J). Por meio da interação entre hipóteses e justificativas, as crianças puderam elaborar suas

conclusões (C) por meio da expressão “a menos que” nota-se a presença de um elemento de contestação,

citado por Colombo et al (2012), como elemento de refutação (B). Os resultados demonstraram que a

construção do conhecimento baseado na argumentação, possibilita uma maior interação entre a turma, além de

favorecer a elaboração de argumentos complexos. V.Considerações Finais Os dados revelaram que as

atividades realizadas, estimularam a elaboração de um número considerável de argumentos por parte dos

estudantes acerca dos temas propostos. A argumentação apresentada pelos discentes aponta para a existência

dos componentes, dados, justificativa e conclusão, como mencionado no modelo de Toulmin. Por meio da

análise dos dados, podemos afirmar que a argumentação consiste em uma estratégia que favorece o

desenvolvimento da linguagem científica e desenvolvendo a capacidade de discussão sobre problemas

científicos e sociais. Os resultados demonstraram que a construção do conhecimento baseado na

argumentação, possibilita uma maior interação entre os estudantes, além de favorecer a elaboração de

argumentos complexos, possibilitando assim um melhor entendimento dos fenômenos científicos. Referências
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A ARGUMENTAÇÃO DE FENÔMENOS CIENTÍFICOS: UMA ANÁLISE DE CONCEITOS ELABORADOS POR

ESTUDANTES DE 06 A 10 ANOS PARTICIPANTES DO PROJETO CIÊNCIA SOBRE RODAS Gidarley

Santana Rodrigues Edson José Wartha Jacqueline Lima da Siva EIXO 20: EDUCAÇÃO E ENSINO DE

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA Resumo: O trabalho apresenta como objetivo o

levantamento de informações acerca da argumentação por parte de estudantes das séries iniciais, no tocante a

determinados conceitos científicos. Serviu como objeto de análise, a elaboração de argumentos construídos por
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estudantes de 06 a 10 anos, residentes no Agreste de Sergipe. As observações dos argumentos relacionados à

ciência foram efetivadas mediante a realização de oficinas promovidas pelo projeto de extensão da

Universidade Federal de Sergipe (UFS), denominado Ciência sobre Rodas. No tocante à análise dos dados,

utilizou-se como referencial o modelo de Toulmin. Os resultados demonstraram que a construção do

conhecimento baseado na argumentação, possibilita uma maior interação entre a turma, além de favorecer a

elaboração de argumentos complexos, possibilitando assim um melhor entendimento dos fenômenos científicos.

Palavras-chave: Argumentação; Crianças; Toulmin. Abstract: This paper presents the objective of collecting

information about the argument by students of the initial series, with regard to certain scientific concepts. It

served as the object of analysis, preparation of arguments built by students 06-10 years old, living in the

Agreste of Sergipe. The observations of the arguments related to science were effected by conducting

workshops promoted by the extension project of the Federal University of Sergipe (UFS), called Science on

Wheels. With regard to data analysis, it was used as a reference model of Toulmin. The results showed that the

construction of knowledge based on argument, enables greater interaction between the class and favors the

development of complex arguments, thus enabling a better understanding of scientific phenomena. Keywords:

Argumentation; Children; Toulmin. I.Introdução O estudo aborda questões relativas à argumentação

propostas por estudantes do Ensino Fundamental no Agreste de Sergipe, tendo como objetivo identificar os

modelos de argumentação, elaborados por crianças, de 06 a 10 anos, utilizados para explicar determinados

fenômenos científicos. Tem-se verificado que nas últimas décadas ocorreu um crescimento no número de

estudos que abordam a análise do discurso argumentativo em sala de aula. Segundo Dias e Silva (2010), o

diálogo e a argumentação já vêm sendo utilizados desde a idade antiga, com os gregos. Investigações recentes

têm apontado a argumentação nas aulas de ciências como um importante instrumento para a educação

científica. Para Capecchi e Carvalho (2001), em meio às aulas de Ciências, a troca de ideias, baseada na

argumentação, entre os estudantes e a elaboração de explicações coletivas, favorecem o contato com um

aspecto importante para a formação de uma visão da Ciência como uma construção coletiva, cujas teorias

estão em constante processo de avaliação. Atualmente, ensinar os estudantes a argumentar cientificamente,

desde as séries iniciais, tem se tornado um objetivo pedagógico prioritário, uma vez que o processo de

argumentar requer que os estudantes sejam capazes de opinar e chegar a conclusões a partir de evidências,

além de avaliar seus argumentos em relação com outras possíveis argumentações. Adotaremos o modelo de

Toulmin para nossas discussões, pois acreditamos que este padrão seja uma ferramenta potencial para a

compreensão da função da argumentação para elaboração do conhecimento científico. A argumentação é

considerada por alguns autores como uma importante ferramenta para a construção do conhecimento por parte

dos estudantes, sendo assim torna-se mister levantar e analisar as alegações propostas pelos mesmos. II.O

Modelo de Toulmin e a análise da argumentação O tema argumentação em sala de aula tem se tornado

algo muito discutido. Desta forma, um escopo significativo da literatura de argumentação no ensino de ciências

tem sido baseado nos trabalhos de Toulmin. Segundo Colombo et al (2012), Stephen Toulmin pesquisando a

respeito da estrutura e da validade de argumentos em diferentes áreas, chegou a conclusão que existem alguns

elementos presentes na argumentação que são comuns a variados campos do conhecimento (campo
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invariáveis), enquanto outros diferem com os campos (campo dependentes). Tais elementos, Toulmin traduziu

no que chamou de TAP (Toulmin´s Argument Pattern). Para Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014), o Esquema

de Argumento de Toulmin (2001) apresenta uma proposta de análise estrutural, na qual é feita a distinção

entre os diferentes componentes que constituem um argumento. Ainda segundo Sá, Kasseboehmer e Queiroz

(2014), o citado esquema identifica os elementos fundamentais de um argumento, assim como as relações

existentes entre eles. De acordo com as autoras, Toulmin (2001) destaca que os elementos fundamentais de

um argumento são o dado (D), a conclusão (C) e a justificativa (J). Torna-se possível, como afirmam as

autoras, apresentar um argumento contando apenas com esses elementos, cuja estrutura básica é: “a partir de

um dado D, já que J, então C”. Contudo, para que um argumento seja completo, pode-se especificar em que

condições a justificativa apresentada é válida ou não, indicando um peso para tal justificativa.

Dessa forma, podem ser acrescentados ao argumento qualificadores modais (Q), ou seja,

especificações das condições necessárias para que uma dada justificativa seja válida. Da

mesma forma, é possível especificar em que condições a justificativa não é válida ou

suficiente para dar suporte à conclusão. Nesse caso é apresentada uma refutação (R) da

justificativa. Além dos elementos já citados, a justificativa, que apresenta um caráter

hipotético, pode ser apoiada em uma alegação categórica baseada em uma lei, por

exemplo. Trata-se de uma alegação que dá suporte à justificativa, denominada backing

(B) ou conhecimento básico (SÁ, KASSEBOEHMER e QUEIROZ, 2014). Como podemos

observar, cada elemento proposto por Toulmin apresenta sua representação junto à

argumentação. A tabela 01, expressa os constituintes desenvolvidos por Toulmin e suas

respectivas representações.

Tabela 01: Elementos constituintes do Modelo de Toulmin.
Elementos constituintes Representação do elemento
D Dados.
Q Qualificador moral – indica a força conferida a garantia.
C Conclusão.
W Garantias – autoriza a passagem dos dados para a alegação.

R Refutador – indica circunstâncias nas quais se tem de deixar de
lado a autoridade geral das garantias.

B Apoio – depende do contexto do campo de argumentação em
questão.

FONTE: Colombo et al (2012). Para Colombo et al (2012) apud Sasseron e Carvalho

(2011), a argumentação é uma estratégia que contribui para a aquisição da linguagem

científica e permite desenvolver nos estudantes uma capacidade de raciocinar e discutir

sobre problemas científicos e sócio científicos. Torna-se assim fundamental, que os

professores desenvolvam tal técnica em sala de aula. Ainda segundo os autores, na visão

de muitos pesquisadores a argumentação é uma estratégia de raciocínio, onde dados,

evidências, crenças e preconcepções, da mesma forma que no processo de construção do

conhecimento científico, “são as bases que conduzem à aprendizagem. Embora se tenha
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inúmeros estudos e esforços por parte de pesquisadores e professores, observa-se que a

argumentação em sala de aula ainda é pouco praticada, particularmente nas aulas de

ciências dos anos iniciais. Colombo et al (2012) afirma que o ensino de ciências nos

primeiros anos do ensino fundamental ainda é precário, ocorrendo o predomínio da

ciência apresentada como uma coleção de fatos para serem lidos e memorizados.

III.Materiais e Métodos Nesta seção apresentaremos aspectos relativos a metodologia

adotada na pesquisa. Foram desenvolvidas atividades relacionadas ao conteúdo

científico, a saber: i) corrida de carrinhos, ii) atividade do copo, iii) bexiga que não

explode e iv) garrafa torneira. Serviram como sujeitos de pesquisa, alunos com idades

entre 06 a 10 anos. Em meio à prática das oficinas, mencionadas acima, estabelecidas

no projeto “Ciência sobre Rodas: busão da ciência do agreste e do sertão” nos diferentes

municípios de Sergipe, todos os dados observados foram registrados em áudio e vídeo e

posteriormente, transcritos. Foi utilizada câmera de áudio/vídeo para coletar dados

referentes aos conceitos elaborados pelos estudantes. O trabalho investigativo adotou

como abordagem um estudo qualitativo, apresentando-se como uma pesquisa de campo.

A pesquisa qualitativa trabalha com dados subjetivos, crenças, valores, opiniões,

fenômenos, hábitos (FLICK, 2009, p. 20). As pesquisas de campo ou estudos de campo,

de acordo com Gil (2010), procuram muito mais o aprofundamento das questões

propostas do que a distribuição das características da população segundo determinadas

variáveis. Ainda para o autor, o planejamento do estudo de campo apresenta maior

flexibilidade. A escolha desse tipo de pesquisa justifica-se pela necessidade de inquirição

e análise das argumentações propostas por estudantes do Ensino Fundamental Menor,

participantes do projeto, acerca de determinados conceitos científicos. Os resultados

foram apresentados na forma de quadros. Para a análise, recorreremos à interpretação e

comparação respaldada pela literatura pertinente. Os dados foram interpretados com

base nos conceitos do modelo de Toulmin. Adotou-se tal modelo por este possibilitar a

compreensão do papel da argumentação no pensamento científico. IV.Resultados e

Discussão No tocante a análise dos argumentos produzidos, buscamos identificar

elementos argumentativos do modelo de Toulmin - o dado (D), a conclusão (C) e a

justificativa (J) - na fala dos estudantes para a proposição de explicações concernentes

às oficinas didáticas: corrida de carrinhos, atividade do copo, bexiga que não explode e

garrafa torneira. Torna-se relevante citar que os responsáveis pela realização das

oficinas apresentaram as questões e buscaram questionar os estudantes no intuito de

estimulá-los a expressar suas ideias sobre determinado fenômeno. Por meio desta

investigação prática, os estudantes poderão observar causas e consequências, através do

levantamento e testes de hipóteses. Inicialmente, foram propostos um problema para

cada oficina, a saber:
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i. Corrida de carrinhos: temos em mãos uma bexiga e um carrinho, o que devemos fazer para que esse

carrinho possa se movimentar?

ii. Atividade do copo: o que acontecerá com a água que está dentro de um copo se virarmos esse recipiente

coberto com um pedaço de papelão?

Por que isso acontece?

iii. Bexiga que não explode: temos aqui duas bexigas iguais, porém uma está cheia de água e a outra cheia

de ar. O que irá acontecer se encostarmos uma vela acesa próximo à bexiga com água?

E se a vela acesa estiver próxima da bexiga com ar?

Por que isso acontece?

iv. Garrafa torneira: em uma garrafa PET abriu-se um pequeno orifício (furo), em seguida acrescentamos

certa quantidade de água. Sugerimos que a garrafa fique aberta, ou seja, sem a tampa, o que acontece

com a água que está dentro da garrafa?

E se fecharmos a garrafa, o que acontecerá?

O quadro 01 expressa a análise das respostas/argumentações levantadas pelos alunos em cada oficina

realizada. Quadro 01: Análise de oficinas baseadas no Modelo de Toulmin.

Image: Caixa de texto:                                           Ele vai andar mais

Professor (a): Bom dia,
vocês farão um experimento com o carro.
Faremos na verdade uma corrida de carros,
vocês terão que fazer este carrinho aqui
andar, certo?
Só que vocês farão o carrinho andar. Vocês
estão vendo esta bexiga aqui em cima dele,
o que é que vocês vão ter que fazer?
Vocês vão o que?
Assoprar a bexiga, certo?

Professor (a): Bom dia pessoal, temos aqui
um copo com água, e se eu tampar esse
copo com um pedaço de papelão e virar ele
de cabeça para baixo o que acontecerá?

E tem que soprar[...] _____________Então
Já que Ele vai andar mais[...] O vento está
dentro do balão faz o carrinho andar[...]
Por conta de Da pressão[...]

Não derrama _________________ Então
Já que A corrente de ar não vai passar[...]
Por conta de [...]porque quando põe a mão
aí prence[...] A menos que
[...]coloque uma folha de papel[...]

Esquema 1: Análise da oficina corrida de
carrinhos apoiada no modelo de Toulmin.

Esquema 2: Análise da oficina mágica do
copo apoiada no modelo de Toulmin.

Professor (a): Olá pessoal, temos aqui uma
garrafa com água. Notem quem nela tem
um pequeno furo, o que vocês acham que
acontecerá com a água que está dentro da
garrafa quando abrimos a tampa?

Professor (a): Olá turma, tenho aqui um
balão com água, se eu colocar o balão
sobre a vela o que acontecerá?

Vasa, mas sem apertar[...]
____________Então Já que A água sai
mais rápido[...] O ar entra na garrafa[...]
Por conta de Do ar que está dentro da

Não estoura[...]
____________Então
Já que [...]A água
apaga o fogo[...] Está
com água[...] Por

Através do processo

investigativo, os

estudantes elaboram

hipóteses e argumentos,

chegando a determinada

conclusão. Para Colombo et

al (2012), as abordagens

argumentativas têm um

olhar atento para as

interações que ocorrem no

ambiente estudado, ou

seja, está fortemente

focado em dados

observacionais entre

alunos-alunos e

alunos-professores. Os

estudantes ao falarem

“[...] e tem que soprar”, “

coloque ela se água”,

apresentam hipóteses, um

dado (D) para o

questionamento. Ao
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garrafa sai pelo buraquinho[...] A menos
que
A garrafinha fique parada[...]

conta de Da água
não deixar pegar
fogo[...] A menos
que
Coloque ela sem água[...]

Esquema 3: Análise da oficina garrafa
torneira apoiada no modelo de Toulmin.

Esquema 4: Análise da oficina bexiga que
não explode apoiada no modelo de
Toulmin.

enunciar “ a água sai

mais”, “ ele vai andar

mais”, os estudantes

expõem suas justificativas

(J). Por meio da interação

entre hipóteses e

justificativas, as crianças puderam elaborar suas conclusões (C) por meio da expressão “a menos que” nota-se

a presença de um elemento de contestação, citado por Colombo et al (2012), como elemento de refutação (B).

Os resultados demonstraram que a construção do conhecimento baseado na argumentação, possibilita uma

maior interação entre a turma, além de favorecer a elaboração de argumentos complexos. V.Considerações

Finais Os dados revelaram que as atividades realizadas, estimularam a elaboração de um número considerável

de argumentos por parte dos estudantes acerca dos temas propostos. A argumentação apresentada pelos

discentes aponta para a existência dos componentes, dados, justificativa e conclusão, como mencionado no

modelo de Toulmin. Por meio da análise dos dados, podemos afirmar que a argumentação consiste em uma

estratégia que favorece o desenvolvimento da linguagem científica e desenvolvendo a capacidade de discussão

sobre problemas científicos e sociais. Os resultados demonstraram que a construção do conhecimento baseado

na argumentação, possibilita uma maior interação entre os estudantes, além de favorecer a elaboração de

argumentos complexos, possibilitando assim um melhor entendimento dos fenômenos científicos. Referências
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A ARGUMENTAÇÃO DE FENÔMENOS CIENTÍFICOS: UMA ANÁLISE DE CONCEITOS ELABORADOS POR

ESTUDANTES DE 06 A 10 ANOS PARTICIPANTES DO PROJETO CIÊNCIA SOBRE RODAS Gidarley

Santana Rodrigues Edson José Wartha Jacqueline Lima da Siva EIXO 20: EDUCAÇÃO E ENSINO DE

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA Resumo: O trabalho apresenta como objetivo o

levantamento de informações acerca da argumentação por parte de estudantes das séries iniciais, no tocante a

determinados conceitos científicos. Serviu como objeto de análise, a elaboração de argumentos construídos por

estudantes de 06 a 10 anos, residentes no Agreste de Sergipe. As observações dos argumentos relacionados à

ciência foram efetivadas mediante a realização de oficinas promovidas pelo projeto de extensão da

Universidade Federal de Sergipe (UFS), denominado Ciência sobre Rodas. No tocante à análise dos dados,

utilizou-se como referencial o modelo de Toulmin. Os resultados demonstraram que a construção do

conhecimento baseado na argumentação, possibilita uma maior interação entre a turma, além de favorecer a

elaboração de argumentos complexos, possibilitando assim um melhor entendimento dos fenômenos científicos.

Palavras-chave: Argumentação; Crianças; Toulmin. Abstract: This paper presents the objective of collecting

information about the argument by students of the initial series, with regard to certain scientific concepts. It

served as the object of analysis, preparation of arguments built by students 06-10 years old, living in the

Agreste of Sergipe. The observations of the arguments related to science were effected by conducting

workshops promoted by the extension project of the Federal University of Sergipe (UFS), called Science on

Wheels. With regard to data analysis, it was used as a reference model of Toulmin. The results showed that the

construction of knowledge based on argument, enables greater interaction between the class and favors the

development of complex arguments, thus enabling a better understanding of scientific phenomena. Keywords:

Argumentation; Children; Toulmin. I.Introdução O estudo aborda questões relativas à argumentação

propostas por estudantes do Ensino Fundamental no Agreste de Sergipe, tendo como objetivo identificar os

modelos de argumentação, elaborados por crianças, de 06 a 10 anos, utilizados para explicar determinados

fenômenos científicos. Tem-se verificado que nas últimas décadas ocorreu um crescimento no número de
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estudos que abordam a análise do discurso argumentativo em sala de aula. Segundo Dias e Silva (2010), o

diálogo e a argumentação já vêm sendo utilizados desde a idade antiga, com os gregos. Investigações recentes

têm apontado a argumentação nas aulas de ciências como um importante instrumento para a educação

científica. Para Capecchi e Carvalho (2001), em meio às aulas de Ciências, a troca de ideias, baseada na

argumentação, entre os estudantes e a elaboração de explicações coletivas, favorecem o contato com um

aspecto importante para a formação de uma visão da Ciência como uma construção coletiva, cujas teorias

estão em constante processo de avaliação. Atualmente, ensinar os estudantes a argumentar cientificamente,

desde as séries iniciais, tem se tornado um objetivo pedagógico prioritário, uma vez que o processo de

argumentar requer que os estudantes sejam capazes de opinar e chegar a conclusões a partir de evidências,

além de avaliar seus argumentos em relação com outras possíveis argumentações. Adotaremos o modelo de

Toulmin para nossas discussões, pois acreditamos que este padrão seja uma ferramenta potencial para a

compreensão da função da argumentação para elaboração do conhecimento científico. A argumentação é

considerada por alguns autores como uma importante ferramenta para a construção do conhecimento por parte

dos estudantes, sendo assim torna-se mister levantar e analisar as alegações propostas pelos mesmos. II.O

Modelo de Toulmin e a análise da argumentação O tema argumentação em sala de aula tem se tornado

algo muito discutido. Desta forma, um escopo significativo da literatura de argumentação no ensino de ciências

tem sido baseado nos trabalhos de Toulmin. Segundo Colombo et al (2012), Stephen Toulmin pesquisando a

respeito da estrutura e da validade de argumentos em diferentes áreas, chegou a conclusão que existem alguns

elementos presentes na argumentação que são comuns a variados campos do conhecimento (campo

invariáveis), enquanto outros diferem com os campos (campo dependentes). Tais elementos, Toulmin traduziu

no que chamou de TAP (Toulmin´s Argument Pattern). Para Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014), o Esquema

de Argumento de Toulmin (2001) apresenta uma proposta de análise estrutural, na qual é feita a distinção

entre os diferentes componentes que constituem um argumento. Ainda segundo Sá, Kasseboehmer e Queiroz

(2014), o citado esquema identifica os elementos fundamentais de um argumento, assim como as relações

existentes entre eles. De acordo com as autoras, Toulmin (2001) destaca que os elementos fundamentais de

um argumento são o dado (D), a conclusão (C) e a justificativa (J). Torna-se possível, como afirmam as

autoras, apresentar um argumento contando apenas com esses elementos, cuja estrutura básica é: “a partir de

um dado D, já que J, então C”. Contudo, para que um argumento seja completo, pode-se especificar em que

condições a justificativa apresentada é válida ou não, indicando um peso para tal justificativa.

Dessa forma, podem ser acrescentados ao argumento qualificadores modais (Q), ou seja,

especificações das condições necessárias para que uma dada justificativa seja válida. Da

mesma forma, é possível especificar em que condições a justificativa não é válida ou

suficiente para dar suporte à conclusão. Nesse caso é apresentada uma refutação (R) da

justificativa. Além dos elementos já citados, a justificativa, que apresenta um caráter

hipotético, pode ser apoiada em uma alegação categórica baseada em uma lei, por

exemplo. Trata-se de uma alegação que dá suporte à justificativa, denominada backing

(B) ou conhecimento básico (SÁ, KASSEBOEHMER e QUEIROZ, 2014). Como podemos
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observar, cada elemento proposto por Toulmin apresenta sua representação junto à

argumentação. A tabela 01, expressa os constituintes desenvolvidos por Toulmin e suas

respectivas representações.

Tabela 01: Elementos constituintes do Modelo de Toulmin.
Elementos constituintes Representação do elemento
D Dados.
Q Qualificador moral – indica a força conferida a garantia.
C Conclusão.
W Garantias – autoriza a passagem dos dados para a alegação.

R Refutador – indica circunstâncias nas quais se tem de deixar de
lado a autoridade geral das garantias.

B Apoio – depende do contexto do campo de argumentação em
questão.

FONTE: Colombo et al (2012). Para Colombo et al (2012) apud Sasseron e Carvalho

(2011), a argumentação é uma estratégia que contribui para a aquisição da linguagem

científica e permite desenvolver nos estudantes uma capacidade de raciocinar e discutir

sobre problemas científicos e sócio científicos. Torna-se assim fundamental, que os

professores desenvolvam tal técnica em sala de aula. Ainda segundo os autores, na visão

de muitos pesquisadores a argumentação é uma estratégia de raciocínio, onde dados,

evidências, crenças e preconcepções, da mesma forma que no processo de construção do

conhecimento científico, “são as bases que conduzem à aprendizagem. Embora se tenha

inúmeros estudos e esforços por parte de pesquisadores e professores, observa-se que a

argumentação em sala de aula ainda é pouco praticada, particularmente nas aulas de

ciências dos anos iniciais. Colombo et al (2012) afirma que o ensino de ciências nos

primeiros anos do ensino fundamental ainda é precário, ocorrendo o predomínio da

ciência apresentada como uma coleção de fatos para serem lidos e memorizados.

III.Materiais e Métodos Nesta seção apresentaremos aspectos relativos a metodologia

adotada na pesquisa. Foram desenvolvidas atividades relacionadas ao conteúdo

científico, a saber: i) corrida de carrinhos, ii) atividade do copo, iii) bexiga que não

explode e iv) garrafa torneira. Serviram como sujeitos de pesquisa, alunos com idades

entre 06 a 10 anos. Em meio à prática das oficinas, mencionadas acima, estabelecidas

no projeto “Ciência sobre Rodas: busão da ciência do agreste e do sertão” nos diferentes

municípios de Sergipe, todos os dados observados foram registrados em áudio e vídeo e

posteriormente, transcritos. Foi utilizada câmera de áudio/vídeo para coletar dados

referentes aos conceitos elaborados pelos estudantes. O trabalho investigativo adotou

como abordagem um estudo qualitativo, apresentando-se como uma pesquisa de campo.

A pesquisa qualitativa trabalha com dados subjetivos, crenças, valores, opiniões,

fenômenos, hábitos (FLICK, 2009, p. 20). As pesquisas de campo ou estudos de campo,

de acordo com Gil (2010), procuram muito mais o aprofundamento das questões
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propostas do que a distribuição das características da população segundo determinadas

variáveis. Ainda para o autor, o planejamento do estudo de campo apresenta maior

flexibilidade. A escolha desse tipo de pesquisa justifica-se pela necessidade de inquirição

e análise das argumentações propostas por estudantes do Ensino Fundamental Menor,

participantes do projeto, acerca de determinados conceitos científicos. Os resultados

foram apresentados na forma de quadros. Para a análise, recorreremos à interpretação e

comparação respaldada pela literatura pertinente. Os dados foram interpretados com

base nos conceitos do modelo de Toulmin. Adotou-se tal modelo por este possibilitar a

compreensão do papel da argumentação no pensamento científico. IV.Resultados e

Discussão No tocante a análise dos argumentos produzidos, buscamos identificar

elementos argumentativos do modelo de Toulmin - o dado (D), a conclusão (C) e a

justificativa (J) - na fala dos estudantes para a proposição de explicações concernentes

às oficinas didáticas: corrida de carrinhos, atividade do copo, bexiga que não explode e

garrafa torneira. Torna-se relevante citar que os responsáveis pela realização das

oficinas apresentaram as questões e buscaram questionar os estudantes no intuito de

estimulá-los a expressar suas ideias sobre determinado fenômeno. Por meio desta

investigação prática, os estudantes poderão observar causas e consequências, através do

levantamento e testes de hipóteses. Inicialmente, foram propostos um problema para

cada oficina, a saber:

i. Corrida de carrinhos: temos em mãos uma bexiga e um carrinho, o que devemos fazer para que esse

carrinho possa se movimentar?

ii. Atividade do copo: o que acontecerá com a água que está dentro de um copo se virarmos esse recipiente

coberto com um pedaço de papelão?

Por que isso acontece?

iii. Bexiga que não explode: temos aqui duas bexigas iguais, porém uma está cheia de água e a outra cheia

de ar. O que irá acontecer se encostarmos uma vela acesa próximo à bexiga com água?

E se a vela acesa estiver próxima da bexiga com ar?

Por que isso acontece?

iv. Garrafa torneira: em uma garrafa PET abriu-se um pequeno orifício (furo), em seguida acrescentamos

certa quantidade de água. Sugerimos que a garrafa fique aberta, ou seja, sem a tampa, o que acontece

com a água que está dentro da garrafa?

E se fecharmos a garrafa, o que acontecerá?

O quadro 01 expressa a análise das respostas/argumentações levantadas pelos alunos em cada oficina

realizada. Quadro 01: Análise de oficinas baseadas no Modelo de Toulmin.

Image: Caixa de texto:                                           Ele vai andar mais

Professor (a): Bom dia,
Através do processo

investigativo, os
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vocês farão um experimento com o carro.
Faremos na verdade uma corrida de carros,
vocês terão que fazer este carrinho aqui
andar, certo?
Só que vocês farão o carrinho andar. Vocês
estão vendo esta bexiga aqui em cima dele,
o que é que vocês vão ter que fazer?
Vocês vão o que?
Assoprar a bexiga, certo?

Professor (a): Bom dia pessoal, temos aqui
um copo com água, e se eu tampar esse
copo com um pedaço de papelão e virar ele
de cabeça para baixo o que acontecerá?

E tem que soprar[...] _____________Então

Image: clip_image002.pngJá que

Image: Caixa de texto: O vento que est&aacute; dentro do bal&atilde;o faz o carrinho andar[...]

Image: clip_image002.pngPor conta de Da pressão[...]

Image: clip_image004.png

Não derrama[...] ____________ Então Image: clip_image002.pngImage: clip_image005.png

Image: Caixa de texto: A corrente de ar n&atilde;o vai passar[...]

Já que A menos que
Image: Caixa de texto: [...]coloque uma folha de papel[...]

Por conta de [...]
porque quando põe a mão aí prence[...]

Esquema 1: Análise da oficina corrida de
carrinhos apoiada no modelo de Toulmin.

Esquema 2: Análise da oficina mágica do
copo apoiada no modelo de Toulmin.

Professor (a): Olá pessoal, temos aqui uma
garrafa com água. Notem quem nela tem
um pequeno furo, o que vocês acham que
acontecerá com a água que está dentro da
garrafa quando abrimos a tampa?

Professor (a): Olá turma, tenho aqui um
balão com água, se eu colocar o balão
sobre a vela o que acontecerá?

Image: clip_image008.png

Vasa, mas sem apertar[...]
_________Então

Image: Caixa de texto: A &aacute;gua sai mais r&aacute;pido
Image: clip_image002.png

Já que
Image: Caixa de texto: O ar entra na garrafa[...]

Image: Caixa de texto: A garrafinha fique parada
A

menos que
Image: clip_image012.pngPor conta de Do ar que está dentro da

garrafa, sai pelo buraquinho[...]

Image: clip_image008.png

Não estoura[...] _______________Então

Image: clip_image002.pngImage: Caixa de texto: [...] A &aacute;gua apaga o fogo[...]
Image: Caixa de texto: Est&aacute; com &aacute;gua[...]

Já

que Image: clip_image005.pngA menos que
Image: Caixa de texto: Coloque ela sem &aacute;guaPor conta de Da

água não deixar
pegar fogo[...]

Esquema 3: Análise da oficina garrafa
torneira apoiada no modelo de Toulmin.

Esquema 4: Análise da oficina bexiga que
não explode apoiada no modelo de
Toulmin.

estudantes elaboram

hipóteses e argumentos,

chegando a determinada

conclusão. Para Colombo et

al (2012), as abordagens

argumentativas têm um

olhar atento para as

interações que ocorrem no

ambiente estudado, ou

seja, está fortemente

focado em dados

observacionais entre

alunos-alunos e

alunos-professores. Os

estudantes ao falarem

“[...] e tem que soprar”, “

coloque ela se água”,

apresentam hipóteses, um

dado (D) para o

questionamento. Ao

enunciar “ a água sai

mais”, “ ele vai andar

mais”, os estudantes

expõem suas justificativas

(J). Por meio da interação

entre hipóteses e

justificativas, as crianças

puderam elaborar suas

conclusões (C) por meio da

expressão “a menos que”

nota-se a presença de um

elemento de contestação,

citado por Colombo et al

(2012), como elemento de refutação (B). Os resultados demonstraram que a construção do conhecimento

baseado na argumentação, possibilita uma maior interação entre a turma, além de favorecer a elaboração de

argumentos complexos. V.Considerações Finais Os dados revelaram que as atividades realizadas,

estimularam a elaboração de um número considerável de argumentos por parte dos estudantes acerca dos
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temas propostos. A argumentação apresentada pelos discentes aponta para a existência dos componentes,

dados, justificativa e conclusão, como mencionado no modelo de Toulmin. Por meio da análise dos dados,

podemos afirmar que a argumentação consiste em uma estratégia que favorece o desenvolvimento da

linguagem científica e desenvolvendo a capacidade de discussão sobre problemas científicos e sociais. Os

resultados demonstraram que a construção do conhecimento baseado na argumentação, possibilita uma maior

interação entre os estudantes, além de favorecer a elaboração de argumentos complexos, possibilitando assim
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A ARGUMENTAÇÃO DE FENÔMENOS CIENTÍFICOS: UMA ANÁLISE DE CONCEITOS ELABORADOS POR

ESTUDANTES DE 06 A 10 ANOS PARTICIPANTES DO PROJETO CIÊNCIA SOBRE RODAS Gidarley

Santana Rodrigues Edson José Wartha Jacqueline Lima da Siva EIXO 20: EDUCAÇÃO E ENSINO DE

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA Resumo: O trabalho apresenta como objetivo o

levantamento de informações acerca da argumentação por parte de estudantes das séries iniciais, no tocante a

determinados conceitos científicos. Serviu como objeto de análise, a elaboração de argumentos construídos por

estudantes de 06 a 10 anos, residentes no Agreste de Sergipe. As observações dos argumentos relacionados à

ciência foram efetivadas mediante a realização de oficinas promovidas pelo projeto de extensão da

Universidade Federal de Sergipe (UFS), denominado Ciência sobre Rodas. No tocante à análise dos dados,

utilizou-se como referencial o modelo de Toulmin. Os resultados demonstraram que a construção do

conhecimento baseado na argumentação, possibilita uma maior interação entre a turma, além de favorecer a

elaboração de argumentos complexos, possibilitando assim um melhor entendimento dos fenômenos científicos.

Palavras-chave: Argumentação; Crianças; Toulmin. Abstract: This paper presents the objective of collecting

information about the argument by students of the initial series, with regard to certain scientific concepts. It

served as the object of analysis, preparation of arguments built by students 06-10 years old, living in the

Agreste of Sergipe. The observations of the arguments related to science were effected by conducting

workshops promoted by the extension project of the Federal University of Sergipe (UFS), called Science on

Wheels. With regard to data analysis, it was used as a reference model of Toulmin. The results showed that the

construction of knowledge based on argument, enables greater interaction between the class and favors the

development of complex arguments, thus enabling a better understanding of scientific phenomena. Keywords:

Argumentation; Children; Toulmin. I.Introdução O estudo aborda questões relativas à argumentação

propostas por estudantes do Ensino Fundamental no Agreste de Sergipe, tendo como objetivo identificar os

modelos de argumentação, elaborados por crianças, de 06 a 10 anos, utilizados para explicar determinados

fenômenos científicos. Tem-se verificado que nas últimas décadas ocorreu um crescimento no número de

estudos que abordam a análise do discurso argumentativo em sala de aula. Segundo Dias e Silva (2010), o

diálogo e a argumentação já vêm sendo utilizados desde a idade antiga, com os gregos. Investigações recentes

têm apontado a argumentação nas aulas de ciências como um importante instrumento para a educação

científica. Para Capecchi e Carvalho (2001), em meio às aulas de Ciências, a troca de ideias, baseada na

argumentação, entre os estudantes e a elaboração de explicações coletivas, favorecem o contato com um

aspecto importante para a formação de uma visão da Ciência como uma construção coletiva, cujas teorias

estão em constante processo de avaliação. Atualmente, ensinar os estudantes a argumentar cientificamente,

desde as séries iniciais, tem se tornado um objetivo pedagógico prioritário, uma vez que o processo de

argumentar requer que os estudantes sejam capazes de opinar e chegar a conclusões a partir de evidências,

além de avaliar seus argumentos em relação com outras possíveis argumentações. Adotaremos o modelo de

Toulmin para nossas discussões, pois acreditamos que este padrão seja uma ferramenta potencial para a
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compreensão da função da argumentação para elaboração do conhecimento científico. A argumentação é

considerada por alguns autores como uma importante ferramenta para a construção do conhecimento por parte

dos estudantes, sendo assim torna-se mister levantar e analisar as alegações propostas pelos mesmos. II.O

Modelo de Toulmin e a análise da argumentação O tema argumentação em sala de aula tem se tornado

algo muito discutido. Desta forma, um escopo significativo da literatura de argumentação no ensino de ciências

tem sido baseado nos trabalhos de Toulmin. Segundo Colombo et al (2012), Stephen Toulmin pesquisando a

respeito da estrutura e da validade de argumentos em diferentes áreas, chegou a conclusão que existem alguns

elementos presentes na argumentação que são comuns a variados campos do conhecimento (campo

invariáveis), enquanto outros diferem com os campos (campo dependentes). Tais elementos, Toulmin traduziu

no que chamou de TAP (Toulmin´s Argument Pattern). Para Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014), o Esquema

de Argumento de Toulmin (2001) apresenta uma proposta de análise estrutural, na qual é feita a distinção

entre os diferentes componentes que constituem um argumento. Ainda segundo Sá, Kasseboehmer e Queiroz

(2014), o citado esquema identifica os elementos fundamentais de um argumento, assim como as relações

existentes entre eles. De acordo com as autoras, Toulmin (2001) destaca que os elementos fundamentais de

um argumento são o dado (D), a conclusão (C) e a justificativa (J). Torna-se possível, como afirmam as

autoras, apresentar um argumento contando apenas com esses elementos, cuja estrutura básica é: “a partir de

um dado D, já que J, então C”. Contudo, para que um argumento seja completo, pode-se especificar em que

condições a justificativa apresentada é válida ou não, indicando um peso para tal justificativa.

Dessa forma, podem ser acrescentados ao argumento qualificadores modais (Q), ou seja,

especificações das condições necessárias para que uma dada justificativa seja válida. Da

mesma forma, é possível especificar em que condições a justificativa não é válida ou

suficiente para dar suporte à conclusão. Nesse caso é apresentada uma refutação (R) da

justificativa. Além dos elementos já citados, a justificativa, que apresenta um caráter

hipotético, pode ser apoiada em uma alegação categórica baseada em uma lei, por

exemplo. Trata-se de uma alegação que dá suporte à justificativa, denominada backing

(B) ou conhecimento básico (SÁ, KASSEBOEHMER e QUEIROZ, 2014). Como podemos

observar, cada elemento proposto por Toulmin apresenta sua representação junto à

argumentação. A tabela 01, expressa os constituintes desenvolvidos por Toulmin e suas

respectivas representações.

Tabela 01: Elementos constituintes do Modelo de Toulmin.
Elementos constituintes Representação do elemento
D Dados.
Q Qualificador moral – indica a força conferida a garantia.
C Conclusão.
W Garantias – autoriza a passagem dos dados para a alegação.

R Refutador – indica circunstâncias nas quais se tem de deixar de
lado a autoridade geral das garantias.

B Apoio – depende do contexto do campo de argumentação em
questão.
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FONTE: Colombo et al (2012). Para Colombo et al (2012) apud Sasseron e Carvalho

(2011), a argumentação é uma estratégia que contribui para a aquisição da linguagem

científica e permite desenvolver nos estudantes uma capacidade de raciocinar e discutir

sobre problemas científicos e sócio científicos. Torna-se assim fundamental, que os

professores desenvolvam tal técnica em sala de aula. Ainda segundo os autores, na visão

de muitos pesquisadores a argumentação é uma estratégia de raciocínio, onde dados,

evidências, crenças e preconcepções, da mesma forma que no processo de construção do

conhecimento científico, “são as bases que conduzem à aprendizagem. Embora se tenha

inúmeros estudos e esforços por parte de pesquisadores e professores, observa-se que a

argumentação em sala de aula ainda é pouco praticada, particularmente nas aulas de

ciências dos anos iniciais. Colombo et al (2012) afirma que o ensino de ciências nos

primeiros anos do ensino fundamental ainda é precário, ocorrendo o predomínio da

ciência apresentada como uma coleção de fatos para serem lidos e memorizados.

III.Materiais e Métodos Nesta seção apresentaremos aspectos relativos a metodologia

adotada na pesquisa. Foram desenvolvidas atividades relacionadas ao conteúdo

científico, a saber: i) corrida de carrinhos, ii) atividade do copo, iii) bexiga que não

explode e iv) garrafa torneira. Serviram como sujeitos de pesquisa, alunos com idades

entre 06 a 10 anos. Em meio à prática das oficinas, mencionadas acima, estabelecidas

no projeto “Ciência sobre Rodas: busão da ciência do agreste e do sertão” nos diferentes

municípios de Sergipe, todos os dados observados foram registrados em áudio e vídeo e

posteriormente, transcritos. Foi utilizada câmera de áudio/vídeo para coletar dados

referentes aos conceitos elaborados pelos estudantes. O trabalho investigativo adotou

como abordagem um estudo qualitativo, apresentando-se como uma pesquisa de campo.

A pesquisa qualitativa trabalha com dados subjetivos, crenças, valores, opiniões,

fenômenos, hábitos (FLICK, 2009, p. 20). As pesquisas de campo ou estudos de campo,

de acordo com Gil (2010), procuram muito mais o aprofundamento das questões

propostas do que a distribuição das características da população segundo determinadas

variáveis. Ainda para o autor, o planejamento do estudo de campo apresenta maior

flexibilidade. A escolha desse tipo de pesquisa justifica-se pela necessidade de inquirição

e análise das argumentações propostas por estudantes do Ensino Fundamental Menor,

participantes do projeto, acerca de determinados conceitos científicos. Os resultados

foram apresentados na forma de quadros. Para a análise, recorreremos à interpretação e

comparação respaldada pela literatura pertinente. Os dados foram interpretados com

base nos conceitos do modelo de Toulmin. Adotou-se tal modelo por este possibilitar a

compreensão do papel da argumentação no pensamento científico. IV.Resultados e

Discussão No tocante a análise dos argumentos produzidos, buscamos identificar

elementos argumentativos do modelo de Toulmin - o dado (D), a conclusão (C) e a
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justificativa (J) - na fala dos estudantes para a proposição de explicações concernentes

às oficinas didáticas: corrida de carrinhos, atividade do copo, bexiga que não explode e

garrafa torneira. Torna-se relevante citar que os responsáveis pela realização das

oficinas apresentaram as questões e buscaram questionar os estudantes no intuito de

estimulá-los a expressar suas ideias sobre determinado fenômeno. Por meio desta

investigação prática, os estudantes poderão observar causas e consequências, através do

levantamento e testes de hipóteses. Inicialmente, foram propostos um problema para

cada oficina, a saber:

i. Corrida de carrinhos: temos em mãos uma bexiga e um carrinho, o que devemos fazer para que esse

carrinho possa se movimentar?

ii. Atividade do copo: o que acontecerá com a água que está dentro de um copo se virarmos esse recipiente

coberto com um pedaço de papelão?

Por que isso acontece?

iii. Bexiga que não explode: temos aqui duas bexigas iguais, porém uma está cheia de água e a outra cheia

de ar. O que irá acontecer se encostarmos uma vela acesa próximo à bexiga com água?

E se a vela acesa estiver próxima da bexiga com ar?

Por que isso acontece?

iv. Garrafa torneira: em uma garrafa PET abriu-se um pequeno orifício (furo), em seguida acrescentamos

certa quantidade de água. Sugerimos que a garrafa fique aberta, ou seja, sem a tampa, o que acontece

com a água que está dentro da garrafa?

E se fecharmos a garrafa, o que acontecerá?

O quadro 01 expressa a análise das respostas/argumentações levantadas pelos alunos em cada oficina

realizada. Quadro 01: Análise de oficinas baseadas no Modelo de Toulmin.

Image: Caixa de texto:                                           Ele vai andar mais

Professor (a): Bom dia,
vocês farão um experimento com o carro.
Faremos na verdade uma corrida de carros,
vocês terão que fazer este carrinho aqui
andar, certo?
Só que vocês farão o carrinho andar. Vocês
estão vendo esta bexiga aqui em cima dele,
o que é que vocês vão ter que fazer?
Vocês vão o que?
Assoprar a bexiga, certo?

Professor (a): Bom dia pessoal, temos aqui
um copo com água, e se eu tampar esse
copo com um pedaço de papelão e virar ele
de cabeça para baixo o que acontecerá?

E tem que soprar[...] _____________Então

Image: clip_image004.png

Não derrama[...] ____________ Então Image: clip_image002.pngImage: clip_image005.png

Através do processo

investigativo, os

estudantes elaboram

hipóteses e argumentos,

chegando a determinada

conclusão. Para Colombo et

al (2012), as abordagens

argumentativas têm um

olhar atento para as

interações que ocorrem no

ambiente estudado, ou

seja, está fortemente

focado em dados
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Image: clip_image002.pngJá que

Image: Caixa de texto: O vento que est&aacute; dentro do bal&atilde;o faz o carrinho andar[...]

Image: clip_image002.pngPor conta de Da pressão[...]

Image: Caixa de texto: A corrente de ar n&atilde;o vai passar[...]

Já que A menos que
Image: Caixa de texto: [...]coloque uma folha de papel[...]

Por conta de [...]
porque quando põe a mão aí prence[...]

Esquema 1: Análise da oficina corrida de
carrinhos apoiada no modelo de Toulmin.

Esquema 2: Análise da oficina mágica do
copo apoiada no modelo de Toulmin.

Professor (a): Olá pessoal, temos aqui uma
garrafa com água. Notem quem nela tem
um pequeno furo, o que vocês acham que
acontecerá com a água que está dentro da
garrafa quando abrimos a tampa?

Professor (a): Olá turma, tenho aqui um
balão com água, se eu colocar o balão
sobre a vela o que acontecerá?

Image: clip_image008.png

Vasa, mas sem apertar[...]
_________Então

Image: Caixa de texto: A &aacute;gua sai mais r&aacute;pido
Image: clip_image002.png

Já que
Image: Caixa de texto: O ar entra na garrafa[...]

Image: Caixa de texto: A garrafinha fique parada
A

menos que
Image: clip_image012.pngPor conta de Do ar que está dentro da

garrafa, sai pelo buraquinho[...]

Image: clip_image008.png

Não estoura[...] _______________Então

Image: clip_image002.pngImage: Caixa de texto: [...] A &aacute;gua apaga o fogo[...]
Image: Caixa de texto: Est&aacute; com &aacute;gua[...]

Já

que Image: clip_image005.pngA menos que
Image: Caixa de texto: Coloque ela sem &aacute;guaPor conta de Da

água não deixar
pegar fogo[...]

Esquema 3: Análise da oficina garrafa
torneira apoiada no modelo de Toulmin.

Esquema 4: Análise da oficina bexiga que
não explode apoiada no modelo de
Toulmin.

observacionais entre

alunos-alunos e

alunos-professores. Os

estudantes ao falarem

“[...] e tem que soprar”, “

coloque ela se água”,

apresentam hipóteses, um

dado (D) para o

questionamento. Ao

enunciar “ a água sai

mais”, “ ele vai andar

mais”, os estudantes

expõem suas justificativas

(J). Por meio da interação

entre hipóteses e

justificativas, as crianças

puderam elaborar suas

conclusões (C) por meio da

expressão “a menos que”

nota-se a presença de um

elemento de contestação,

citado por Colombo et al

(2012), como elemento de refutação (B). Os resultados demonstraram que a construção do conhecimento

baseado na argumentação, possibilita uma maior interação entre a turma, além de favorecer a elaboração de

argumentos complexos. V.Considerações Finais Os dados revelaram que as atividades realizadas,

estimularam a elaboração de um número considerável de argumentos por parte dos estudantes acerca dos

temas propostos. A argumentação apresentada pelos discentes aponta para a existência dos componentes,

dados, justificativa e conclusão, como mencionado no modelo de Toulmin. Por meio da análise dos dados,

podemos afirmar que a argumentação consiste em uma estratégia que favorece o desenvolvimento da

linguagem científica e desenvolvendo a capacidade de discussão sobre problemas científicos e sociais. Os

resultados demonstraram que a construção do conhecimento baseado na argumentação, possibilita uma maior

interação entre os estudantes, além de favorecer a elaboração de argumentos complexos, possibilitando assim

um melhor entendimento dos fenômenos científicos. Referências CAPECCHI. M. C. V. de. M; CARVALHO. A. M.

P. de. Argumentação em uma aula de conhecimento físico com crianças na faixa de oito a dez anos.
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