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RESUMO

Este trabalho apresenta resultado da investigação que teve como objeto a relação entre a 
argumentação escrita e a alfabetização científica. A pesquisa foi realizada através da análise de 
16 cartas argumentativas produzidas por crianças do segundo ano do ensino fundamental de uma 
escola da rede particular de ensino da cidade do Recife. Na análise, quando necessário, traçamos 
um paralelo entre momentos provenientes da argumentação oral e da escrita, buscando respaldar 
nossas considerações a cerca do objeto investigado. Fundamentamos nosso trabalho na 
concepção de língua como interação proposta por Bakhtin (2003) e concebemos a argumentação 
como condução mediadora de pontos de vista, e por isso entendida como prática indispensável 
nas aulas de ciências. A compreensão dos conhecimentos científicos sistematizados nestes 
espaços perpassa o processo de alfabetização científica e assumem a argumentação como 
poderosa ferramenta na construção do pensamento científico (CAPECCHI; CARVALHO, 2000). 
Nas produções escritas dos alunos, identificamos os elementos constituintes da argumentação 
segundo o modelo de Toulmin (2006 [1958]) e caracterizamos os indicadores da alfabetização 
científica propostos por Sasseron (2008), entendidos como habilidades de ação e investigação na 
construção do conhecimento. Os resultados indicam que a argumentação escrita, através de uma 
reorganização e melhor sistematização das ideias, contribui substancialmente no processo de 
alfabetização científica, e que, por isso, o trabalho com gêneros textuais argumentativos deve ser 
uma prática constante nas aulas de ciências desde as séries iniciais do ensino fundamental. 

Palavras – chaves: alfabetização científica, argumentação escrita; ensino de ciências.          



ABSTRACT 

This work shows result of the investigation that had as object the relationship between the writing 
argument and the scientific literacy. The research was accomplished through the 16 
argumentative letters analysis produced by children of the second year of the fundamental 
education from a particular school education net of Recife city. In the analysis, when necessary, 
we traced a parallel one among coming moments of the oral and the writing argument, looking 
for to back our considerations about the investigated object. We based our work in the language 
conception as proposal interaction by Bakhtin (2003) and we conceived the argument as mediator 
conduction of view point, and that understood as indispensable practice in the sciences classes. 
The systematized scientific knowledge understanding in these spaces cross the scientific literacy 
process and they assume the argument as powerful tool in the scientific thought construction 
(CAPECCHI; CARVALHO, 2000). In the students' productions writings, we identified the 
constituent elements of the argument according to the Toulmin (2006 [1958]) model and we 
characterized the scientific literacy indicators proposed by Sasseron (2008), understood as action 
abilities and investigation in the knowledge construction. The results indicate that the writing 
argument, through a reorganization and better sistematização of the ideas, contributes 
substantially in the scientific literacy process, and the work with argumentative textual kind 
should be a constant practice in the sciences classes from the initial series of the fundamental 
education. 

Key words: scientific literacy, writing argument; science teaching.     
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1. INTRODUÇÃO 

A expansão de estudos referentes ao uso da argumentação nas aulas de ciências naturais 

ganha visibilidade pela preocupação em entendermos como oportunizar aos alunos uma 

aproximação com os saberes, noções e habilidades inerentes ao âmbito científico. A apropriação 

da cultura científica doravante nomeada de processo de enculturação científica envolve a 

compreensão da natureza da ciência e construção dos seus significados em uma atuação 

responsável na vida e na sociedade.    

 A concepção de aulas de ciências que extrapolem a assimilação e reprodução mecânica de 

conceitos e métodos defende o desenvolvimento de um processo centrado nos significados, 

sentidos e aplicabilidade dos conhecimentos científicos nas situações cotidianas. A relação entre 

o saber e o fazer científico com a vida da sociedade deve ser uma prática privilegiada e 

constantemente estimulada nas nossas salas de aula desde os anos iniciais da escolarização, 

garantindo a promoção da alfabetização científica através do desenvolvimento de habilidades de 

ação e investigação, tais como: seriar, organizar e classificar informações, levantar e testar 

hipóteses, exercitar o raciocínio lógico e proporcional, construir justificativas, prever e explicar 

fenômenos. 

 Nesta perspectiva, entendemos que o trabalho com atividades de cunho argumentativo 

auxilia os alunos no processo de alfabetização científica, pois, no exercício da argumentação, 

comparamos, julgamos, negociamos, justificamos e concluímos em prol da defesa de um ponto 

de vista. Este movimento possibilita que ideias sejam discutidas, alternativas avaliadas e 

explicações escolhidas auxiliando na compreensão dos conhecimentos científicos. 

 Nossa pesquisa buscou evidências da relevância da prática da argumentação no processo 

de enculturação científica no contexto escolar. Buscamos analisar a relação entre a argumentação 

escrita e a alfabetização científica em situações em que os alunos posicionam-se sobre um 

fenômeno natural estruturando seus argumentos. Em termos gerais, temos por objetivo analisar 

como a argumentação escrita dos alunos nas aulas de ciências naturais favorece o processo de 

alfabetização científica. 

Tivemos como sujeitos 17 alunos com faixa etária de 7 a 8 anos que cursam o segundo 

ano do ensino fundamental de uma escola da rede particular de ensino da cidade do Recife. Para a 

realização da mesma, propomos uma sequência de atividades contemplando a temática da 
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borboleta e focamos nossa análise nas cartas argumentativas produzidas pelos alunos ao 

defenderem a vida da lagarta. 

Em termos da estrutura da dissertação, o primeiro capítulo deste estudo apresenta as 

concepções teóricas que norteiam nossa investigação, abordando a linguagem como instrumento 

de ação e interação, os usos e sentidos dos gêneros textuais na linguagem, as múltiplas faces do 

gênero carta, a compreensão da argumentação como um meio que busca o convencimento através 

de um contexto dialógico e interacional, os avanços e dificuldades da prática argumentativa em 

sala de aula, como ainda a importância e o desenvolvimento da argumentação na compreensão 

dos conhecimentos científicos e a relevância da argumentação no processo de alfabetização 

científica. 

 O segundo capítulo refere-se a descrição do estudo empírico e a metodologia adotada no 

desenvolvimento da pesquisa, descrevendo em detalhes os passos desta investigação. O terceiro 

capítulo apresenta a análise e discussão das produções dos alunos verificando a estrutura do 

argumento e sua qualidade, bem como, a presença de indicadores de alfabetização científica e 

suas relações com a argumentação escrita.  

 Finalizamos nosso trabalho, tecendo algumas considerações sobre os resultados 

alcançados pelo processo investigativo, propondo uma atenta reflexão sobre suas implicações 

educacionais e sugerindo possibilidades para ampliação dos conhecimentos referente ao 

respectivo tema. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Entender como ocorre a aquisição de conhecimento aliada ao aprendizado de atitudes que 

favoreçam a formação de indivíduos autônomos e críticos permite que o estudo da argumentação 

se projete como um tema de grande visibilidade no cenário atual da educação (SILVA, 2003; 

FERNANDES, 2002; GOMES; CORREA, 2005; LEAL; MORAES, 2006; LIMA, F. 2007; 

LIMA, M. 2006; LIRA, 2003; KOCH, 1999; LEITÃO; ALMEIDA, 2000; LEITÃO; BANKS-

LEITE, 2006; SANTOS; MORTIMER, 2001; SANTOS; MORTIMER; SCOTT, 2001; 

CAPECCHI; CARVALHO, 2000; VILANI; NASCIMENTO, 2003; TEIXEIRA, 2005, 2007). 

Inserido neste movimento, este trabalho tem por objetivo analisar qual a relação entre a 

argumentação escrita e o processo de alfabetização científica nas séries iniciais do ensino 

fundamental, buscando verificar como a argumentação escrita permite a aproximação dos alunos 

com a cultura científica, com o pensar cientificamente e a significação das atividades propostas 

nas aulas de ciências para a compreensão dos fenômenos sóciocientíficos. Iniciamos com uma 

revisão das perspectivas que movimentam os estudos referentes à linguagem e argumentação, e 

em seguida, apresentamos importantes trabalhos na área de ciências que subsidiem nossa 

investigação, procurando a coesão dos objetivos propostos. 

    

2.1. Linguagem: ação e interação 

O contexto da sala de aula é o lugar definido culturalmente para a aquisição do 

conhecimento, por isso é usado como campo investigativo de várias pesquisas que buscam 

entender as relações estabelecidas entre as dimensões cognitiva, afetiva e o processo de interação 

social, dentre outros aspectos. Entendendo a argumentação como instrumento eficaz para ampliar 

e desenvolver capacidades exigidas em uma educação voltada para o pensar, como a criticidade, 

reflexão entre perspectivas contraditórias, esclarecimento da tomada de posição, apresentação de 

justificativas, dentre outras (LIMA, M., 2006; LIMA, F., 2007; ALMEIDA, 2003; SILVA, 2007; 

LEAL; MORAES, 2006; LEITÃO; ALMEIDA, 2000; LEITÃO; BANKS-LEITE, 2006), 

pretendemos enfocar a prática argumentativa nas aulas de ciências naturais, uma vez que esta 
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permite a discussão de ideias, a avaliação de alternativas, a escolha entre diferentes explicações e 

a compreensão dos conceitos científicos.  

A argumentação é uma dimensão do processo de interação entre professores e alunos, que 

reforça a função constitutiva e estruturante da linguagem no desenvolvimento cognitivo do 

sujeito. Na leitura vygotskyana (2007) a linguagem configura-se na mediação do homem com o 

mundo social. Neste sentido, assumimos a linguagem como ação que ocorre sobre o mundo, 

dotada de intencionalidade, um instrumento que atua na interação entre os sujeitos e entre os 

objetos sobre os quais esses incidem, modificando-os. Essa ideia sustenta o homem como sujeito 

da linguagem e garante o movimento das relações, contrapondo-se a concepção de linguagem que 

considera apenas os elementos internos que a forma, isto é, a linguagem concebida como um 

conjunto de símbolos que conforme as suas combinações geram significados seguindo uma 

determinada normatização. Tal postura, defendida por Ferdinand Saussure (1857-1913), diz 

serem os sistemas linguísticos os únicos responsáveis pelo significado das palavras, 

desconsiderando a interação entre os falantes.  

No alvorecer do século XX, Saussure iniciou uma mudança na perspectiva de estudo da 

linguagem, influenciando a maioria dos representantes do pensamento linguístico. Este estudioso 

apresenta a linguagem na sua dimensão simbólica, envolvendo a relação entre significado 

(conceito) e significante (imagem), concebendo-a como um conjunto de signos onde cada um tem 

a sua representação definida e revela sua significação não pela relação com o objeto que 

representa, mas na sua combinação com os outros signos. Desta forma, a linguagem é constituída 

pela língua e a fala. A língua nessa perspectiva seria encarada como um código.  

A tese fundamental de Saussure é a oposição da língua à fala, como do social ao 

individual. “A língua não é função do sujeito falante, ela é um produto que o indíviduo registra 

passivamente (...) A fala é ao contrário, um ato individual de vontade e de inteligência no interior 

do qual convém distinguir: primeiramente, as combinações pelas quais o sujeito falante utiliza o 

código da língua para exprimir seu pensamento pessoal; em segundo lugar, o mecanismo 

psicofísico que lhe permite exteriorizar estas combinações” (BAKHTIN, 2006, p. 89). Essa 

postura extrapolou a perspectiva historicista que enfatizava a evolução histórica das línguas, 

reforçando uma posição diacrônica. Entretanto, o fenômeno sincrônico defendido por Saussure 

“irá se ocupar das relações lógicas e psicológicas que unem termos coexistentes e formadores de 

um sistema, tal como eles são percebidos pela mesma consciência coletiva” (BAKHTIN, 2006, p. 
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90). Mas, mesmo permitindo um avanço significativo no entendimento da linguagem, tal 

fenômeno não garantiu a relevância da interação no processo de estabelecimento dos significados 

na prática social.           

Em contrapartida, a concepção de linguagem compreendida como atividade, privilegia os 

sentidos contidos nas suas relações interativas dependendo dos seus diversos usos e do contexto 

na qual se insere (LIMA, M., 2006; LIMA, F., 2007; ALMEIDA, 2003; SILVA, 2007; LEAL; 

MORAES, 2006). Nessa perspectiva, o homem está inserido e é participante de um ambiente 

cultural regido por padrões sociais imbuídos de significados, e, através da linguagem, há a 

interação e ampliação da percepção de mundo construindo a relação das significâncias de acordo 

com a compreensão e interpretação social, como exemplo do uso que fazemos da palavra 

‘bonito’, que varia conforme a intenção do falante. Quando um adulto se dirige a uma criança que 

está fazendo algo que não devia e diz em tom irritado ‘bonito’, este termo assume o sentido de 

que o que a criança está fazendo não está nada bonito, aprovado, recomendável. Entretanto, 

quando alguém, ao ver uma obra de arte, diz ‘bonito’ pode ser que esteja de fato aprovando o que 

ver.   

 Bakhtin (2006) defende que a linguagem é reconhecida como palavra e definida como “o 

fenômeno ideológico por excelência” (p.36). Esta visão de linguagem, como fenômeno 

ideológico, mediadora das dimensões social e psicológica dos humanos, é reiterada por Citelli 

(1997) quando diz que: 

se as palavras, por exemplo, nascem neutras, mais ou menos como estão em estado de 
dicionário, ao se contextualizarem, passam a expandir valores, conceitos, pré-conceitos. 
Nós iremos viver e aprender em contato com outros homens, mediados pelas palavras, 
que irão nos informar e formar. (p.28) 

 Tal reflexão sugere que, dependendo do contexto sócio-histórico, há predominância de 

determinada forma de representar as diversas áreas da esfera social e psicológica, que é 

materializada em enunciados. Um enunciado é linguagem impregnada de sentido que se produz 

em um contexto social, nas relações entre pessoas e na interação dialógica (BAKHTIN, 2006).  

Bakhtin pressupõe que os enunciados formam-se pelo estabelecimento de diálogos com 

outros enunciados, pois, apesar de serem criações novas, sempre partem de algo, não sendo 

compreendidos isoladamente, mas através da relação dialógica com enunciados anteriores. “O elo 

entre os enunciados não se dá apenas com aqueles que os precedem, mas também com 

enunciados que a eles se sucederão, nesta complexa cadeia da comunicação verbal” (ALMEIDA, 
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2003). Portanto, os enunciados constituem, são constituídos e estão emersos em processos 

dialógicos. 

O dialogismo não se restringe à conversa entre as pessoas, mas a presença das vozes dos 

outros na fala interior do indivíduo, caracterizando a função comunicativa da linguagem como 

um processo de interação ativa. A condição de comunicação é possibilitada pela fala, que se 

caracteriza como manifestação individual de natureza social.  Nesse movimento, Bakhtin (2006) 

evidencia que a “posição responsiva” é assumida pelos interlocutores do diálogo, pois todo 

enunciado é cheio de respostas. Ao ser compreendido, o seu significado há uma concordância, ou 

discordância, cabendo a compreensão ativamente responsiva ser a fase preparatória e inicial para 

uma resposta. Como, diferentemente dessa reação, também pode ocorrer a compreensão passiva, 

entendida pela dublagem do pensamento de quem pronuncia o enunciado por um outro a quem 

esse se direciona.   

A dependência entre os enunciados implica que a compreensão destes requer que os 

sujeitos envolvidos articulem aquilo que sabem, provenientes de outros enunciados, e 

estabeleçam relações com o sentido do que está sendo abordado. Assim, “a relação com o sentido 

é sempre dialógica, o ato de compreensão já é dialógico” (BAKHTIN, 2006, p.327), um 

enunciado é um conjunto de sentidos, e como tal não pode ser integralmente reproduzido, nem 

antecipadamente conhecido, mas pode ter seus significados compartilhados. Para Bakhtin (2006, 

p.331): 

Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que nada 
sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam relações dialógicas se entre 
eles há ao menos alguma convergência de sentidos (ainda que seja uma identidade 
particular do tema, do ponto de vista, etc).    

O princípio dialógico está atrelado à polifonia presente nos enunciados, evidenciada pelas 

várias vozes que formam a linguagem em uso. (BRONCKART, 2007) Na atividade humana, 

utilizamos a linguagem de múltiplas formas sendo empregada de maneira concreta e única na 

forma de enunciados. Cada campo da atividade humana constrói enunciados de acordo com a 

especificidade de suas condições e finalidades. Conforme a utilização da língua, são elaborados 

tipos relativamente estáveis de enunciados denominados de gêneros textuais.  

Com efeito, discutiremos adiante um pouco mais sobre a configuração e funcionalidade 

dos gêneros textuais nas práticas de linguagem, enfocando a sua utilização sistemática no 

processo de apropriação da língua.  



16

2.2. Os gêneros textuais na linguagem 

 Partindo da concepção de que “mais do que um simples instrumento, a língua é uma 

prática social que produz e organiza as formas de ação e as formas de conhecimento” 

(MARCUSCHI, 2005), a nossa reflexão será pautada no contexto comunicativo da linguagem 

que tem por propriedade fundamental a interatividade. A funcionalidade deste contexto supõe a 

circulação social na forma textual, englobando nessa configuração o planejamento, a verbalização 

e a construção de uma atividade interativa e intencional. Koch (2005) define texto como:  

uma manifestação verbal constituída de elementos lingüísticos selecionados e ordenados 
pelos co-enunciadores, durante a atividade verbal, de modo a permitir-lhes, na interação, 
não apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência da ativação de 
processos e estratégias de ordem cognitiva, como também a interação (ou atuação) de 
acordo com as práticas socioculturais. (p.27) 

De acordo com esta autora o texto é um produto concreto da atividade comunicativa, 

produzido por sujeitos históricos e situados. Partindo dessa definição, entendemos que os textos 

surgem à medida que é preciso sanar as necessidades e responder aos interesses da dinâmica 

social. Bronckart (2007, p.71) discutindo a respeito do funcionamento dos textos no uso social 

apresenta que “a noção de texto designa toda unidade de produção de linguagem que veicula uma 

mensagem linguisticamente organizada e que tende a produzir um efeito de coerência sobre o 

destinatário”.  

Ainda, para Bronckart (2007), a construção de um texto sofre influências dos contextos 

físico e sóciosubjetivo. O contexto físico considera o local e o tempo em que a produção textual 

acontece e os interlocutores envolvidos na produção. Enquanto o contexto sóciosubjetivo atenta 

para o lugar social em que ocorre a produção do texto, a posição social do emissor e do receptor e 

o objetivo pretendido pelo texto, como também, para o conteúdo temático explicitado no mesmo.   

Admitimos que em todas as áreas de atuação humana o estabelecimento da comunicação 

entre os homens se dá através dos textos, que são enunciados oriundos das ações sociais e 

cristalizam-se na forma de gêneros textuais. Os gêneros estão presentes no nosso cotidiano, 

assumindo uma dimensão histórica e cultural, por isso não possuem formas prontas e acabadas. 

Marcuschi (2002, p. 25) defende os gêneros textuais como “entidades comunicativas” e define 
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como “formas verbais de ação social relativamente estáveis realizadas em textos situados em 

comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos específicos”. 

Os gêneros textuais são apresentados naturalmente no processo de apropriação da língua. 

A linguagem é organizada em forma de gênero e a fecundidade deste é garantida pela 

multiformidade da atividade humana, pois todos os gêneros são acometidos de sucessivas 

proliferações no momento em que circulam pela esfera social e se alteram para atender 

necessidades emergentes da situação apresentada. Os gêneros no seu desenvolvimento se 

modificam e se transformam segundo sua funcionalidade. 

Para que o texto produza o efeito esperado, é necessário que sejam observadas as 

exigências apresentadas pela situação, pois, para atender as finalidades e condições provenientes 

da dimensão comunicativa, são produzidos diferentes enunciados que terão diversas utilizações 

dependendo do âmbito da atividade humana no qual esteja inserido. Devido ao fato de existirem 

inúmeros contextos sociais com culturas distintas, cada um utiliza a linguagem como melhor lhe 

convêm, e por conta disso é preciso que a mesma configure-se em formatos estáveis para garantir 

a comunicação verbal. Estes diferentes formatos constituem os gêneros textuais. 

Bakhtin (2006, p.266) na sua explanação sobre gêneros afirma que 

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às condições 
específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem determinados estilos. 
Uma determinada função (científica, técnica, publicísta, oficial, cotidina) e determinadas 
condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo, geram determinados 
gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 
composicionais relativamente estáveis.  

Bakhtin (2006) defende que a interação humana só é possível devido aos gêneros textuais 

porque se em todo ato de comunicação precisássemos criá-los e construir enunciados totalmente 

desvinculados a outros enunciados, não conseguiríamos produzir textos com sentido e a relação 

social seria inexistente. 

De modo geral, os gêneros se estabilizam e proliferam durante as atividades diárias. São 

nas interações que reconhecemos e usamos o gênero mais apropriado a uma situação, podendo 

haver também a consolidação de novas formas e funções de um determinado gênero, ou seja, a 

criação de um novo gênero decorrente das alterações requeridas.  

Em suma, os gêneros não são superestruturas canônicas e deterministas, mas também 
não são amorfos e simplesmente determinados por pressões externas. São formações 
interativas, multimodalizadas e flexíveis de organização social e de produção de 
sentidos. Assim, um aspecto importante na análise do gênero é o fato de ele não ser 
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estático nem puro. Quando ensinamos a operar com um gênero, ensinamos um modo de 
atuação sócio-discursiva numa cultura e não um simples modo de produção textual. 
(MARCUSCHI, 2005, p.19) 

Diante da importância dos gêneros nas práticas de linguagem, uma vez que a única forma 

de comunicação verbal é através do uso de algum gênero expresso por um texto, alguns 

estudiosos (BRONCKART, 2007; MARCUSCHI, 2002; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) apontam 

a relevância do desenvolvimento de um trabalho sistemático com gêneros como objeto de ensino 

nas salas de aula, argumentando que os alunos devem conseguir dominar a língua em variadas 

situações e para isso é necessário oportunizar condições de contato com diferentes textos e 

contextos de interação. “A apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de 

socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas” (BRONCKART, 2007, 

p.103). 

Schneuwly e Dolz (2004), concordando com o ensino dos gêneros na escola, destacam 

duas questões para reflexão. A primeira é que a opção pelo trabalho com gêneros na escola 

resulta de uma discussão didática com objetivos definidos: aprender a dominar o gênero para 

saber usá-lo em qualquer ambiente e desenvolver capacidades essenciais para o uso de gêneros 

diferentes. Estes objetivos requerem a transformação do gênero trabalhado para melhor adaptar-

se a situação. A segunda questão remonta ao que já foi exposto. Ao se deslocar do seu lugar 

social de origem, há uma distorção no seu sentido, pois assume o formato de gênero a aprender e 

não apenas para comunicar. Portanto, para que os alunos dominem tal gênero, a exposição de 

práticas próximas a situações reais de comunicação é extremamente válida (LEAL; MORAES, 

2006). 

Percebendo a necessidade de tornar os gêneros textuais em objeto de ensino, Schneuwly e 

Dolz (2004) propuseram sua organização para fins didáticos enfatizando que outros gêneros 

textuais podem ser acrescidos às tipologias específicas do domínio social de comunicação, uma 

vez que surgem a partir das múltiplas funções da linguagem na prática social. Os autores 

apresentaram cinco agrupamentos de textos de acordo com as finalidades dos mesmos, as suas 

esferas de interlocuções e os seus tipos textuais predominantes. Assim, sugerem que os gêneros 

textuais enquadrem-se de acordo com sua capacidade de linguagem dominante, em cinco 

domínios sociais de comunicação: narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações.   
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Essa classificação não é fechada, uma vez que os textos em geral são tipologicamente 

variados, então a sua manifestação nos gêneros textuais assumem uma flexibilização que 

possibilita a um mesmo gênero inserir-se em mais de uma classificação tipológica. É bom 

esclarecer que o gênero foca as dimensões interativas da língua, enquanto o tipo textual centra-se 

nos aspectos linguístico-estruturais da mesma. Sendo assim, certo gênero textual contém 

normalmente expressões tipológicas distintas havendo a predominância de um tipo textual. 

Ratificamos nosso posicionamento exposto anteriormente por meio da exemplificação de 

uma carta de reclamação. Neste gênero, há o predomínio de um tipo de sequência argumentativa 

que não afasta a existência de outras sequências tipológicas, pois normalmente narra-se alguma 

situação que fez eclodir determinada iniciativa, utilizando a tipologia narrativa, e ainda recorre-se 

à tipologia descritiva quando há a descrição de uma ação ou algum fato, em particular, que 

merece destaque no desenrolar argumentativo do texto, buscando estratégias que confirmem o 

argumento. Neste gênero textual exemplificado é necessário apresentar elementos argumentativos 

que convençam a quem está lendo de que a reclamação faz sentido, sendo concebido como uma 

nuance do domínio social do argumentar. Segue abaixo, a classificação dos textos para fins 

didáticos proposta por Schneuwly e Dolz (2004).   

Domínios sociais de comunicação 
ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

Capacidades de linguagem dominante Exemplos 
de gêneros orais e escritos

Cultura literária ficcional 
NARRAR 

Mimesis da ação através da criação da 
intriga no domínio do verossímil

conto maravilhoso 
conto de fadas 
fábulas 
lenda 
narrativa de aventura 
narrativa de ficção científica 
narrativa de enigma 
narrativa mítica 
sketch ou história engraçada 
biografia romanceada 
romance 
romance histórico 
novela fantástica 
conto 
crônica literária 
adivinha 
piada 

Cultura literária ficcional 
RELATAR 

Representação pelo discurso de experiências 

relato de viagem 
diário íntimo 
testemunho 
anedota ou caso 
autobiografia 
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vividas, situadas no tempo curriculum vitae 
... 
notícia 
reportagem 
crônica social 
crônica esportiva 
... 
histórico 
relato histórico 
ensaio ou perfil biográfico 
biografia 
... 

Domínios sociais de controversas 
ARGUMENTAR 

Sustentação, refutação e negociação de 
tomadas de posição

textos de opinião 
diálogo argumentativo 
cartas de leitor 
carta de reclamação 
carta de solicitação 
deliberação informal 
debate regrado 
assembléia 
discurso de defesa 
(advocacia) 
discurso de acusação(advocacia) 
resenha crítica 
artigos de opinião ou assinados 
editorial 
ensaio 
... 

Transmissão e construção de saberes 
EXPOR 

Apresentação textual de diferentes formas 
dos saberes 

texto expositivo (em livro didático) 
exposição oral 
seminário 
conferência 
comunicação oral 
palestra 
entrevista de especialista 
verbete 
artigo enciclopédico 
texto explicativo 
tomada de notas 
resumos de textos expositivos e explicativos 
resenha 
relatório científico 
relatório oral de experiências 
... 

Instruções e prescrições 
DESCREVER AÇÕES 

Regulação mútua de comportamentos

instruções de montagem 
receita 
regulamento 
regras de jogo 
instruções de uso 
comando diversos 
textos prescritivos 
... 
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 Nessa proposta, os autores defendem que os gêneros devem ser trabalhados em vários 

momentos da escolarização, havendo a garantia do trabalho com os gêneros dos cinco 

agrupamentos, porque em uma determinada situação devemos ter condições de identificar o 

gênero apresentado e usá-lo adequadamente promovendo a troca verbal. 

Os gêneros que privilegiam as tipologias narrativas e descritivas ocupam lugar de 

destaque na apropriação sistemática da linguagem, inibindo ou limitando o desenvolvimento das 

capacidades requeridas no domínio social de comunicação como: reflexão crítica, escolha de 

posicionamento, tomada de decisão, articulação de conhecimentos, análise de situações. O 

exercício exaustivo, ao qual é submetida a criança desde cedo, de familiariza-se com contos, 

lendas, fábulas, receitas, regras de jogo e outros gêneros similares, contribue para que a criança 

ou o adulto ao se deparar com gêneros de outras ordens, demonstrem sérias dificuldades, 

acarretando consequências que perpassam desde um sentimento de incapacidade até ações mais 

concretas, como perda de oportunidade. Na formação escolar, deve ser garantida a aproximação 

com diversos gêneros textuais para que a aparição de uma situação inesperada possa ser 

percebida com naturalidade, e o sujeito envolvido tenha condições de articular os conhecimentos 

em busca de uma resolução satisfatória.           

 O trabalho com gêneros da ordem do argumentar que busquem defender uma posição 

através da negociação dos significados ainda é uma prática pouco usual nas salas de aula, mesmo 

aparecendo frequentemente nas várias esferas comunicativa (LIMA, M., 2006; LIMA, F., 2007; 

ALMEIDA, 2003; SILVA, 2007; LEAL; MORAES, 2006; GOMES; CORREA, 2005). 

Verificamos também que as pesquisas referentes a prática argumentativa nas situações cotidianas  

são focadas na produção oral. 

 Defendendo que esses tipos de gêneros podem ser trabalhados pela escola desde os anos 

iniciais da formação, destacamos a carta argumentativa como instrumento deste trabalho, 

apresentando a seguir uma breve análise sobre o respectivo gênero textual.  

2.3. Carta: um gênero multifacetado 

A carta é um gênero textual comumente utilizado nas nossas salas de aula, pois, desde 

pequenas, as crianças são estimuladas, ainda no seio familiar, a produzirem bilhetinhos e cartas 
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para parentes e amigos adentrando no âmbito da escrita de maneira espontânea e prazerosa, tendo 

clareza da finalidade e do interlocutor da sua produção. Isso possibilita o reconhecimento e 

exercício da prática social da escrita. 

 Uma carta pode assumir distintas tipologias textuais dependendo da sua função. Como já 

vimos anteriormente, um gênero textual não segue uma única classificação tipológica, mas de 

acordo com a sua dimensão interativa há a predominância de um tipo textual. Mesmo que veicule 

socialmente um modelo padrão de carta, esse varia conforme a finalidade do texto, porém as 

representações da carta normalmente conservam elementos estruturais como remetente, 

destinatário e registro de localização seja temporal e/ou espacial. A carta, pela sua função 

comunicativa, assume uma diversidade de faces dependendo do seu propósito, do conteúdo 

abordado e a quem se destina (SILVA, 2007). 

 Silva (2007) concebe que “a escola, dentro desse contexto, poderia aproveitar a variedade 

de aparições do gênero textual carta para instrumentalizar ainda mais seus alunos e, assim, 

contribuir para a formação de sujeitos que interagem comunicativamente com seus pares sem 

maiores dificuldades.” O trabalho com variados estilos de carta favorece o desenvolvimento de 

habilidades diferenciadas que são requeridas na produção e interpretação das cartas dentro do seu 

amplo universo. A aproximação precoce da criança com a produção de cartas, articulada à 

importância da prática argumentativa na formação dos estudantes, justificam a nossa opção de 

focalizar o gênero carta argumentativa no presente estudo. 

 A carta argumentativa apresenta uma predominância de sequências tipológicas 

argumentativas e assume uma intenção persuasiva, que é confirmada no nível de estrutura 

discursiva utilizada. No seu desenvolvimento textual, o foco é centrado na defesa de um ponto de 

vista, então os recursos lingüísticos utilizados apresentam uma relação imediata com a esfera 

comunicativa e social, envolvendo a expressão de estruturas tipológicas de várias ordens que se 

superpõem e se entrecruzam na sua exposição argumentativa, validando sua função de 

convencimento. Neste gênero textual, esta dinâmica é dominada mais facilmente pelas crianças 

porque o interlocutor da carta é previamente definido, contribuindo para que o remetente tenha 

melhores condições de fundamentar sua argumentação. Mas, a principal questão que envolve a 

produção de uma carta argumentativa é “a relevância do ato de argumentar naquela determinada 

situação” (SILVA, 2007). Assim, a carta deve abordar alguma problemática que envolva uma 

questão a resolver, o confronto de ideias e possíveis alternativas para solucioná-la.    
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 As crianças ao produzirem uma carta argumentativa explicitam seu posicionamento a 

respeito de um tema passível de debate e apresentam proposições que o justifique, pretendendo 

convencer seu destinatário de seu ponto de vista. Nessa configuração, a carta argumentativa 

assemelha-se com texto de opinião, pois nela está contida a visão que o seu remetente tem em 

relação a algo, sendo a sua justificativa envolvida pelo diálogo com outros textos a partir das 

relações com o contexto social. O caráter dialógico e polifônico encontra-se presente neste tipo 

de texto, pois, o autor da carta irá ativar as informações dos textos por ele já lidos e suas 

experiências de vida, articulando-os com as diversas áreas de conhecimento. 

Na perspectiva polifônica, um texto não é constituído apenas da voz do escritor; pelo 
contrário, é repleto de outras vozes, especialmente quando se trata de texto de opinião. 
Nesse tipo de texto, o produtor, para convencer seu interlocutor, tem às vezes que se 
reportar a outras vozes, a dizeres dos outros para demonstrar a veracidade de sua voz. 
Assim, os textos de opinião estão sempre repletos de vozes que se cruzam, se 
contrapõem, concordam ou discordam entre si. (LIRA, 2003) 

      

Tendo como foco o trabalho investigativo com alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental, depreendemos que a carta argumentativa é um instrumento eficaz para analisarmos 

a argumentação nas produções escritas realizadas pelos alunos nas aulas de ciências naturais.  

 Apresentaremos a seguir uma breve discussão a respeito da prática argumentativa, suas 

características, funções e finalidades, no intuito de situar a concepção de argumentação que 

permeia este estudo. 

2.4. Concepção de argumentação 

Partindo da discussão exposta anteriormente, concebemos que a língua é essencialmente 

dotada de intencionalidade. O desejo de influenciar no comportamento e ações do outro e de 

direcionar situações para determinadas conclusões, evidencia a presença da argumentatividade 

em qualquer discurso. Segundo Koch (1981, p.177): 

A argumentatividade encontra-se presente na representação mais profunda dos 
enunciados. Se todo ato de linguagem tem em vista determinados objetivos, o locutor, ao 
produzir seu discurso, visa atuar sobre o destinatário de determinada maneira.  
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Nesta perspectiva, o discurso é entendido como um contínuo comunicativo constituído 

por enunciados provenientes da linguagem verbal. Define-se na “ação verbal dotada de 

intencionalidade” (Koch, 1999, p.19) assumindo-se como uma atividade capaz de produzir 

efeitos e reações nos sujeitos envolvidos no seu estabelecimento. Desta forma, a construção da 

competência argumentativa se configura como uma questão primordial na formação do homem. 

A capacidade de refletir sobre uma situação e se posicionar coerentemente em relação a ela é 

requerida pela necessidade do exercício da cidadania, em uma sociedade de amplo acesso a 

informação e participação nas diferentes esferas da interação social.  

Toulmin ([1958] 2006) e Perelman e Olbrechts-Tyteca ([1958] 2000) apresentaram 

inquietações e reflexões sobre argumentação nas suas respectivas obras: ‘Os usos do argumento’ 

e ‘Tratado da argumentação – a nova retórica’. Nelas, são examinados os tipos de argumentos, 

seus contextos de aplicação, suas finalidades e validade.  

Respeitadas suas especificidades, dois pontos de convergência entre essas concepções 
merecem destaque devido ao impacto exercido sobre teorias e estudos contemporâneos 
de argumentação: [1] a forte crítica à adoção da lógica formal como modelo básico para 
o estudo da argumentação produzida em linguagem natural, aliada à tentativa de 
elaboração de um quadro teórico alternativo que pudesse, mais adequadamente, servir a 
tal propósito, e [2] a concepção de argumentação como uma espécie de diálogo entre 
papéis argumentativos opostos (não necessariamente entre diferentes indivíduos). 
(LEITÃO; BANKS-LEITE, 2006) 

 Toulmin explorou a lógica informal difundindo que as premissas não garantem a 

conclusão, sendo necessário o uso de estratégias de convencimento no ato do argumentar. Para o 

autor, a argumentação serve a defesa de um ponto de vista, superando a configuração 

demonstrativa presente na lógica formal. No seu estudo, defende que a lógica deve partir de 

discursos naturais próprios das situações cotidianas. “Para esse autor, os critérios da lógica formal 

não podem ajudar na análise de argumentos cotidianos, ou seja, sua meta foi elaborar uma 

perspectiva não formal de racionalidade para as afirmações que ocorrem na vida prática” 

(FERNANDES, 2002). 

Na discussão que Toulmin apresentou referente aos elementos constitutivos de um 

argumento e seus consequentes usos são elencados algumas considerações extremamente 

relevantes para a compreensão do processo argumentativo. O autor defende que o argumento tem 

como principal função o uso justificatório, servindo para apoiar uma ‘asserção’ no intuito de 
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alcançar seu mérito. Isto é, para uma afirmação ser aceita, precisa estar respaldada por um 

argumento consistente. 

Partindo deste princípio é iniciada uma reflexão sobre a avaliação utilizada para 

reconhecer a aceitabilidade dos argumentos. O argumento tem que ser relevante e suficiente para 

confirmar uma ‘alegação inicial’ porque sempre que possível será questionado, mas não podemos 

esquecer que em cada contexto a explicação apresentada requisita argumentos diferentes, por isso 

sua aplicabilidade varia dependendo da situação imediata. 

Podemos produzir argumentos justificatórios de muitos tipos e é aí que imediatamente 
surge a questão: até que ponto argumentos tão diferentes podem ser avaliados pelo 
mesmo procedimento, usando-se para todos o mesmo tipo de termos e aplicando-se a 
todos o mesmo tipo padrão. (TOULMIN, 2006, p.19) 

O processo argumentativo sempre envolve um problema que exige a busca de 

possibilidades para sua resolução através da apresentação de pontos de vista que transmitam 

credibilidade e fidedignidade à alegação, ou seja, a argumentação, em qualquer área do saber, é a 

defesa de um ponto de vista através da justificação do mesmo. 

No seu modelo analítico Toulmin defende algumas características indispensáveis para o 

estabelecimento do padrão de um argumento. Basicamente, consiste em uma asserção inicial 

(afirmação) que leva a uma alegação (conclusão), ponto de vista pretendido ser estabelecido pelo 

locutor e respaldado por dados (fatos) que são legitimados pelas garantias, regra ou princípio que 

assegura a aceitabilidade da conclusão. Enquanto que os dados são apresentados explicitamente, 

as garantias normalmente encontram-se implícitas, servindo a certificação dos argumentos que 

são convenientes. Assim o esquema descrito é: 

Dados (D)                    então Alegação (C) 

                     Já que  

                   Garantia (W) 

 No entanto, é importante esclarecer que esta estrutura não assegura a veracidade de uma 

alegação, por isso, para evitar a autorização inequívoca de uma conclusão, são disponibilizados 

no processo argumentativo os usos de outros elementos: os qualificadores, a refutação e o apoio. 
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 Teixeira (2007) apresenta um quadro síntese onde descreve os constituintes do argumento 

e exemplifica-os, utilizando um exemplo elaborado por Leitão e Banks-Leite (2006) adicionado a 

um texto retirado do jornal e por ela analisado. Ainda descreveremos o exemplo utilizado por 

Toulmin ([1958] 2006) na sua explicação referente a argumentação.  

Elemento 
constituinte do 

argumento 

O que significa Exemplo 1 
Toulmin 

Exemplo 2 
Leitão e Banks-

Leite 

Exemplo 3 
Teixeira 

Alegação  
(claims-C) 

Ponto de vista. 
Conclusão cujo 
mérito o locutor 
quer estabelecer. 

Harry nas 
Bermudas é um 
súdito britânico. 

O preço do gás de 
cozinha vai subir 

A transposição das 
águas do São 
Francisco trará 
miséria a região 

Dados 
(data-D) 

Informações 
utilizadas para a 
elaboração do 
ponto de vista. 

Harry nasceu nas 
Bermudas. 

Pois o preço do 
petróleo subiu. 

A transposição do 
Mar Aral e dos 
seus afluentes para 
a irrigação tornou a 
região miserável. 

Garantia  
(warrant-W) 

Justificativa. A 
regra ou princípio 
que leva os dados 
em questão para a 
aceitabilidade da 
conclusão. Licença 
para inferência. 
Estratégia ou regra 
de raciocínio que 
autoriza a 
passagem dos 
dados para o ponto 
de vista.   

Um homem que 
nasceu nas 
Bermudas será, em 
geral súdito 
britânico. 

Sabe-se que 
aumento no preço 
da matéria prima 
geralmente produz 
aumento nos 
preços de seus 
derivados. 

Já que: 
-O mar Aral 
tornou-se um 
deserto de sal; 
-A água residual 
esta repleta de 
resíduos da 
agrotóxico  

Apoio  
(backing – B) 

Alegações 
empregadas para 
dar suporte a 
garantia, de modo a 
aumentar a 
probabilidade de 
aceitação da 
mesma. 

Conhecimento 
implícito sobre as 
Leis de 
Nacionalidade 
Britânica. 

De fato pesquisas e 
observações 
confirmam a 
existência de 
relação entre 
aumento nos 
preços da matéria-
prima e aumento 
no preço de 
derivados. 

Por conta de um 
projeto político 
megalomaníaco. 

Refutação 
(rebuttals – R) 

Alegação 
empregada para 
negar a garantia, as 
exceções que 
limitam a 
abrangência ou o 
grau de certeza da 
justificativa. 

A menos que seu 
pai  e sua mão 
sejam estrangeiros 
ou Harry tenha 
adotado a 
cidadania 
americana. 

A não ser que uma 
intervenção estatal 
impeça o aumento 
no preço dos 
derivados. 

A menos que se 
esclareçam 
algumas questões: 
-A quem serve a 
transposição das 
águas? 
-Como resolver o 
paradoxo de que o 
período de maior 
necessidade das 
águas nos rios 
intermitentes é 



27

também o de maior 
necessidade da 
águas nas 
hidrelétricas. 
-Como será 
resolvido o 
desmatamento das 
várzeas, a pesca 
predatória, as 
queimadas, 
garimpo, o 
assoreamento e a 
irrigação 
desenfreada? 
-Qual o custo da 
água e quem vai 
pagar por ela? 

Qualificador 
(modal qualifer – 
Q) 

Especificação das 
condições 
necessárias para 
que uma dada 
garantia seja 
válida. 

Presumivelmente, 
Harry nas 
Bermudas é um 
súdito britânico já 
que, um homem 
que nasceu nas 
Bermudas será, em 
geral, um súdito 
britânico. 

É provável que o 
preço da gasolina 
vai subir. 

Assim, 
presumivelmente a 
transposição das 
águas do São 
Francisco o 
transformará em 
um deserto. 

Fernandes (2002) concebendo a argumentação como um “contexto dialógico-interacional 

que intenciona o convencimento” apresenta algumas contribuições de Toulmin, destacando que 

neste há:  

Relevância da especificidade da situação em que são produzidos os argumentos como 
influência para a argumentação, isto é, os argumentos são sensíveis as situações 
específicas em que são gerados e à natureza dos conteúdos discutidos; idéia de uma 
compreensão interacional da argumentação favorecendo uma visão de que a 
argumentação envolve negociações de significados; justificação como função primária 
da argumentação; caráter dialético da argumentação, mais precisamente, o autor nos 
aponta para a argumentação no campo de uma discussão entre interlocutores que tentam 
resolver problemas por meio de oposições/contradições. (grifo nosso) 

Perelman e Olbrechts-tyteca ([1958] 2000) discorrendo sobre os âmbitos da argumentação 

a define como “uma ação que tende sempre a modificar um estado de coisas preexistentes” (p. 

61). Sendo assim, a argumentação apresenta-se como o uso da linguagem de modo persuasivo. 

Essa busca pela ‘adesão dos espíritos’ é entendida na existência relacional entre discurso, orador 

e auditório, onde esse último é concebido na sua correspondência direta, seja consciente ou 

inconsciente.  
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Para que se obtenha adesão a algo, a afirmação exposta precisa ter apoio relevante e 

significativo, possibilitando ao interlocutor o esforço para sua compreensão ou reinterpretação. 

Atendendo as finalidades, os argumentos são elaborados de acordo com a situação inserida, 

considerando os diferentes auditórios e os diversos níveis de configuração. (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2000) 

Analisando os trabalhos de Toulmin ([1958] 2006) e Perelman e Olbrechts-tyteca ([1958] 

2000), identificamos que enquanto Toulmin enfatizou o papel do locutor e descreveu os 

componentes estruturais dos argumentos, Perelman e Olbrechts-tyteca exploraram a relação entre 

os interlocutores preocupando-se com o papel do auditório, ou seja, para quem fala e por que fala. 

O primeiro autor enfocou a dimensão da fala, que não se restringe à oralidade, inclui também a 

modalidade escrita, havendo uma preocupação a respeito da estrutura constitutiva do argumento, 

de modo que, ao aplicar a estrutura proposta, pode-se distinguir o que é e o que não é argumento. 

Os outros autores assumindo a dimensão do ouvir preocuparam-se com quem usa a argumentação 

e onde ela é usada, por isso investigaram a capacidade de entender e interpretar do auditório 

referente a algo que foi explicitado pelo orador. 

Argumentação é comunicação, assim sendo “o mínimo indispensável a argumentação 

parece ser a existência de uma linguagem em comum, de uma técnica que possibilite a 

comunicação” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, op.cit, p. 17). Esta comunicação se dá na 

esfera dialógica e nos remete a relevância do contexto na produção da argumentação. Neste 

sentido, a argumentação é uma prática social que visa satisfazer condições apresentadas em 

diferentes situações intencionando mediar idéias a fim de responder a uma questão, reforçando 

seu caráter discursivamente construído, sensível ao contexto e com dimensão negociável 

(FERNANDES, 2002).  

A argumentação requer uma tomada de posição sustentada por justificações, onde pontos 

de vistas são estruturados, negociados e reformulados. O diálogo envolve a consideração de 

pontos de vista, sendo um processo dinâmico e contínuo de negociação e evolução destes durante 

o desenrolar da exposição de argumentos e contra-argumentos dentro de um determinado 

contexto.   

Partindo do pressuposto de que a argumentação permeia as atividades humanas em todas 

as esferas sociais, e que por isso é fundamental a aproximação sistemática com textos que 



29

predominantemente desenvolvam essa competência, destacamos um modelo de sequência 

argumentativa apresentada por Bronckart (2007) que obedece a uma sucessão de quatro fases: 

• a fase de premissas (ou dados), em que se propõe uma constatação de partida; 

• a fase de apresentação de argumentos, isto é, de elementos que orientam uma 

conclusão provável; podendo ser esses elementos apoiados por lugares comuns 

(topoi), regras gerais, exemplos, etc.; 

• a fase de apresentação de contra-argumentos, que operam uma restrição em 

relação à orientação argumentativa e que podem ser apoiados ou refutados por 

lugares comuns, exemplos, etc.; 

• a fase de conclusão (ou de nova tese), que integra os efeitos dos argumentos e 

contra-argumentos. (p. 226/227). 

  Este autor, respeitando o caráter interativo do texto, defende que em um texto 

argumentativo todas essas fases não precisam estar explicitas, é possível que alguma fique oculta, 

como também, que suportes não descritos na sequência surjam no desenvolvimento do texto. Mas 

a preocupação com a validação de um argumento deve ser uma constante nesse processo. Leal e 

Moraes (2006) referem-se a essa questão ao descrever os critérios de relevância, suficiência e 

aceitabilidade propostos por Blair e Johnson (1987). Estes autores defendem que a aceitabilidade 

está pautada na apresentação de evidências que respaldem a veracidade da premissa. Baseada na 

representação sobre os interlocutores, o redator analisa a necessidade do uso ou não de mais 

evidências além da justificativa. A relevância considera o vínculo entre o ponto de vista e a 

justificativa garantindo que esta sirva ao seu propósito ou que seja necessário justificar a 

justificativa para que se aceite a posição apresentada. A suficiência refere-se à força inerente a 

justificativa, precisando esta ser suficientemente capaz de sustentar um ponto de vista. É 

interessante destacar que tais critérios são semelhantes àqueles propostos por Toulmin, apesar do 

uso de nomeações distintas para tais. 

A partir das proposições de Blair e Johnson (Apud LEAL; MORAES, 2006) e de Toulmin 

([1958] 2006), identifica-se que no movimento dialético da argumentação há o fortalecimento de 

um ponto de vista confrontando-se com seu enfraquecimento buscando alcançar uma melhor 

elaboração de idéias. Seguindo esta perspectiva o contra-argumento é tão relevante quanto à 

justificativa na estrutura argumentativa, pois ao opor-se a posição defendida promove a revisão 
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das ideias propostas favorecendo o desenvolvimento do ponto de vista. Leitão e Almeida (2000) 

entendem que: 

O termo argumento designa um conjunto de enunciados no qual pelo menos um é 
apresentado em defesa do outro. De forma análoga, o termo contra-argumento é usado 
para referir-se a uma idéia que num contexto argumentativo específico, funciona como 
um ataque a um argumento. 

As autoras citadas enfatizam que o contra-argumento assume um papel crucial na 

argumentação já que é por meio deste elemento que se estabelece o processo de negociação dos 

sentidos. A sua utilização estimula o pensamento, oportunizando a mudança de opiniões e uma 

postura mais consistente perante a situação apresentada. Nesta perspectiva, Leitão (2000) propõe 

um procedimento analítico constituído por três elementos: argumento, contra-argumento e 

resposta. É através da resposta que se identifica a mudança no posicionamento inicial dos sujeitos 

envolvidos no processo, visto que ela se configura no momento posterior a apresentação do 

contra-argumento. A argumentação transita entre níveis de desenvolvimento, desde um nível 

mínimo que contém apenas um ponto de vista seguido de justificativa até um nível elaborado que 

articula as justificativas com os contra-argumentos apresentados. 

A prática argumentativa que se movimenta como instrumento de diálogo ressalta a 

participação ativa nas várias esferas sociais, requerendo o uso competente da língua, e como já 

foi exposto anteriormente, o trabalho sistemático com diversos gêneros textuais precisa ser uma 

constante na formação cidadã. As crianças desde tenra idade vão se apropriando da língua, porém 

é na escola que há a intensificação da função social da escrita através do constante trabalho com 

gêneros, da ampliação das relações interativas e da sistematização de conhecimentos. Contudo, 

há evidências que o trabalho com gêneros argumentativos ocupa espaço incipiente no cenário 

escolar. Promover esta prática nas nossas salas de aula com o intuito de formarmos alunos 

capazes de compreender os textos sociais e se posicionar criticamente diante deles constitui uma 

urgência (LEAL; MORAES, 2006; LIMA, M. 2006; LIMA, F. 2007). 

Cônscio do fato de que é na escola que formalmente a criança aprende a dominar a escrita, 

este ambiente passa a se tornar um rico espaço de produção de textos escritos exercendo grande 

influência nas representações e estratégias de produção textual desenvolvidas em outras 

situações. 
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 Prioritariamente, a escola preocupa-se com o ensino da escrita, o que gera uma falsa e 

frágil dicotomia entre a fala e a escrita. Devemos considerar que as relações entre essas duas 

modalidades linguísticas configuram-se em um contínuo de textos perpassados pelos vários 

gêneros textuais (MARCUSCHI; DIONÍSIO, 2005). A fala e a escrita fazem parte de uma 

mesma língua, não podem ser compreendidas como sistemas distintos mesmo admitindo que a 

variação linguística é mais acentuada na fala, porque a escrita tem normas mais rígidas que são 

ditadas pela academia, mas ambas configuram-se como atividade interativa e obedecem a uma 

organização social que rege a funcionalidade da língua.       

No próximo tópico, discutiremos sobre a argumentação no contexto da sala de aula, 

destacando alguns estudos que tem contribuído para o avanço desta prática na construção do 

conhecimento pelos estudantes. 

2.5. A argumentação na sala de aula 

   

 A compreensão do papel da argumentação na construção do conhecimento permeia 

diferentes áreas de pesquisa que consideram a relevância do contexto interativo na sala de aula. 

Entretanto, é importante termos clareza que este contexto possui algumas particularidades que 

dificultam a implantação da prática argumentativa nesse espaço. Fernandes (2002) e Chiaro e 

Leitão (2005) caracterizam circunstâncias que contribuem para essa dificuldade, dentre elas: 

• A heterogeneidade dos pontos de vista ao mesmo tempo em que permite a atuação 

individual no processo de co-construção do conhecimento, propicia a insegurança do 

professor no momento de discussão a respeito de um assunto, pois este necessita 

administrar diferentes olhares na busca da compreensão do conteúdo. 

• A assimetria nos papéis desempenhados nas salas de aula contradiz a concepção de 

argumentação que visa o convencimento através do compartilhamento e negociação das 

ideias. A separação existente entre alunos e professores desconsidera as contribuições de 

todos os sujeitos envolvidos na prática argumentativa. 

•  A natureza canônica de determinados conhecimentos diverge do uso da argumentação 

como favorecedora do confronto de ideias em torno de um tema que busca convencer 

alguém, esbarrando no princípio de que esses não são passíveis de modificações. Porém, a 
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polêmica a respeito de um assunto provoca mudanças no modo de ver e entender algo, 

propiciando uma melhor elaboração e compreensão das ideias. 

• O resultado da argumentação é inesperado, diferentemente das dinâmicas comumente 

adotadas nas aulas, pois essas apresentam início, desenvolvimento e conclusão 

previamente definidas.  

Sem dúvida, todas estas circunstâncias são dificuldades concretas que interferem na 

vivência da prática argumentativa em sala de aula. Todavia, defendemos a aplicabilidade da 

argumentação como essencial nesse espaço, visto acreditarmos na necessidade de prepararmos 

pessoas capazes de ouvir, refletir e posicionar-se diante do que é dito, bem como desenvolver 

uma exposição e defesa competente de pontos de vista. As características do processo 

argumentativo além de favorecer o aprendizado da convivência em sociedade favorece também o 

aprendizado de conteúdos escolares, uma vez que no exercício da argumentação são realizadas 

operações intelectuais necessárias ao processo de aprendizagem, tais como: comparações, 

julgamentos, justificativas e conclusões (CHIARO; LEITÃO, 2005).  

No que diz respeito ao conhecimento canônico, a prática argumentativa auxilia no 

processo de compreensão deste, possibilitando que o mesmo seja aplicado e referenciado de 

maneira consistente no cotidiano, pois o processo de negociação de pontos de vista envolto na 

prática argumentativa pressupõe a apropriação do sentido do ponto de vista apresentado. Assim, o 

conhecimento canônico através da argumentação é elaborado pelo sujeito.  

A produção da argumentação em sala de aula está relacionada às condições da situação de 

produção. Leal e Morais (2006) admitem que a estrutura argumentativa varie segundo o contexto 

de produção e os conhecimentos prévios dos interlocutores. Concordando que a argumentação 

potencializa mudanças através da revisão das perspectivas a respeito de um tema, consideramos a 

importância da problematização dos assuntos nas salas de aula, incentivando o estabelecimento 

de contextos de discussões e polêmica na apresentação de um problema a ser resolvido.    

Em pesquisas desenvolvidas por Leitão e Almeida (2000) e Leitão e Banks-leite (2006) as 

autoras fazem referência a estudos sobre o uso da argumentação por crianças pequenas 

apresentando que na faixa etária de 2 a 5 anos, estas conseguem argumentar oralmente em 

situações naturais ou em situações  preparadas especificamente para esse fim, sendo capazes de 

justificarem seus argumentos quando desafiadas. Porém, foi evidenciado que só após 5 anos de 

idade as crianças conseguem construir argumentos orais aceitáveis a qualquer interlocutor, visto 
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que o processo de elaboração de justificativa é mais simples e por isso se desenvolve mais rápido, 

enquanto que antecipar contra-argumentos exige um esforço mental mais árduo. 

Lima M. (2006) acreditando que as crianças são capazes de apresentar ponto de vista com 

justificativa e se necessário incluir contra-argumentos, analisou a capacidade de compreensão do 

gênero ‘artigo de opinião’ (ordem do argumentar) com 48 alunos da 4ª série do ensino 

fundamental de escolas públicas da rede municipal de ensino da região metropolitana do Recife. 

Os alunos escolhidos como sujeitos da pesquisa foram selecionados devido ao seu desempenho 

na leitura e compreensão de um texto, pois deveriam refletir sobre aspectos peculiares aos artigos 

de opinião propostos pela pesquisadora, artigos estes que intencionavam chamar a atenção dos 

leitores para assuntos atuais. 

Primeiramente, foi verificado se os alunos conseguiam reconhecer os temas dos textos e 

identificar os pontos de vista dos autores, pois, nos textos da ordem do argumentar, é 

imprescindível o reconhecimento das proposições que estão sendo defendidas para que o leitor 

possa assumir uma postura crítica e ativa diante do conteúdo apresentado. Como também é 

primordial que haja a distinção entre o ponto de vista exposto no texto e o defendido pelo leitor, 

ratificando o caráter dialógico do texto argumentativo. Na pesquisa, foi observado que os alunos 

são capazes de compreender este gênero textual mesmo apresentando dificuldades no 

reconhecimento das diferenças entre os pontos de vista do autor e os seus próprios 

posicionamentos, bem como, na identificação das justificativas dos autores. A autora apresenta 

capacidades relevantes para a compreensão de um texto argumentativo. 

reconhecer o posicionamento e argumentos do autor, diferenciando-o de seus próprios 
posicionamentos; b) reconhecer os recursos característicos da linguagem específica 
presente no gênero textual argumentativo para apresentar as justificativas aos pontos 
de vista; c) reconhecer a posição do autor, a partir da inserção de outras vozes que ele 
insere no texto; d) integrar informações inseridas em parágrafos diferentes (um tipo de 
inferência); e) elaborar inferências a partir do conhecimento prévio articulado com 
informações trazidas pelo texto; f) localizar informações explícitas no texto. (LIMA, M. 
2006, grifo nosso) 

  Gomes e Correa (2005) desenvolveram trabalho com o objetivo de examinar o julgamento 

que os alunos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental fazem ao se depararem com o texto 

argumentativo escrito. A partir da apresentação de cinco textos de tipologias distintas as crianças 

deveriam selecionar dois deles que respondessem as seguintes questões: De todos os textos, qual 
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foi o texto que fez você entender melhor que não se pode brigar na escola? De todos esses textos, 

quais deles vai fazer outra criança entender melhor que não se pode brigar na escola?.  

Nos resultados da pesquisa ficou claro que as crianças, partindo das suas crenças pessoais, 

fazem distinção entre o que consideram relevante para seu entendimento e o que seja relevante 

para o entendimento de outra pessoa, pois partem do princípio de que elas já sabem o que deve 

ser feito enquanto um outro precisa tomar conhecimento do que deve ser feito ou ser fortalecido 

nas suas convicções. Tais resultados também demonstram que não há relação entre as escolhas 

das crianças e a estrutura do texto, elas não concebem o texto argumentativo na sua função 

persuasiva. 

Fernandes (2002) desenvolveu estudo sobre a construção de sentidos referentes aos 

conteúdos de ciências no contexto escolar. Os participantes deste estudo foram alunos de quinta 

série do ensino fundamental, com faixa etária de 11 anos, de uma escola particular da cidade do 

Recife. A pesquisa foi constituída pela apresentação aos alunos de três hipóteses explicativas 

sobre a origem do universo, as quais os mesmos teriam que escolher uma e defendê-la 

publicamente em um debate, além de registrar por escrito as justificativas que fundamentavam 

sua escolha, como também os motivos pelos quais as demais foram excluídas. Tiveram três 

momentos de debate que obedeceram a essa proposta. 

A autora verificou a presença de contra-argumentos e percebeu nitidamente a ocorrência da 

produção de argumento científico, pois os alunos utilizavam evidências para justificar um 

fenômeno em questão. A prática do debate contribui para o processo de apropriação do 

conhecimento, visto que, alunos que inicialmente escolhiam uma determinada alternativa após o 

momento de discussão construíam uma justificativa mais coesa respeitando o critério de 

aceitabilidade da ciência. 

  O sentido que o texto argumentativo assume para as crianças é um aspecto relevante nesta 

discussão, pois o reconhecimento e consideração de perspectivas diferentes possibilita reforçar ou 

modificar o ponto de vista defendido pelo sujeito, levando-nos a ratificar a questão do trabalho 

sistemático com diferentes gêneros textuais da ordem do argumentar no espaço da sala de aula. 

Essa preocupação é defendida por Moraes e Leal (2006) quando apresentam o contexto de 

produção como um dos fatores influenciadores para o desenvolvimento de uma argumentação 

bem estruturada. Eles analisaram o processo argumentativo das produções escritas de crianças da 

2ª a 4ª série do ensino fundamental (8 a 12 anos) em três escolas do sistema formal de ensino do 



35

estado de Pernambuco. Obtiveram como resultado que as crianças apresentam e defendem pontos 

de vista eficientemente, recorrendo a justificativa, inserção de outras vozes no discurso, 

justificativa da justificativa e contra-argumentação.  Os autores situaram a intervenção didática e 

a influência da prática pedagógica como aspectos relevantes ao contexto de produção, 

defendendo que a aproximação com situações vividas fora da escola e o envolvimento de 

destinatários e finalidades diferentes no desenvolvimento de estratégias diversificadas, favorecem 

a produção de argumentos no texto escrito. 

Leitão e Almeida (2000) na investigação referente às habilidades que as crianças tem de 

gerarem justificativas e contra-argumentos nos textos que produzem, afirmam que existem duas 

operações básicas no âmbito da argumentação escrita. A justificação, que reforça um ponto de 

vista, e a negociação, que diante do confronto de ideias assume a capacidade de conseguir a 

adesão a um ponto de vista apresentado. Elas investigaram os contra-argumentos apresentados 

nos textos escritos produzidos por crianças de diferentes faixas etárias (sete/oito e dez/onze), 

preocupando-se com seu manejo e evolução. A argumentação escrita que apresenta 

explicitamente contra-argumentos se configura como um espaço de permanente negociação, 

sabendo que o contra-argumento não é o falseador de uma afirmação, mas uma ideia que 

potencialmente reduz a possibilidade de aceitação de um ponto de vista. Os resultados da 

pesquisa apontam que o uso operacional da justificação aparece no desenvolvimento da escrita 

argumentativa no início da escolarização, sendo que a presença de contra-argumentos tem um 

significativo crescimento ao longo da escolarização. As autoras defendem que os obstáculos 

encontrados na produção de textos argumentativos não advêm da operação de justificação, mas 

da problemática capacidade de inserir contra-argumentos nos textos escritos.  

É preciso ser capaz de conectar argumentos e contra-argumentos dentro de uma estrutura 
textual que reflete a dimensão dialógica do discurso argumentativo, ao mesmo tempo 
que expõe de modo não ambíguo as posições que são defendidas e as que são 
examinadas e refutadas. A necessidade de gerar um diálogo desta natureza dentro uma 
atividade monológica, a escrita, aumenta consideravelmente o nível de complexidade 
das operações lingüísticas envolvidas na produção de contra-argumentos, se comparada 
às requeridas para a produção de justificativas. (LEITÃO; ALMEIDA, 2000)  

Instigada pela tentativa de explicar as dificuldades que as crianças se deparam ao 

produzirem um texto argumentativo, Almeida (2003) aponta que na argumentação escrita não há 

o contato direto entre os interlocutores. O redator tem a responsabilidade de pensar e agir por 

dois, caracterizando um intenso momento de autoreflexão, assim, apenas tardiamente, a criança 
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seria capaz de dominar esse mecanismo de ação. Outro ponto, é que devido ao diálogo entre as 

vozes ser assumido por um único sujeito é preciso que o texto exponha as idéias segundo uma 

lógica seqüencial e coerente sendo continuamente articulado por meio de diversos recursos 

linguísticos, exigindo um maior nível de complexidade na situação de produção individual. 

A aceitação de que as crianças jovens não são capazes de construir textos argumentativos 

elaborados está presente em vários estudos na literatura e se respaldam na explicação do 

centramento cognitivo. Define-se centramento como a incapacidade cognitiva de análise através 

do posicionamento potencial do outro. Uma das explicações seria que as crianças não antecipam 

objeções de interlocutores ausentes porque elas não seriam capazes de descentração (LEAL; 

MORAES, 2006; FERNANDES, 2002; ALMEIDA, 2003; LEITÃO; ALMEIDA, 2000; 

LEITÃO; BANKS-LEITE, 2006). 

Todavia, os resultados dos diversos estudos (LEAL; MORAES, 2006; LEITÃO; 

ALMEIDA, 2000; LIRA M., 2006; LIRA F., 2007) parecem sugerir que nosso olhar deve 

extrapolar a dimensão da dificuldade de produção e contemplar o processo de construção do 

texto, envolvendo algumas questões: o comando da tarefa precisa explicitar quem é o destinatário 

e qual a finalidade da produção; o gênero textual proposto precisa ser trabalhado com os alunos 

para que eles possam atender ao modelo esperado; a escola precisa assumir o trabalho sistemático 

com gêneros argumentativos enfatizando para os alunos as suas características. 

Assumindo a argumentação como prática fundamental para formação cidadã da criança, 

emerge a questão de entendermos sobre como as crianças argumentam nas produções escritas. No 

presente estudo, focalizamos a argumentação escrita na área de ciências, nesta o ensino deve 

desenvolver a capacidade de análise crítica do aluno a fim de torná-lo confiante e capaz de 

protagonizar suas ações, o introduzindo na cultura científica, e isto se caracteriza pelo uso de 

argumento, inclusive argumentos escritos (CAPECCHI; CARVALHO, 2000; CAPECCHI; 

CARVALHO; SILVA, 2002). 

A organização do conhecimento científico pressupõe o estabelecimento de relações entre 

seus elementos através da articulação das causas, efeitos, contextos e variáveis envolvidos na 

explicação de um fenômeno. Estudos baseados em Driver et al (1994) (CAPECCHI; 

CARVALHO; SILVA, 2002; CAPECCHI; CARVALHO, 2000; VILLANI; NASCIMENTO, 

2003) entendem que o processo de enculturação é inerente as aulas de ciências naturais.  

A concepção de ciências como uma espécie de cultura nos permite contemplar 
características importantes do conhecimento científico, tais como, sua construção e sua 
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validação sociais e os termos específicos que compõem a linguagem científica. Desta 
forma, a aprendizagem de ciências pode ser considerada como uma espécie de 
enculturação, em que o estudante entra em contato com uma nova forma de ver os 
fenômenos e uma linguagem específica para explicá-los. (CAPECCHI; CARVALHO; 
SILVA, 2002) 

Contudo, ressaltamos que no processo de enculturação não há a valorização de nenhuma 

cultura em detrimento de outra, mas sim, ocorre a superação dos limites de ambas (da cultura 

cotidiana e da científica) em favor da utilização das suas vantagens dependendo das condições 

especificas do contexto. A partir desta perspectiva, acreditamos que a argumentação nas aulas de 

ciências é fundamental. De fato, estudo desenvolvido por Fernandes (2002) leva a conclusão que 

o contexto argumentativo proporciona a revisão e reestruturação de sentidos sobre o conteúdo 

trabalhado.  A alfabetização científica é parte do processo de enculturação científica. Nas aulas 

de ciências o trabalho sistemático de aproximação de descobertas científicas com acontecimentos 

da realidade imediata garante o desenvolvimento da alfabetização científica, extrapolando a 

assimilação de conceitos e métodos da ciência.  

No próximo tópico, propomos refletir sobre a prática da argumentação na compreensão de 

um fenômeno científico, evidenciando a ligação entre o trabalho com argumentação escrita e o 

processo de alfabetização científica na perspectiva de enculturação científica.  

2.6. A argumentação no processo de Alfabetização Científica 

Pesquisadores da área de ciências (TEIXEIRA, 2005, 2007; FERNANDES, 2002; 

SASSERON, 2008; OLIVEIRA; CARVALHO, 2005; VILLANI; NASCIMENTO, 2003; 

CAPECCHI; CARVALHO, 2000; SANTOS; MORTIMER; SCOT, 2001) têm demonstrado 

interesse em uma nova forma de entender o ensino de ciências se ocuparam do estudo da 

argumentação relacionada à linguagem científica, buscando criar oportunidades para exercitar 

características da cultura científica no processo de apropriação desta. Tal interesse representa 

ruptura com a visão que permeava e orientava as aulas de ciências naturais, a qual confirmava o 

ideário de que o conhecimento científico se traduz na transmissão de conceitos desarticulados 

para os alunos (TEIXEIRA, 2005, 2007). 
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As aulas de ciências pautadas no modelo tradicional englobam a concepção racionalista e 

empirista e ainda são predominantes no cenário atual, propagando o conhecimento científico 

como produção definitiva e inquestionável (HARRES, 2000). A concepção racionalista obedece a 

aspectos lógicos da aprendizagem, preocupando-se com a quantidade de conteúdos conceituais 

transmitidos como verdades conclusivas aos alunos através de uma atividade mental rigorosa e de 

uma reflexão metódica. Nessa perspectiva, não é considerado o processo da aprendizagem, mas 

apenas o produto, com isso, os conhecimentos prévios dos alunos são relegados.  

Assumindo a preocupação para que o ensino de ciências extrapole a questão da 

memorização de conceitos, a concepção empirista valorizou a participação dos alunos no 

processo de aprendizagem através de atividades práticas e vivências diretas com o método 

científico. Essa prática legitima a imparcialidade da observação, o sentido cumulativo do 

conhecimento e a validação dos mesmos por critérios objetivos.  

Em contrapartida a esta visão, concebendo o conhecimento como algo em permanente 

construção e considerando a dimensão racional e histórica na compreensão dos fenômenos 

científicos, uma nova tendência ganha visibilidade gradual e timidamente vem tentando ocupar o 

espaço das aulas de ciências naturais.  

A importância do envolvimento mais ativo dos alunos no processo ensino-
aprendizagem; o respeito às suas idéias prévias; a necessidade de orientar o ensino 
sintonizado com o desenvolvimento do aluno; a modificação do papel do professor; a 
busca por novas abordagens de ensino; são idéias que merecem crédito no sentido de se 
configurarem como importantes contribuições no contexto da proposição de caminhos 
para a melhoria da qualidade do ensino em nossas escolas. (TEIXEIRA, 2003) 

Esta posição, enquanto um movimento defendido para o cenário escolar nacional, surgiu 

no Brasil na década de 70, sob a inspiração das ideias construtivistas, foi amplamente divulgado 

no âmbito das ciências naturais sob a denominação de Movimento Ciência Tecnologia e 

Sociedade (MCTS) trazendo a questão da cidadania, da formação para tomada de decisão, da 

educação tecnológica e da relação coerente entre a ciência e seu papel social. Os princípios do 

MCTS enfatizam que a educação científica deve ser voltada para formação de uma visão crítica 

sobre a natureza da ciência e seu papel na sociedade. A concretização destes princípios requer a 

promoção de estratégias didáticas que contemplem o exercício permanente de posicionamento e 

defesa de um ponto de vista, um trabalho que estimule a capacidade de julgar e participar das 
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resoluções dos problemas reais, pretendendo entender os fenômenos científicos e tecnológicos 

como parte do seu mundo.    

Santos e Mortimer (2001) discorrendo sobre uma prática pedagógica na perspectiva 

ciência, tecnologia e sociedade defendem que:  

A ciência não é uma atividade neutra e o seu desenvolvimento está diretamente 
imbricado com os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. 
Portanto a atividade científica não diz respeito exclusivamente aos cientistas e possuem 
fortes implicações para a sociedade. Sendo assim, ela precisa ter um controle social que, 
em uma perspectiva democrática, implica em envolver uma parcela cada vez maior da 
população nas tomadas de decisão sobre C&T. 

As práticas sociais determinam os múltiplos sentidos envolvidos nos diferentes contextos de 

construção do conhecimento. O espaço da sala de aula deve vincular os conhecimentos 

sistematizados culturalmente com as experiências cotidianas do aluno, privilegiando uma 

compreensão significativa da realidade e do seu papel como sujeito desta realidade.    

Concordando com esta perspectiva, Fourez (2003) discutindo sobre a posição dos alunos 

afirma que “para que tenham sentido para eles os modelos científicos cujo estudo lhes é imposto, 

estes modelos deveriam permitir-lhes compreender a ‘sua’ história e o ‘seu’ mundo.” Isso não 

significa delimitar os conhecimentos científicos ao universo particular dos alunos, mas equilibrar 

tais conhecimentos aos interesses dos mesmos, auxiliando na sua leitura de mundo. Uma 

estratégia para alcançarmos essa proposta de trabalho é o uso constante da argumentação.  

Como já vimos neste estudo, a argumentação é uma atividade que aproxima os alunos da 

cultura científica, por isso a sua utilização em sala de aula possibilita introduzir os alunos no 

processo de alfabetização científica. “No exercício da argumentação são realizadas operações 

intelectuais características da produção de conhecimento científico tais como comparações, 

julgamentos, negociações, justificativas e conclusões” (FERNANDES, 2002).  

Capecchi e Carvalho (2000) colocam que “através da argumentação, os estudantes entram 

em contato com algumas habilidades importantes dentro do processo e construção do 

conhecimento científico, tais como, reconhecimento entre afirmações contraditórias, identificação 

de evidências e confronto de evidências com teorias.” 

A apropriação dos conhecimentos científicos adotada numa perspectiva de promoção da 

alfabetização científica na escola, não objetiva primordialmente treinar futuros cientistas, nem 

tampouco, entender os conceitos, noções e ideias das ciências, mas sim, prestigiar e estimular a 
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relação entre o saber e o fazer científico com a vida da sociedade. As aulas de ciências devem 

possibilitar ao aluno a problematização e investigação de fenômenos vinculados ao seu cotidiano, 

para que esse seja capaz de dominar e usar os conhecimentos construídos nas diferentes esferas 

de sua vida buscando benefícios práticos para as pessoas, a sociedade e o meio-ambiente. “É uma 

necessidade cultural ampliar o universo de conhecimentos científicos, tendo em vista que hoje se 

convive mais intensamente com a Ciência, a Tecnologia e seus artefatos” (LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2001). 

A perspectiva de alfabetização científica (AC) (SASSERON, 2008; BRANDI; GURGEL, 

2002; LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; FOUREZ, 2003) tem por meta que os alunos 

entrem em contato não apenas com os trabalhos dos cientistas, mas também com a aplicação 

deste conhecimento na vida cotidiana, entendendo os avanços e consequências dos mesmos.  

Usaremos o termo ‘alfabetização científica’ para designar as idéias que temos em mente 
e que objetivamos ao planejar um ensino que permita aos alunos interagir com uma nova 
cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-
lo e a si próprio através da prática consciente propiciada por sua interação cerceada de 
saberes de noções e conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao 
fazer científico. (SASSERON, 2008)  

A definição de alfabetização científica está centrada nos significados, sentidos e 

aplicabilidade dos conhecimentos científicos, ultrapassando a simples reprodução dos conceitos 

nas aulas de ciências. Fourez (2003) discorrendo sobre a importância de aulas de ciências que 

estimulem a alfabetização científica apresenta três finalidades expressas pela AC. A primeira tem 

objetivos humanistas e visa “à capacidade de se situar em um universo técnico-científico e de 

poder utilizar as ciências para decodificar seu mundo”... “trata-se ao mesmo tempo de poder 

manter sua autonomia crítica na nossa sociedade e familiarizar-se com as grandes idéias 

provenientes das ciências.” A segunda, preza objetivos sociais buscando “diminuir as 

desigualdades produzidas pela falta de compreensão das tecno-ciências, ajudar as pessoas a se 

organizar e dar-lhe os meios para participar de debates democráticos que exigem conhecimentos 

e um senso crítico.” A terceira refere-se a objetivos econômico e político requerendo a 

participação na “produção de nosso mundo industrializado e do reforço de nosso potencial 

tecnológico e econômico.” 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) e Sasseron (2008) explorando a AC apresentam três 

dimensões em defesa da necessidade cultural de ampliação do universo de conhecimentos 



41

científicos, destacando que este processo evolui gradualmente e centra-se em situações de sala de 

aula. São elas: funcional, conceitual e procedimental e multidimensional. Na dimensão funcional 

é considerado o vocabulário das ciências, possibilitando aos alunos a leitura e escrita de textos 

que contenham termos técnicos e específicos da área. Porém, Lorenzetti e Delizoicov (2003) 

chama atenção para que essa dimensão seja desenvolvida de forma contextualizada e não através 

de um acúmulo de termos científicos sem significados. Na dimensão conceitual e procedimental, 

o vocabulário é extrapolado, há a atribuição de significados aos conceitos relacionando-os aos 

processos e ações da ciência. E por fim, a dimensão multidimensional engloba a compreensão da 

ciência na construção do conhecimento sobre o mundo, através da análise racional das relações 

das ciências e tecnologias com a vida cotidiana.  

Atualmente, as pesquisas científicas englobam essas três dimensões apresentadas assumindo 

um caráter extremamente social. Não é preciso saber tudo sobre ciências, mas relacionar as 

diversas áreas do conhecimento para entender e atuar nas transformações sociais, não apenas 

relacionar mas também, elaborar perguntas, saber buscar respostas, analisar evidências e elaborar 

conclusões apoiadas em evidências. Na alfabetização científica “o foco deixa de estar somente 

sobre o ensino de conceitos e métodos das ciências, mas também sobre a natureza das ciências e 

suas implicações mútuas com a sociedade e ambiente” (SASSERON, 2008). 

 Sasseron (2008) apresenta algumas habilidades consideradas necessárias para classificar uma 

pessoa alfabetizada cientificamente, que são citadas por Fourez (1994), de acordo com os 

critérios propostos pela Associação de Professores de Ciências dos Estados Unidos. É 

reconhecida como alfabetizada cientificamente uma pessoa que: 

(1)utiliza os conceitos científicos e é capaz de integrar valores, e sabe fazer por tomar 
decisões responsáveis no dia-a-dia. (2) compreende que a sociedade exerce controle 
sobre as ciências e as tecnologias, bem como as ciências e as tecnologias refletem a 
sociedade. (3) compreende que a sociedade exerce controle sobre as ciências e as 
tecnologias por meio do viés das subvenções que a elas concede. (4) reconhece também 
os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para o progresso do bem-estar 
humano. (5) conhece os principais conceitos, hipóteses e teorias científicas e é capaz de 
aplicá-los. (6) aprecia as ciências e as tecnologias pela estimulação intelectual que elas 
suscitam. (7) compreende que a produção dos saberes científicos dependem, ao mesmo 
tempo, de processos de pesquisas e de conceitos teóricos. (8) faz a distinção entre os 
resultados científicos e a opinião pessoal. (9) reconhece a origem da ciência e 
compreende que o saber cientifico é provisório, e sujeito a mudanças a depender do 
acúmulo de resultados. (10) compreende as aplicações das tecnologias e as decisões 
implicadas nestas utilizações. (11) possua suficientes saber e experiência para apreciar o 
valor da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. (12) extraia da formação cientifica 
uma visão de mundo mais rica e interessante. (13) conheça as fontes válidas de 
informação cientifica e tecnológica e recorra a elas quando diante de situações de 
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tomada de decisões. (14) uma certa compreensão da maneira como as ciências e as 
tecnologias foram produzidas ao longo da história. (SASSERON, 2008)

Partindo de um resgate na literatura, Sasseron (2008), agrupando as habilidades classificadas 

como necessárias aos alfabetizados cientificamente, apresenta os eixos estruturantes da 

alfabetização científica e sugerem que os mesmos sejam considerados na elaboração e 

planejamento das aulas. O primeiro configura-se na “compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais”, abrangendo entendê-los e aplicá-los no 

cotidiano. O segundo refere-se à “compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua prática”, considerando as constantes transformações dos 

conhecimentos, como também, a atenção para reflexão e análise do contexto circunstancial antes 

da tomada de decisão. O terceiro “compreende o entendimento das relações existentes entre 

ciências, tecnologia, sociedade e meio-ambiente”, ressaltando que um posicionamento 

característico de uma esfera influencia diretamente nas outras. 

No sentido de analisar em diferentes situações como estas habilidades estão sendo trabalhadas 

nas aulas de ciências desde as primeiras séries do ensino fundamental, a autora propõe 

indicadores do processo de desenvolvimento da Alfabetização Científica: 

A seriação de informações serve para estabelecer a base para investigação. 

A organização de informações organiza os dados referentes ao problema investigado. 

A classificação de informações ordena os dados segundo as características dos mesmos. 

O raciocínio lógico é a exposição do pensamento de acordo com a forma como as idéias se 

desenvolvem. 

O raciocínio proporcional extrapola a demonstração da estrutura do pensamento abrangendo as 

relações de interdependência entre as variáveis. 

O levantamento de hipóteses aponta suposições acerca de um fator problematizador. 

O teste de hipóteses refere-se às etapas em que as suposições são provadas. 

A justificativa apresenta-se na garantia de uma afirmação proferida 

A previsão indica a sucessão de uma ação ou fenômeno associado a um acontecimento. 

A explicação trata da relação entre informações e hipóteses levantadas.    

Este conjunto de habilidades condiz com a proposta de alfabetização científica preconizada 

no movimento CTS, de pensar, atuar e transformar o mundo em que vivemos utilizando-se de 

conhecimentos científicos e tecnológicos. Por isso, é essencial pensarmos a aula de ciências 
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desde as séries iniciais do ensino fundamental, como prática indispensável para uma leitura e 

compreensão significativa da realidade (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). A tomada de 

decisão e o engajamento em questões sociais, havendo a preocupação com a formação de atitudes 

e valores ao invés de um ensino simplesmente conceitual, justificam a importância da 

argumentação nas aulas de ciências naturais desde as séries iniciais do ensino fundamental. Mais 

que isto, argumentar possibilita o exercício de habilidades típicas da cultura científica, prepara a 

escuta, a capacidade de ouvir críticas e apresentar discordância.  

Santos; Mortimer; Scott (2001) defendem que o estabelecimento de uma posição consistente 

e aceitável baseada em conhecimento científico é fruto de um intensivo e qualificado trabalho 

com argumentação nas aulas de ciências. Desenvolver no aluno a capacidade de análise e escolha 

considerando a natureza científica do fenômeno contribui significativamente para explicar e 

operar com os conceitos científicos nas situações cotidianas. “Neste sentido, é fundamental que o 

aluno compreenda as diferentes visões científicas sobre uma mesma questão e perceba que a 

aceitabilidade de cada visão é função dos diferentes argumentos usados com base nas evidências 

científicas disponíveis” (SANTOS; MORTIMER; SCOTT, 2001). 

Villani e Nascimento (2003) encontram evidências que o uso do laboratório didático contribui 

para a produção de argumentos por parte dos alunos. Porém, destacam que a estrutura dos 

argumentos elaborados nesse ambiente difere de argumentos científicos, ou seja, não se baseiam 

em modelos teóricos mais adequados e sim na necessidade de escolher uma resposta que 

solucione as questões proposta nesse contexto específico. A prática da argumentação nas aulas de 

ciências não significa o trabalho com argumentação científica, posto que nesta última, na sua 

estrutura devem estar contidas evidências concretas que sustente a relação entre os dados e 

conclusões. Como disse Teixeira (2007) 

a argumentação científica, tal como a argumentação cotidiana é apoiada em garantias e 
dados, porém a argumentação científica, diferentemente da cotidiana, é necessariamente 
justificada por evidências, sejam elas teóricas ou empíricas referendadas pela 
comunidade científica.  

Considerando que a argumentação nas aulas de ciências desde as séries iniciais é uma 

valiosa estratégia para oportunizar ao aluno um contato direto com os procedimentos, atitudes e 

conceitos científicos, devemos atentar para o cuidado que precisamos ter em distinguirmos a 

argumentação cotidiana da argumentação científica. O estabelecimento de debates e situações 

conflituosas, bem como a adequada utilização dos elementos da estrutura argumentativa não 
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assegura a elaboração de um argumento científico, pois este exige o domínio do conhecimento a 

ser debatido através da apresentação de evidências comprovadas cientificamente. 

Para tanto, sugerimos que as práticas pedagógicas que visam desenvolver a 
argumentação científica preparem os alunos a serem aptos para distiguirem argumentos 
baseados em evidências daqueles baseados em valores e crenças. Desenvolver nos 
alunos habilidades com a forma (apresentação de pontos de vista fundamentados em 
dados e garantias) e a natureza do argumento (garantias baseadas em evidências e não 
meramente em valores) os fará aptos a distiguirem predições especulativas, falsas 
associações, super-generalizações e os limites de certeza do conhecimento científicos.” 
(TEIXEIRA, 2007) 

No estudo realizado por Capecchi e Carvalho (2000) foi proposto a crianças de 8 a 10 

anos que cursavam a segunda série do primeiro grau (atual terceiro ano do ensino fundamental) 

de uma escola pública federal da cidade de São Paulo, um problema experimental relativo à 

observação da variação do alcance de um jato em função da altura de uma coluna de água. 

Também foi solicitada a descrição de como o problema foi resolvido e a explicação para tal 

fenômeno. Foi constatado no processo argumentativo um elevado número de afirmações com 

justificativas, como também, a elaboração de hipóteses pelos alunos a partir de suas conclusões. 

Desta forma, observamos que a criação de um ambiente enfocando a argumentação propicia às 

crianças a apresentação consistente de suas ideias e a construção de explicações para os 

fenômenos científicos através da elaboração de argumentos. Mas, enfatizamos mais uma vez que 

o ato de argumentar não garante necessariamente o exercício de uma argumentação científica.  

Os estudos expostos (VILLANI; NASCIMENTO, 2003; CAPECCHI; CARVALHO, 

2000) atentam para a promoção de atividades que desenvolvam a argumentação em sala de aula, 

por meio da descrição dos eventos, visualização da sequência de causa e efeito e discussões 

polêmicas que explorem a visão dos alunos em relação ao fenômeno estudado. No trabalho de 

Capecchi e Carvalho (2000) há uma preocupação com a condução da discussão pela professora, 

analisando a contribuição desse aspecto para a apropriação do conhecimento científico dos 

alunos. Movidos por esta mesma inquietação Capecchi, Carvalho e Silva (2002) investigaram os 

argumentos construídos pelos alunos, bem como, o papel ocupado pelo professor no estímulo a 

argumentação nas aulas de física. Os participantes desta pesquisa foram alunos do primeiro ano 

do ensino médio de uma escola pública federal da cidade de São Paulo. 

Analisando os dados da respectiva pesquisa os autores evidenciaram que dependendo do 

caráter da intervenção adotada pelo professor a discussão impulsionou a construção de explicação 
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para os fenômenos trabalhados ou manteve a atenção dos alunos para elementos já esgotados. 

Percebemos que a postura assumida pelo professor, o espaço destinado para a realização da 

atividade e o ambiente de discussão estabelecido pelos alunos, são fatores envolvidos no processo 

de argumentação que influenciam beneficamente ou não na compreensão dos conceitos 

científicos, e nas suas consequentes articulações com as situações cotidianas. 

Teixeira (2005) defende que o processo de produção de argumentos sofre interferência 

mediante a organização da fala do professor nas atividades didáticas e o estabelecimento das 

interações sociais em sala de aula. A autora ainda traz exemplos de situações que promovem a 

argumentação nas aulas de ciências. Dentre elas o estímulo a participação de todos os alunos, 

descrição de eventos e visualização da sequência de causa e efeito, promovendo debates e 

situações conflituosas.   

Na compreensão da argumentação na construção do conhecimento científico o modelo de 

Toulmin (ver página 25) é um instrumento de análise bastante utilizado nas pesquisas sobre 

argumentação nas aulas de ciências. Capecchi e Carvalho (2000) legitima essa afirmação 

considerando que: 

O modelo de Toulmin é uma ferramenta poderosa para a compreensão do papel da 
argumentação no pensamento científico. Além de mostrar o papel das evidências na 
elaboração de afirmações, relacionando dados e conclusões através de justificativas de 
caráter hipotético, também realça as limitações de uma dada teoria, bem como sua 
sustentação em outras teorias. O uso de qualificadores ou de refutações indica uma 
compreensão clara do papel dos modelos na ciência e a capacidade de ponderar diante de 
diferentes teorias a partir das evidências apresentadas por cada uma delas. Um modelo, 
por exemplo, pode ser útil para uma situação específica, porém substituído por outro 
mais abrangente em outras circunstâncias. Se os alunos puderem entrar em contato com 
argumentos completos prestando atenção nestas sutilezas, possivelmente estarão 
compreendendo uma importante faceta do conhecimento científico.  

Estudiosos na área de argumentação em ciências que utilizam a perspectiva de Toulmin 

(CAPECCHI; CARVALHO, 2000; SASSERON, 2008; VILLANI; NASCIMENTO, 2003; 

CAPECCHI; CARVALHO; SILVA, 2002), complementam os instrumentos analíticos criando 

novas categorias para os elementos do modelo de Toulmin.  Driver e Newton (1997) sugerem 

uma classificação que parte deste modelo e focaliza a justificativa do ponto de vista avaliando os 

níveis que variam de 0 a 4 em função da quantidade e qualidade da justificativa apresentada. O 

modelo proposto segue abaixo: 
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Características do argumento Nível 

Afirmação simples sem justificativa 0 

Afirmações que competem sem justificativa 0 

Afirmação simples com justificativa (s) 1 

Afirmações que competem, com justificativas 2 

Afirmações que competem, com justificativas e qualificadores 3 

Afirmação (ões) com justificativa respondendo a um refutador 3 

Fazer julgamento integrando diferentes argumentos 4

Capecchi e Carvalho (2000) utilizaram no seu estudo sobre argumentação em uma aula de 

ciências a classificação de Driver e Newton (1997), atribuindo sua relevância para análise dos 

argumentos aos seguintes aspectos: 

Os níveis atribuídos em tais categorias são baseados na complexidade dos argumentos 
utilizados, assim como na interação entre diferentes idéias. O uso de qualificadores ou 
refutações (nível 3) só é necessário quando há afirmações competindo (nível 2); um 
argumento que não sofre nenhum questionamento pode ser incompleto (nível 1). Fazer 
julgamento integrando diferentes argumentos (nível 4) indica uma compreensão elevada 
da natureza do conhecimento científico. Quando os alunos buscam uma síntese numa 
discussão sobre determinado fenômeno ou tema relacionado à ciência, estão buscando 
modelos explicativos mais abrangentes, o que passa necessariamente pela elaboração de 
argumentos completos. 

   

A argumentação científica precisa pautar-se na validade da garantia e a pertinência do dado 

e evidências apresentadas. Tendo em vista que a argumentação científica perpassa a capacidade 

de relacionar conhecimentos respaldados por fontes teóricas ou empíricas comprovadas 

cientificamente, Jiménez – Aleixandre et al (1998) propuseram um modelo para analisar a 

qualidade do conteúdo dos argumentos. Esse modelo amplia o modelo de Toulmin apresentando 

novas categorias na composição de argumentos nas aulas de ciências. Mais precisamente, sub-

categorias de análise do dado empregado no argumento, visto que a natureza do dado é um 

aspecto extremamente relevante para caracterização de uma argumentação científica. Os dados 

receberiam a seguinte classificação:  



47

Dado fornecido 
Provêm do professor, livro texto, roteiro do 
experimento 

Dado empírico 
Procedentes de experiência no laboratório Dado obtido 

Provêm da ação do locutor Dado hipotético 
Gerados pela articulação de idéias e 
informações  

O estabelecimento de uma prática argumentativa nas aulas de ciências que promovam 

situações significativas entre o sujeito e o conhecimento é inerente a apresentação do dado 

obtido. Analisar a classificação do dado apresentado na produção de um argumento escrito 

permite entender se as atividades promovidas nas aulas de ciências estão estimulando a 

apropriação da cultura científica, se os alunos desenvolvem a capacidade de levantar hipóteses, 

construir argumentos confiáveis e justificar razoavelmente sua afirmação.  

Tem se consolidado a defesa que nas aulas de ciências o uso das produções escritas é 

importante ferramenta para organizar e refinar as idéias apresentadas pelos alunos. A prática de 

atividades que contemplem discussão de ideias e uso da escrita contribui substancialmente para 

solidarização e consolidação do conhecimento. A argumentação escrita engloba essas duas 

atividades na sua realização, possibilitando ao aluno a aproximação e significação do fenômeno 

estudado. “A discussão de ideias é importante para gerar, clarificar, compartilhar e distribuir 

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

construção pessoal do conhecimento.”(OLIVEIRA; CARVALHO, 2005) 

 Oliveira e Carvalho (2005) destacam os registros escritos realizados pelos alunos em uma 

aula de ciências como condição necessária a uma boa aula de ciências.  

1. Para a formação de um sistema conceitual coerente nos alunos é fundamental o 
trabalho prático, o fazer nas aulas de Ciências; 2. Esse trabalho prático deve vir 
acompanhado de uma discussão de idéias que é importante para gerar, clarificar, 
compartilhar e distribuir idéias entre o grupo. Nas discussões em grupo quatro são os 
mecanismos importantes: formulação de perguntas, levantamento de hipóteses, 
formulação de idéias junto com o grupo e explicações dos fenômenos; 3. O registro 
escrito é um importante instrumento de aprendizagem na construção pessoal do 
conhecimento. O uso da escrita é importante para a retenção de conhecimentos 
científicos desde que a discussão entre os alunos tenha ocorrido.  

A pesquisa realizada pelas autoras supracitadas, investiga como são os registros escritos 

feitos pelos alunos nas aulas de ciências, quando se usa as atividades de conhecimento físico? 
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sendo realizada em uma classe com 30 alunos que cursavam o terceiro ano do ensino 

fundamental de uma escola pública federal de São Paulo. Foram apresentados aos alunos três 

problemas a serem resolvidos e dada a orientação para que todo o procedimento utilizado e 

resolução encontrada fossem registrados por escrito, usando também o desenho nesse processo. 

Oliveira e Carvalho (2005) observaram a predominância de textos da ordem do relatar nas 

produções escritas dos alunos, configurando-se como relato de experiências vividas. Em menor 

quantidade, apareceram os textos da ordem do expor com a apresentação do gênero relato de 

experiências científicas, como também textos que assumem a tipologia de descrever ações, 

representados no gênero receita. Tendo por objetivo preservar a produção espontânea do aluno, 

verificamos nesta pesquisa que, a ausência de um comando que solicitasse a tipologia textual 

predominante, possivelmente não favoreceu a elaboração de textos argumentativos.  

Compartilhando da importância da escrita na apropriação dos conhecimentos científicos, 

cabe a indagação: as crianças são capazes de produzir argumentação escrita, nos moldes da 

argumentação científica, isto é, utilizando dados ou evidências científicas para fundamentar suas 

justificativas, quando inseridas em contexto no qual elas são solicitadas a produzir argumentos a 

respeito de um fenômeno científico que elas tem conhecimento? 

 Partindo do princípio de que a inserção cidadã na sociedade atual envolve o uso de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, buscamos entender o papel da argumentação escrita no 

processo de alfabetização científica, apresentando sugestões de possíveis caminhos de como 

desenvolver a argumentação científica nas salas de aula de ciências desde as séries iniciais do 

ensino fundamental. 
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3. METODOLOGIA 

 Nesta pesquisa buscamos entender como atividades argumentativas escritas possibilitam o 

processo de alfabetização científica. A compreensão desta dinâmica tanto amplia nossa 

compreensão do discurso argumentativo no processo de alfabetização científica quanto contribui 

na produção de informações que auxiliem os professores e professoras na realização de um 

trabalho sistemático com a argumentação.  

 Assumindo a noção que a alfabetização científica ultrapassa a mera reprodução de 

conceitos e que aprender ciências envolve o uso de habilidades características da cultura 

científica, o que inclui a habilidade escrita de argumentar, identificamos nas produções 

argumentativas escritas os indícios de que este processo de alfabetização científica está sendo 

desenvolvido desde os primeiros anos do ensino fundamental.   

3.1. Objetivos da pesquisa 

 Hipotetizando que o uso da argumentação nas aulas de ciências promove oportunidades 

para os alunos serem alfabetizados cientificamentente e constatando o número reduzido de 

trabalhos focando a argumentação escrita nas aulas de ciências para as séries iniciais, 

encaminhamos nossa pesquisa tendo como referência a argumentação escrita, entendendo-a como 

mecanismo singular para a organização e refinamento das ideias sobre um tema específico.      

Desenvolvemos pesquisa que em termos gerais buscou analisar como a argumentação 

escrita dos alunos nas aulas de ciências naturais favorece o processo de alfabetização científica. 

Para alcançarmos nosso intuito, buscamos especificamente: 

1. Examinar a estrutura da argumentação nas produções escritas dos alunos. 

2. Caracterizar os indicadores de alfabetização científica presente nas produções escritas dos 

alunos. 

3. Verificar como os indicadores de alfabetização científica são mobilizados na produção 

argumentativa escrita dos alunos.  
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3.2. Participantes 

A referida pesquisa foi realizada com uma turma de 17 alunos com faixa etária de 7 a 8 

anos que cursavam o segundo ano do ensino fundamental de uma escola da rede particular de 

ensino da cidade do Recife. Contudo, efetivamente foram analisadas as produções de 16 alunos. 

A produção escrita de um dos alunos não foi considerada como material para a análise, pois este 

apresenta problemas de ordem neurológica que comprometem sua escrita. A inserção do seu 

texto na análise poderia vir a interferir nos objetivos traçados para esta pesquisa devido a 

variáveis que fogem ao escopo deste estudo.  A seleção desta turma foi feita mediante alguns 

critérios: 

• A turma selecionada vivenciou um projeto sobre insetos em anos anteriores, que 

visivelmente obteve êxito com as crianças. Devido a qualidade deste trabalho, eles 

participaram do Ciência Jovem, a maior feira de ciências do norte- nordeste promovida 

anualmente pelo Espaço Ciência de Olinda, servindo ao fortalecimento do ensino e 

divulgação da ciência através do incentivo e desenvolvimento de pesquisas científicas 

nas escolas públicas e particulares. Esta avaliação positiva um contexto argumentativo, 

pois o conhecimento básico sobre o tema em discussão é fundamental para a produção de 

pontos de vista e apresentação de justificativas. 

• Durante a vivência do projeto sobre insetos foi realizada uma pesquisa acadêmica com 

essa turma e constatada a competência argumentativa oral dos alunos, o conhecimento 

sobre o tema e a vivência de atividades que produziram evidências e dados sobre o 

assunto. O relato desse projeto foi transformado em artigo e publicado na revista Ciência 

Hoje para Criança com o título “Que bicho é esse?” (Anexo 1). Este conjunto de fatos 

nos permite supor que eles ao serem estimulados, tivessem condições de apresentar 

argumentatividade escrita.

O espaço físico da sala de aula acomoda confortavelmente todos os alunos. A sala tem 

formato retangular com uma das suas quatro paredes composta de tijolo só até a metade, 

permitindo um contato direto com a área externa. Dentro do seu ambiente, encontramos um 

quadro branco, um armário, estantes com livros, jogos, brinquedos e materiais didáticos, e 

também murais contendo exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. A sua disposição 
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espacial comporta 17 mesas individuais com cadeiras que são organizadas de acordo com a 

proposta de trabalho. Há um lugar diferenciado no qual estão um tapete e algumas almofadas. Há 

ainda um calendário e um relógio fixado na parede. 

3.3. Contexto de investigação 

Esta coleta foi realizada durante o segundo semestre do ano letivo de 2008. Inicialmente, 

tivemos um encontro com a professora e a coordenadora do respectivo nível de ensino, no qual 

explicamos como seria a pesquisa e as condições para a coleta de dados, buscando oferecer uma 

visão geral do trabalho e o engajamento desses profissionais no andamento das atividades 

propostas.  

 Por orientação da escola, encaminhamos para cada aluno um termo de consentimento a 

fim de obtermos a autorização do responsável de cada criança para participação dos seus filhos 

(as) na pesquisa, tendo estes as identidades preservadas (Anexo 2). 

 Nesse primeiro contato, apresentamos o que havíamos planejado para o desenvolvimento 

da pesquisa, e discutimos como iríamos proceder em cada etapa. 

 Em relação à videogravação, também tivemos a preocupação de amenizar as possíveis 

consequências que a filmagem poderia provocar na rotina da aula. Previamente, a professora 

conversou com a turma sobre a realização desta pesquisa, explicando sua finalidade e os 

procedimentos que iríamos seguir. Assim, toda a investigação transcorreu tranquilamente e as 

crianças demonstraram familiaridade com a situação de filmagem vivenciada. O planejamento foi 

executado pela própria professora da turma, e todas as atividades foram observadas e 

videogravadas, recorrendo a anotações quando necessário. Todo o material utilizado para a 

execução desta pesquisa encontra-se em anexo e foi distribuído aos alunos tal qual está 

reproduzido. As produções escritas dos alunos foram digitalizadas e inseridas neste texto, ao 

longo da análise dos dados.   

 Na análise e discussão dos resultados, atentamos para a identificação da produção de 

argumentos, por isso, buscamos nas produções escritas dos alunos identificar os elementos 

constituintes da argumentação, para tanto utilizamos o modelo de Toulmin ([1958] 2006) e 

ampliamos focando a justificativa do ponto de vista avaliando os seus níveis em função da 
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quantidade e qualidade da mesma de acordo com a classificação de Driver e Newton (1997). Em 

seguida, analisamos as produções a luz dos indicadores de alfabetização científica proposto por 

Sasseron (2008), relacionando o discurso argumentativo identificado nas produções com este  

processo de alfabetização.   

3.4. Procedimento de ação 

Iniciamos nossa investigação conversando com a professora da turma e a coordenadora do 

respectivo nível de ensino, apresentando a pesquisa e discutindo quais os encaminhamentos 

necessários para a execução da mesma. Após ultrapassarmos as etapas burocráticas, definimos 

que a sequência didática poderia ser aplicada em dois momentos consecutivos, sendo utilizadas 

duas aulas de ciências para esse fim. 

Planejamos atividades que possibilitassem a criação de um ambiente onde os alunos 

desenvolvessem suas ideias, elaborassem explicações e apresentassem argumentos. Para isso, 

propomos a realização de uma sequência didática sobre a borboleta, com o intuito de mobilizar o 

interesse dos alunos para manifestarem seus pontos de vista, justificando-os, ouvindo os dos 

colegas e posicionando-se em relação a estes.  

No primeiro contato com a professora, a mesma colocou que a turma estava estudando 

sobre os animais que vivem na Mata Atlântica e estão em risco de extinção, visto que este tipo de 

vegetação compõe o ambiente no qual está inserida. Esse estudo culminaria na apresentação do 

assunto pela turma na feira de conhecimentos da escola. A borboleta é um animal característico 

desta região estudada, por isso a proposta de trabalharmos esta temática teve boa aceitação da 

professora e dos alunos. Além do que, a turma demonstrou interesse pelo tema, pois ampliava 

seus conhecimentos referentes a este assunto, que tinha sido explorado em anos anteriores. 

A sequência de atividades propostas culminava com a produção escrita de uma carta 

argumentativa por cada aluno para examinarmos na elaboração de textos argumentativos escritos 

o funcionamento cognitivo característico do processo de alfabetização científica. 

No primeiro encontro com os alunos, a professora retomou com a turma o tema borboleta, 

explicando que iríamos conversar sobre este assunto resgatando o que os alunos já sabiam sobre 

este animal. A professora esclareceu que a pesquisa era realizada por uma aluna da Universidade 
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Federal de Pernambuco e que a mesma também era professora em outra escola, e buscava 

observar se os alunos daquela turma conseguiam colocar e explicar seus conhecimentos a respeito 

desta temática. Após a apresentação da pesquisadora, ela descreveu as etapas previstas para a 

realização da investigação: leitura e discussão oral de uma história em quadrinho, contação de 

uma história e produção textual. Este encontro foi dividido em dois momentos.  

O primeiro episódio corresponde à primeira parte da aula, período que se inicia no 

começo da manhã e estende-se até a saída para o recreio. Após a normalização da turma a 

professora organiza os alunos fora das suas bancas. No primeiro momento, os alunos e a 

professora estavam sentados descalços no tapete e o texto foi distribuído para todos permitindo 

que cada um acompanhasse individualmente a leitura feita pela professora. O texto utilizado foi a 

história em quadrinhos “O menino maluquinho em Filhos” de Ziraldo (Anexo 3), trabalhando o 

conteúdo borboleta através da abordagem a respeito das características específicas do animal e o 

processo de metamorfose que ele sofre.  

Durante a leitura da HQ (história em quadrinhos), a professora retomava os 

conhecimentos prévios dos alunos estimulando a lembrança das informações referentes ao tema e 

que eram importantes para a compreensão do texto. A estratégia utilizada se baseou em 

comentários, explicações e perguntas dirigidas aos alunos que impulsionavam a apresentação das 

idéias organizadas muitas vezes, na defesa de um ponto de vista. Esse momento foi integralmente 

mediado pela professora e se encerrou com a chegada do intervalo para o lanche. 

No segundo momento de vivência da atividade, após voltarmos do intervalo, os alunos se 

acomodaram nas suas respectivas bancas e a professora leu o livro “A primavera da lagarta” de 

Ruth Rocha (Anexo 4). A história aborda a indignação dos animais em relação à quantidade de 

comida que a lagarta consome. Os bichos da floresta queriam matar a lagarta porque ela comia 

demais e ainda era muito feia, por isso não faria falta para a natureza. Os animais envolvidos na 

confusão encontraram a borboleta e ela tentou convencê-los ao contrário, explicando o processo 

de transformação que a lagarta sofre para virar borboleta.  

 A leitura da história foi seguida por um debate no grupo sobre a atitude que os bichos da 

floresta tiveram. Neste momento, foram abordadas questões referentes à beleza do animal, ao 

respeito as diferenças, ao cuidado com os outros seres da natureza, à importância que cada um 

tem para a natureza e para o outro. Diante da discussão, os alunos concluíram que os animais que 

queriam matar a lagarta não estavam agindo corretamente, pois ela estava apenas seguindo o seu 
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ciclo natural de vida e não podia ser interrompida, porque essa interrupção poderia interferir 

diretamente no movimento de interdependência das espécies. 

 Destacamos que os alunos demonstraram segurança e fluidez nas suas colocações, e 

quando ocorria algum conflito de posicionamento produziam argumentos no intuito de convencer 

os demais.  

É bom ressaltarmos que os alunos pediam constantemente para fazerem um desenho e, 

por isso, a professora explicou que no próximo encontro realizaríamos uma produção escrita com 

um desenho. Também percebemos que durante todo instante eles relacionavam as questões 

discutidas com outras trabalhadas pela turma a respeito dos animais da Mata Atlântica, o que 

enriqueceu a produção de justificativas para os argumentos.      

No dia seguinte, houve o segundo encontro, nele os alunos perguntaram o que iríamos 

fazer e ao ser explicado que eles produziriam um texto e que no final poderiam desenhar, todos 

demonstraram ansiedade para iniciar a atividade. A professora iniciou relendo a história “A 

primavera da lagarta”, de Ruth Rocha, fazendo uma revisão dos aspectos discutidos e 

conhecimentos construídos no encontro anterior. Após essa fase, foi distribuído para os alunos a 

cópia de uma carta (Anexo 5) trabalhada com eles a dois anos atrás durante a vivência de um 

projeto de estudo sobre insetos. Ao trazer a carta, tínhamos como intuito prepará-los para 

elaboração de uma produção escrita. Esta carta abordava o conflito da remetente em relação a 

derrubada ou não do pé de maracujá existente em seu quintal, pois o mesmo estava infestado de 

lagarta. Assim, estimulava o aluno a produzir um texto onde apresentasse seu ponto de vista e o 

defendesse convincentemente.  

Após a leitura da carta, a professora iniciou uma breve conversa sobre as características e 

finalidades de uma carta, e aproveitando que a turma havia estudado sobre no IBAMA e sua 

função de proteção e preservação do meio ambiente,  orientou que cada aluno presente assumisse 

o papel de agente do IBAMA, e produzissem uma carta com a incumbência de convencer os 

insetos da floresta, personagens da história lida, de que eles não deviam matar a lagarta. Esta 

atividade não fugiu ao que estava sendo trabalhado no planejamento regular: os animais da Mata 

Atlântica e o IBAMA. Os alunos participaram da atividade com empolgação. Neste momento, os 

alunos demonstraram preocupação quanto a questões ortográficas da escrita, quantidade de linhas 

usadas, significados de determinadas palavras, identificação do destinatário da carta e posição 
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espacial da data e do remetente. Ao término da atividade, os alunos desenharam no verso da folha 

de produção e entregaram seus textos escritos a professora.  

Este episódio corresponde ao início da manhã até a hora do recreio apresentando um 

momento de discussão oral e de produção textual escrita, que é o foco da nossa investigação.

 Ao solicitar aos alunos que produzissem um texto escrito argumentativo que buscasse a 

adesão do leitor ao ponto de vista defendido na produção, sobre conteúdo que eles tinham 

domínio conceitual e tinham desenvolvido investigação dentro dos moldes científicos sobre o 

processo de metamorfose da borboleta, possibilitamos um contexto propício a articulação dos 

conhecimentos que eles possuíam para resolver um problema, uma vez que o aluno tinha que 

personificar-se na figura de um agente do IBAMA e justificar o porquê os animais da floresta não 

deveriam matar a lagarta, conforme a história lida no livro de Ruth Rocha. 

As discussões orais foram registradas por escritos através das transcrições das falas dos 

sujeitos envolvidos, porém não foram diretamente utilizadas na análise dos resultados pois não 

correspondem ao objetivo da nossa pesquisa, podendo servir ao desenvolvimento de outras 

investigações que enriqueçam os resultados obtidos. (Anexo 6) 

 Na continuidade da pesquisa, analisamos os resultados obtidos, percorrendo as seguintes 

etapas: 

• Identificamos cada produção escrita dos alunos com um número e construímos uma 

tabela (anexo 7) com registro da estrutura do argumento e os indicadores de 

Alfabetização científica das produções textuais de cada um dos alunos. 

• Relacionamos os indicadores de alfabetização científica identificados nas produções 

argumentativas escritas apresentadas, pontuando as habilidades desenvolvidas e os 

fatores estimuladores e inibidores deste processo. 

No capítulo seguinte, iremos apresentar e discutir os resultados encontrados na pesquisa de 

campo e as várias nuances da produção de um texto escrito que busque desenvolver a 

argumentação, enfocando a relevância de um direcionamento para a alfabetização científica na 

formação do sujeito desde os primeiros anos do ensino fundamental.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste estudo, especificamente, investigamos a relação entre a argumentação escrita e a 

alfabetização científica em situações que os alunos posicionam-se sobre um fenômeno natural 

estruturando seus argumentos, buscando analisar como a argumentação escrita favorece o 

processo de alfabetização científica, focando a busca da compreensão sobre que habilidades 

comumente utilizadas na produção de conhecimento científico são mobilizadas na redação de 

texto argumentativo acerca de um tema que envolva conhecimento científico.    

Os gêneros textuais variam e são usados de acordo com os nossos interesses. 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2007) Assim, criamos uma situação de conflito que gerasse o 

posicionamento dos alunos e solicitamos aos mesmos a construção de uma carta argumentativa. 

4.1. A produção de argumentação escrita nas aulas de ciências naturais 

Seguindo a solicitação para a produção de uma carta dirigida a um personagem da história 

“A primavera da lagarta”, na qual os alunos se posicionassem frente ao episódio ocorrido 

assumindo posição a favor ou contra a morte da lagarta, foram produzidos textos com o intuito de 

convencimento ao ponto de vista apresentado. Na tabela 2, nota-se que a maioria das produções 

escritas dos alunos apresenta-se de acordo com o que foi solicitado pela professora: produzir um 

texto argumentativo.    

Tabela 2 – Percentual das produções escritas dos alunos de acordo com o tipo textual 

Tipos de produções escritas Quantidade Percentual 

Produções escritas argumentativas 12 75% 

Produções escritas não argumentativas 04 25% 

Total de produções escritas 16 100% 

Analisando os tipos de produções escritas dos alunos, verificamos que 75% destes foram 

capazes de produzirem um texto argumentativo. Os outros 25% produziram uma carta 
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descrevendo o processo de transformação da borboleta, a beleza do animal e a defesa da 

permanência da mesma no seu habitat natural. O texto 10 ilustra estes 25% de cartas não 

argumentativas.    

Texto 10 

O texto 10 apresenta a configuração de carta, o que o aproxima ao que foi solicitado pela 

professora. Todavia, não há nestes nem em todos os outros que compõem o universo dos 25% 

dos textos não argumentativos, elementos específicos de um texto da ordem do argumentar, 

dentre eles, a exposição de pontos de vista no intuito de buscar a adesão do leitor aos mesmos. A 

descrição do processo de metamorfose da lagarta condiz com a discussão prévia que a turma 

vivenciou antes do momento do registro escrito. Reportamos-nos a dependência dos enunciados 

apresentada por Bakhtin (2006), ao verificar que os alunos articulam os seus conhecimentos com 

conhecimentos construídos no momento de discussão oral, considerando as vozes dos outros na 

elaboração do sentido do que está sendo abordado. Na discussão oral, os alunos falaram 

D. para formiga é sua turma da formiga, 

A lagarta ela é bonita porque ela setransforma em borboleta é emportante para 

natureza. 
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exaustivamente sobre o processo de metamorfose da borboleta, pontuando que a sua feiúra não 

seria motivo para matá-la. 

 Tais alunos, mesmo não produzindo um texto argumentativo, foram capazes de organizar 

por escrito suas explicações sobre o fenômeno trabalhado. Houve entendimento da instrução dada 

pela professora para escrever uma carta sobre a lagarta, direcionada a um personagem da história 

“A primavera da lagarta”, mas, não verificamos evidências de que esta carta buscava ter como 

objetivo prioritário o poder de convencer os seus destinatários, tal como pode ser observado no 

texto abaixo. 

Texto 16 

Ainda ressaltamos que o fato de 25% dos alunos não ter produzido cartas argumentativas, 

pode estar vinculado ao fato de que os alunos mesmo possuindo uma familiaridade com cartas, ao 

ser solicitado a produção de um gênero com condições e finalidades diferente do que comumente 

é trabalhado na escola, não consigam atender as necessidades da circunstância.   

Destacamos que 75% dos textos produzidos foram textos argumentativos. Os alunos 

assumiram o papel de agente do IBAMA, que lhes foi solicitado e expressaram seus pontos de 

Cara amiga: formiga eu sou uma agente do IBAMA meu nome e J. e queremos ajuda-la 

com a lagarta formiga depois de um tempo a largata faz u casulo e vira u linda borboleta 

e voa para longe e tem filhos e nasci vira uma largata e tudo de novo e fica linda e voa. 
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vista em relação à vida da lagarta, buscando convencer seus interlocutores no intuito de fazê-los 

assumir o ponto de vista defendido. 

Adotamos o modelo analítico de Toulmin ([1958] 2006) para identificar os componentes 

presente nos argumentos dos textos dos nossos sujeitos. Os elementos argumentativos que são 

identificados nos textos obedecem a seguinte legenda: verde-alegação, amarelo-dado, vermelho-

garantia e azul-apoio. Esta legenda será assumida no decorrer de todo trabalho.  

 No texto 1 verificamos a presença dos elementos descritos acima. 
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Texto 1 
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Os 75% das produções escritas que se apresentaram como textos argumentativos contêm 

explicitamente pelo menos dois elemento da estrutura argumentativa proposta por Toulmin. 

Observamos que a refutação e o qualificador não foram elementos argumentativos utilizados 

pelos alunos nos seus textos. A tabela 3 exibe estes resultados.  

Tabela 3 – Percentual dos elementos apresentados nos textos argumentativos escritos dos alunos 

Alegação Dado Garantia Apoio Refutação Qualificador 

Apresentou 100% 83,33% 58,33% 41,66% 0% 0% 

Não 

apresentou 

0% 16,66% 41,66% 58,33% 100% 100% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Como pode ser visto na tabela 3, dentre os elementos apresentados nos textos 

argumentativos, a alegação encontra-se presente em 100% deles. De fato, segundo Toulmin, para 

se obter adesão a um ponto de vista é imprescindível que esta seja apresentada. A defesa desse 

ponto de vista respaldada pelos dados foi encontrada em 83,33% das produções argumentativas. 

Apesar dos 16,66% restantes não utilizarem dados para apoiar o ponto de vista julgamos que tais 

produções produzem o efeito desejado no destinatário: a busca de convencimento.  O texto 9 

ilustra situações em que mesmo sem apresentar dado que fundamente sua alegação são 

apresentados a alegação, a garantia e o apoio, pois o texto conserva seu caráter persuasivo e 

atende a finalidade a que se propõe: argumentar a favor de um ponto de vista.    

Recife, 14 de novembro de 2008 

De A.M. para o camaleão 

 Não matem as lagartas porque voses vão se prejudicar a si mesmos porque as 

lagartas viram borboletas e e as borboletas tem umas trombas de elefante que suga o 

necta da flor e quando ela sai da flor ela sai voando e deixa cair necta da sua tromba e o 

necta e cemente da flor que nasce no seu jardim 
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Texto 9 

 As garantias foram expressas em 58,33% dos textos argumentativos produzidos pelos 

alunos. A presença desse elemento assegurou maior aceitabilidade da afirmação defendida no 

registro escrito dos alunos, contribuindo para intensificar a adesão ao ponto de vista. Por 

exemplo, quando no texto 5 o aluno defende que “não mautrate as lagartas” (sic) e apresenta 

como garantia que “alagarta ficara estinta” (sic). Coincidentemente, 41,66% dos textos 

argumentativos escritos não apresentaram garantias e em igual número, 41,66% das produções 

argumentativas escritas constatamos que o apoio estava dando suporte a garantia reforçando a 

aceitação do argumento.  

 Um texto tipologicamente argumentativo contém a apresentação de um ponto de vista e 

busca defendê-lo. O estabelecimento de uma argumentação científica prioriza a validade da 

garantia e a pertinência do dado apresentado na produção argumentativa. Na compreensão do 

conhecimento científico a presença de evidências geradas por dados de natureza empírica ou 

teórica garante a qualidade do conteúdo do argumento.  

Recorremos à classificação de Jiménez-Aleixandre et al (1998) para a análise dos dados 

que dão suporte aos pontos de vista apresentados nas produções argumentativas escritas deste 

estudo. Percebemos que estes assumem a característica de dado empírico obtido. Os alunos 

Voseis moradoris bondia meu nome é M. 

não distruirem a lagarta porque assim vai fica sem flores na mata atlântica assim voseis 

vão si prejudicar ou ficar em isntisam vose sabe o que é isntinsam é acaba desapareser 

assinado M.
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vivenciaram um projeto de estudo sobre a borboleta e acompanharam sua metamorfose. Assim, 

respaldaram o seu ponto de vista no fato concreto por eles observado que a lagarta vira borboleta, 

que faz um casulo e se transforma em borboleta, conforme exemplificado no texto 15. 

Texto 15 

    

Todos os elementos constitutivos da estrutura argumentativa dos textos produzidos já 

haviam surgido na discussão que aconteceu na sala de aula, em momento anterior a redação. 

Interpretamos que tais resultados corroboram a ideia que a dicotomia entre a fala e a escrita é 

falaciosa. Como afirma Marcuschi; Dionísio (2005) ambas são modalidades de uma única língua, 

cada uma com características específicas que se imbricam nos gêneros textuais. Após uma rica 

discussão oral, os alunos organizaram as ideias e as expuseram no formato de carta 

argumentativa, conservando nos textos escritos os elementos argumentativos utilizados durante o 

debate a respeito da lagarta. Como exemplo tem a apresentação do dado: “ela fais um casulo e 

ela vira uma linda borboleta” (sic) texto 7; e também a apresentação do apoio: “as plantas 

Recife 14 de novembro de 2008 

Cara dona formiga não mates as largas dexa eu mim apresetar trabalho no ibama meu 

nome e: L. eu trabalho com: A.C. Nois trabalhamos juntas e nao queremos que você 

mate as largatas ela fais um casu para se tasforma em um lida borboleta. 



64

morrerão emorrerão as abelias etambem as borbuletas”(sic) texto 5.  Ambos os exemplos foram 

exaustivamente trabalhados na sala de maneira oral.

 Os tipos de alegações encontrados nos textos argumentativos escritos dos alunos foram 

bem diversificados, mas todas remetem a defesa da vida da lagarta. As categorizamos segundo os 

requisitos propostos por Bardin (2007) buscando associá-las em grupos respeitando a exclusão 

mútua e garantindo a unidade e consistência através da homogeneidade. Todas as alegações que 

expunham explicitamente para não matar as lagartas foram classificadas como preservação a 

vida da lagarta. As que priorizaram não maltratar a lagarta foram agrupadas em evitar maltratar 

a lagarta. Já a que expressou uma leitura mais ampla e apresentou não matar os bichos foi 

classificada como defender a vida dos bichos. Houve ainda dois outros tipos de alegações: a que 

propôs ter paciência com a lagarta, e a que defendeu que não é permitido comer o pé de 

maracujá, classificada como não comer o pé de maracujá.     

Tabela 4 – Tipos de alegações apresentadas nos textos argumentativos escritos dos alunos  

Tipo de alegação Quantidade Percentagem 

Preservar a vida da lagarta 05 41,66% 

Evitar maltratar a lagarta 03 25% 

Defender a vida dos bichos 01 8,33% 

Ter paciência com a lagarta 02 16,66% 

Não comer o pé de 

maracujá 

01 8,33% 

Não apresentou alegação 00 0% 

 A preservação a vida da lagarta foi a alegação com maior frequência dentre os pontos de 

vista apresentados pelos alunos. Cerca de 41,66% dos alunos defenderam que não se deve matar 

(ou exterminar) as lagartas. A alegação “não faça maudade com a pobre lagarta”(sic) foi 

encontrada no texto de 25% dos alunos que defenderam que devemos evitar maltratar a lagarta,

havendo a preocupação para que se complete o ciclo de vida natural da mesma.  

As 16,66% das alegações que defendem que devemos ter paciência com a lagarta adotam 

uma postura mais sentimental para convencer o destinatário da sua carta. Cabe ressaltar que na 

discussão oral o aspecto estético da lagarta se estendeu por um razoável período de tempo, 
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abrangendo uma dimensão mais ampla, o que nos leva a intuir que este aspecto influenciou na 

apresentação de pontos de vista baseados em valores pessoais de cunho sentimental, afastando a 

argumentação de uma perspectiva científica. 

A defesa da vida dos bichos foi expressa em 8,33% das alegações analisadas, expandindo 

a reflexão para a ênfase de que todos os animais são essenciais para a natureza, e que nós, seres 

humanos, também estamos inseridos nesta dinâmica, ou seja, os alunos demonstraram valorizar a 

diversidade da vida, tanto humana quanto dos outros seres vivos. Foi iniciada essa reflexão no 

momento de discussão oral, ao ser explicado o movimento de uma cadeia alimentar, sendo 

colocado que pela lei da sobrevivência um animal precisa se alimentar do outro.  

Do total das alegações encontradas, há em 8,33% a defesa para não comer o pé de

maracujá. Esse tipo de alegação procede, contudo não corresponde ao que foi solicitado na 

atividade. O registro escrito apresenta-se de forma clara e coesa, com destinatário determinado e 

ideias expostas em uma lógica sequencial, mas fugiu ao contexto proposto quando não se baseou 

na situação da história lida pela professora na sala de aula. Entretanto, o texto foi inspirado na 

leitura coletiva de uma carta que tinha sido trabalhada em anos anteriores com a turma no 

desenvolvimento de uma pesquisa referente à temática, e tratava do conflito da remetente em 

acabar ou não com as lagartas no pé de maracujá da sua casa (TEIXEIRA, 2009).  

Embora o aluno não tenha apresentado um texto condizente com o que foi solicitado, ele 

elegeu um destinatário, portanto garantiu uma audiência específica a qual o argumento se dirigiu 

e utilizou com consistência os elementos argumentativos, como mostra o texto a seguir.  



66

Texto 6 

Na tabela 5, apresentamos a classificação dos tipos de dados encontrados nos textos 

argumentativos escritos dos alunos.  

senhor grilo não coma o pe de maracujá eu sou T. niguem pode cumer as plantas da 

natureza isso e muito erado fose não podem cumer isso e muito erado purcausu de foses 

a natureza ta morendo eu não vou deixar vose quumer puriso vou fazer um dezenho e 

vose não pence não eu vou deixa qui vose inpidir eu não voudeixa nunca vou deixa 

nunca nunca i nuncamemo já aprendeu intan tau 
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Tabela 5 – Tipos de dados apresentados nos textos argumentativos escritos dos alunos 

Tipo de dado Quantidade Percentagem 

Transformação da lagarta em 

borboleta 

08 66,66% 

Transformação da lagarta em 

borboleta pela feitura de um 

casulo 

02 16,66% 

Não apresentou dado 02 16,66% 

Na perspectiva de Toulmin, os dados são fatos que servem como informações usadas na 

elaboração de um ponto de vista e aparecem explicitamente na estrutura de um argumento. A 

quantidade de dados que agrupamos na categoria transformação da lagarta em borboleta foi 

bastante expressiva. 66,66% reuniram todos os dados que continham explicitamente a proposição 

de que as lagartas viram borboletas por isso não podem sofrer nenhum tipo de ameaça de vida, 

como maus tratos ou até morte. No tipo definido como transformação da lagarta em borboleta 

pela feitura de um casulo, os alunos extrapolaram a afirmação pontual da transformação 

mostrando indícios da relevância do processo de metamorfose, pois ao apresentarem a feitura do 

casulo evidenciam que a construção do conhecimento científico exige a compreensão do 

fenômeno estudado na sua totalidade. Os dados são elementos muito importantes para o 

estabelecimento de uma argumentação bem elaborada. 

Os 16,66% dos textos escritos pelos alunos não apresentaram dados para validar as suas 

alegações, o que não impossibilitou a construção de um argumento com capacidade de 

convencimento. Assim, destacamos que o dado é relevante, entretanto não é imprescindível em 

textos argumentativos. O poder de convencimento pode existir sem a apresentação de dados. O 

dado pode estar situado na leitura subliminar do texto como um todo, a exemplo do texto 6 e 9.  
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Texto 6 

senhor grilo não coma o pe de maracujá eu sou T. niguem pode cumer as plantas da 

natureza isso e muito erado fose não podem cumer isso e muito erado purcausu de foses 

a natureza ta morendo eu não vou deixar vose quumer puriso vou fazer um dezenho e 

vose não pence não eu vou deixa qui vose inpidir eu não voudeixa nunca vou deixa 

nunca nunca i nuncamemo já aprendeu intan tau 
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Texto 9 

 No texto 2, observamos a apresentação de uma alegação acompanhada de maneira 

explícita pelo dado do tipo transformação da lagarta em borboleta.

Voseis moradoris bondia meu nome é M. 

não distruirem a lagarta porque assim vai fica sem flores na mata atlântica assim voseis 

vão si prejudicar ou ficar em isntisam vose sabe o que é isntinsam é acaba desapareser 
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Texto 2 

Ibama 
Para a formiga. 

Não faça maudade com a pobre lagarta, pois você sabia que a lagarta pode-se 

trasnforma em uma borboleta, não sabia vou falar sobre a trasnformação da lagarta 

primeiro a borboleta coloca um ovo na depois de um tempo a lagarta sai do ovo e come 

bastante folhas depois de comer tantas folhas ela fica, de cabeça para baixo e ai forma 

um cazulo e o cazulo fica com a casca dura e por muitos dias nace a linda borboleta e 

agora a trasnformação da lagarta dona formiga. Asinado :M. 
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Na defesa do seu ponto de vista, o aluno do texto acima, apresentou uma estrutura 

argumentativa simples. Seu texto demonstra a intenção de convencimento, mas não aborda 

elementos necessários para uma justificação sólida do ponto de vista apresentada no mesmo. 

 Nos demais 16,66%, que também apresentaram dados fundamentando o ponto de vista, 

estes propunham a transformação da lagarta em borboleta pela feitura de um casulo, como foi 

apresentado no texto 7 que se encontra abaixo. Contudo, observamos que as estruturas dos 

argumentos apresentados nessas produções contêm apenas alegação e dado, sem ao menos 

explanar sobre o processo de metamorfose da lagarta, visto que este aspecto foi bastante discutido 

na discussão oral. Com isso, ratificamos que a presença de dados respaldando a alegação não 

garante que esta seja suficiente para alcançar o convencimento.  

Texto 7 
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 O processo de metamorfose da lagarta foi um assunto bastante discutido na sequência das 

atividades. Adicionalmente, esses alunos acompanharam na prática a transformação da lagarta em 

borboleta dois anos anteriores a época desta pesquisa, quando esta temática foi objeto de um 

projeto de pesquisa desenvolvido pela turma. Na ocasião os alunos vivenciaram o ciclo de vida 

da borboleta. Trouxeram para sala de aula lagartas e borboletas com o objetivo de estudá-las, 

casulos para acompanharem seu processo de evolução, além de realizarem estudos bibliográficos. 

Deste modo, a compreensão do fenômeno da metamorfose aconteceu tanto a nível teórico quanto 

empírico. Tal contexto, possivelmente justifique o fato dos dados apresentados pelos alunos 

serem de natureza empírica, isto é, dados obtidos pela ação dos alunos procedentes de 

experiência direta.  

Na tabela 6, apresentamos a categorização dos tipos de garantia encontrados nos textos 

dos alunos. Apesar das garantias possuírem conteúdos diferentes, todas continham o mesmo 

sentido, a intenção de reforçar a aceitabilidade de um ponto de vista. Assim, as classificações 

foram feitas de acordo com as similitudes das garantias apresentadas obedecendo aos critérios de 

categorização descritos por Bardin (2004).  

Devido à carta ter sido direcionada aos bichos da floresta, os alunos reconhecem que a 

morte da lagarta traria várias consequências diretas e respaldam suas justificativas nelas. A partir 

delas, formulamos nossas categorias como: prejuízo aos próprios bichos, prejuízo ou extinção 

dos próprios bichos e extinção da lagarta.  Classificamos o tipo de garantia reconhecimento de 

todos os seres como constituintes da natureza, englobando aquelas que apresentaram interesse 

pelas relações entre os animais, pontuando que uma ação cometida perante qualquer bicho da 

natureza terá efeito imediato para os outros seres, inclusive os seres humanos. Categorizamos 

Recife, 14 de novembro de 2008 

Cara dona formiga não mates as largatas deixa eu me apresentar trabalho no ibama meu 

nome é: A.C. eu trabalho com: L. e nos trabalharmos juntas e não queremos que você 

não mate as largartas e ela fais um casulo e ela vira uma linda borboleta 

assinado: A.C. 
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também o tipo polinização das plantas, baseada na explicação oferecida sobre o processo de 

polinização na autorização do ponto de vista. Enquanto que o tipo alimentação indevida das 

plantas pelos animais sustenta o raciocínio de que o consumo exacerbado das plantas como 

alimentação para alguns bichos levaria a situações desastrosas para a natureza.       

Tabela 6 – Tipos de garantias apresentadas nos textos argumentativos escritos dos alunos 

Tipo de garantia Quantidade Percentagem 

Prejuízo aos próprios bichos 01 8,33% 

Reconhecimento de todos os 

seres como constituintes da 

natureza 

01 8,33% 

Extinção da lagarta 02 16,66% 

Polinização das plantas 01 8,33% 

Alimentação indevida das 

plantas pelos animais 

01 8,33% 

Prejuízo ou extinção dos 

próprios bichos  

01 8,33% 

Não apresentou garantia 05 41,66% 

    

A partir desses resultados, percebemos que os alunos compreendem a recíproca entre 

seres vivos e meio ambiente. Cada ser vivo está adaptado ao seu ambiente, e, por sua vez, o 

ambiente precisa de cada ser vivo para sua preservação. Diante do apresentado, percebemos que a 

relação entre o saber e fazer científico com a vida da sociedade está sendo trabalhada desde as 

séries iniciais, oportunizando aos alunos usarem conhecimentos construídos na busca de 

benefícios pessoais e ambientais (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001).  

Nas produções argumentativas dos alunos 41,66% não apresentaram garantia. De um 

modo geral, nos textos em que há garantias, estas trazem reflexão sobre o impacto ambiental que 

causaria caso as lagartas fossem extintas, o que nos sugere que os alunos compreendem que os 

seres vivos e o meio ambiente estão relacionados. 16,66% apresentaram como garantia a questão 

da extinção da lagarta e as conseqüências disto para a natureza. Dentre estes, houve um aluno 

que articulou os conhecimentos construídos sobre esta temática com outros afins: a Mata 
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Atlântica. O texto 9 apresenta o domínio do conceito de extinção sendo empregado 

adequadamente ao situar a preservação da vida da lagarta dentro do contexto da Mata Atlântica, 

que era o conteúdo de ciências que a turma estava explorando para a apresentação na feira de 

conhecimentos.   

O reconhecimento de todos os seres como constituintes da natureza contemplou 8,33% 

das garantias e possibilitou o reconhecimento do homem não somente pelo seu agir no ambiente, 

mas também assumindo os efeitos dessa ação como reação direta na sua vida. Este tipo de 

categoria é apresentada neste fragmento do texto 3.

Texto 3 

Nesse direcionamento, 8,33% dos textos argumentativos escritos trazem um tipo de 

garantia baseada no prejuízo aos próprios bichos. Assim, a consciência da importância e função 

de cada espécie na natureza é enfocada no registro escrito de alguns alunos, que mesmo não se 

enquadrando nessa categoria, nos seus textos escritos, fica evidente que são capazes de relacionar 

as ações de agressão ou conservação ambiental com formas de atenuar ou minimizar os impactos 

para os seres vivos. Como a exemplo do texto 12. 

para a formiga 

não pode mata os bichos que eles são da natureza e tabei porque a geite tabei pode more 

e porque (...) 
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Texto 12 

Verificamos neste exemplo, que a carta é direcionada aos moradores da Várzea e não aos 

outros animais da floresta, como foi solicitado. Seu contexto evidencia o entendimento de que 

todas as ações praticadas na natureza possuem reflexo imediato, e as consequências apresentam-

se a longo ou curto prazo. A carta aborda a questão da extinção e nesse texto o aluno explicita 

claramente a responsabilidade dos homens com a natureza, ao colocar que devemos replantar 

Moradores da varzea 

Moradores da varzea, vocês tem que ter mais pasienzia das lagartas. Elas vam parar sim 

vam virar borboletas é so sugar o necta da flor não matem elas se entransformãm não 

deichem elas extintas porfavor sou do hibama vocês não podem fazer isso. replantem a 

arvore se ela morrer nos protegemos os bichos de (Mata atlântica) vocês podem ser 

presos animas nenhum pode morer nem um serzinho elas lagartas são como se focem 

vocês o hibama querque vocês parem com isso ta bom conto com vocês.     
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árvores para proteção dos bichos, que nenhum animal independente da espécie pode morrer, e 

que o não cumprimento da obrigação acarreta na prisão.   

Observamos que o processo de alfabetização científica está acontecendo quando 

evidenciamos nas colocações dos alunos a ultrapassagem da reprodução dos conceitos científicos, 

como extinção, em prol da aplicabilidade deste conhecimento conforme o significado deste termo 

e o sentido empregado pelo contexto.     

 A polinização das plantas é utilizada como garantia em 8,33% das produções escritas dos 

alunos. Destacamos o que foi escrito no exemplo do texto14. 

Texto 14 
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Percebemos que o aluno traz como garantia conhecimentos científicos respaldados em 

natureza teórica e, fundamentado nestes, apresenta implicitamente relação de causa e 

consequência. O autor do texto expressa a preocupação para que a lagarta não morra para que 

possa virar borboleta, e através da disseminação do pólen das flores continue contribuindo para o 

processo de floração. Essa discussão foi bastante explorada em momentos anteriores e o aluno faz 

a transposição dos conteúdos abordados da oralidade para a escrita.  

A garantia centrada no prejuízo ou extinção dos próprios bichos ocupou 8,33% dos textos 

argumentativos escritos dos alunos. O aluno que redigiu esta garantia à semelhança do aluno que 

classificou sua garantia no tipo de extinção da lagart, estabeleceu conexão entre a importância da 

lagarta para natureza com possíveis problemas que ocorreriam ou se acentuariam na Mata 

Atlântica, englobando desde a extinção das flores na mata até o desaparecimento dos animais. 

 A alimentação indevida das plantas pelos animais constitui 8,33% das garantias 

apresentadas nos registros escritos dos alunos, estando pautada na questão que é errado comer as 

plantas da natureza. Este tipo de garantia foi inspirada em uma atividade, realizada com este 

grupo, dois anos antes, na qual eles receberam uma carta, cuja remetente solicitava opinião sobre 

o que fazer para salvar um pé de maracujá que estava sendo devorado pelas lagartas. Apesar do 

tempo transcorrido, os alunos lembraram desta carta ao lê-la, depois do debate que aconteceu 

após a leitura do livro da Ruth Rocha. Analisando a garantia elaborada por esse aluno, 

Recife, 14 de novembro de 2008 

De: C. 

Para: Joaninha 

Joaninha, 

não extermine a lagara porque quando ela vira borboleta ela chupa o polém e solta na 

terra para nascer mais flores. 

Um beijão, 

C. 



78

observamos que o mesmo desconsiderou o fato de que os animais se alimentam de plantas. Sua 

estratégia foi enfocar o abuso ou consumo exacerbado das plantas por alguns animais, entretanto 

verificamos que o aluno não apresenta indícios que compreende a dinamicidade do ciclo da 

natureza, visto que, animais, como a lagarta, precisam comer bastantes folhas para vivenciar seu 

processo de metamorfose. 

 A compreensão de que todos os seres vivos se relacionam com outros da mesma espécie 

ou de espécies diferentes em busca de alimento é essencial no estabelecimento do conceito sobre 

teia alimentar e o equilíbrio ecológico. Os resultados apresentados apontam que os alunos estão 

em processo de construção da conceituação de equilíbrio ecológico, pois demonstram entender 

que qualquer ação que afeta o ecossistema coloca em perigo o equilíbrio natural dos seres vivos. 

Em relação à teia alimentar, os alunos demonstram entender os diferentes papéis e as relações 

presentes na sua constituição.   

 As produções que não apresentaram garantias na sua estrutura argumentativa não 

perderam seu caráter persuasivo, porém enfraqueceram seu poder de convencimento, pois 

limitaram a apresentação de informações que legitimassem o ponto de vista defendido, utilizando 

apenas a alegação e o dado. Este perfil de argumentação é muito básico e não permite uma 

articulação mais aprofundada dos conhecimentos envolvidos, havendo a necessidade do uso de 

inferências sobre o conteúdo para não correr o risco de ficar na superficialidade da afirmação. 

Apenas os textos 6 e 9 não apresentaram dado para fundamentar seu ponto de vista, mas 

isso não invalida o caráter argumentativo desta produção. Nos textos, observamos que há 

segurança na aplicação dos conhecimentos científicos, mas sentimos a falta de evidências 

científicas que corroborem a sua alegação e configurassem seu texto como uma argumentação 

científica. É interessante ressaltar que a produção de textos argumentativos em aulas de ciências 

não assegura a construção de uma argumentação científica, pois para que ela assuma esse caráter 

precisa apresentar evidências baseadas em natureza teórica, provas ou dados empíricos. 

 A tabela 7 descreve os tipos de apoio apresentados nos textos argumentativos escritos 

pelos alunos. De acordo com o modelo de Toulmin, o apoio é um elemento que dá suporte a 

garantia com a intenção de aumentar sua aceitação, por isso, consideramos que as produções que 

contiveram este elemento, são mais completas e elaboradas. Devido à pequena quantidade de 

apoio apresentado, classificamos este elemento em categorias bem delimitadas, como: descrição 

do processo de polinização pela borboleta e sucção do néctar pela borboleta. Na primeira 
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categoria, houve a explicação do processo de polinização, descrevendo o órgão utilizado pela 

borboleta e sua movimentação para essa ação. Esses aspectos foram abordados durante a 

discussão oral, e na produção do texto o aluno registrou tal conhecimento exatamente como havia 

explanado no momento anterior. A segunda categoria difere da primeira porque o aluno apresenta 

pontualmente que a lagarta vira borboleta e suga o néctar da flor, sem detalhar este processo. 

 A morte da natureza foi classificada diante da preocupação do consumo impulsivo das 

plantas pelos animais. Enquanto à morte das plantas e dos bichos segue em um raciocínio mais 

abrangente, destacando que o mal trato com a lagarta leva a extinção da mesma e afeta 

diretamente no ecossistema. O tipo de apoio extinção das flores na Mata Atlântica envolve uma 

articulação entre os conhecimentos trabalhados em sala de aula nesta temática com aqueles 

discutidos em outras aulas de ciências referentes ao conteúdo Mata Atlântica.    

Tabela 7 – Tipos de apoios apresentados nos textos argumentativos escritos dos alunos 

Tipo de apoio Quantidade Percentagem 

Descrição do processo de 

polinização pela borboleta 

01 8,33% 

Morte da natureza 01 8,33% 

Morte das plantas e dos 

bichos 

01 8,33% 

Extinção das flores na Mata 

Atlântica  

01 8,33% 

Sucção do néctar pela 

borboleta 

01 8,33% 

Não apresentou apoio 07 58,33% 

                         

 Das produções argumentativas escritas, 58,33% não apresentaram nenhum tipo de apoio 

na sua estrutura argumentativa. 8,33% foram caracterizados como descrição do processo de 

polinização pela borboleta, conforme o exemplo a seguir. 
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Texto 1  

Observamos que o aluno que utilizou este tipo de apoio compreende o papel da 

polinização na explicação deste processo, estabelecendo relações por meio do pensar científico. 

Apesar de outros 8,33% também utilizarem a sucção do néctar pela borboleta como apoio a 

alegação de ter paciência com a lagarta, os mantivemos em categorias distinta da anterior porque 

não são discutidos os impactos desta ação para o ambiente.  

 A morte foi conteúdo de duas categorias de apoio criadas a partir das produções 

argumentativas escritas dos alunos. A primeira destas categorias versou sobre a morte da

Recife, 14 de novembro de 2008 

De A.M. para o camaleão 

 Não matem as lagartas porque voses vão se prejudicar a si mesmos porque as 

lagartas viram borboletas e e as borboletas tem umas trombas de elefante que suga o 

necta da flor e quando ela sai da flor ela sai voando e deixa cair necta da sua tromba e o 

necta e cemente da flor que nasce no seu jardim 
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natureza e equivale a 8,33% dos apoios. O aluno segue o raciocínio de que a natureza está 

morrendo porque alguns bichos estão comendo demasiadamente suas plantas. A segunda 

categoria de apoio que tratava da morte foi nomeada de morte das plantas e dos bichos,

apresentado em 8,33% dos registros escritos dos alunos. Foi dito que as plantas, morrendo os 

pequenos animais que a utilizam para sobreviver, também morreriam.    

Este tipo de apoio demonstra que o aluno relaciona causas e efeitos. Tal relação também 

esta subjacente em uma outra categoria, a extinção das flores da Mata Atlântica, tipo de apoio 

apresentado por 8,33% deste percentual. A elaboração de apoio que remete para as consequências 

do impacto da morte das borboletas sugere que os alunos estão atentos para aspectos sócio-

ambiental, ou seja, traz subjacente questionamentos do gênero: se a Mata Atlântica perder sua 

flora o que acontecerá a sua fauna? E a nós, seres humanos? 

Após termos identificados os componentes da argumentação presente nas produções 

escritas dos alunos, analisamos a qualidade de seus argumentos entendendo que mesmo ainda 

pequenos e em fase de consolidação do aprendizado da escrita, os alunos investigados já 

conseguem expressar pontos de vista, fundamentados em conhecimento científico e direcioná-los 

na intenção de convencer as pessoas que leem os seus textos a respeito de uma determinada ideia. 

Concebendo a argumentação como prática indispensável para a aproximação com a 

cultura científica, analisamos o nível do argumento apresentado pelos alunos nos seus textos 

escritos verificando a forma como eles se relacionam. Para isso, utilizamos a classificação de 

Driver e Newton (1997) para identificar os argumentos que apresentaram pontos de vista e 

justificativa, caracterizando a estrutura do argumento com o foco na presença ou ausência da 

justificativa. 

As produções escritas argumentativas dos alunos variam a qualidade dos seus argumentos 

em dois níveis de argumentação. 5 (cinco) delas correspondem ao nível 0, enquanto que 7(sete) 

atingem o nível 1. Os argumentos que se apresentam como nível 0 classificam-se como 

afirmações simples sem justificativa e apresentam na sua estrutura argumentativa apenas a 

alegação e o dado. Nas produções escritas, os alunos apresentam uma única afirmação na 

estrutura argumentativa, mesmo conseguindo explicitar ideias provenientes dos textos orais com 

clareza e exatidão nos seus registros. O quantitativo das produções que se encontram no nível 1 

se enquadra em afirmação simples com justificativa, tendo na sua maioria a utilização do apoio 

na sua constituição.  
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Diante desta classificação, percebemos que os textos argumentativos escritos produzidos 

pelos alunos nas aulas de ciências desde o início da escolarização favorecem a reflexão e 

estabelecimento de relações entre os conhecimentos que o aluno dispõe, os conhecimentos 

cotidianos e os científicos, perpassando a articulação das causas e efeitos envolvidos na 

compreensão de um determinado fenômeno. Assim, defendemos que é viável e produtivo o 

trabalho com a argumentação nas aulas de ciências desde os primeiros anos escolares, pois o 

exercício de comparações entre situações distintas, o julgamento de atitudes, a negociação de 

pontos de vista e a apresentação de justificativas que os respaldem promovem o trabalho de 

discussão e resolução de problemas referentes às ciências.  

Argumentar por escrito é um exercício intelectual complexo, pois há busca de adesão a 

um ponto de vista que o escritor defende sem a interação face a face que possibilita a reflexão 

sobre este ponto de vista. É curioso que mesmo complexo do ponto de vista estrutural, um 

argumento pode ainda não ser convincente o suficiente para promover a adesão ao ponto de vista. 

Por exemplo, defender que a morte da borboleta acarreta a extinção da Mata Atlântica não 

permite ao interlocutor informações que o façam assumir que não se deve matar a borboleta, pois 

fica em aberto o que representa a extinção da Mata atlântica. Nos parece que atividades como 

esta, escrever uma carta argumentativa, pode ser um instrumento valiosos para acompanhar o 

aprendizado dos alunos. Neste caso específico, imaginemos o quanto seria interessante voltar a 

trabalhar o tema analisando os impactos em cadeia que a extinção da lagarta teria. 

Mas enfatizamos que essa prática não garante o exercício da argumentação científica e 

sim, o estímulo a seu desenvolvimento, pois os alunos precisam usar as evidências científicas nas 

suas justificativas com propriedade, e não apenas como respaldo para opinião pessoal.              

               

4.2. A contribuição da argumentação no processo de Alfabetização Científica  

As aulas de ciências devem promover junto aos alunos familiaridade com a cultura 

científica, possibilitando que os mesmos incorporem no seu cotidiano aspectos desta cultura, tais 

como operações cognitivas e epistemológicas a exemplo: seriar, organizar e classificar 

informações; fazer uso de raciocínio lógico e proporcional; levantar e testar hipóteses; utilizar 

justificativa e afirmações proferidas; prever e explicar ações ou fenômenos associados a um 
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acontecimento. Para Sasseron (2008), as operações acima listadas são indicadores do processo de 

alfabetização cientifica, pois permitem inferir sobre o processo de construção, entre os alunos, de 

competências próprias da ciência e do fazer cientifico. Assumimos tal prerrogativa e, no intuito 

de verificarmos se os textos produzidos pelos alunos que compuseram a amostra desta pesquisa 

trazem marcas da cultura científica, examinamos cada uma das produções em busca destes 

indicadores.  

Nesta análise, consideramos todas as produções escritas dos alunos, mesmo aquelas que 

não foram do tipo argumentativo, pois buscamos entender a relação entre a argumentação escrita 

e alfabetização científica e por isso se faz relevante analisarmos também as produções que não 

são argumentativas com o intuito de fazermos o contraponto. Verificamos que os 16 textos 

escritos produzidos pelos alunos apresentam indicadores de Alfabetização Científica.  Entretanto, 

enquanto que nos textos escritos argumentativos aparecem de dois a oito tipos de indicadores de 

A.C. por produção, naqueles que não obedecem a tipologia argumentativa a presença de 

indicadores varia entre um a quatro tipos em cada produção. 

Diante disto, percebemos que o trabalho com textos argumentativos colabora para o 

desenvolvimento de habilidades específicas do processo de alfabetização científica. Assim sendo, 

defendemos a vivência de momentos que estimulem a argumentação escrita nas aulas de ciências.     

Observamos que apenas dois tipos dos indicadores de A.C., nomeadamente levantamento 

de hipótese e teste de hipótese, não foram identificados em nenhuma produção, possivelmente, 

isto se dá ao fato de que a atividade proposta não tinha caráter experimental de modo a propiciar 

condições para emergir elaboração e teste de hipóteses. Adicionalmente, abordamos uma 

temática bastante trabalhada em anos anteriores pela turma investigada, com isso, os alunos 

tinham conhecimentos para lidar com constatações ao invés de hipóteses. 

Segue abaixo, na tabela 8, os indicadores de A.C. identificados nas produções escritas dos 

alunos. Através destes indicadores, iremos ter elementos para avaliar se a redação de carta 

argumentativa, com destinatário especificado, favorece o trabalho com os eixos estruturantes da 

alfabetização científica. 
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Tabela 8 – Percentual dos indicadores de alfabetização científica presentes nas produções escritas 

dos alunos 

Indicadores de 

Alfabetização Científica 

Quantidade Percentual 

Seriação de Informação 10 62,5% 

Organização de Informação 11 68,75% 

Classificação de informação 7 43,75% 

Raciocínio Lógico 13 81,25% 

Raciocínio Proporcional 5 31,25% 

Justificativa 12 75% 

Previsão 4 25% 

Explicação  8 50% 

Levantamento de Hipótese 0 0% 

Teste de Hipótese 0 0% 

A seriação de informações está presente em 62,5% das produções escritas dos alunos e 

tem a função de estabelecer os elementos que serão elencados no corpo do texto.  Inserido neste 

percentual há somente um texto escrito que não obedece à tipologia argumentativa e apresenta o 

referido indicador. Vejamos ilustrações deste indicador nas produções analisadas: 

Texto 10  
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Nas produções argumentativas escritas que identificamos a seriação de informações,

percebemos que são estabelecidas relações que sinalizam que a destruição da lagarta e da 

borboleta trará consequências para o meio ambiente.  Nestes textos, nota-se que os pontos de 

vista estão embasados em justificativas sobre as consequências de uma possível ação contra este 

animal. Os trechos dos textos 2 e 9 que seguem abaixo, evidenciam esta questão:  

Texto 2 

Texto 9  

A lagarta ela é bonita porque ela setransforma em borboleta é emportante para a 

natureza. 

não faça maudade com a pobre lagarta, pois você sabia que a lagarta pode-se trasnforma 

em uma borboleta, não sabia vou falar sobre a trasnformação da lagarta (...)  
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Na estruturação da maior parte dos textos escritos pelos alunos percebemos uma 

exposição coerente das ideias apresentadas, constando em 81,25% das produções a presença do 

indicador de A.C. classificado como raciocínio lógico. Este indicador está relacionado à 

expressão de uma sequência concatenada ao pensamento, que nos casos das produções analisadas 

também remetem a posturas defendidas e estão subsidiadas pelo conhecimento científico. 

Texto 1 

A sequência lógica seguida no texto exposto acima, condiz com a perspectiva de aulas de 

ciências que propiciem ao aluno interagir com o conhecimento científico relacionando o pensar e 

o agir na sua leitura e interpretação de mundo. Diante de textos como esses, identificamos o eixo 

estruturante da alfabetização científica configurado na compreensão básica de termos, 

não distruirem a lagarta porque assim vai fica sem flores na mata atlântica assim voseis 

vão si prejudicar ou ficar em isntisam  

 Não matem as lagartas porque voses vão se prejudicar a si mesmos porque as 

lagartas viram borboletas e e as borboletas tem umas trombas de elefante que suga o 

necta da flor e quando ela sai da flor ela sai voando e deixa cair necta da sua tromba e o 

necta e cemente da flor que nasce no seu jardim 
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conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, abrangendo sua aplicabilidade nas situações 

cotidianas.  

O aluno defende a preservação da vida da lagarta, justificando sua afirmação na descrição 

do processo de polinização. Tais informações são apresentadas coerentemente atentando para a 

distinção entre o saber científico e a opinião pessoal, estando evidenciada na explicação de que a 

lagarta vira borboleta que é agente polinizador. Ao defender a vida da lagarta o aluno explicita 

que ao virar borboleta a mesma também é responsável pelo processo de floração, e coloca que a 

ausência das plantas acarretará em prejuízos para o ambiente, sem detalhá-los.  Destacamos que 

nossa análise não busca o cuidado de informações, mas sim o processo de elaboração de um texto 

argumentativo. 

 O texto 1 acrescentou a sua lógica sequencial as implicações de uma ação contra a lagarta 

para o bem estar dos animais envolvidos na história, e consequentemente para os seres humanos. 

Ao trazer a questão da função polinizadora da borboleta e de um possível desaparecimento das 

plantas no jardim, o aluno incita uma reflexão a respeito do entendimento das relações existentes 

entre ciência, sociedade e meio-ambiente, correspondendo a mais um eixo estruturante da 

alfabetização científica.  

 Dentre os textos escritos em que aparece o raciocínio lógico como um indicador de A.C., 

dois textos não argumentativos contém este indicador, conforme identificado no texto 8. Isto se 

verifica pelo fato do raciocínio lógico não vincular-se necessariamente com a justificativa de uma 

afirmação, assim é passível de aparecer em qualquer tipo de texto, diferentemente do raciocínio 

proporcional que é comumente mais usado nos textos argumentativos, pois garante a 

dependência mútua entre as ideias apresentadas no corpo do texto. 

Texto 8 
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Verificamos que 31,25% das produções escritas dos alunos apresentam o raciocínio 

proporcional como indicador de A.C. , isto é além de estruturar logicamente o pensamento, 

traçam relações entre as variáveis envolvidas na questão investigada. Todos os textos que contêm 

este indicador possuem uma tipologia argumentativa. A exposição de idéias nos textos 9 e 14 

confirma o estabelecimento deste tipo de raciocínio.  

Texto 9 

A dona lagata as lagatas quando elas saião do ovos elas comesão fica cofome i comesão 

come o ovos i depois ela coimesa amorde folilha i depois sitronforma emum cazulu em 

02 meses comesa saidocasulu i sitran foma em borboleta.  

Voseis moradoris bondia meu nome é M. 

não distruirem a lagarta porque assim vai fica sem flores na mata atlântica assim voseis 

vão si prejudicar ou ficar em isntisam vose sabe o que é isntinsam é acaba desapareser 

assinado M. 
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Texto 14 

O texto 14 aborda o conceito da polinização explicitando as consequências do extermínio 

da lagarta. Enquanto que no texto 9, o conceito da extinção é mencionado e a interdependência 

dos elementos e dos seres da natureza é enfocado, sinalizando uma reflexão mais ampla a 

respeito deste fenômeno científico. É interessante ressaltar que os conhecimentos sobre a Mata 

Recife, 14 de novembro de 2008 

De: C. 

Para: Joaninha 

Joaninha, 

não extermine a lagara porque quando ela vira borboleta ela chupa o polém e solta na 

terra para nascer mais flores. 

Um beijão, 
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Atlântica, conteúdo que estava sendo estudado, na época em que aconteceu a produção destes 

textos, foram mobilizados e articulados para análise da questão da lagarta evidenciando o 

desenvolvimento da habilidade de utilização dos conceitos científicos integrados a valores na 

tomada de decisão responsável no dia-a-dia.   

 Em todas as produções escritas que apresentaram raciocínio proporcional, observamos a 

presença do indicador de A.C. classificado como organização de informações. Nas produções 

escritas dos alunos, o indicador organização de informações foi identificado em 68,75%, estando 

inclusive presente em dois textos não argumentativos. Os textos 10 e 16 se configuram como 

carta de tipologia predominantemente descritiva, não assumindo uma tipologia argumentativa, 

mas apresentam as informações de maneira organizada. Observamos que, no texto 16, o 

reconhecimento da continuidade do ciclo da vida dos animais e as influências de variáveis 

externas para o equilíbrio ecológico são demonstrados na explanação a respeito da metamorfose 

da lagarta, segundo uma organização sequencial das ideias.  

Texto 16 

Cara amiga: formiga eu sou uma agente do IBAMA meu nome e J. e queremos ajuda-la 

com a lagarta formiga depois de um tempo a largata faz u casulo e vira u linda borboleta 

e voa para longe e tem filhos e nasci vira uma largata e tudo de novo e fica linda e voa. 

fim 
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O terceiro indicador de A.C. mais frequente nas produções escritas dos alunos foi  a 

organização de informações, talvez porque a redação de um texto argumentativo requer a 

organização das ideias no processo de articulação dos conhecimentos.  

 A classificação de informações está presente em 43,75% dos textos escritos pelos alunos 

e tem por fim a caracterização dos dados obtidos, buscando uma ordenação das informações 

apresentadas. Do percentual de produções que apresentam este indicador, apenas o texto 8 não 

corresponde a um texto argumentativo. No texto 3, verificamos que o aluno ao defender que não 

se pode matar os bichos classifica-os como seres da natureza e se reconhece como parte deste 

grupo, no momento em que coloca que a gente também pode morrer. Percebemos que, no 

processo de alfabetização científica, está sendo desenvolvida na escola desde os anos iniciais, 

sensibilidade para relacionar os impactos e efeitos das ações humanas sobre a natureza sugerindo 

um trabalho pedagógico nos moldes do ideário CTS no qual há a compreensão da natureza das 

ciências e dos fatores éticos e políticos.     

Texto 3 
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Em todos os textos argumentativos escritos, identificamos a justificativa como indicador 

de A.C., o que representa o percentual de 75% de presença nas produções dos alunos. Os 25% 

das produções escritas que não assumem uma tipologia argumentativa, não apresentam o 

indicador de AC justificativa no seu corpo textual. Percebemos que essas produções ao não 

defenderem um ponto de vista não necessitam de informações que o justifiquem. 

A justificativa é identificada quando no desenvolvimento do texto aparece pelo menos 

uma garantia referente à defesa da afirmação apresentada. Por isso, entendemos que a presença 

do indicador de justificativa em todos os textos argumentativos escritos dos alunos ocorre porque 

a estrutura de um argumento é propícia para que o ponto de vista seja validado pelo dado, 

garantia e/ou apoio, elaborando, pela combinação desses elementos, uma justificativa para a 

alegação defendida. Se um texto tipologicamente argumentativo exige a defesa e justificação de 

um ponto de vista, o indicador de A.C. justificativa está presente em todos os textos produzidos 

que assumem essa tipologia. Elaboramos estas inferências observando os trechos como os dos 

textos 15 e 12. 

para a formiga 

não pode mata os bilhos que eles são da natureza e tabei porque a geite tabei pode more 

e por que pode ate matar os dixios ageite não pode matar os dichos por que as tagratas 

vira broboleta que ageite e do ibama e eo quero que vocês e vocês tão matado os 

amimais não fasaiso por que vocês tão matado FIM. 

asinado V. 
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Texto 15 

Texto 12 

Recife 14 de novembro de 2008 

Cara dona formiga não mates as largas dexa eu mim apresetar trabalho no ibama meu 

nome e: L. eu trabalho com: A.C. Nois trabalhamos juntas e nao queremos que você 

mate as largatas ela fais um casu para se tasforma em um lida borboleta. 
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Observamos que a justificativa pode ser garantida pela utilização de somente um elemento 

argumentativo ou pela combinação de muitos elementos. No primeiro caso, a exemplo do texto 

15, a justificativa se configura através do dado apresentado como suporte para a afirmação “não 

mate a lagarta”, se apresentando mais objetivo sem perder a coerência. No segundo caso, 

conforme o exemplo do texto 12 verificamos que o uso de dado, garantia e apoio como elementos 

argumentativos, favorece a construção de um texto mais longo que aborda na justificativa de sua 

afirmação aspectos explicativos a respeito de seu posicionamento. Desta forma, os alunos 

desenvolvem a habilidade de articular os conhecimentos em ambos os exemplos, independente do 

tamanho do texto produzido. 

 A explicação também é caracterizada como um indicador de A.C., e está presente em 50% 

das produções escritas dos alunos. O estabelecimento de relações entre as informações 

apresentadas promove o aparecimento da explicação no corpo do texto e possibilita entender o 

entrelaçamento das várias esferas em uma determinada circunstância. Este indicador apresenta-se 

tanto em textos argumentativos escritos quanto em outros que não possuem essa tipologia. 

Apesar da explicação comumente está ligada a justificativa, percebemos que ambas, explicação e 

justificativa, podem aparecer sem a interferência da outra, como a exemplo do texto 8. 

Moradores da varzea 

Moradores da varzea, vocês tem que ter mais pasienzia das lagartas. Elas vam parar sim 

vam virar borboletas é so sugar o necta da flor não matem elas se entransformãm não 

deichem elas extintas porfavor sou do hibama vocês não podem fazer isso. replantem a 

arvore se ela morrer nos protegemos os bichos de (Mata atlântica) vocês podem ser 

presos animas nenhum pode morer nem um serzinho elas lagartas são como se focem 

vocês o hibama querque vocês parem com isso ta bom conto com vocês.     
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Texto 8 

O texto 6 fugiu ao direcionamento dado pela professora e assumiu uma característica 

particular. O aluno autor desse texto baseou sua produção argumentativa escrita em uma carta 

trabalhada anteriormente pela turma na ocasião do desenvolvimento de um projeto a respeito do 

conteúdo temático discutido nessa pesquisa. Nessa produção, identificamos o indicador da 

explicação juntamente com a justificativa, porém é bom ressaltar que, na sua estrutura 

argumentativa, não consta a presença do dado como elemento argumentativo, o que sugere que o 

indicador de A.C. explicação não está vinculado a utilização de nenhum outro elemento 

constitutivo do argumento segundo o modelo e Toulmin, mas sim, a exposição das ideias de 

quem produz o texto. 

A dona lagata as lagatas quando elas saião do ovos elas comesão fica cofome i comesão 

come o ovos i depois ela coimesa amorde folilha i depois sitronforma emum cazulu em 

02 meses comesa saidocasulu i sitran foma em borboleta.  
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Texto 6 

Verificamos que a produção exemplificada acima demonstra uma intensa repetição de 

afirmações que reforçam o posicionamento do aluno, por exemplo “niguem pode cumer as 

plantas da natureza isso e muito erado fose não podem cumer isso e muito errado...” (sic). Esta 

repetição não contribui para a identificação de outros indicadores de A.C. fora organização de 

informação, raciocínio lógico, justificativa e explicação, como destacado na tabela 1 em anexo.

 A previsão foi um indicador de A.C. pouco apresentado nas produções escritas dos alunos 

e se configura na explicitação de acontecimentos que sucederão uma determinada ação. No texto 

senhor grilo não coma o pe de maracujá eu sou T. niguem pode cumer as plantas da 

natureza isso e muito erado fose não podem cumer isso e muito erado purcausu de foses 

a natureza ta morendo eu não vou deixar vose quumer puriso vou fazer um dezenho e 

vose não pence não eu vou deixa qui vose inpidir eu não voudeixa nunca vou deixa 

nunca nunca i nuncamemo já aprendeu intan tau 
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5 o aparecimento deste indicador possibilitou o desenvolvimento da habilidade de compreensão 

de conceitos e fenômenos científicos relacionando suas causas e  conseqüências, como destacado 

abaixo.    

Texto 5 

Percebemos que o tipo de indicador da previsão consta em 25% das produções escritas 

dos alunos sendo identificado apenas nos textos argumentativos. Esse resultado é explicado pelo 

fato de que, ao produzir um texto bem elaborado, com uma justificativa consistente para 

respaldar e validar uma alegação, a exposição do entendimento das relações entre os fenômenos 

naturais e humanos e suas possíveis consequências é extremamente relevante.  

 Diante da discussão apresentada, verificamos que o raciocínio lógico  dentre os 

indicadores de A.C. é o mais frequentemente encontrado nas produções escritas dos alunos, o que 

provavelmente se explica pelo fato de que independente da tipologia textual ao elaborarmos um 

texto, seja oral ou escrito, apresentamos uma lógica sequencial na exposição das ideias. Das 16 

(dezesseis) produções apresentadas pelos alunos, 3 (três) não possuem o indicador de raciocínio 

lógico na sua composição textual, pois as mesmas não desenvolvem suas ideias. Desses 3 (três), 

apenas 1 (um) é argumentativo e verificamos que mesmo apresentando na sua estrutura textual a 

alegação e o dado na defesa de um ponto de vista, isso não garante a utilização de um raciocínio 

Dona furmiga não mautrate as lagartas porque ela pode virar borboleta quem fala aqui e 

a protetora dos animais e eunão ordeno isso não alagarta ficara estinta e as plantas 

morerão as abelias etambem as borbuletas. 

fim
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lógico, tendo neste caso, a exposição do conteúdo centrado em um único aspecto: a beleza da 

borboleta, como observamos abaixo.  

Texto 11 

      

Verificamos que a justificativa como indicador de A.C. não está atrelada a presença de 

nenhum outro indicador. Porém, esse indicador está vinculado a produção de textos que 

apresentem elementos argumentativos na sua estrutura, visto que buscando o convencimento do 

outro ao um ponto de vista é preciso justificá-lo e esse movimento é típico dos que estão inserido 

Escola A. I. 
recife.14 de novembro de 2008. 

as lagartas podem ser cumiloza mas porque ela tem o seo dia de borboleta muito linda e 
alargata feia quaze todas viram borboleta geralmente cão feia ou bonita. 

tenqueter pasiencias com as largatas.   
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no âmbito da ciência, pois, permite aos sujeitos envolvidos, uma exposição racional de razões 

para fundamentar pontos de vista. Como a maioria das produções seguiu a tipologia 

argumentativa, este indicador em termos de quantidade é o segundo mais frequente, vindo logo 

após o raciocínio lógico.

O texto 12 apresenta claramente a justificativa como indicador de A.C., tendo o aluno 

apresentado suas impressões a respeito da defesa da vida da lagarta, estando estas asseguradas 

através de situações da vida real que abordem a responsabilidade sócioambiental do homem 

como: replantar as árvores, proteger os bichos e o risco de ser preso, respaldadas nos 

conhecimentos do processo de sucção do néctar das flores pelas borboletas, da metamorfose 

sofrida pelo animal, e da sua possível extinção.  

Ao justificar, exercitamos a capacidade de reconhecer as afirmações contraditórias, as 

evidências que dão suporte a essas afirmações, possibilitando a elaboração de justificativas 

pertinentes que respaldem o ponto de vista defendido, através da integração dos conhecimentos 

que perpassam um determinado tema. 

Texto 12 
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Este exemplo ainda apresenta outro indicador de A.C. comumente encontrado nas 

produções textuais analisadas neste estudo que é a organização de informação. Sua aparição não 

está associada à produção de nenhum tipo específico de texto, e mesmo os textos argumentativos 

que exigem a arrumação dos dados para a defesa de um ponto de vista não garantem a presença 

deste indicador. Como exemplo, ilustramos o texto 15 que apresenta alegação e dado, mas 

expõem o conteúdo sem focar a organização dos aspectos referentes à problemática em questão. 

Texto 15 

Moradores da varzea 

Moradores da varzea, vocês tem que ter mais pasienzia das lagartas. Elas vam parar sim 

vam virar borboletas é so sugar o necta da flor não matem elas se entransformãm não 

deichem elas extintas porfavor sou do hibama vocês não podem fazer isso. replantem a 

arvore se ela morrer nos protegemos os bichos de (Mata atlântica) vocês podem ser 

presos animas nenhum pode morer nem um serzinho elas lagartas são como se focem 

vocês o hibama querque vocês parem com isso ta bom conto com vocês.     
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Em seguida, observamos que o indicador seriação de informação aparece em 10 (dez) 

produções escritas dos alunos, havendo uma maior frequência nos textos argumentativos, 

possivelmente, porque uma boa argumentação necessita do estabelecimento de bases para o seu 

desenvolvimento, isto é, precisa concatenar informações de modo a orientar o interlocutor para 

um ponto de vista. Os textos argumentativos em que não apareceram este indicador apresentam 

até 3 (três) elementos constituintes da estrutura argumentativa (dado, alegação e garantia) de 

acordo com o modelo de Toulmin, não sendo considerados como uma argumentação bem 

elaborada, pois corresponde a um modelo básico do argumento. Enquanto apenas um texto de 

tipologia diferente da argumentativa, na exposição das idéias, estabelece a base do conteúdo 

abordado apresentando o indicador de seriação de informação, como segue em exemplo abaixo: 

Texto 10 

      

Recife 14 de novembro de 2008 

Cara dona formiga não mates as largas dexa eu mim apresetar trabalho no ibama meu 

nome e: L. eu trabalho com: A.C. Nois trabalhamos juntas e nao queremos que você 

mate as largatas ela fais um casu para se tasforma em um lida borboleta. 
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Na metade dos textos argumentativos produzidos pelos alunos, encontramos a explicação

como indicador de A.C., assumindo o caráter de descrição do processo de metamorfose ou do 

processo de polinização. Ao explicar, estimulamos um posicionamento reflexivo através da 

articulação entre conhecimentos necessários para o entendimento de um assunto. Relacionamos 

essa evidência com o fato de que a construção de um texto argumentativo busca a apresentação 

de uma boa justificativa em defesa de um ponto de vista, por isso o uso da explicação do 

conteúdo trabalhado configura-se como um aspecto esperado nas produções argumentativas. 

Todavia, também encontramos a explicação no corpo textual não argumentativo, se enquadrando 

na descrição do processo de metamorfose sem a intenção do convencimento, como observamos 

no texto 16. 

Texto 16 

        

D. para formiga é sua turma da formiga, 

A lagarta ela é bonita porque ela setrnsforma em borboleta é emportante para natureza. 

Cara amiga: formiga eu sou uma agente do IBAMA meu nome e J. e queremos ajuda-la 

com a lagarta formiga depois de um tempo a largata faz u casulo e vira u linda borboleta 

e voa para longe e tem filhos e nasci vira uma largata e tudo de novo e fica linda e voa. 

fim 
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Em menor quantidade, encontramos o indicador de A.C. classificação de informação

seguido por raciocínio proporcional e previsão. A classificação de informação aparece em 

apenas um texto não argumentativo, ordenando os dados segundo suas características. 

Coincidentemente, a metade dos textos argumentativos apresenta este indicador, sendo 

encontrado tanto em argumentações simples, aquelas que apresentam apenas o dado, a alegação e 

a garantia, quanto nas mais elaboradas, as quais apresentam outro elemento constituinte como 

apoio. A seguir, exemplificaremos esta proposição com textos que obedecem as respectivas 

estruturas argumentativas.  

Texto 1  

Não matem as lagartas porque voses vão se prejudicar a si mesmos porque as lagartas 

viram borboletas e e as borboletas tem umas trombas de elefante que suga o necta da 

flor e quando ela sai da flor ela sai voando e deixa cair necta da sua tromba e o necta e 

cemente da flor que nasce no seu jardim 



104 

Texto 2 

Ibama 
Para a formiga. 

Não faça maudade com a pobre lagarta, pois você sabia que a lagarta pode-se 

trasnforma em uma borboleta, não sabia vou falar sobre a trasnformação da lagarta 

primeiro a borboleta coloca um ovo na depois de um tempo a lagarta sai do ovo e come 

bastante folhas depois de comer tantas folhas ela fica, de cabeça para baixo e ai forma 

um cazulo e o cazulo fica com a casca dura e por muitos dias nace a linda borboleta e 

agora a trasnformação da lagarta dona formiga. Asinado :M. 
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O raciocínio proporcional e a previsão estão associados à produção de textos 

argumentativos, pois neste tipo textual os alunos são estimulados a extrapolarem a exposição 

lógica das ideias e estabelecerem relações de interdependência entre os aspectos discutidos, como 

também conseguir indicar a sucessão de uma ação ou fenômeno em relação a um acontecimento. 

Percebemos que um texto argumentativo bem elaborado apresenta estes indicadores de A.C., 

como exemplificado abaixo. 

Texto 5 

        

 Frente aos resultados encontrados, verificamos que as produções escritas dos alunos, as 

que assumem uma tipologia argumentativa apresentam um maior número de indicadores de 

alfabetização científica, variando de 8 a 2 indicadores. Apenas 1 texto não argumentativo 

apresentou a seriação de informações, e, somente, dois do mesmo tipo continham raciocínio 

lógico. O raciocínio proporcional, a justificativa e a previsão são indicadores que aparecem 

exclusivamente em textos argumentativos, enquanto que a explicação predomina nos textos 

argumentativos, mas também é encontrado em 2 textos não argumentativos. Dos textos não 

Dona furmiga não mautrate as lagartas porque ela pode virar borboleta quem fala aqui e 

a protetora dos animais e eunão ordeno isso não alagarta ficara estinta e as plantas 

morerão as abelias etambem as borbuletas. 

fim 
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argumentativos, 2 produções textuais não apresentam organização das informações e em apenas 

1 texto  encontramos a classificação das informações.

Nos textos que apresentaram uma argumentação mais elaborada, contendo alegação, 

dado, garantia e apoio identificamos de 8 a 7 indicadores de A.C. articulando os conhecimentos 

discutidos e suas influências para o ambiente. Esta evidência confirma que a escrita 

argumentativa envolve o uso de indicadores do processo de alfabetização científica.    

 Diante da análise desenvolvida, acreditamos que o trabalho com a argumentação escrita 

nas aulas de ciências desde os anos iniciais da escolarização favorece o processo de alfabetização 

científica, possibilitando a formação de um sujeito pensante, capaz de atuar com responsabilidade 

na sociedade.                 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Quando a gente acha que tem todas as respostas, 
 vem a vida e muda todas as perguntas...”  

Luis Fernando Veríssimo 

Considerando os resultados obtidos nessa pesquisa, percebemos que as aulas de ciências 

desde os primeiros anos do ensino formal podem desenvolver habilidades necessárias para a 

alfabetização científica. Verificamos que o trabalho com a argumentação, nesse espaço, estimula 

a formação de um alfabetizado cientificamente, possibilitando ao aluno, além do entendimento de 

fatos e conceitos, adentrar-se na cultura científica, se apropriando das suas especificidades, tais 

como: ser capaz de integrar valores aos conceitos científicos, utilizando-os de maneira 

responsável, distinguir conhecimentos científicos de opinião pessoal, apropriar-se de saberes e 

habilidades do âmbito científico, relacionando-os aos significados na sua interpretação sobre o 

mundo, bem como, estimular o pensar sobre dados que fundamentam a tomada de posição frente 

à uma situação apresentada.  

A prática argumentativa possibilita que o aluno articule conhecimentos em busca de 

elaborar uma justificativa consistente na defesa de um ponto de vista, mobilizando assim, a base 

para a compreensão de um fenômeno científico. A justificativa envolve a expressão de 

entendimento das causas e consequências dos fenômenos em discussão. Portanto, requer um 

processo de elaboração cognitiva e socialização do que foi processado. Ao expor o argumento, o 

aluno traz para o professor e o grupo classe o entendimento que tem do fenômeno. O professor 

tem assim, elementos para avaliar esta compreensão de modo a ter subsídios norteadores para 

continuar o trabalho pedagógico.  

 Percebemos que os textos escritos ainda são marcados pela oralidade. Os alunos 

desconsideram o fato que o leitor não está inserido no contexto em que foi produzida a escrita, 

consequentemente precisam de norteadores para entender o porquê o respectivo texto foi escrito.  

Neste estudo verificamos que os alunos, de um modo geral, fazem defesa da vida da 

borboleta e da preservação da natureza sem, contudo, esclarecer porque estão fazendo esta 
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defesa. Nas cartas argumentativas produzidas pelos alunos, não há a explicação de que os alunos 

se reportaram ao fato de que os animais queriam matar a lagarta porque ela comia demais. Tal 

constatação confirma que os alunos precisam ser familiarizados com diversos gêneros textuais, 

entendendo as características de cada tipologia textual.  

Sendo assim, conduzimos uma reflexão referente ao trabalho com textos argumentativos 

escritos nas escolas, destacando os diversos elementos que constituem os argumentos. 

Consideramos que esta prática serve a uma melhor organização e expressão das ideias discutidas, 

por isso se faz interessante explorar textos argumentativos, tanto no seu reconhecimento como na 

sua elaboração, e trabalhar a interpretação dos mesmos a luz dos constituintes de Toulmin, como 

por exemplo, buscar a identificação de pontos de vista, do porque deste ponto de vista 

(justificativa) e de que elementos fundamentam o ponto de vista (dados).  

Contudo, é relevante destacar que a presença dos elementos listados por Toulmin não 

asseguram a qualidade do conteúdo. Em outras palavras, a estrutura do argumento 

necessariamente não garante a intensidade do poder de convencimento. Defendemos que, além 

do trabalho com variadas tipologias textuais, é imprescindível que os alunos tenham conteúdo, 

informações para na redação de seus textos apresentarem estes conteúdos, pois conhecer as ideias 

que perpassam um determinado assunto permite a articulação entre os conhecimentos no 

processo de compreensão de um tema. 

Neste sentido, advogamos que nas séries iniciais o professor deve conjugar o ensino de 

ciências a outras áreas do saber, particulamente a linguagem nos seus aspectos de leitura e escrita.  

O exercício da escrita argumentativa pelos alunos favorece o desenvolvimento de uma 

posição lógico reflexiva dos mesmos, pois o movimento de expor na escrita as ideias proferidas 

durante a discussão oral requisita a capacidade de selecionar, organizar e justificar as 

informações mais importantes para atender as exigências apresentadas de maneira direta e 

objetiva. Porém, é relevante destacarmos mais uma vez que a argumentação nas aulas de ciências 

não garante o desenvolvimento de uma argumentação científica, visto que esta requer a utilização 

de evidências teóricas ou experimentais.  

Nesta análise, em algumas produções argumentativas escritas, identificamos alegações 

baseadas em postura sentimental, o que deve ser cuidadosamente tratado pelos professores (as) 

nas aulas de ciências, visto que a dimensão afetiva influencia os nossos posicionamentos. 
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Todavia, o uso de evidências deve sobrepor o caráter emocional na análise de um determinado 

fenômeno natural.  

Os registros dos alunos evidenciam que o processo de alfabetização científica está 

ocorrendo desde os anos iniciais da escolarização. A partir do momento que são desenvolvidas 

atividades argumentativas nas aulas de ciências, são possibilitadas a incorporação e 

reestruturação mental dos conceitos favorecendo a significação e coesão na sua compreensão. 

Assim, verificamos que a confluência entre a argumentação escrita e a alfabetização científica se 

apresenta na formação de alunos capazes de utilizarem conceitos e atitudes científicas nas 

situações cotidianas, considerando os desdobramentos e consequências das suas decisões.  

Em síntese, verificamos que os indicadores de alfabetização científica são encontrados 

mais constantemente nas produções argumentativas escritas dos alunos do que naquelas que não 

assumem tal configuração, estimulando o trabalho baseado nos eixos estruturais do processo de 

alfabetização científica como: compreensão básica dos termos, conhecimentos e conceitos; 

entendimento das relações existentes entre sociedade e meio-ambiente; e compreensão dos 

fatores éticos e políticos que circundam sua prática. 

 Nos parece que os resultados deste estudo estimulam a realização de outros futuros que 

abordem outros aspectos relevantes, como:  

• Os indicadores de Alfabetização Científica são mobilizados por outros gêneros textuais? 

• Há relação entre o tipo de gênero textual e os indicadores de Alfabetização Científica que são 

apresentados nos textos escritos? 

• Como trabalhar textos argumentativos escritos com situações que envolvam conhecimentos 

científicos, mas que não remetem a expressão de ponto de vista pessoal? 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 

Pesquisa: “Argumentação escrita nas aulas de Ciências Naturais: um estudo analítico” 

1. O objetivo da pesquisa é analisar se as crianças intuitivamente usam justificativas e dados 
ao redigirem carta aberta a comunidade. 

2. A metodologia adotada consistirá na observação e gravação audiovisual das aulas 
referentes a uma seqüência didática. 

3. A coleta dos dados será feita única e exclusivamente pela pesquisadora que utilizará os 
recursos tecnológicos para o maior aproveitamento dos resultados. 

4. O participante não será compensado financeiramente, mas será beneficiado pelo resultado 
do estudo que estará disponível para o mesmo ao final da pesquisa. 

5. Em relação aos resultados da pesquisa, será assegurado o anonimato do participante. 
6. O participante poderá entrar em contato com a responsável pela pesquisa, sempre que 

tiver alguma dúvida sobre a mesma. Telefones: 34591071 e 99222797 (Magadã Lira). 

Eu, __________________________________________________________ admito que 
revisei totalmente e entendi o conteúdo deste formulário de livre consentimento. Declaro que 
li, ou que me foi lido o texto acima, após o qual dou consentimento para que o aluno(a) 
_________________________________________________ sob minha responsabilidade 
participe do estudo.  

Nome do participante: _______________________________________________ 

Assinatura do responsável: ____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: ____________________________________________ 

Data: _____/_____/_____ 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

1º DIA 

Falas Transcritas 
A professora ler a HQ e os alunos acompanham a história. Durante esse momento ela 
orienta alguns alunos a respeito do comportamento e também dá instruções na hora de 
virar a página, e em qual quadrinho está na história. Ao término da leitura a professora 
inicia uma conversa. 
Prof: Gostaram? 
Alunos: Eu gostei. 
Prof: Que que vocês acharam dessa história?  Vamos conversar um pouquinho sobre ela. 
Vocês... quem foi do 1º ano o ano passado com tia Carmem, e antes foi com tia Carmita, 
lembram que fez uma pesquisa sobre, sobre lagartas? vocês lembram? E aí vocês... só 
quem não tava aqui é C e D (...) E aí vocês viram...  
(os alunos continuam discutindo quem estava e quem não estava no grupo anteriormente, 
até a professora dizer que isso não teria problema e retornar a falar)
Lembram como foi que vocês fizeram o trabalho? era o que? tia Carmita fez o que?

L: Assim, M pegou borboleta da casa dele e foi...  
(muitos alunos falam ao mesmo tempo)
... e trocou e pegou uma lagarta de fogo pra gente poder ver, e uma lagarta no casulo. 
(os alunos falam ao mesmo tempo).
Prof: M trouxe uma lagarta da casa dele que tava onde? 
M: Não, eu trouxe a borboleta e também um negócio que...(o aluno faz movimentos 
circulares com o braço) e também trouxe uma lagarta. 
(Os alunos começam a falar todos ao mesmo tempo. A professora retoma a fala)
Prof: Agora vejam só. Já que vocês lembraram dessa, dessa história que vocês 
vivenciaram lá no G3, vamos conversar um pouquinho sobre essa HQ. Tem alguma coisa 
a ver com o que vocês já viram lá. 
Aluno: Não. 
Prof: A experiência que vocês tiveram com tia Carmita? 
L: Tem porque a gente descobriu que...  
(alguns alunos começam a falar ao mesmo tempo e a professora organiza as falas) 
... que tem lagarta que se transformam em borboletas e tem lagarta que não.
Prof: Mas e acontece o que com a que não se transformam em borboleta? 
L: Há, ela fica lagarta para sempre e tem uma separação que são as pernas. 
Prof: Há, tem uma separação na questão das perninhas. 
L: É, tem que ter 4 no meio e 2 na ponta. 
Prof: M que falar agora? 
 (Outros alunos interrompem e começam a falar. A professora  pede pra eles escutarem)
M: Tem algumas borboletas de algumas espécies, tem algumas com marca, a borboleta 
comum, algumas são noturnas... 
Prof: Como é o nome? 
M: Sim, borboleta noturna. (Muitos alunos falam ao mesmo tempo)
Prof: Então vocês sabem muitas coisas sobre borboleta, hein. Legal! 
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M: É... algumas saem voando pela direita, algumas dá pra vê, tipo quando (...). 
A professora chama atenção de alguns alunos porque estão atrapalhando o colega. Após 
a finalização da fala do aluno a professora organiza a discussão. 

Prof: (...) vamos ouvir pessoal, depois eu quero ouvir todo mundo a respeito da história, o 
que é que vocês acharam, o que é que vocês gostaram, que que vocês... quem que dizer 
alguma coisa? deixa só D, A, e depois a gente, todo mundo vai conversar tá certo? 
A: As mariposas tem tipo assim um olho nas asas pra se proteger. Elas ficam assim 
paradas (a aluna abre os braços) na árvore com as asas abertas. Então o predador pensa 
que é um (...). 
Prof. Que legal! 
D: Lá quando a gente foi pegar a borboleta pra gente colocar no terraço... aí a borboleta 
fez xixi na hora que a gente pegou. 
Prof: A borboleta fez xixi é. Deixa só L falar e aí fala B. Então B fala e a gente vai, vai... 
B: Tia, um dia quando eu fui no jardim meu tio pegou um lagarta enorme, uma lagarta 
daqui ...  
(a aluna mede no chão o tamanho da lagarta, os alunos começam a interromper a fala da 
aluna e a tia retoma a discussão) 
Prof: (...) agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história. Maluquinho que 
que ele queria na verdade? 
Aluna: Ele queria ficar com a minhoca. 
Prof: Uma minhoca? 
Aluna: A lagarta. 
Prof: Uma lagarta, que mais? 
Aluna: Queria cuidar dela. 
Prof: M a gente vai ouvir. Oh levanta a mão pessoal, senão fica aquele conflito né, e a 
gente não entende. O menino maluquinho queria ficar pra ele né, queria ficar com a 
lagarta. E aí o que vocês acharam mais interessante nessa história? 
Aluna: Que ela virou borboleta. 
Prof: Ela virou borboleta... 
Aluna: E bem bonita. 
Prof: Que mais? 
Aluno: E bem formosa. 
Prof: Formosa. 
Aluna: Charmosa. 
Prof: E o que que ele queria, olha só. Na verdade no comecinho ele achou, como é o 
nome que ele botou nela? 
Alunos: Eugênia. 
Prof: Eugênia. E qual a ideia dele? 
Alunos: Era criar a lagarta. 
Prof: Criar a lagarta. 
Os alunos começam a falar sobre o texto. 
Alunos: No aquário. E ficar famosa. 
Prof: Ficar famosa. E aí a idéia dele não deu certo por quê? 
Aluna: Porque ela virou uma borboleta. 
Prof: E ele sabia que ela ia virar borboleta? 
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Alunos: Não. 
Prof: Ele nem imaginava isso né. 

(Uma aluna contou uma história a respeito de uma cachorra que morreu atropelada) 

Prof: A gente vai... quem que falar mais alguma coisa... a respeito dessa história? Que que 
vocês acharam? Alguém aqui já... já... 

(Alguns alunos faz comentário a respeito da história citada pela colega. A professora 
resgata a discussão sobre a borboleta) 

Prof: Oh, voltando aqui pra história, teve uma hora que o menino maluquinho ficou meio 
triste não foi, por quê? 
G: Porque a lagarta virou borboleta. 
Prof: Por que a lagarta virou borboleta? 
Aluna: Porque ela tava dentro do casulo. 
Aluna: Porque ele pensou que ela ia morrer dentro do casulo. 
A: Mas esse casulo é feito mesmo, mas ela respira dentro dele. 
Aluno: Ele é de aço. 
M: É como se ela tivesse dentro do elevador. 
Prof: É como se tivesse dentro do elevador olha. Vocês concordam com A M? 
(Muitos alunos falam ao mesmo tempo e a professora organiza as fala).
M: Por exemplo, tem um animal do IBAMA e faz de conta que o IBAMA...  faz de conta 
que o IBAMA é um casulo de alguns animais, aí se alguém for tentar mexer, tirar o animal 
de dentro aí ele (...). 
Prof: Hã,aí é uma relação interessante que a gente tá trabalhando a respeito do IBAMA. L 
pediu pra falar, vamos ver. 
(Os alunos estão agitados e conversam muito. A professora chama atenção deles para a 
aluna falar) 
L: (...) a mulher tava andando no elevador, quando viu ficou pressa lá (...) 
Prof: Igual a sensação de ficar pressa no casulo. 
L: Eu já fiquei pressa no elevador com meu irmão(...)
(A professora pediu para desligar um pouquinho a filmadora e conversa com os alunos. 
Dando continuidade a professora resgata a história)

Prof: Então olha só. Voltando a nossa conversa né. Vamos tentar lembrar e vamos tentar 
entender o que aconteceu com a Eugênia. Ela era lagarta, ela passou a ser borboleta. 
Como será que isso acontece? que que acontece? o que que vocês pensam sobre isso? que 
mágica é essa? 

(Uma aluna fala muito baixo e a professora pediu que a mesma falasse mais alto, mesmo 
assim não fica audível. Durante sua fala a aluna movimenta mãos e braços para sua 
explicação, mas ao final a professora repete para turma o que foi dito) 

Prof: Na verdade é a lagarta que se enrola na folha, é isso? ... D quer ajudar? 
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(A professora chama atenção de alguns alunos que querem falar, pedindo pra esperar a 
vez)

Prof: Oh, A já acha, A tem essa hipótese, ela pensa que é desse jeito que acontece. Vocês 
concordam com ela? 

(Os alunos respondem várias coisas ao mesmo tempo) 

Prof: Eu achei legal essa idéia que Alice tem como as lagartas elas se transformam em 
borboleta. Essa história do casulo. Agora deixa D, quem vai falar agora é D. 
D: Ela sai do ovo e como a casca do ovo. 
Prof: Aí ela come a casca e depois? 
D: Aí ela vai e come folha, aí ela entra no casulo 
Prof: Ah, então ela sai do ovo, do próprio ovo ela come o ovo, é isso? 
D: Come a casca. 
Prof: Come a casquinha do ovo e vai engordando.  
D: Aí junta as folhas, fica de cabeça pra baixo (...) ela fica assim... quietinha no casulo. 
Prof: Vocês concordam? Concordam com D? 
(Os alunos falam todos na mesma hora cada um expressando sua opinião) 
Prof: Agora vamos ouvir D. 
D: Eu acho que quando ela abre... 
(A professora interrompe a aluna para pedir a atenção dos alunos, retomando a 
importância de escutar o outro falar e prestar atenção para poder dá opinião) 

D: Eu acho que é assim ela se enrola na asa dela quando ela abre aí a... aí a asa dela fica 
pronta. 
Prof: Ah, que interessante ela já pensa desse jeito. A asa dela é aquela folha. M? 
M: É quando ela... eu sei porque as asas dela ficam molhadas. É porque quando ela sai do 
casulo ela sai toda... 
Prof: Tu vai fazer pra gente, eu tô vendo tu fazendo assim (a professora movimenta os 
braços como se tivesse abraçando a si própria, imitando o gesto do aluno ao explicar sua 
resposta). Faz aqui pra gente faz. Então, faz aí mesmo. 
M: Assim, ela fica assim, ela sai com água porque dentro do casulo ela não sente assim, 
não tem muito ar dentro, lá, e ela ficou molhada. Aí quando ela sai... 
Prof: Então quer dizer que o casulo, ele é molhadinho? 
M: Hã,hã.Quando ela sai ela não pode voar direito porque as asas dela ainda tão 
pregadinhas(...) 
Prof: Que vocês acham disso, hein pessoal? 
D: É assim mesmo molhadinho. 
Prof: É assim mesmo. Vocês viram onde? 
D: Eu vi na recreio. 
Prof: Viu na recreio. 
A: Eu acho que... é... a mãe bota lá um monte de ovinho depois a lagarta sai e come um 
monte de folha, aí ela fica bem gorda, aí ela se pendura numas teias (...). 
Prof: Há, aquelas coisas que elas ficam, aquelas teiazinhas. 
A: Aí... 
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Um aluno interrompe gesticulando e querendo dizer algo. A professora repete a frase 
dele. 
Prof: Ela tem um buraquinho aqui? 
Aluno: É. 
A: Aí ela faz o casulo e quando, e quando... por causa que ela tem duas asinhas dentro 
dela que não dá pra ver, aí quando ela fica no casulo a asinha vai crescendo.
Prof: Olha! Tá vendo que vocês sabem muitas coisas sobre os animais, olha eu sei pouca 
coisa sabia. Vocês já sabem muitas coisas, e tão lembrando de outras. Camila quer falar 
uma coisa? Vamos ver o que C quer dizer.
C: Eu acho que ela produz o casulo.
Prof: Ela própria produz o tecido do casulo dela?
C: É.
Prof: Mas é com que?
C: Com folha que ela come. 
Prof: A folha que ela come...
A: Quando a lagarta é de seda ela faz a seda.
Prof: Há ela já é de seda.
Aluna: Até a lagarta pode morrer.
Prof: E C já acha que ela produz com o que ela come?
C: É.
Prof: Alguma coisa que tem na folha é isso?
C: É.
Prof: E aí vira casulo?
C: É.
Prof: Mais vira como assim? Quero entender mais um pouquinho.
C: Ela mastiga e depois molha.
Prof: Há, faz uma pastinha é?
M: É...
Prof: Diga...
A: Eu já brinquei com ele antes. Peguei umas folhas das arvóres...
Prof: Oh, oh! olha o que A tá dizendo. 
A: Eu peguei umas folhas do jardim daí botei tudo junto e fiquei amassando assim... 
(aluna movimento os braços como se estivesse batendo em algo) aí ficou saindo uma água 
verde...
Prof: É isso C que você tava pensando? E aí constrói o próprio casulo... 
(a professora meche as mãos em movimentos circulares).
D: É igual a folha de pitanga que sai água.
Prof: Sai aquele liquidozinho né. Vocês sabem o nome dessa corsinha e desse líquido?
Alunos: Não. 
Prof: A já pensou que o casulo oh, é a folha enroladinha. C já achou que é... o que a 
lagarta come, mastiga, faz aquela pastinha e aí vira casulo.
M: Oh tia! é tipo uma marionete toda enrolada, uma marionete toda enrolada.
Prof: Uma marionete enrolada.
M: Toda enrolada assim que perece um casulo.
Prof: Ah aquelas linhasinhas de marionete?
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M: Hã, hã.
Prof: Uns fiozinhos que envolvem a marionete, é aquele?
M: Hã, Hã. Tu já viu naruto? Mostra uma marionete toda enrolada parece um casulo.
Prof: Ah entendi. 
(Um aluno fala a respeito do desenho comentado)
Prof: Deixa A, deixa C falar uma coisa M!
C: Não tem aquela pele dela...
(A aluna fala baixo e há muitos alunos conversando em paralelo. A professora pede 
atenção e repete a fala da aluna) 

Prof: Oh... escuta, não tem aquela pele dela. 
C: É eu acho que é as asas.
Prof: A pele da lagarta?
C: É.
B: Tia, eu já peguei uma borboleta com a minha mão (...) e o pó amarelinho dela ficou na 
minha mão.
Prof: O amarelinho da borboleta ficou na tua mão. Que amarelinho é esse?
(Os alunos falam todos ao mesmo tempo) 

B: É o pozinho que tem na asa.
Prof: É o pozinho que tem em todas elas?
Alunos: É. (os alunos continuam falando todos ao mesmo tempo)
Prof: Olha, só um minutinho (...) se for a borboleta monarca... monarca... por que esse 
nome monarca? 
A: Porque ela tem cores estranhas.
M: Ela é bonitinha mas é venenosa.
Prof: É feito mariposa é?
D: É, se a gente vai pegar nela, ela tem um negocinho... aí é escurinho... 
A: E se a gente pegar no olho cega.
Prof: Cega mesmo?
A: Cega.
Prof: Não, só irrita, não cega. 

(Neste momento os alunos  expõem suas ideias todos ao mesmo tempo) 

Prof: (...) M que falar uma coisa, as características, não sei o que, alguma coisa. 

(A professora pede a atenção aos alunos para a fala do colega) 
M: Oh tia, a borboleta quando ela vai virar boneco as patas dela ficam bem grudadinhas, 
bem grudadinhas, aí é difícil um predador pequeno quando vê arrancar ela de lá. E ela 
fica...
A: E ela fica como uma tromba de elefante (a aluna gesticula imitando uma tromba).
Prof: A que enrola assim.
A: É.ela fica assim.
C: Eu não sei como ela não afunda.
Prof: É enroladinho feito rocombole. Legal. Quem que mais falar alguma coisa? J, vai J 
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fala. Gabi que falar alguma coisa sobre o que a gente tá conversando. 

(Uma aluna faz um comentário a respeito de uma situação pessoal) 

Prof: Alguém mais tem alguma coisa pra falar sobre essa história que a gente tá 
conversando? 

(Uma aluna conta uma história que aconteceu com o avô dela) 

Prof: Aquela borboleta que a gente viu ontem no Espaço Charles Darwin, vocês 
lembram? Ela era como? 
C: Bem grande e azul. 
Prof: Azul, bem grande. 

(Os alunos iniciam uma discussão sobre como era a borboleta vista) 

Prof: Aquela borboleta, vocês acham que o casulo dela era diferente? Era que... que cor 
vocês imaginam que seria o casulo dela? 
M: É não titia, era o casulo normal.
Aluno: É não, uma que eu trouxe era verde.
Prof: Um casulo verde. Tem casulo marron?
D: Azul.
Prof: Azul é a cor da água. D já acha que é azul da cor da água.
M: Branco.
Prof: M acha que é branco de todo mundo. De todas as espécies (...) e então não tem que 
ser um casulo para cada espécie não, é um pra todas ...
Os alunos conversam empolgados sobre a cor do casulo e todos falam ao mesmo tempo. 
A funcionária entra na sala com o lanche e os meninos ficam agitados. A discussão acaba 
pois todos foram pegar o lanche e depois recrear. 
Ao retornar do recreio as crianças tiram os calçados e sentam-se nas bancas e a 
professora conta a história do livro “A primavera da lagarta”. No final da história a 
professora pergunta se os alunos gostaram e eles batem palmas. Após a leitura as 
crianças pediram para trabalhar o conteúdo de ciências sobre os animais da Mata 
Atlântica, como também pediram para desenhar. A professora explicou que naquele 
momento iríamos continuar a discussão a respeito da borboleta e apenas no outro dia 
faríamos o que eles estavam querendo. 
Prof: Quem gostou da história?
Alunos: Eu. 
Prof: Vocês acham que a borboleta... ela tem importância na natureza?
Alunos: Tem. 
Prof: Que importância ela tem?
M: Quando ela suga o néctar ela deixa cair.
Prof: Quando ela suga o néctar... de onde?
Alunos: Da flor.
Prof: Ela deixa cair e... e pronto. E depois...
Aluna: Nas outras flores.
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Prof: E depois disso?
Aluna: Não sei.
Prof: Não sabe. Alguém quer ajudar ela aqui?
A: Derruba nas flores e também o néctar nas plantas (...) nos animais.
Prof: E nessa história o que vocês acharam mais interessante? Hein V, vamos lá cada um 
dá uma opinião, fala um pouquinho sobre o que achou.
V: De que a... de que eles aprenderam que a lagarta pode ser feia mas ela fica bonita.
Prof: Que a lagarta pode ser feia né, pra eles, mas depois ela fica bonita. Alguém mais? A 
e depois M.
A: Eu achei que a lagarta, quando ela (...)
Prof: Se acabassem com to... M que falar, fala M depois a gente... eu vou perguntar uma 
outra coisa... C a gente não vai fazer outra coisa além de conversar agora.
M: Aprenderam que tem que ter paciência com a lagarta porque assim ela não vai 
continuar.
Prof: Tem que ter paciência não é.
M: Não pode gritar quando ela tiver fazendo o casulo, porque aí ela vai acabar morrendo 
dentro do casulo. Não pode mexer no casulo.
Prof: Não pode mexer, Tem que ter todo um cuidado né, e...
M: Porque ela no casulo é muito sensível, porque se mexer no casulo vai atrapalhar ela 
dormindo e pode morrer, e morre.
Prof: E na natureza tudo tem sua importância né. A importância da... eles tavam é... é... os 
outros bichos tavam querendo acabar... fazendo abaixo a lagarta, e se acabassem todas as 
lagartas e se eles resolvessem realmente fazer, exterminar as lagartas o que que ia 
acontecer?
D: Ia ficar sem borboleta pra fazer... jogar néctar na flor e ainda aqui na mata. 
A: E a formiga come tudo né, cuida das flores (...) e ia prejudicar os próprios animais.
Prof: Então quer disser que... D já falou que as flores... que ela não iam mais levar o 
pólen pra flores. A já disse uma outra coisa, não foi A?
A: Foi. Que se ela fizessem isso elas iam prejudicar a si mesmo.
Prof: Elas iam prejudicar a si mesmo as... as... os outros bichos. Mas prejudicar como?
A: Porque a borboleta ela quando sugar o néctar das flores ela deixa cair né, e no lugar, aí 
nasce mais flores, e se a borboleta entrar em extinção...
Prof: Há, se a borboleta entrar em extinção...
A: Aí a formiga não vai poder mais comer a pétala da flor, porque a borboleta vai acabar e 
não vai mais deixar o pólen...
Prof: Uma coisa precisa da outra né, mas eles não iam acabar com as borboletas, eles 
tavam com... a intenção era de... de... as lagartas, tem haver com a borboleta?
Alunos: Tem tia
M: A lagarta vai virar uma borboleta.
Prof: Há.
V: Tia posso falar. Se eles acabassem com as lagartas não ia ter borboletas.
Prof: Então é isso. A já viu que... oh!... a flor também né, uma coisa já ia sofrendo, outra 
também. Só um minuto A.
M: Uma coisa precisa da outra pra poder viver.
Prof: Vocês acham isso? Que a natureza é assim?
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M: É tia.
Prof: Como é que se chama isso? Uma coisa que precisa da outra, que precisa da outra... 
Tem um nomezinho que a gente diz.
Aluno: Ciclo.
Prof: Um ciclo. Ciclo é tudo que é como?
Aluno: É como que tudo morre e volta.
Prof: Isso é tudo que tá sempre recomeçando. 

(Os alunos falam ao mesmo tempo) 

Prof:Escuta gente, oh o pensamento de M.
M: (...) a borboleta precisa da flor e a flor precisa da borboleta. Aí se ela não tirar o néctar 
vai ficar sem.
Uma aluna comenta a relação da abelha na retirada do néctar das flores.
Aluno: E os predadores desse inseto podem ficar sem comer.
Prof: Os predadores desse inseto, que inseto?
Aluno: Formiga, abelha...
Prof: Legal, legal. 
(Uma aluna retoma a historinha discutindo a questão de ser feio e bonito)
D: Tia, o grilo como a folha, o sapo come o grilo, a cobra come o sapo e a águia leva a 
cobra pra comer.
Prof: Há, (...) devagarzinho, de novo, foi muito rápido vai.
D: O grilo come a folha...
Prof: O grilo come a folha.Tem que ser devagazinho pra eu imaginar. O grilo come a 
folha.
D: O grilo come a folha, o sapo come o grilo...
Prof: O sapo vem e come o grilo...
D: A cobra come o sapo...
Prof: A cobra vem e come o sapo...
D: E a águia come a cobra.
Prof: Alguém come a águia?
Alunos: Não. Come. 
M: O leão. O leão pula que só. E quem come o leão? O dinossauro. E quem come o 
dinossauro?
Prof: Como é que chama essa escadinha... essa escadinha de bicho que vão comer bicho?
M: Isso daí é pra sobreviver.
Prof: É a lei da sobrevivência.
D: Cadeia alimentar. 
Prof: Opa, D falou alguma coisa aqui oh. Dara falou cadeia alimentar, diz aí de novo 
cadeia alimentar... 

(Muitos alunos falam ao mesmo tempo. A professora pergunta se alguém mais que falar 
sobre esse assunto e encerra a discussão parabenizando o grupo)  
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2º DIA 

Falas Transcritas 
A professora inicia o momento recontando a história do livro “a primavera da lagarta”. 
Os alunos prestam atenção e depois a professora dá as instruções para a próxima 
atividade. 
Prof: Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer de conta que estamos nessa história 
também com os bichos, certo? Então a gente vai... (...repreende alguém) A gente vai 
escrever uma carta, prestem atenção! A gente vai fazer uma carta tentando explicar, que 
vários bichos estavam querendo exterminar as lagartas, eles viram que elas se 
transformavam em lindas borboletas, até nem reconheceram, eles estavam procurando 
pela lagarta. A gente vai entrar no meio dessa história, vocês, sendo bichinhos e vão tentar 
argumentar, conversar, convencer esses bichos da importância das lagartas, certo?  
V: Mas é pra gente escrever Dona Joaninha, Dona Formiga, do Seu camaleão..? 
Prof: É uma carta direcionada a eles. Ou então como se vocês fossem, o que é que vocês 
acham? Como se vocês fossem, é... agentes da natureza, como se vocês fossem do 
IBAMA. Do IBAMA!! Do IBAMA!!!!  Então, como se vocês fossem do Ibama e 
entrassem nessa história para ajudar. Eles não iam saber... como a formiga trata a lagarta, 
como ela tá atrapalhando... Então a gente vai fazer o seguinte: vocês vão entrar, como 
pessoal do IBAMA, e aí vão conversar e vão convencer esses bichos, a...  
Aluna: Não destruírem a lagarta. 
Prof: A não destruírem, não exterminarem, não acabarem e dizer porquê. Eles precisam 
de ajuda. Vamos fazer uma carta aos bichos dessa floresta.Então vamos lá?   Então 
quando a gente faz um texto carta, né?  Quando a gente faz uma carta a gente precisa 
saber pra quem é, quem vai ler essa carta. 
D: A gente coloca lá embaixo, carta... 
Prof: (...) Façam uma carta aos animais, para quem é a carta. Então comecem a escrever. 
M: Eu vou colocar: formiga não coma. 
Prof: Primeiro antes de escrever formiga não coma, então para quem é a carta?  E 
em cima tem que ter o destinatário, o nome de... vão mandar pra quem? O pessoal do 
IBAMA vai mandar pra quem? 
Aluna: A minha sabe (...). 
Prof: Os bichos daqui (se referindo ao livro que está em sua mão).
Aluna: Dona Formiga, para dona Formiga. 
Prof: Pronto! Dona Formiga e sua trupe. Quem eram os personagens? Quem foi que 
apareceu aqui? O louva-deus, quem mais? O camaleão que mudava de opinião direto. 
Aluno: A lagarta! 
Aluno: A joaninha! 
Prof: A própria lagarta, A joaninha! 
Aluno: A lagartixa. 
Prof: A lagartixa, quem mais? 
Aluno: Libélula! 
Prof: Quem mais? Gafanhoto tinha? A libélula! Libélula, formiga! Pronto! Joaninha, 
pronto! Comecem a carta. 
Aluna: Tia a gente pode desenhar cada um? 
Prof: A gente vai desenhar no final, tá certo? 
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Aluno: Por quê? 
Alunos: Oh tia pode ser pra um só. 
Prof: Um só. Pronto pode ser um só. 
Aluna: Oh tia! oh tia, pode inventar um personagem? 
Prof: Agora olhem. Façam com mais calma, façam com calma, tá certo. Depois vai reler o 
texto... (a professora se aproxima de um aluno e lhe explica a atividade) Você vai fazer 
uma cartinha pra um desses bichos, dizendo que você é um agente do Ibama, certo? A 
gente sabe qual é a função do Ibama, né? 
Aluno: Tia pode inventar um personagem? 
Prof: Como assim? 
Aluna: Inventar alguém andando lá. 
Prof: Você está explicando para o pessoal do protesto.  Então vamos lá. 
Aluna: Tem que ser alguém dessa história? 
Prof: Não, dessa aqui, esses aqui. Pode começar: meu trabalho é... proteger todos os seres 
da Mata Atlântica, a gente faz pesquisa no IBAMA, nós catalogamos, nós pesquisamos, 
nós cuidamos e protegemos. Aí começa...por isso eu fiquei preocupado, aí vai falando. 
Fiquei preocupado com que está acontecendo na comunidade de vocês, dos bichos.   
Aluno: Oh tia, e vai usar essa carta?  
(o aluno refere-se a uma carta entregue no inicio do trabalho no intuito de resgatarem o 
projeto sobre insetos desenvolvido pela turma a alguns anos atrás). 
Prof: Essa carta esquece ela, a gente fez só uma vez, pra gente começar nossa conversa, é 
uma outra história. Agora meus agentes do IBAMA vão ajudar. Convencendo os 
moradores desse lugar, os bichos dessa comunidade a... não exterminarem as lagartas, até 
porque vocês sabem o que é que acontece com uma lagarta não é? Ela se transforma em 
que? 
Alunos: Em Borboleta. 
Prof: L tá copiando a carta? Vamos sentar comigo L, vem pra cá que a gente faz junto. 
Aluna: Oh tia, como é que se escreve quando? 
Prof: Como é que se escreve quando?  Quem pode ajudar B? Quando? 
Alunos: Q- U - A... 
Prof: Tem um, um som nasal. 
Alunos: N. 
Prof: N, pronto. L vem pra cá fazer, vamos fazer junto, você escreve, você diz e eu vou 
escrevendo pra você. Venha.  Você tá copiando a carta? (...)Vamos comigo que eu te 
ajudo. Venha cá. Vem pra cá. 
Aluna: Oh tia exterminar é com...? Tia, exterminar é com X? 
Prof: Quer ajuda? 
Aluna: Tia, exterminar é com X? 
Prof: Exterminar, extermínio, o que é que vocês acham gente? Primeiro vocês sabem o 
que é exterminar? 
Aluno: É com X. 
Aluna: É com X tia, é por causa do (...). 
Prof: Tem que fazer tá vendo, olha que bacana! Vocês sabem o que é exterminar? 
Aluna: Eu sei é matar, exterminar. 
Prof: Acabar, Eliminar. 
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Aluno: Eliminação dos... 
Professora: Então mãos a obra. 
A professora dá alguns instruções a turma. 
Prof: Gente, falem quem vocês são também na carta né? 
Aluna: Eu já falei. 
Aluno: Vou contar pra formiga. (...), vou falar pra formiga. 
Aluno: Oh tia eu vou entregar pra formiga. 
Prof: Certo. Seguiu ao pé da letra não foi? 
Aluno: O que? 
Prof: A, a, a.. A imaginada que a gente deu? (...) viajada. Fazendo de conta que somos do 
IBAMA. Aí vai lá e entrega pra formiga. 
Aluno: Vou entregar pra borboleta. 
Aluno: Eu entreguei pra formiga. 
Prof: (...) já fez sua carta? 
Aluno: Não, tô terminando. 
Prof: Se concentra. 
Aluna: Tia é pra fazer até aqui é?  
(a aluna mostra sua produção)
Aluno: Eu já fiz oito linhas. 
Prof: não Tem que se preocupar com quantidade de linhas não. É dizer, mandando o 
recado, dizendo o que você quer dizer, lendo o que você escreveu, checando tudo e 
pronto. 
Aluna: já tem três linhas. 
Passam alguns minutos em que os alunos se concentram na produção textual. 
Alunos: Tia isso aqui já tá bom? 
Prof: O importante é que tenha sentido, não é ficar preocupado com o tamanho, leia a 
carta, você acha que tá dizendo tudo?  Que o... Que a pessoa que vai receber... o bichinho 
que vai receber né, vai entender o que você tá querendo dizer? Se tiver... leia, dê uma 
checada, depois...Desenhe depois. 
Aluno: Eu tô desenhando. 
Prof: Porque o desenho facilita, não é?Eles veem, ele pode ajudar. 
Aluna: Tia, deixa é com X? 
Professora: deixa é com X pessoal? 
Aluna: DEIXA (pausadamente). É com x, é com x. 
Aluna: Enrola assim né tia, enrola... 
Aluna: Tia IBAMA começa com E né? 
Prof: Gente é IBAMA é uma sigla não é? São iniciais: I quer dizer Instituto, B lembra, 
alguém lembra o quer dizer IBAMA? I, B de brasileiro, M de Meio Ambiente. (alguns 
alunos dizem ambiente) Não tem H não. 
Um aluno questiona sobre a necessidade do desenho. 
Prof: Lembra que você vai entregar essa carta, quem vai ver essa carta, os bichos eles 
precisam se convencer, e a imagem, o desenho ajuda um bocado, né. Então tem que fazer. 
(A professora atende individualmente. Alguns alunos começam a brincar. 
Os alunos que vão terminando vão fazendo uma leitura ou brincando com os outros até 
chegar o horário do recreio)    
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ANEXO 7 

 Tabela 1 – Representação das informações referentes à estrutura do argumento e aos indicadores da 
Alfabetização Científica nas produções escritas dos alunos. 

Estrutura do argumento Nome 
do

aluno 
(número 

do
sujeito) 

Alegação Dado Garantia Apoio 
Indicadores de 
Alfabetização 

Científica 

A. M. 
(1) 

Não matem 
as lagartas 

as lagartas 
viram 
borboletas 

voses vão se 
prejudicar a si 
mesmos 

as borboletas tem 
umas trombas de 
elefante que suga 
o necta da flor e 
quando ela sai da 
flor ela sai 
voando e deixa 
cair necta da sua 
tromba e o necta e 
cemente da flor 
que nase no seu 
jardim 

S.I. 
O.I. 
C.I. 
R.L. 
R.P.
JUST. 
PREV. 
EXP.

M.
(2) 

Não faça 
maudade 
com a pobre 
lagarta 

pois você 
sabia que 
a lagarta 
pode-se 
transforma
r em uma 
borboleta 

  S.I. 
O.I. 
C.I. 
R.L. 
JUST. 
EXP.

V.
(3) 

não pode 
mata os 
bichos  

por que as 
lagratas 
vira 
borboleta 

eles são da 
natureza e tabei 
por que a geite 
tabei pode 
morre 

 O.I. 
C.I. 
R.L. 
JUST. 

D.
(4) 

    R.L. 

A.
(5) 

não 
mautrate as 
lagartas 

porque ela 
pode virar 
borboleta 

alagarta ficara 
estinta

as plantas 
morerão 
emorerão as 
abelias etambem 
as borbuletas. 

S.I 
O.I. 
R.L. 
R.P.
JUST. 
PREV. 
EXP.
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T. 
(6) 

não coma o 
pe de 
maracujá 

 ninguem pode 
cumer as 
plantas da 
natureza iso e 
muito erado 

purcausu de foses 
a natureza ta 
morendo 

O.I. 
R.L. 
JUST. 
EXP.

A.C. 
(7) 

não mates 
as largatas 

ela fais 
um casulo 
e ela vira 
uma linda 
borboleta 

  S.I. 
R.L. 
JUST. 

B.
(8) 

    C.I. 
R.L. 
EXP.

M.
(9) 

Não
destruirem a 
lagarta 

 asim voseis vão 
si prejudicar ou 
ficar em 
estinsam 

porque asim vai 
fica sem flores na 
mata atlântica 

S.I. 
O.I. 
R.L. 
R.P.
JUST. 
PREV. 

D.
(10) 

    S.I. 
O.I. 

G.
(11) 

tenqueter 
pasiencias 
com as 
largatas  

porque ela 
ten o seo 
dia de 
borboleta 
muito 
linda 

  C.I. 
JUST. 

M.
(12) 

vocês têm 
que ter mais 
pasiensia 
das lagartas 

vam virar 
borboletas 

Elas vam parar 
sim, (...) não 
matem elas se 
entransformãm  
não deichem 
elas extintas 

vam virar 
borboletas é so 
sugar o necta da 
flor 

S.I. 
O.I. 
C.I. 
R.L. 
R.P.
JUST. 
PREV. 
EXP.

D.
(13) 

não fasa 
isomas (esta 
mautratando 
as largatas) 

as lar 
gatas 
viram 
borboleta 

  S.I. 
O.I. 
R.L. 
JUST. 

C.
(14) 

não 
extermine a 
lagara 

ela vira 
borboleta 

quando ela vira 
borboleta ela 
chupa o polém e 
solta na terra 
para nascer 
mais flores 

 S.I. 
O.I. 
C.I. 
R.L. 
R.P.
JUST. 
EXP.
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M. L. 
(15) 

não mates 
as largas 

ela fais 
um casu 
para se 
trasforma 
em um 
lida
borboleta. 

  S.I. 
R.L. 
JUST. 

J.
(16) 

    O.I. 
EXP.


