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Resumo 

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso relacionado a análise do discurso de sala de 

aula considerando os processos de ensino e de aprendizagem de fotossíntese. 

Identificamos Obstáculos Epistemológicos nas respostas dos alunos em uma turma de 1o 

ano de ensino médio quanto ao tema em um questionário diagnóstico. Tais resultados 

foram importantes para subsidiar a elaboração de uma Sequência Didática. Ela é 

composta por oito atividades e a abordagem inclui eventos históricos, experimentos e 

atividades investigativas. A partir do seu desenvolvimento em aulas de biologia, 

analisamos a construção social de significados a partir da identificação dos processos 

argumentativos, por meio dos critérios e conflitos de pontos de vista ou justificativa do 

conhecimento. Consideramos que a argumentação é fundamental para explicitação do 

pensamento e discussão de teorias alternativas. De forma específica, investigamos: (i) 

como os processos argumentativos contribuíram para a construção de significados no 

contexto de desenvolvimento da SD; (ii) como a SD e o seu desenvolvimento nas aulas 

de biologia contribuíram para a construção de significados; (iii) quais significados 

foram construídos ao longo do desenvolvimento da SD nas aulas de biologia. A SD foi 

desenvolvida na mesma turma de 1o ano do ensino médio de uma escola pública 

estadual. Ela era composta por alunos regulares com idades entre 15 e 16 anos. Os 

alunos tinham pouca ou nenhuma experiência prévia com atividades investigativas, 

experimentos e eventos históricos no ensino de ciências. A coleta de dados ocorreu 

durante os meses de agosto a outubro de 2017. Atuei como pesquisadora participante, 

interagindo com os alunos e a professora da turma e elaborando notas de campo. Foram 

filmadas todas as aulas com foco em um grupo de alunos. A escolha do grupo se deu 

pelo engajamento e participação destes durante o desenvolvimento da SD, que 

consideramo-lo como representativo da classe, visto que a turma, de modo geral, era 

bem participativa, e os alunos eram enturmados buscando-se um perfil homogêneo. 

Todos os vídeos das aulas foram transcritos. Isto permitiu identificar episódios para 

cada atividade da SD, os quais compuseram os quadros analíticos. Perante os dados 

definimos categorias de movimentos epistêmicos da professora e da pesquisadora e de 

práticas epistêmicas dos alunos desenvolvidas nos processos argumentativos. Os dados 

evidenciam que apesar dos alunos terem se engajado no processo argumentativo, a 

partir da preponderância das práticas epistêmicas concluindo e elaborando hipóteses, os 

alunos nem sempre argumentaram cientificamente, o que foi constatado pelo baixo 

percentual das práticas relacionada ao uso de evidências. Justificamos isso pelo fato de 

terem pouco contato com as abordagens da SD, pois para argumentar cientificamente 

torna-se necessário que esta prática faça parte da cultura escolar. Outro aspecto evidente 

em nossos dados foi a importância dos movimentos epistêmicos, especificamente, os de 

reelaboração e elaboração, os quais propiciaram práticas epistêmicas, fazendo com que 

os alunos se engajassem no processo argumentativo explicitando melhor suais ideias. 

Tivemos vários indícios de construção de significados dos alunos sobre fotossíntese, e 

por isso reconhecemos que a SD o seu desenvolvimento foram importantes na 

aprendizagem dos alunos, pois contribuiu para favorecer a argumentação em processos 

de construção de significados. Com base na análise, julgamos que alguns aspectos da 

SD podem ser reformulados, como acrescentar questões contextualizadas visando 

desenvolver o pensamento crítico e tornar o ensino de argumentação explícito. 

Palavras-chave: Movimentos Epistêmicos; Práticas Epistêmicas; Argumentação; 

Sequência Didática e Fotossíntese. 

 



 

 

Abstract 

This work is a case study related to the analysis of a classroom speech considering the 

photosynthesis teaching and learning processes. Were identified Epistemological 

Obstacles in a diagnostic questionnaire answers applied to first grade students related to 

this subject. These results were important to support the Learning Sequence (SD) 

elaboration, which has eight activities and the approach includes historical events, 

experiments and investigative activities. A social construction of meanings from 

argumentative processes through viewpoints criteria and conflicts or knowledge 

justification was analyzed from SD development in biology classes.  The argumentation 

is considered essential to discuss to clarify the thinking and to discuss alternative 

theories. So, this study specifically investigated: (i) the argumentative processes 

contribute to the meanings construction in SD development; (ii) the contribution of SD 

and of its development at biology classes to the meanings construction; (iii) which 

meanings were constructed during SD development at biology classes.  The SD was 

developed in the same class of a high school first year at a state public school. It was 

composed of 15 and 16 years old regular students. These students had a little or no 

experience with investigative activities, experiments and historical events at science 

teaching. Data collection was done from August to October, 2017. I have been as a 

participant researcher interacting with the students and the teacher, also doing the field 

notes. All classes were recorded focusing on a student’s group. The choice of this group 

was due to their engagement and participation during the SD development, and they 

were considered as a representative group of the class seeing that the class generally 

was participative and the group was formed looking for a homogeneous profile. The 

videos classes were all transcribed allowing us to identify episodes for each SD activity 

which composed the analytical tables. According to the data we defined categories of 

epistemic movements from the teacher and the researcher also from students developed 

in argumentative processes. The data showed that although the student’s engagement in 

argumentative processes concluding and elaborating hypotheses from the epistemic 

practices preponderance, the students did not always argued scientifically which was 

evidenced by the low percentage of practice related to the evidence’s using. It was 

justified by the little contact with the SD approaches because to argue scientifically it’s 

necessary that this practice be a part of the school culture.  Another evident data aspect 

was the epistemic movements importance specifically those of reprocessing and 

elaboration which provided epistemic practice leading to the students to engage in 

argumentative process exposing better their ideas. Several signs of meanings 

construction were obtained from the students about photosynthesis therefore we 

recognized that the SD and its development were important to student’s learning 

because it has contributed to support the argumentation in meaning construction 

process. To conclude based on the analysis it’s considered that some SD aspects can be 

reformulated such as adding contextualized question aiming to develop the critical 

thinking and become the argumentation teaching explicit.  

Keywords: Epistemic Movements; Epistemic Practices, Argumentation, Learning 

Sequence, Photosynthesis. 
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1. Introdução 

Nasci e cresci rodeada a natureza. Aprendi a amá-la, respeitá-la e, 

principalmente, aprendi a reconhecer a importância da natureza no nosso cotidiano. 

Dessa forma, não poderia escolher outro curso para a graduação, a não ser o de Ciências 

Biológicas. Oriunda de uma família de professores e influenciada por eles, escolhi a 

modalidade licenciatura, porém no início da graduação não sabia ao certo se este era o 

meu ideal de futuro, visto as diversas adversidades na profissão docente. 

Durante a graduação, mais precisamente ao ingressar no PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), que descobri e retifiquei a vontade de 

ser professora de ciências e biologia. Paralelo ao programa eu comecei a lecionar em 

uma escola estadual de ensino médio em 2013, antes mesmo da conclusão do curso, em 

2016. Essa inclusão precoce na sala de aula me fez crescer muito, tanto 

profissionalmente como pessoalmente, e fomentou mais o meu desejo de aprender e 

ensinar ciências. Durante os 4 anos de atuação como professora das redes estaduais, 

municipais e privadas de educação, me deparei com diferentes inquietações sobre o 

ensino de ciências e biologia, sendo elas: (i) fragmentação, com pouca ou nenhuma 

interlocução com outras disciplinas; (ii) perguntas e respostas lacunares, concedendo 

pouco espaço para o aluno desenvolver habilidades de raciocínio; (iii) pouco dialógico, 

pois não considera efetivamente as diferentes vozes do discurso; (iv) desconsidera as 

questões sociais e culturais relativas aos alunos (diversidade e multiculturalidade); (v) 

visão de que o aluno aprende somente por demonstrações e repetições e sua 

consideração como tabula rasa; (vi) tratamento de alguns pesquisadores como gênios e 

outros como meros imbecis ao se apresentar uma pseudo história ou quasi história da 

ciência. 

Foram essas e outras inquietações que me levaram a desenvolver, ao ingressar 

no Mestrado Acadêmico em Educação, a pesquisa aqui apresentada. A pesquisa de 

mestrado iniciou-se com o meu interesse em investigar o que os alunos entendem sobre 

fotossíntese. As explicações declarativas dos alunos sobre o processo de fotossíntese me 

fizeram perceber que, possivelmente, o modo de ensinar ciências e, consequentemente, 

a dos alunos aprenderem ciência, não estava sendo adequado, portanto, era necessário 

alguma intervenção.  
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Tal constatação foi averiguada ao consultar a literatura da área de Ensino de 

Ciências e me deparar com percepções paralelas, como mostrado na pesquisa de  

Macedo et al. (2012) que apresenta alguns relatos de professores de ciências e biologia, 

os quais indicam que os alunos não chegam ao ensino médio com os conceitos básicos 

sobre o tema fotossíntese, de forma a possibilitar a compreensão em termos das reações 

químicas envolvidas neste processo. 

A problemática em torno do conhecimento sobre fotossíntese também fora 

discutida por Carneiro (1997) que destaca diferentes obstáculos à aprendizagem de 

fotossíntese, sendo eles: (i) concepção empirista do professor em relação à natureza da 

construção dos conhecimentos; (ii) conteúdos organizados do simples ao mais 

complexo, segundo a lógica pré-estabelecida nos livros didáticos e programas, sem 

considerar os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos; (iii) problemas conceituais 

do professor sobre o tema; (iv) alguns aspectos fundamentais do processo de 

fotossíntese são pouco enfatizados nas aulas de ciências e biologia; (v) as concepções 

dos alunos a respeito do tema estudado não são discutidas durante as atividades de sala 

de aula. 

Levando-se em consideração a problemática apontada e o meu interesse acerca 

da pesquisa, foi desenvolvido um questionário diagnóstico (tópico 3.2) destinado a 

alunos de 1º ano do ensino médio (com idades entre 15 e 16 anos). O questionário 

diagnóstico tinha o intuito de identificar o entendimento do tema fotossíntese com base 

nos conhecimentos do tema para o ensino fundamental. Isto foi feito para saber em qual 

ponto partiríamos para desenvolver a sequência didática sobre o tema. Nesse sentido, 

diagnosticamos as concepções iniciais da turma investigada para subsidiar a proposição 

de uma sequência didática que contemplasse a história da ciência, experimentos 

históricos e atividades investigativas.  
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2. Marco Teórico 

2.1. Visão de ensino e aprendizagem de ciências 

Existem diferentes correntes epistemológicas preocupadas em entender como o 

indivíduo aprende, uma delas é o construtivismo. Pesquisadores da área de Educação 

(por exemplo, RICHMOND, 1996; BECKER, 1992; KESSERLING, 1999; 

CARRETERO, 1997; MORTIMER, 2006), afirmam que a teoria construtivista se 

fundamenta na interação do sujeito com o meio em que ele vive, ou seja, o ambiente 

cultural e social influenciam na aprendizagem do indivíduo. Essa aprendizagem pode 

ocorrer de diferentes formas e passar por distintos processos, justificando o fato de os 

indivíduos terem diferentes ritmos e tempos de aprendizagem. 

Piaget é um dos mais conhecidos pensadores construtivistas. Ele baseou-se em 

princípios biológicos que sugerem que o desenvolvimento das crianças ao longo do 

tempo permite que elas passem por diferentes estágios. Cada estágio tende a 

proporcionar um maior grau de capacidade intelectual (BECKER, 1992). 

Os diferentes estágios do pensamento evidenciados por Piaget foram 

caracterizados como: (i) Inteligência sensório-motora: do nascimento aos 2 anos de 

idade, quando a atividade motora é governada pela percepção e orientada para a ação. 

Isto é seguido por sucessivos e incrementais atos repetidos na intenção de formar a base 

para o pensamento regular precoce, os chamados esquemas. (ii) Pensamento pré-

operacional: dos 2 anos aos 7 anos de idade. Neste estágio, a ação pode ser internalizada 

e, com acesso a linguagem, o sujeito pode usar e entender palavras que representam 

ações internalizadas. (iii) Operações concretas: dos 7 anos aos 11 anos de idade. Um 

grande desenvolvimento que caracteriza esta etapa é a capacidade de pensar em mais de 

uma ideia, embora essas ideias precisem ser introduzidas e manipuladas fisicamente, 

usando exemplos concretos como cubos e figuras. (iv) Operações Formais: a partir dos 

11 anos de idade, o sujeito desenvolve o raciocínio abstrato de forma lógica e 

sistemática, sem o suporte de objetos concretos (Hohenstein e Manning). 

Ele propôs que o pensamento cognitivo se desenvolve de um estágio para o 

próximo e que esse desenvolvimento estaria atrelado aos conflitos cognitivos que vão 

surgindo a cada estágio. O conflito pode ser entendido como um encontro com o novo 

construto ou experiência, formando uma espécie de esquemas mentais. Os esquemas 
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levariam a reorganização ou acomodação do pensamento, acarretando em um novo 

estágio da mente capaz de assimilar um novo conceito e assim construir um 

conhecimento (HOHENSTEIN; MANNING, 2010). 

Após o indivíduo passar pelos diferentes estágios na construção do seu 

conhecimento ele tende a incorporar um modelo de esquemas, formado por estruturas 

cognitivas, ou padrões de comportamento e pensamento, que emergem da integração de 

unidades mais simples e primitivas em um todo mais amplo, mais organizado e mais 

complexo. Nesse sentido, podemos entender que os esquemas não são estruturas 

mentais fixas, mas que podem sofrer processos de refinação à medida que o indivíduo 

constrói novos conhecimentos (ARGENTO, 2008). 

Diante essas ideias, Piaget pôde reconhecer que o sujeito constrói seu próprio 

entendimento mental, em um processo cognitivo denominado cognitivismo. Essa teoria 

possui ideias comuns ao construtivismo, como os conceitos de realidade e construção de 

significados. Estes encontram-se subordinados à influência do pensamentos e por meio 

dos elementos próprios do indivíduo e das estruturas vivenciais por ele. O cognitivismo 

visa entender como ocorre a aprendizagem do sujeito a partir de suas ideias. Nesta 

teoria, o sujeito, a partir de uma inquietação pessoal, esforça-se para adquirir novas 

informações e ajustá-las à sua compreensão (HOHENSTEIN; MANNING, 2010). 

 Nesse sentido, podemos dizer que o que o sujeito sabe sobre o mundo é 

resultado de sua própria interpretação cognitiva e experiência de vida. Como cada ser 

adquire sua própria experiência, com diferentes relações sociais e culturais, cada 

indivíduo possui sua própria forma de ver o mundo e o interpreta conforme suas ideias.  

 No ensino, a experiência prévia do sujeito deve ser levada em consideração em 

diferentes ambientes de aprendizagem, pois elas podem ocasionar diferentes modos de 

interpretações das informações. Porém, para que se considere que há aprendizagem no 

ensino, conforme o cognitivismo, é necessário que o indivíduo reformule informações já 

existentes em sua mente, possibilitando que novas associações sejam formadas e as 

antigas sejam alteradas. Essa reformulação resulta em um sistema cognitivo mais 

elaborado e ricamente integrado (KING et al., 1994). 

Podemos afirmar que o Ensino de Ciências como campo do conhecimento 

passou a ser influenciado pelas ideias epistemológicas do cognitivismo a partir do final 

da década de 70 e durante os anos 80 do século passado, com o chamado ‘movimento 
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das concepções alternativas’ (DRIVER, 1989). As concepções alternativas são 

entendidas como os conhecimentos que os alunos têm sobre os fenômenos naturais 

antes mesmo de participar da educação escolar e de serem introduzidos a conceitos 

científicos (LEÃO, 2015). São assim chamadas pelo fato de serem alternativas aos 

conceitos científicos da ciência atual. Isto porque podem ser similares às concepções de 

cientistas do passado. Além disso, formam um sistema conceitual coerente para o aluno 

de forma a explicar os fenômenos de forma plausível para ele (DRIVER, 1989). 

A partir desse movimento, pesquisas no Ensino de Ciências se preocuparam em 

identificar as concepções alternativas para os diferentes temas das áreas das ciências e 

tentar entender suas origens. De forma geral, essas pesquisas evidenciaram que: (i) 

alunos de diferentes partes do mundo tinham concepções alternativas sobre vários temas 

científicos inseridos nos currículos de ciências (DRIVER, 1989); (ii) as concepções dos 

alunos eram persistentes por estarem arraigadas em suas estruturas cognitivas, o que 

interferia na aprendizagem subsequente na medida em que, ao aprender, os alunos 

estabeleciam conexões entre novas informações e uma estrutura cognitiva que continha 

conhecimento discrepante do científico (DUIT; TREAGUST, 2003); (iii) em geral, 

professores de ciências não levavam em consideração as ideias prévias trazidas pelos 

alunos (Mortimer, 1996). 

Perante essas evidências, foram propostas diferentes abordagens para lidar com 

as concepções alternativas dos alunos. A abordagem mais conhecida foi intitulada de 

“movimento de mudança conceitual” e se fundamentava nos pressupostos da 

aprendizagem construtivista, ou seja, as ideias prévias desempenham papel central na 

aprendizagem e ela ocorre através do envolvimento ativo do aprendiz (MILLAR, 1989 

apud MENDONÇA, 2011). 

O modelo da mudança conceitual pode ser caracterizado como um processo de 

reformulação de ideias. Perante esse modelo, há a necessidade por parte dos alunos de 

uma análise de seus conceitos prévios, a fim de que possam ser questionados e 

substituídos por novos, mediante sua ineficácia. Um dos principais pontos deste modelo 

é compreender como as concepções mudam sob o impacto das novas ideias e 

informações, transformando-as em concepções científicas (ROBIN; OHLSON, 1989).  

Posner et al.(1982) foram os precursores do modelo da mudança conceitual e 

delimitaram condições para que essa mudança ocorra, sendo elas: (i) o aluno deve sentir 
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insatisfação com seu entendimento anterior; (ii) uma nova concepção deve ser 

inteligível; (iii) a nova concepção também deve ser plausível; (iv) a nova concepção 

deve ser útil. A mudança conceitual na aprendizagem de ciências é denominada por 

Posner et. al. (1982) como acomodação ou assimilação. A primeira caracteriza-se 

quando o aluno aceita a nova concepção e substitui ou reorganiza seus conceitos 

centrais. Na segunda, os alunos conseguem conviver com parte de suas concepções 

existentes e ampliam o status da nova concepção. Divergentes dos conceitos de Piaget, 

que enfatizam as estruturas biológicas do sujeito, o modelo da mudança conceitual está 

mais direcionado para o conteúdo das ideias, na intenção de entender o que o aluno 

pensa e no que ele consegue evoluir cientificamente (MENDONÇA, 2011). Hewson e 

Thorley (1989) consideram que a questão central da mudança conceitual é a mudança 

de status de concepções conflitantes. Eles salientam que concepções conflitantes não 

podem ser simultaneamente plausíveis para uma pessoa.  

Desta forma, para que haja mudança conceitual as concepções dos alunos devem 

ser inadequadas para que, de modo satisfatório, permitam a eles a compreensão de 

novos conceitos, o que os levam a substituir ou reorganizar seus conceitos centrais. 

Portanto, no ensino de ciências deveriam ser fornecidas condições para que novos 

conceitos fossem introduzidos de forma a tornar os alunos insatisfeitos com seus 

conceitos prévios (CAMARGO, 2005). O uso de experimentos cruciais foi a forma mais 

comum utilizada para criar a insatisfação do aluno com seus conceitos prévios, pois a 

partir de um evento empírico discrepante com uma ideia inicial acreditava-se que o 

sujeito iria modificar suas concepções prévias (MENDONÇA, 2011). Ou seja, toda 

teoria que entra em conflito com uma experiência pode manter-se mediante a introdução 

de uma série de hipóteses ad hoc.  

Portanto, pode ser inadequado pensar que a mudança conceitual ocorre de forma 

radical e abrupta, ou seja, que os alunos incorporam novos conceitos com facilidade em 

relação aos seus anteriores. Mendonça (2011) supõe que o processo ocorra de forma 

gradual, ou seja, que os alunos não assimilam os novos conceitos e nem abandonam 

conceitos inadequados de forma rápida, pelo contrário, isto requer negociação. Para a 

autora, a eleição de uma hipótese ou uma teoria frente a outras não é uma mera questão 

de resultado experimental discrepante, senão de argumentação sobre as possíveis 

interpretações e consenso entre alunos e professor, conseguido após ampla discussão. 
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Duit e Treagust (2003) também evidenciaram que a aceitação de ideias por parte dos 

alunos não é tão simples, pois eles podem apresentar ideias inconsistentes aos novos 

conceitos. Desta forma, entendemos que os alunos são dotados de concepções, sendo 

que a aceitação a novas ideias pode ser impedida pelas suas ideias já existentes.  

Divergente a ideia de que haja uma alteração de conceitos prévios (não coerentes 

com os científicos) para os conceitos científicos aceitos numa determinada comunidade, 

Mortimer e Scott (2002) salientam que o processo de aprendizagem não é visto como a 

substituição das velhas concepções, que o indivíduo já possui antes do processo de 

ensino, pelos novos conceitos científicos. O processo de aprendizagem ocorre nas 

negociações de novos significados em um espaço comunicativo entre professores e os 

alunos, no qual há o encontro de diferentes perspectivas culturais num processo de 

crescimento mútuo. 

Nesse contexto, Mortimer e Scott (2002) sinalizam que desde o final da década 

de 80 e início dos anos 90, as pesquisas na área de Ensino de Ciências têm dado maior 

ênfase ao estudo sobre as relações sociais dentro das salas de aula de ciências. Essa 

mudança de perspectiva passou a dar maior foco no processo de como o sujeito aprende 

(Mortimer, 2006). Em outras palavras, houve um deslocamento dos estudos na área de 

Ensino de Ciências do entendimento individual dos alunos sobre os conceitos científicos 

para a pesquisa sobre a forma como os significados e entendimentos são desenvolvidos 

no contexto social de sala de aula. Em termos metodológicos, isto implica em dar 

menos ênfase aos questionários pré e pós-teste como forma de avaliar os conhecimentos 

em direção à análise do discurso da sala de aula, por exemplo, por meio da análise 

sistemática da sala de aula (MORTIMER; SCOTT, 2002; MORTIMER, 2006; 

SASSERON; CARVALHO, 2011; MENDONÇA, 2011; MOTOKANE; 2015, 

SOLINO; SASSERON, 2018). 

As pesquisas, as quais fazemos menção no último parágrafo, estavam mais 

alinhadas à perspectiva de aprendizagem de Vygostsky. Ele foi um dos mais conhecidos 

defensores da ideia de que a aprendizagem se constrói a partir de relações sociais e 

culturais. Ele fundamentou-se nas bases marxistas para iniciar suas teorias de 

aprendizagem, e estudou o desenvolvimento e a aprendizagem em um contexto social 

(HOHEINTEIN; MANNING, 2010). 
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Para Vygotsky, a cultura é parte constitutiva da natureza do indivíduo. Desta 

forma, o desenvolvimento mental não é passivo, nem tão pouco independente do 

desenvolvimento histórico e das formas sociais de vida. O cérebro é o órgão principal 

da atividade mental, sendo entendido como sistema aberto, cuja estrutura e 

funcionamento são moldados ao longo da vida, podendo mudar sem que hajam 

transformações físicas no órgão. Membros imaturos da espécie humana vão aos poucos 

se apropriando dos modos de funcionamento psicológico, comportamental e cultural 

(COELHO; POSONI, 2012). 

Estudando a relação do desenvolvimento do indivíduo vinculada ao âmbito 

social e cultural deste, Vygotsky desenvolveu a chamada teoria sociocultural. Nesta 

teoria ele propôs entender e explicar a complexidade do desenvolvimento humano. E, ao 

fazê-lo, partiu do princípio de que o indivíduo é um ser racional, que busca, a todo 

momento, compreender os elementos que constituem sua realidade objetiva, atribuindo-

lhes sentidos e significados construídos a partir da vida em sociedade (SOUZA; 

ROSSO, 2011). 

Segundo Vygotsky, a aprendizagem do indivíduo passa do desenvolvimento real 

para o desenvolvimento potencial através do convívio social, porém na passagem do 

que se sabe para o que está aprendendo o indivíduo se encontra em uma zona de 

desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento potencial é a distância entre o 

nível de desenvolvimento real, constituído por funções já consolidadas pelo sujeito, que 

lhe permitem realizar tarefas com autonomia, e o nível de desenvolvimento potencial, 

caracterizado pelas funções que estariam em estágio embrionário e não amadurecidas 

(VYGOTSKY, 1989). 

Porém, como salienta Vygotsky, este processo não se faz sozinho, necessita-se 

de mediação. Vygotsky propõe que a mediação ocorre através da linguagem, isso é, a 

interação entre os indivíduos, advindas de grupos sociais, dão diferentes vozes aos 

mesmos. Na interação com o meio é que o indivíduo se aproveita da linguagem e dos 

objetos físicos disponíveis em sua cultura. Para Vygotsky a linguagem é um signo 

mediador por excelência, por isso confere um papel de destaque no processo de 

desenvolvimento, pois por meio da linguagem o indivíduo pode se apropriar de 

conhecimentos histórico-culturais, de conhecimentos produzidos e também daqueles 

conhecimentos já existentes em seu cotidiano (COELHO; PISONI, 2012). 
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Segundo Mercer et al. (2004), na sala de aula, a linguagem é o principal meio de 

comunicação, a ferramenta que o aluno pode usar para refletir sobre o que pensa e 

compartilhar suas experiências com os demais alunos em relações sociais. 

Diante disso, Evagorou e Osborne (2010) destacam que o professor é a peça 

fundamental para desenvolver o processo da linguagem em sala de aula. Ele deve 

fornecer oportunidades para que os alunos possam se comunicar através da linguagem. 

O professor de ciências é fundamentalmente o ‘professor de uma língua’, sua tarefa é 

educar seus alunos para construir significados a partir de textos da ciência, lendo, 

escrevendo e falando ciência (EVAGOROU; OSBORNE, 2010). No ensino de ciências 

o professor tem a oportunidade de desenvolver as habilidades dos alunos para pensar de 

forma crítica, examinando os seus argumentos e dos outros perante as diferentes 

evidências (EVAGOROU; OSBORNE, 2010). 

Com isso vemos que a construção de ideias e significados dentro da sala de aula 

de ciências não é um processo simples, e que o papel do professor e das relações sociais 

que se formam nela são extremamente importantes. Mediante o que foi exposto, é 

ingênuo pensar que o aluno altera sua visão sobre o mundo e absorve o conhecimento 

como resultado da transmissão direta de definições formais ou da simples passagem do 

conhecimento do professor para os alunos e entre eles próprios. Isto pode justificar o 

fato de os professores de ciências perceberem que mesmo após a instrução formal de 

ciências, da exposição clara dos conceitos, os alunos ainda não apresentam clareza das 

ideias científicas ou apresentam concepções muito distantes destas. Se o aluno não tiver 

a oportunidade de falar sobre suas ideias, de explicitar o seu pensamento e torná-lo 

público aos pares, ele pode, por exemplo, em avaliações de sala de aula, apresentar 

conhecimento muito discrepante do científico, mas que para ele seja consistente. A 

relação do aluno com a aprendizagem científica exige, portanto, um esforço e um 

cuidado de tornar algo que faz parte do âmbito social do aluno em um conhecimento 

cientifico (como o caso da fotossíntese e outros temas de ciências, tais como soluções, 

força, movimento, energia).  

Nessa perspectiva, segundo Lemke (1990), aprender ciências é aprender a falar 

ciências. O autor defende que o ato de aprender ciências significa aprender a se 

comunicar na linguagem da ciência utilizando desta linguagem própria, na leitura e na 

escrita. Nesse contexto, o autor aponta que a linguagem científica não é diferente 
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somente pelo seu conteúdo específico e por sua estrutura, mas também, pelo o que ele 

chama de “estilo”. Mortimer e Scott (2002) também sinalizam que o ensino de ciências 

se dá nessa direção, ao considerarem que aprender ciências envolve uma enculturação 

científica, o que implica a apropriação da linguagem científica. 

Portanto, Lemke (1990), assim como Vygotsky (1989), entendem que as funções 

superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da 

linguagem. Para Lemke (1990), a linguagem (verbal e não verbal) é um recurso que 

possibilita o aluno construir tais significados.  

Mortimer et al. (1998) consideram que a aprendizagem científica é inseparável 

da linguagem científica. A interação social possibilita ao indivíduo a internalização do 

processo de significação. Os significados são vistos como polissêmicos e polifônicos 

(MORTIMER; SCOTT, 2002). No primeiro caso, possuem mais de um significado. No 

segundo caso, podem ser apresentados em diferentes vozes na sala de aula, o que 

caracteriza um discurso dialógico no ensino de ciências. 

Lemke (1990) considera que os significados vão sendo construídos na mente 

humana a partir de relações sociais, e não apenas pela observação e/ou interpretações 

individuais. Desse modo, diversas pessoas, a partir de suas experiências individuais, 

podem ‘ver’ ou ‘interpretar’ o mesmo objeto de formas diferentes (VIANNA, 2003). 

Tal consideração justifica o fato dos significados serem polissêmicos. 

Com isso, para que haja a relação da linguagem e a construção de significados, o 

processo de aprendizagem científica deve ser centrado no discurso e na interação dos 

alunos nas salas de aula de ciências, sendo eles protagonistas desse processo, ao 

contrário do que vemos em muitas aulas de ciências, no qual predomina o discurso do 

professor, detentor das verdades científicas (DRIVER et al., 2000). Não 

desconsideramos o papel do professor como porta voz das ideias cientificas em sala de 

aula e mediador da negociação e construção dos significados (MORTIMER; SCOTT, 

2002). Além de ser uma figura importante que apresenta o que é aceito como científico 

na comunidade científica, a partir do discurso de autoridade (MORTIMER; SCOTT, 

2002). Todavia, segundo Henderson et al., (2018), para que a dialogia possa estar 

presente nas salas de aula de ciências, é preciso abandonar a visão de conhecimento 

científico absoluto e incontestável e adotar uma postura mais crítica e reflexiva sobre o 

mesmo. Dessa forma, as salas de aulas podem se tornar um espaço no qual as incertezas, 
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questionamentos e críticas são bem-vindas e não ignoradas, sendo direcionadas às ideias 

e não às pessoas que as apresentam. 

Perante estas definições, consideramos que aprender ciências demanda algumas 

estratégias fundamentadas na linguagem, pois assim como Lemke (1990), entendemos 

que aprender ciências requer um processo social de estreita relação entre a linguagem e 

a aprendizagem de conceitos científicos. Nesse sentido, nessa pesquisa buscamos 

ressaltar a interação social do aluno na sala de aula de ciências visando a negociação e 

construção de significados sobre fotossíntese, a partir da análise dos episódios 

selecionados no desenvolvimento de uma sequência didática. Especial destaque é dado a 

argumentação em função de sua centralidade no discurso visando a aprendizagem de 

ciências (JIMENEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008; DRIVER, et al., 2000). 

Julgamos o processo argumentativo como importante para auxiliar na construção 

de significados dos alunos na sala de aula de ciências, pois a argumentação é uma forma 

específica de discurso. A partir da argumentação os alunos podem elaborar alegações 

que são suportadas por evidências. A argumentação é um processo social e linguístico, 

em que indivíduos cooperantes tentam entrar em consenso e ajustar suas interpretações 

verbalmente apresentando uma lógica de suas ações (PATRONIS et al., 1999). De 

acordo com Duschl (1990); Holton e Brush (1996), a argumentação também faz parte da 

prática científica de avaliar, refinar e estabelecer novas concepções. 

Evagorou e Osborne (2010) salientam que sem a argumentação nas salas de aula 

de ciências os alunos não têm oportunidades de raciocinar por si mesmos, examinar 

seus próprios equívocos e, mais importante, discutir ideias. A argumentação nas salas de 

aula de ciências é, portanto, uma forma de desenvolver o papel da linguagem na 

aprendizagem, pois como definido por Lemke (1990), o único meio de melhorar o 

conhecimento dos alunos em ciências seria dar-lhes mais oportunidades de usar a 

linguagem em um contexto social nas salas de aula de ciências. 

Portanto, nessa dissertação consideramos que ensinar e aprender ciências estão 

intimamente relacionados ao processo social de construção de significados, sendo que 

esta construção pode ser favorecida pela linguagem em sala de aula em um processo 

argumentativo. Consideramos a importância da argumentação para dar voz aos 

diferentes alunos e fazer com que o professor seja um mediador deste processo. Isso 

favorece a extinção da ideia de que o professor é um transmissor de conhecimento e o 
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aluno é um mero receptor, sanando a percepção que muitos têm sobre um conhecimento 

absoluto e inquestionável.  

2.2. A Argumentação 

A argumentação, por sua natureza interdisciplinar, pode ser caracterizada de 

distintas formas a partir do olhar proporcionado por diferentes disciplinas que estudam 

o pensamento e a linguagem, como a filosofia, psicologia e comunicação. Nesta 

dissertação daremos destaque a argumentação no campo da filosofia em função da 

importância das ideias da lógica informal para entender no que consiste um argumento 

(TOULMIN, 1958); e no campo da psicologia cognitiva, devido o pioneirismo na 

caracterização das habilidades argumentativas pela autora Deanna Kuhn (1991), 

possibilitando o entendimento mais completo da argumentação. A escolha pelos autores 

tem relação com a relevância de suas ideias para o campo do Ensino de Ciências, pois 

proporcionaram a base teórica para muitas investigações desenvolvidas neste campo do 

conhecimento. No campo do Ensino de Ciências nos fundamentamos, principalmente, 

nas ideias da autora Jiménez-Aleixandre (e seus colaboradores) para compreensão dos 

objetivos da argumentação no ensino e na aprendizagem de ciências. No campo 

nacional dialogamos com os trabalhos produzidos pela orientadora (e seus 

colaboradores) para melhor compreender o papel da argumentação no ensino de e sobre 

ciências e pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal 

de Minas Gerais, cujas ideias sobre argumentação e práticas epistêmicas tornaram-se 

fundamentais para o desenvolvimento teórico-metodológico dessa pesquisa. 

Destacamos que o enfoque desta seção é na argumentação relacionada aos temas 

científicos. Reconhecemos que amplíssima discussão poderia ser feita para o caso das 

questões sóciocientíficas, mas que isto estaria fora do escopo desta dissertação em 

função dos seus objetivos de investigação. 

2.2. A Argumentação e a Filosofia 

A argumentação pode ter sua origem associada à epistemologia – um ramo da 

filosofia cujo foco é estudar questões relacionadas ao que é conhecimento científico e 

como distingui-lo de outros tipos de conhecimentos. Filósofos como Platão, Sócrates e 

Aristóteles deram origem as ideais de livre comunicação e às questões práticas 
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relacionadas com o que se considerava uma boa argumentação. O trabalho de 

Aristóteles foi um dos que mais se destacou, pois suas ideias se relacionavam à 

emergência do governo democrático, aos ideais de livre comunicação (MENDONÇA, 

2011). 

Pensando-se no campo da filosofia, a argumentação pode ser pensada, 

sinteticamente, de três formas diferentes: (i) retórica (o processo de produção de 

argumento); (ii) dialética (o procedimento no qual ocorre a argumentação); e (iii) lógica 

(o argumento enquanto produto) (WENZEL, 1990).  

Wenzel (1990) faz uma síntese dessas três diferentes formas de se pensar a 

argumentação. Na perspectiva retórica os argumentos podem auxiliar a solucionar 

problemas e tomar decisões. Na argumentação o ‘bom argumento’ é aquele cujo 

objetivo consiste no processo de resolução de conflitos. De maneira geral, a principal 

intencionalidade da perspectiva retórica é a persuasão, utilizada como uma estratégia de 

comunicação que visa convencer um sujeito ou diferentes sujeitos a aceitar uma ideia. 

Na forma dialética de pensar a argumentação, um ‘bom argumento’ consiste na 

organização e sistematização das diferentes ideias, por exemplo, em debates e 

discussões, com a finalidade de desenvolver as melhores decisões possíveis (Wenzel, 

1990). 

Por fim, a perspectiva lógica, considera que um ‘bom argumento’ é uma 

estrutura constituída de afirmativas suportadas por razões suficientes e relevantes 

(WENZEL, 1990). Segundo o autor, as teorias que foram desenvolvidas para cada 

perspectiva se relacionam com os interesses para os quais cada uma se dirige (processo, 

procedimento e produto da argumentação). 

Aristóteles estava afiliado ao que chamamos de lógica formal – disciplina que 

estuda os aspetos lógicos da argumentação (CORREA, 2011). A lógica formal na 

argumentação pode ser pensada a partir do uso de silogismos. Os silogismos 

constituem-se de declarações com duas premissas e uma conclusão (Kuhn, 1991). As 

premissas são classificadas em maior e menor, sendo que a diferenciação delas está 

relacionada ao predicado: a premissa maior é aquela que contém o predicado da 

conclusão, enquanto a menor não o possui (VAN EEMEREN et al., 1996). Como 

exemplo: Todos os mamíferos possuem glândulas mamárias (premissa maior). Todos os 

humanos são mamíferos (premissa menor). Portanto, todos os humanos possuem 
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glândulas mamárias (conclusão). Deste modo, a partir dos silogismos se constrói uma 

dedução, o que origina um argumento lógico. 

Até meados do século XX, a lógica formal era considerada para os filósofos um 

modelo de pensamento científico dedutivo (KUHN, 1991). Porém, já nessa época, 

várias críticas foram enunciadas com relação a filiação da argumentação ao domínio da 

lógica formal (TOULMIN, 1958; WENZEL, 1990; KUHN, 1991, VAN EEMEREN et. 

al., 1996). Influenciado pelos estudos da filosofia de Ludwing Wittgenstein 

(principalmente aqueles relacionados ao significados e uso da linguagem), Sthefen E. 

Toulmin foi um dos críticos a essa associação e um dos principais representantes do 

estudo da argumentação na perspectiva da lógica informal (LIMA-TAVARES, 2009). 

Toulmin compreende que a lógica formal não é satisfatória para sistematizar 

muitos dos argumentos do discurso de diversos campos do saber e em nossa 

comunicação cotidiana, sendo uma forma de sistematização do pensamento mais 

adequada ao domínio da matemática (TOULMIN, 1958). O autor passou a questionar 

até que ponto a lógica pode ser uma ciência formal e, ainda assim, ter a possibilidade de 

ser aplicada na avaliação crítica de argumentos que efetivamente são utilizados no dia a 

dia (Toulmin, 2006). Por fim, Toulmin sugeriu a lógica da jurisprudência – o estudo da 

argumentação como um discurso racional – rompendo com a lógica formal e 

introduzindo o que chamamos de lógica informal (Toulmin, 1958). A lógica informal 

tem como marco o desenvolvimento de procedimentos para análise, interpretação, 

avaliação, crítica e construção da argumentação no discurso cotidiano (MENDONÇA, 

2011). 

Em 1958, no livro “Os usos do argumento”, Toulmin propôs uma estrutura para 

os argumentos que rompia com o campo tradicional da lógica formal e se focava no 

estudo de como as pessoas argumentam em situações corriqueiras. Esta estrutura é 

conhecida como Esquema de Argumento de Toulmin (Toulmin’s Argument Pattern 

(TAP)). Toulmin (2003) afirma que ao elaborar o Esquema de Argumento tinha o 

intuito de criticar a ideia de muitos filósofos de que qualquer argumento significativo 

deveria ser expresso em padrões formais. O autor ainda alertou contra os riscos desse 

tipo de raciocínio, devido à pretensão de se basear em universalidades que nem sempre 

se encontram presentes na proposição maior ou geral (MENDONÇA, 2011). Como 
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exemplo: O mar contém água e sal. O biscoito é de água e sal. Portanto, o mar é de 

biscoito.  

No Esquema, o autor buscava expor o argumento de maneira completa e 

explícita, subdivida em elementos principais de um argumento. Segundo Toulmin 

(1958), um argumento pode ser entendido como uma afirmativa acompanhada de sua 

justificativa. Com isso, o seu esquema foi produzido com a distinção entre os diferentes 

componentes que constituem um argumento. 

Existem dois esquemas definidos por Toulmin, um básico e um completo. O 

Esquema básico do argumento proposto por Toulmin (2006) apresenta três elementos 

do argumento: as conclusões (C); os dados (D) e as garantias (W)1. Segundo Toulmin 

(1958), as conclusões são processos de desfecho e finalização de uma ideia; os dados 

correspondem aos fatos, aos quais recorremos para fundamentar as conclusões; e as 

garantias fundamentam a conclusão a partir dos dados, ou seja, elas servem como 

pontes que autorizam a passagem dos dados às conclusões (Toulmin, 2006). Podemos 

pensar nas garantias como sendo as justificativas que ancoram a conclusão baseada nos 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  No Esquema Completo de Argumento de Toulmin, encontramos três novos 

elementos, elevando a completude do argumento, são eles: o qualificador modal (Q), os 

apoios às garantias (B) e a refutação (R) (TOULMIN, 2006). Os qualificadores modais 

são especificações necessárias para que uma determinada garantia seja válida, pois eles 

                                                 
1
W se refere a Warrant da língua inglesa, que traduzimos em língua portuguesa como garantia. 

 

Então 

Dados (D) Conclusão (C) 

 

Garantia (W) 

Uma 

vez que 

Figura 1. Esquema Básico de Argumento de Toumin (Toulmin, 2006) 
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expressam condições que supõem uma veracidade dos dados, como o seu grau de 

certeza (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Já os apoios às garantias são alegações que 

podem dar suporte às garantias, denominada, no inglês, por backing ou conhecimento 

básico. Este conhecimento básico pode ser um subsídio fundamentado em alguma 

autoridade, uma lei jurídica ou científica, por exemplo, que fundamenta a justificativa 

(SÁ et. al., 2014). E por fim, a refutação pode ser usada para invalidar uma conclusão 

ou a garantia apresentada para aquela conclusão. 

 

   

   

Toulmin caracteriza o Esquema do Argumento Completo como uma estrutura 

anatômica e fisiológica quando a validade do argumento tende a ser estabelecida ou 

refutada (TOULMIN, 1958). Desta forma, o autor faz uma analogia do esquema do 

argumento a um organismo, sendo que o esquema mais robusto do argumento seria a 

estrutura anatômica e o esquema mais refinado seria a estrutura fisiológica (TOULMIN, 

1958). 

O Esquema de Argumento de Toulmin foi destinado, inicialmente, a esfera do 

direito. Ele impactou a Educação, principalmente no Ensino de Ciências, devido a 

usabilidade ou adaptabilidade do esquema para análise de situações de ensino e 

aprendizagem de ciências (por exemplo, CAPECCHI; CARVALHO, 2000; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; BUGALLO RODRÍGUEZ; DUSCHL, 2000; BELL; LINN, 2002; SÁ, 

Figura 2. Esquema Completo de Argumento de Toulmin (Toulmin, 2006) 
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2014; QUEIROZ, 2007; NASCIMENTO; VIEIRA, 2008; ERDURAN; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2008; KONSTANTINIDOU; CERVERÓ; CASTELLS, 2010; 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). O autor também tem suas ideias destacadas no 

âmbito da Psicologia Cognitiva, principalmente, com os trabalhos de Kuhn (1991, 

1993). 

2.3. A Argumentação e a Psicologia Cognitiva 

Atrelada a Psicologia Cognitiva, Kuhn (1991) realizou uma pesquisa2 com o 

intuito de estudar as habilidades argumentativas no contexto do raciocínio informal. Sua 

amostra totalizou 160 pessoas de diferentes faixas etárias e distintos níveis de 

escolaridade. Estas pessoas foram entrevistadas e estimuladas a formular argumentos a 

partir de questões problema, sendo elas sobre as causas do: (i) fracasso escolar; (ii) 

retorno de ex-presidiários ao crime; (iii) desemprego. Como pode-se perceber, as 

questões giravam em torno de problemas comuns em algumas sociedades.  

Durante as entrevistas, as pessoas deveriam apontar e justificar com base em 

evidências qual era a principal causa daquele problema social. Para analisar o uso de 

evidências, a autora distinguiu dois tipos: (i) evidência genuína e (ii) pseudoevidência. 

A evidência genuína difere da teoria causal (o que causa determinado evento), mas é 

coerente com ela. Ela pode ser de diferentes tipos, sendo que o principal é a covariação, 

que é quando há alguma dependência entre a causa antecedente e o resultado (Ibraim et 

al., 2012). Podemos citar, como exemplo, o tema retorno ao crime:  

 

Pergunta: “Se você estivesse tentando convencer alguém de que 

sua opinião é correta, que evidência você daria para tentar 

mostrar isso?” 

Resposta: “Você provavelmente poderia fazer uma pesquisa e 

descobrir a porcentagem de pessoas que conseguem emprego 

que foram condenadas. Tenho certeza que é muito baixa.” 

(KUHN, 1991, p. 47; grifo nosso) 

 

Neste exemplo, Kuhn (1991) classifica que o argumento proposto pelo 

entrevistado é coerente, uma vez que ele demonstrou um raciocínio de covariação para 

fundamentar a causa. Portanto trata-se de uma evidência genuína de covariação. 

                                                 
2 Esta pesquisa deu origem ao livro “The skills of argument” (Kuhn, 1991). 
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A pseudoêvidencia é uma descrição simples e geral sobre como o fenômeno em 

questão ocorre, podendo ser narrado na forma de um roteiro ou de uma sequência de 

eventos (KUHN, 1991). Ou seja, a pseudoevidência pode ser entendida como um relato 

de experiência ou como um exemplo trazido ao discurso pelo orador (Ibraim et al., 

2012). O exemplo apresentado a seguir permite compreender melhor a pseudoevidência. 

 

Pergunta: “Por que você acha que esta é a causa principal?” 

Resposta: “Porque eu já vi isso acontecer próximo a mim. Eu 

tive amigos que falharam. Eles foram tão pressionados a fazer 

tudo de forma tão correta que cansaram cedo e ficaram 

preguiçosos e só queriam sair com os colegas.” (KUHN, 1991, 

p. 66; grifo nosso) 

 

Este exemplo foi extraído de uma resposta de um entrevistado sobre o tema 

fracasso escolar. Nele podemos observar nitidamente que o sujeito relatou uma 

experiência própria, ou seja, algo extraído do seu cotidiano, que não conseguia provar 

como a causa citada poderia ser utilizada para explicar o problema. 

A partir da análise das respostas dos entrevistados, Kuhn (1991), considerou a 

análise das habilidades argumentativas inerentes ao ato de argumentar, sendo elas: (i) 

identificar, interpretar e utilizar evidências; (ii) elaborar argumentos; (iii) elaborar 

teorias alternativas; (iv) contra argumentar; (v) refutar. 

É importante destacar como primeira habilidade argumentativa identificar, 

interpretar e utilizar evidências para compreender melhor as demais habilidades. As 

evidências permitem distinguir as conclusões sustentadas em dados científicos, de 

autoridade ou de uma lei, daquelas que são meras opiniões (KUHN, 1991). A 

capacidade de lidar com evidências se mostra fundamental para desenvolvimento do 

pensamento crítico, uma vez que evita a aceitação do discurso de autoridade de forma 

pouco crítica ou fundamentada (MENDONÇA; IBRAIM, in prelo). 

A habilidade de elaborar argumentos está relacionada à capacidade de extrair 

dados que terão o papel de evidências para formular justificativas que finalizem uma 

conclusão. Portanto, entendemos que a habilidade de elaborar argumentos extrapola o 

fato de expor um ponto de vista sobre determinada situação (MENDONÇA; IBRAIM, 

in prelo). Kuhn (1991) afirma que a justificativa se encontra no centro de um raciocínio 

argumentativo, mas são as evidências que as sustentam.  
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A habilidade de elaborar teorias alternativas relaciona-se à capacidade de um 

indivíduo imaginar uma teoria diferente partindo-se de um mesmo conjunto de dados 

(KUHN, 1991). Sendo assim, as teorias alternativas são aquelas apontadas pelo sujeito 

quando ele apresenta outra possibilidade para determinada situação, que difere da teoria 

dita inicialmente, mas se enquadra na solução da mesma situação problema.  

A habilidade de contra argumentar está relacionada à ação do sujeito imaginar 

situações que poderiam falsificar suas teorias iniciais e até mesmo conhecimentos 

prévios (Kuhn, 1991), de forma a analisar as evidências a partir de um outro ponto de 

vista. Com isso, contra argumentar é o ato de formular um argumento que expressa em 

que aspecto o argumento pessoal é falho ou pode ser falsificado a partir das evidências 

(IBRAIM et al., 2012). 

Por fim, caracterizamos a habilidade de refutar. Kuhn (1991) identifica o ato de 

refutar como a habilidade que um indivíduo tem para apontar, a partir de suas ideias, 

que uma teoria é mais correta que outra já formulada por outro indivíduo, e que esta 

seria mais válida na solução do problema discutido. Ou mesmo a refutar uma teoria 

alternativa ou contra argumento a partir da ponderação das evidências.  

Uma possiblidade é imaginar isto ocorrendo no pensamento da seguinte forma: a 

partir de dados o sujeito busca um suporte para um argumento para tentar dar uma causa 

ou resolução a um problema; ele pode avaliar os dados de forma distinta e elaborar um 

argumento alternativo ao inicial; pode ainda analisar os dados iniciais de forma distinta 

com o uso de outros modelos teóricos e perceber em que ponto o argumento inicial é 

falho (contra argumento), resultando em refutá-lo ou ainda refutar um argumento 

alternativo. 

Kuhn (1991) também realizou distinções entre a argumentação interna e a 

argumentação social. Segundo a autora, a argumentação interna seria uma atividade 

individual, um processo de raciocínio que envolve a exposição do argumento do 

indivíduo a partir das suas ideias que levam em conta ou supõe a posição de um 

possível interlocutor. Em outros palavras, é o processo mental de ponderação de 

possíveis reações de outros sujeitos e a exposição do posicionamento pessoal frente a 

isto. A argumentação social é aquela que ocorre entre duas ou mais pessoas que 

possuem pontos de vista conflitantes e os discutem com a intencionalidade de formular 
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uma conclusão válida (KUHN, 1991). A argumentação social também foi intitulada pela 

autora como dialógica, enquanto a argumentação interna como retórica. 

Podemos, portanto, caracterizar o argumento como um produto e argumentação 

como um processo. O argumento pode ser individual, produzido por uma única pessoa, 

por exemplo, em informes escritos individuais, porém, ele apresenta um caráter social, 

visto que pode levar em conta situações que ocorrem no âmbito social para ponderar os 

prós e contras de perspectivas alternativas (KUHN, 1993). Ou ser produto de 

colaboração, ser construído por várias pessoas, como se documenta em distintos estudos 

sobre argumentação nas aulas de ciências (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; PEREIRO-

MUÑOZ, 2002).  

Apesar da análise das habilidades dos sujeitos situações de entrevista individual, 

sem discussão com outros pares, podemos extrapolar as ideias da autora para o âmbito 

social estudando como ocorre a argumentação de forma mais dinâmica nos processos de 

construção do conhecimento. Desse forma, as definições de Kuhn foram importantes 

para a área de Educação, na pesquisa em argumentação, principalmente no Ensino de 

Ciências (por exemplo, ZOHAR; NEMET, 2002; OSBORNE; ERDURAN; SIMON, 

2004; ERDURAN, 2007; ERDURAN; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; OTERO; SANTAMARIA; MAURIZ, 2009; ERDURAN; 

VILLAMANAN, 2009; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010; CORREA, 2011; IBRAIM, 

2012; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015), pois foram um marco importante 

para compreender como se dá o pensamento argumentativo e o papel central das 

evidências no raciocínio informal. Diferentes trabalhos se basearam nessas definições 

das habilidades, especialmente na argumentação social, ou dialógica, recorrentes nas 

salas de aula de ciências. 

2.4. A Argumentação e o Ensino de Ciências 

Jiménez-Aleixandre (2010) defende que o ato de argumentar nas salas de aula de 

ciências consiste em avaliar os enunciados com base em evidências. Para a autora, 

argumentar é reconhecer que as conclusões e as afirmativas científicas devem estar 

justificadas, isto é, serem sustentadas por evidências (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2010). Assim, percebemos que a autora dá centralidade às evidências no Ensino de 

Ciências não dogmático ou autoritário.  
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Para entendermos o posicionamento da autora sobre argumentação devemos 

definir alguns elementos do argumento no Ensino de Ciências e algumas ações que 

decorrem dele, como por exemplo: os enunciados, os dados, as evidências, a conclusão 

e a persuasão. 

Em suma, a partir dos Esquemas de Argumento de Toulmin podemos definir que 

o argumento é composto por três elementos básicos: conclusão, evidências e 

justificativa (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Inicialmente, partimos de uma 

afirmativa ou hipótese a ser defendida ou analisada. A partir da análise dos dados, a 

afirmativa pode adquirir o status de conclusão, que consiste na definição de um 

posicionamento perante as evidências. Todavia, este posicionamento pode ser refutado a 

partir da análise das evidências de outra maneira ou do uso de novas evidências. As 

evidências, portanto, são usadas para apoiar ou refutar uma afirmativa, e podem advir de 

informações, fatos, observações, experimentos, etc. A justificativa é o elemento que 

conecta as evidências a uma conclusão (MENDONÇA; IBRAIM, in prelo). Esses três 

elementos principais do argumento devem ser buscados em todos os contextos, sendo 

importantes para caracterizar um argumento sólido, desta forma, foram denominados 

por Toulmin (1958) como termos campo-independentes. 

Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015) salientam que, além da evidência, a 

persuasão é outro elemento importante no processo argumentativo. Persuadir uma 

audiência é convencer um público crítico a partir da apresentação de fundamentos e 

razões para subsidiar o argumento e invalidar uma posição contrária. Segundo os 

autores, o processo de convencimento pode surgir a partir de um contraste de posições 

entre sujeitos que apresentam pontos de vista distintos ou mesmo na discussão da 

viabilidade de se adotar um ponto de vista específico.  

Jiménez-Aleixandre (2010) considera o ato de persuadir como um processo 

social que visa convencer uma audiência. Porém, estudos como o de Berland e Reiser 

(2009), enfatizam a pouca interação dos alunos com o ato de persuadir, visto que as 

interações mais frequentes em uma sala de aula de ciências assumem a forma de 

perguntas, respostas e avaliação. Isso ocorre, pois, muitas vezes, nos deparamos com 

uma educação filiada a traços canônicos3, no qual os alunos têm pouca participação no 

                                                 
3Ensino derivado da Igreja Católica Romana, em que os alunos são dispostos em fileiras e só o 

professor têm a voz dentro de sala de aula (adaptado de Leitão, 2014). 
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discurso epistêmico de sala de aula. Portanto, não percebem que eles podem convencer 

a si, seus pares e o professor sobre seus pensamentos, pois este papel é geralmente 

atribuído ao professor, enquanto os alunos têm apenas que fornecer as respostas prontas 

e certas para ele, sem se preocuparem com as fontes que embasam o conhecimento.  

Após a caracterização da argumentação e do argumento pensando-se no Ensino 

das Ciências, apresentamos as ideias de Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008) e 

Jiménez-Aleixandre (2010) sobre as diferentes contribuições da argumentação nas salas 

de aula de ciências e consequentemente no Ensino de Ciências. As autoras agrupam 

essas contribuições em objetivos distintos. Alguns destes objetivos são de natureza 

transversal, enquanto outros estão especificamente relacionados com a aprendizagem e 

o ensino de ciências; ou seja, há alguns que são importantes para todas as áreas, embora 

os estudos sobre argumentação tenham sido mais numerosos no campo do Ensino de 

Ciências.  

O primeiro deles está relacionado à melhora dos processos de aprendizagem, ou 

seja, caracterizam que a argumentação contribui no ato de aprender ciências. O segundo 

está relacionado à formação de uma cidadania responsável, fazendo com que o sujeito 

seja capaz de participar de decisões sociais por meio do exercício do pensamento crítico 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). E o último relaciona-se ao desenvolvimento de 

competências relacionadas às formas de trabalho da comunidade científica, com o 

desenvolvimento de ideias sobre a natureza da ciência que fazem jus à sua 

complexidade, às vezes denominada cultura científica. A seguir discorremos mais 

detalhadamente sobre esses objetivos. 

A competência de aprender a aprender implica na capacidade de continuar se 

instruindo ao longo da vida de maneira cada vez mais eficaz e autônoma (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010). A partir dessa competência o aluno pode analisar mais 

efetivamente perspectivas alternativas, o que pode auxiliá-lo a garantir uma melhor 

aprendizagem. Na argumentação, os processos de pensamento e de raciocínio tornam-se 

explícitos, para isso, os alunos precisam apoiar suas afirmativas em evidências e avaliar 

distintos posicionamentos (ERDURAN; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008).  Portanto, a 

competência de aprender a aprender pode ser uma ação individual refletida pela relação 

social dentro de sala de aula.  



Movimentos Epistêmicos, Práticas Epistêmicas e Argumentação: Análise da Construção de 

Significados no contexto de desenvolvimento de uma Sequência Didática sobre Fotossíntese 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

 

23 

 

Na relação social de sala de aula, os pares são engajados a adquirir novas 

informações sobre o problema em questão, discutindo sobre ele, também são expostos a 

uma multiplicidade de ideias e encorajados a explorá-las com o intuito de verificar a 

validade de cada uma. Isso significa que eles são estimulados a considerar as objeções 

às suas teorias pessoais, entender diferentes posições e formular oposições e teorias 

alternativas (MENDONÇA, 2011). Com isso, a argumentação contribui a aprender a 

falar ciências, aprendendo a discutir, a ouvir e a distinguir diferentes vozes e pontos de 

vista na sala de aula. Também auxilia no ato de aprender a escrever ciências, 

aprendendo a interpretar os significados de textos científicos de distintas formas, 

incluindo notícias de imprensa e textos de divulgação (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2010). Nesta perspectiva, o ensino de ciências deixa de ser visto como uma transmissão 

de conhecimentos, entre o professor e o aluno, e passa a dar abertura para diferentes 

vozes e para a discussão dos posicionamentos opostos que levam à elaboração e 

aceitação de determinado conhecimento (DUSCHL; OSBORNE, 2002). 

Jiménez-Aleixandre (2010) faz uma distinção sobre o que é aprender a aprender 

e o aprendizado de maneira manual. Para a autora quando os alunos estão engajados em 

atividades que favoreçam o ato de aprender a aprender eles não reproduzem processos 

cognitivos, científicos e ações realizadas pelos professores ou pelos colegas. Assim, os 

alunos conseguem desenvolver ideias e as aulas de ciências ganham maior interação, 

desfazendo o cenário de transmissão de conhecimento para o de construção de 

conhecimento. Em contrapartida, no aprendizado de maneira manual, que é mais 

comum nas salas de aula de ciências atuais, ocorrem transmissões de conteúdo do 

professor para o aluno, sem que haja engajamento cognitivo e discursivo deste aluno 

sobre o tema ensinado. 

Aprender a aprender também está relacionado com a ação de construir e avaliar 

justificativas baseadas em evidências. A avaliação do conhecimento com base em 

evidências é um aspecto essencial do trabalho científico, sendo importante tornar 

explícito este processo em alguns casos nas salas de aula (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 

2010). Podemos citar, como exemplo, nas atividades investigativas, as quais são 

fornecidos dados e/ou evidências que possibilitam os alunos exercitarem um modo de 

pensar e realizar explicações de uma maneira própria da ciência (MEDEIROS; 

MOTOKANE, 2016).  
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Na Ciência e no Ensino de Ciências as evidências se tornam importantes porque 

são utilizadas para a avaliação e a construção de explicações, possibilitam a escolha de 

teorias, modelos e explicações em sala de aula, ou seja, podem atuar como árbitros 

cognitivos na ciência, uma vez que se passa a raciocinar com evidências e não apenas 

apelando a uma figura de autoridade (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). 

Sendo assim, a ação de aprender a aprender está relacionada com o 

desenvolvimento da alfabetização científica. A alfabetização científica é um processo 

que habilita os alunos a terem uma visão crítica frente aos aspectos científicos presentes 

no cotidiano (SASSERON; CARVALHO, 2008). Para isso, faz-se necessário uma 

compreensão por parte dos alunos do papel da ciência na sociedade, na política, na 

economia, bem como os critérios envolvidos na produção e na construção do 

conhecimento científico (MEDEIROS; MOTOKANE, 2016). 

A argumentação pode favorecer no desenvolvimento do pensamento crítico. 

Erduran e Jiménez-Aleixandre (2008) entendem por pensamento crítico a capacidade de 

desenvolver uma opinião independente, adquirindo a facilidade de refletir sobre a 

realidade e participar dela. Kuhn (1993) considera o pensamento crítico como um 

argumento raciocinado, sustentado pela avaliação das evidências. Mendonça e Ibraim 

(2019) consideram que o pensamento crítico pode contribuir na capacidade de um 

sujeito distinguir afirmativas baseadas em evidências de meras opiniões e de diferenciar 

afirmativas baseadas em conhecimento científico de apenas crenças. 

O pensamento crítico pode ser sustentado e fundamentado pelas discussões em 

pares, o que pode ser uma conduta frequente nas salas de aula de ciências. Apesar deste 

objetivo, muitos professores conduzem as discussões em sala de aula de forma 

distorcida (RATHS et al., 1977), limitando-se a ouvir as opiniões dos alunos, sem lhes 

dar orientações que efetivamente corroborem com a capacidade de desenvolver o 

pensamento crítico. O que muitas vezes se observa é uma discussão em que cada um 

tenta impor o próprio ponto de vista, sem atentar nos juízos alheios e sem apoio as 

evidências que podem sustentar seu ponto de vista. 

A argumentação contribui especificamente com objetivos relacionados com a 

participação em práticas científicas e com o desenvolvimento de ideias sobre a natureza 

da ciência, sobre as formas de trabalhar na comunidade científica, no qual se denomina 

a cultura científica (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Participar de atividades de 
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argumentação na sala de aula ajuda a desenvolver uma imagem de trabalho científico 

que inclua tanto os processos de produção como os de avaliação e comunicação de 

conhecimentos (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008). As atividades 

relacionadas com a argumentação e com o uso de evidências ajudam a mostrar que o 

conhecimento não é algo fixo e imutável, mas que tem uma natureza provisória, na 

medida em que algumas ideias podem ser substituídas por outras, e que essas ideias são 

avaliadas de acordo com evidências disponíveis a cada momento científico e que os 

mesmos dados e evidências podem ser interpretados de diferentes maneiras.  

Perante esses aspectos, pode-se definir que a argumentação possui um potencial 

único, se comparada a outros tipos de discurso nas salas de aula de ciências. Essa 

diferenciação se dá pelo processo que favorece os alunos repensarem a visão de mundo 

que trazem para a sala de aula a partir dos seus conhecimentos prévios (Chiaro e Leitão, 

2005). Após essas perspectivas, destacamos a relevância da argumentação em nossa 

pesquisa, caracterizando, assim como Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015), que a 

argumentação no ensino e na aprendizagem de ciências pode iluminar a forma como os 

alunos se apropriam das diferentes maneiras de trabalhar e aprender ciências.  

2.5. A Argumentação e a Linguagem Científica 

A relevância da linguagem na construção do conhecimento já fora evidenciada 

por Vygotsky (1978). A linguagem está associada a diferentes linhas de investigação na 

Educação. Alguns trabalhos mais intimamente ligados ao construtivismo social de 

Vygotsky (1988) (como por exemplo, BRUNER, 1966; OSBORNE; DILLON, 2010), 

sugerem que as ideias dos alunos são construídas em ambientes sociais e principalmente 

por meio da linguagem.  

Perante o construtivismo, cada sujeito cria explicações do que conhece, desta 

forma, ele define seu entendimento sobre o mundo, não havendo, assim, uma resposta 

certa, ou um fato absoluto; ou seja, os alunos são livres para usar a linguagem. Essa 

interpretação se distancia da definição de Método Científico, que recebeu críticas com o 

argumento de que o conhecimento, em especial o conhecimento científico, baseia-se em 

constatações e repetidas observações de fenômenos que levam a fatos objetivos 

(OSBORNE, 1996). Com base em tal visão, a linguagem teria papel pouco importante 

na ciência, porque os dados falariam por si mesmos. Ao contrário, na perspectiva sócio 
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construtivista, a linguagem torna-se fundamental para discussão dos dados, pois os 

mesmos são vistos a partir de distintas lentes teóricas; ou seja, as explicações são 

negociadas (JIMENÉZ-ALEIXANDRE, 2010). 

A linguagem científica tem características próprias. Elas não foram criadas em 

um dado momento na história da ciência, ao contrário, a linguagem científica foi sendo 

estabelecida ao longo do desenvolvimento científico, como forma de registrar e ampliar 

o conhecimento. As características próprias da linguagem científica, muitas vezes, 

tornam-na estranha e difícil para os alunos em comparação com a linguagem cotidiana, 

ou linguagem comum. Na linguagem comum predominam narrativas que relatam 

sequências lineares de eventos, enquanto a linguagem científica neutraliza os processos, 

transformando-os em grupos nominais que são ligados por verbos que exprimem 

relações entre esses processos (MORTIMER et al., 1998). A linguagem científica é, 

portanto, predominantemente, estrutural, enquanto a linguagem cotidiana é linear. 

Reconhecer essas diferenças implica em admitir que a aprendizagem científica é 

inseparável da aprendizagem da linguagem científica. Ou seja, da mesma forma que 

aprendemos um idioma estrangeiro, temos que ser iniciados ao aprendizado da 

linguagem científica, porque esta tem características bastante peculiares da linguagem 

materna utilizado no âmbito cotidiano. 

No Ensino de Ciências, a linguagem tem papel fundamental na aprendizagem 

científica, por exemplo, na construção de significados em sala de aula (MORTIMER; 

SCOTT, 2003). Jiménez-Aleixandre e Erduran (2008) salientam o papel da fala e dos 

diferentes modos de expressão da linguagem na aprendizagem científica, que buscam 

proporcionar uma outra abordagem na sala de aula de ciências, em detrimento a 

abordagem empírica sobre os componentes do conhecimento científico (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008). Nesse sentido, as autoras defendem que a 

linguagem desempenha um papel central na argumentação, pois os sujeitos podem 

comunicar com seus pares e refletir sobre suas próprias ideias e sobre diferentes visões 

de mundo, distanciando do conhecimento empírico, sem comprovação científica 

(GIORDAN, 1999). 

A linguagem científica pode ser da forma escrita ou da forma oral. Quando os 

alunos formulam em seus pensamentos, ideias ou hipóteses sobre determinado problema 

científico num processo de investigação, eles tendem a transferir esse pensamento para 
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a linguagem. Eles podem tanto transmitir oralmente ou no papel suas ideias, 

complementando-as ou acrescentando informações com formas de linguagem não 

verbais (como gestos, desenhos, esquemas). Por isso a linguagem é central para a 

atividade de fazer ciências e para a construção de significados no Ensino de Ciências 

(OSBORNE; DILLON, 2010), porque nos permite ter acesso a forma como as pessoas 

pensam, como elaboram seus saberes na troca com os demais, como negociam esses 

saberes na esfera comunicativa e como eles serão utilizados em outros problemas e 

situações.  

Lemke (1990) considera a linguagem como um fenômeno social, posicionando 

tanto a fala quanto a escrita científica como práticas sociais que auxiliam na construção 

de significados favorecendo a aprendizagem científica. Nesse sentido, Lemke (1997), 

caracteriza que, dentre outras ações, falar cientificamente significa observar, descobrir, 

comparar, classificar, analisar, discutir, hipotetizar, teorizar, questionar, desafiar e então 

argumentar. Com isso entendemos que a argumentação e todas as demais ações 

epistêmicas envolvidas neste ato (tais como hipotetizar e negociar explicações com base 

em evidências) podem favorecer a apropriação da linguagem científica pelo aluno, no 

sentido de auxiliar no desenvolvimento de competências como discutir em pares, 

defender ou refutar afirmativas teóricas ou empíricas e utilizar conceitos e modelos 

científicos no apoio às conclusões. 

2.6. A Argumentação, as Práticas Epistêmicas e os Movimentos 

Epistêmicos 

A argumentação pode ser caracterizada como um discurso científico e como uma 

prática utilizada pelos cientistas na Ciência, ou seja, faz parte do modo de pensamento e 

comunicação dos cientistas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008). Em 

função da centralidade da argumentação na Ciência nos processos de justificação do 

conhecimento pode ser compreendida também como uma prática epistêmica. 

Epistêmico está associado as ações sistemáticas de justificativa do conhecimento 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; CRUJEIRAS, 2017). Gregory Kelly (2008) sistematizou o 

conceito de práticas epistêmicas, a saber: formas específicas em que membros de um 

comunidade propõem, justificam, avaliam e legitimam afirmativas de conhecimento em 

um campo disciplinar específico (SASSERON; DUSCHL, 2016). 
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Como a argumentação tem como aspectos centrais (i) tornar o pensamento 

explícito e possibilitar a sua auto-regulação e (ii) os processos de construção e avaliação 

do conhecimento científico, mostra-se central como prática científica que favorece uma 

série de ações epistêmicas envolvidas nos processos de construção, avaliação e 

comunicação do conhecimento (SASSERON; DUSCHL, 2016; JÍMENEZ-

ALEIXANDRE; CRUJEIRAS, 2017). Desta forma, as práticas epistêmicas podem ser 

consideradas uma das dimensões da apropriação da linguagem científica na construção 

do discurso científico na sala de aula de ciências (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008). 

Assim, as práticas epistêmicas produzidas em sala de aula favorecem entender como os 

alunos propõem ideias, se comunicam entre si, avaliam essas ideias e legitimam o 

conhecimento (MOTOKANE; SILVA, 2015, LIMA-TAVARES, 2009). Ou seja, a 

argumentação viabiliza o desenvolvimento de raciocínios sobre o entendimento de 

crenças e conceitos que os alunos possam ter, possibilita, então, que estes alunos 

repensem sobre o que julgam como conhecido. 

Portanto, no contexto do Ensino das Ciências, as pesquisas sobre as práticas 

epistêmicas objetivam compreender a partir da análise do discurso como os alunos 

refletem sobre suas ideias e como eles chegam à conclusão de que sabem sobre algo 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; CRUJEIRAS, 2017). Assim, ao se envolverem nas 

práticas epistêmicas, os alunos podem desenvolver uma compreensão da própria 

natureza do conhecimento científico, sendo assim capazes de fazer intervenções e serem 

interrogados sobre como pensam e porque pensam de determinada forma (ARAÚJO, 

2008). 

Tais ideias nos configuram a pensar no protagonismo do aluno na construção de 

seu próprio conhecimento acerca de um conteúdo científico, porém o ato de aprender 

não é uma questão individual, mas se trata de uma relação social que visa construir 

significados. Social implica em pensar nos próprios alunos, no professor, na discussão 

com os textos científicos, com diferentes figuras de autoridade e com as diversas fontes 

de evidências coletadas por outros, etc. Essas relações sociais em sala de aula podem 

definir grupos de trabalhos que resolvem problemas comuns e refletem sobre o que 

aprendem (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010; OSBORNE; DILLON, 2010).  

Porém, parece-nos ingênuo pensar que os alunos aprendem ciências e 

argumentam na sala de aula sem planejamentos e intervenções adequadas, parece-nos 
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fundamental o professor como responsável por articular tais movimentos (SASSERON; 

DUSCHL, 2018). Carvalho (2013) salienta a importância do professor na sala de aula 

de ciências como um sujeito que corrobora na execução de práticas, oferece feedbacks 

que ajudam os alunos a nortear seus pensamentos e traça caminhos para que eles 

possam construir significados acerca do tema trabalhado. 

Berland e Hammer (2012) constataram, a partir de seus estudos, que a voz do 

professor em sala de aula trata-se de um discurso de autoridade entre os alunos no 

fechamento de ideias, fazendo-se como autoridade epistêmica, a qual possibilita que os 

alunos delimitem critérios e valores que sustentam a sua visão sobre a ciência 

(SANDOVAL; MORRISON, 2003). A partir das intervenções realizadas pelo professor 

amplia-se a dinâmica das interações entre os alunos e o conhecimento (SASSERON; 

DUSCHL, 2018). 

Nessa perspectiva, entende-se que o professor realiza movimentos epistêmicos na 

sala de aula com objetivo de sustentar o discurso, a argumentação e a aprendizagem. 

Esses movimentos epistêmicos iluminam as interações discursivas entre o professor e o 

aluno (SASSERON; DUSCHL, 2018). Eles possibilitam que ocorram processos 

argumentativos, que revelam qual compreensão os alunos têm sobre conceitos em 

discussão (DE CHIARO; LEITÃO, 2005). 

Movimentos epistêmicos são entendidos, portanto, como a maneira pela qual o 

professor auxilia os alunos a construírem conhecimentos científicos (LIDAR et. al., 

2005). A validação destes conhecimentos científicos se dá pelas práticas epistêmicas 

dos alunos. Existem diferentes práticas epistêmicas as quais podermos extrair das 

relações sociais de construção de significados em sala de aula (MOTTA et. al., 2018), 

mas todas elas estão pautadas em práticas sociais relacionadas ao conhecimento 

científico, como a produção, a avaliação e a comunicação do conhecimento (LIMA-

TAVARES, 2009).   

2.8. A Fotossíntese e o seu ensino 

Na Grécia antiga, Aristóteles e outros gregos acreditavam que as plantas 

obtinham seu alimento diretamente do solo. Entretanto, o médico belga Jan Baptist van 

Helmont (1577-1644) ofereceu a primeira evidência experimental sobre a nutrição das 

plantas, para isso ele cultivou uma pequena árvore de salgueiro em um vaso de 
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cerâmica, onde adicionava apenas água. Após cinco anos, o salgueiro apresentava um 

ganho de peso considerável, enquanto o peso do solo havia diminuído pouco em relação 

ao tamanho do salgueiro. Com isso, o pesquisador belga pode constatar que todas as 

substâncias da planta eram produzidas a partir da água e não do solo (RAVEN et al., 

1992). 

Segundo Martins (2009), a base para uma compreensão mais aproximada do que 

entende-se atualmente como o fenômeno da fotossíntese adveio das contribuições do 

pesquisador Joseph Pristley (1733-1804). Ele realizou um experimento colocando um 

ramo de hortelã (vivo) em um ambiente fechado, no qual uma vela de cera fora 

queimada. Com base nesse experimento e outros estudos que estava conduzindo, ele 

descobriu que outra vela poderia ser acesa no mesmo ar. Pristley ampliou suas 

observações e realizou a mesma experimentação com um camundongo, o qual 

permaneceu vivo. Portanto, de acordo com Raven et al., (1992), os experimentos de 

Pristley ofereceram as primeiras explicações lógicas de como o ar se mantinha com uma 

certa pureza e capaz de sustentar a vida a partir da vegetação.  

Entretanto, as constatações de van Helmont e Pristley não foram suficientes para 

a completa compreensão sobre o processo de fotossíntese. Para isso houveram outros 

pesquisadores como Joseph Black (1728-1799), que confirmou o entendimento de 

Pristley sobre o gás carbônico, denominado anteriormente como “ar fixo”, e Jan 

Ingenhousz (1730-1799), que demonstrou que o experimento de Pristley só teria 

sucesso se fosse submetido a presença de luz, sendo que a luz seria absorvida somente 

pelas partes verdes da planta (RAVEN et al., 1992). Porém, segundo Raven et al., 

(1992), Ingenhousz chegou a constatações sobre o processo de fotossíntese que 

posteriormente foram refutadas por outros pesquisadores, como a teoria de que o gás 

carbônico, absorvido pela planta, era responsável pela liberação de oxigênio. 

De acordo com Prisco (1989), o pesquisador que colocou em dúvida a teoria de 

Ingenhousz foi van Niel, o qual pesquisou a atividade de bactérias fotossintetizantes e 

constatou que um grupo particular dessas bactérias (bactérias sulfurosas) reduzia o 

carbono a carboidratos durante a fotossíntese, mas não liberava oxigênio. Com isso, ele 

pode concluir que se as plantas e as bactérias fotossintetizantes absorviam gás 

carbônico, mas somente as plantas liberavam oxigênio, isso presumia que o oxigênio 
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não era um produto advindo do gás carbônico. Em resumo, van Niel propôs que a água, 

e não o gás carbônico, era a fonte de oxigênio. 

Raven et al., (1992) descrevem que há cerca de 200 anos descobriu-se que a luz 

era necessária para a fotossíntese. De fato, este processo ocorre em duas etapas como 

apresentado pelo fisiologista vegetal Blackman (1866-1947), que realizou experimentos 

nos quais ele mediu os efeitos individuais e combinados das variações da intensidade 

luminosa e da temperatura sobre a taxa da fotossíntese. Estes experimentos 

demonstraram que a fotossíntese possuía duas fases, uma fase dependente de luz e outra 

independente de luz. 

De acordo com Prisco (1989), o bioquímico inglês Robert Hill (1899-1991) 

demonstrou que preparações contendo fragmentos de folhas ou cloroplastos isolados 

(estruturas presentes nas plantas), na presença de água, luz e de um aceptor artificial de 

elétrons ou de hidrogênio (oxalato férrico, cianeto férrico) podiam provocar a liberação 

de oxigênio. 

Ainda segundo Prisco (1989), após a segunda guerra mundial, ocorreram 

inúmeras descobertas importantes para a elucidação do processo fotossintético. A 

primeira delas foi a demonstração feita pela bioquímica americana Mary Allen (1951), 

de que preparações de cloroplastos eram capazes de fixar gás carbônico na presença de 

luz e de água, ou seja, ela provou experimentalmente o que Hill havia postulado em 

1937. Foi também na mesma época que outro americano, Daniel Arnon (1910-1994), 

demonstrou que o sistema de membranas de cloroplastos isolados era capaz de sintetizar 

ATP e NADPH, na presença de luz. Após esta série de descobertas pôde-se concluir que 

durante as reações da luz há liberação do gás oxigênio, produção de ATP (energia) e 

NADPH (poder redutor), e que estas reações ocorriam no sistema de membranas dos 

cloroplastos das plantas.  

Melvin Calvin (1911-1997) foi responsável por identificar o papel do carbono na 

fotossíntese, utilizando um dos isótopos do carbono como marcador, conseguindo 

caracterizar o percurso completo do carbono durante o processo de fotossíntese. Este 

processo completo constitui o que chamamos hoje de Ciclo de Calvin, também 

conhecido como ciclo do carbono, que se fundamenta por ser uma cadeia cíclica de 

reações químicas que ocorre no estroma dos cloroplastos, na qual há formação de 

carboidratos após a fixação e a redução do gás carbônico (ALMEIDA et al., 2014). 
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A partir dessa breve perspectiva histórica do processo de construção do 

conhecimento sobre fotossíntese, podemos propor uma classificação relativo ao que é 

ensinado sobre este processo nos diferentes níveis educacionais, tanto em cursos 

superiores como nos níveis básicos do ensino. Diretrizes curriculares de diferentes 

cursos superiores (Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Ecologia, Ciências 

Agrárias, entre outros) possuem em seus currículos o estudo sobre fotossíntese. Este 

estudo se desenvolve de maneira abrangente e espera-se nele que os alunos saiam 

capacitados a entender todo e qualquer processo envolto a fotossíntese.  

Numa perspectiva de um entendimento de nível superior, a fotossíntese deve ser 

compreendida como um dos processos mais importantes que ocorrem no planeta Terra 

(RAVEN et al., 1992). Durante a fotossíntese, a energia luminosa é convertida em 

energia química e o carbono é fixado em compostos orgânicos. 

Segundo Raven et al., (1992), o primeiro passo na fotossíntese é a absorção de 

energia luminosa pelos pigmentos de clorofila4. Os pigmentos envolvidos na 

fotossíntese compreendem a clorofila e os carotenóides, os quais estão organizados nos 

tilacóides5 dos cloroplastos (organela vegetal) como unidades de fotossíntese chamadas 

de fotossistemas. A luz absorvida pelos pigmentos de clorofila excitam os elétrons do 

meio para um nível de energia mais alto. Devido ao modo em que as moléculas e os 

pigmentos de clorofila estão organizados nos fotossistemas, eles são capazes de 

transferir essa energia para moléculas especiais de pigmentos de clorofila, localizados 

nos centros de reação dos cloroplastos.  

A maioria dos organismos fotossintetizantes contêm dois fotossistemas 

(fotossistema I e fotossistema II). A energia luminosa é absorvida pelo fotossistema II, 

onde é capturada pelas moléculas de clorofila. Os elétrons energizados são transferidos 

da clorofila para um receptor de elétrons.  

De acordo com Taiz e Zeiger (2009), quando os elétrons são removidos da 

clorofila, por alta excitação, eles são repostos por elétrons de baixa energia da molécula 

de água, desta forma o gás oxigênio é produzido e liberado para a atmosfera pelos 

                                                 
4
O pigmento de clorofila, que dá a cor verde característica da maioria dos vegetais, também absorve, de 

forma eficaz, a luz nas faixas do vermelho e do violeta, refletindo a luz verde. A cor do pigmento 

fotossintetizante depende das faixas do espectro da luz visível que ele absorve ou reflete. (BRUCE, 2013) 
5Sistemas de membranas internas do cloroplasto e das cianobactérias que contêm a(s) clorofila(s) sendo, 

portanto, o local de ocorrência das reações de luz da fotossíntese (fase dependente da luz) (BRUCE, 

2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clorofila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotossíntese
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estômatos6. Esse processo de ruptura das ligações covalentes da molécula de água é 

nomeado de fotólise da água, e acontece a partir da excitação da clorofila ocasionada 

pelos fótons de luz. 

Os elétrons permanecentes passam para o fotossíntema I e desencadeiam um 

processo chamado de cadeia de transporte de elétrons. Essa passagem gera um gradiente 

de prótons que controla a síntese de ATP a partir de ADP mais fosfato. Processo este 

que é denominado de fotofosforilação (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Raven et al., (1992) sintetizam o final da fase dependente de luz da fotossíntese 

relatando que os elétrons que sofreram energização a partir dos fótons de luz são 

finalmente capturados pela coenzima NADP+ (responsável por capturar elétrons de alta 

energia), e os elétrons removidos da clorofila são substituídos pelos elétrons do 

fotossistema I. A energia advinda das reações dependentes de luz é estocada nas 

moléculas de NADPH e no ATP formado pela fotofosforilação. 

Depois que o fluxo de elétrons flui na cadeia transportadora de elétrons do 

fotossístema II para o fotossistema I os elétrons são bombeados do estroma7 para o 

lúmen dos tilacóides, criando um gradiente de energia potencial. Na medida em que os 

prótons também fluem, na cadeia transportadora de elétrons, nesse gradiente (do lúmen 

do tilacóide de volta para o estroma) o ATP passa a ser formado (TAIZ; ZEIGER, 

2009). 

Para Raven et al., (1992), no estroma dos cloroplastos são realizadas as reações 

de fixação do carbono, este carbono orgânico fixado advém do dióxido de carbono 

absorvido da atmosfera pelos estômatos das plantas, e é reduzido no estroma dos 

cloroplastos pelo NADPH e o ATP produzidos nas reações luminosas.  

Perante Taiz e Zeiger (2009), no ciclo de Calvin o carbono e a água são 

combinados com uma proteína conhecida como rubisco-1,5-bifosfato, formando duas 

moléculas que posteriormente serão convertidas em carboidrato, ao final de cada ciclo a 

proteína rubisco-1,5-bifosfato é regenerada. O ciclo de Calvin também utiliza energia na 

forma de ATP e NADPH para reduzir o dióxido de carbono e passa por inúmeras etapas 

                                                 
6Estômatos são pequenas aberturas presentes na epiderme das plantas, e cada um deles é circundado por 

duas células-guarda, que modificam o seu formato para produzir a abertura e o fechamento dos poros, 

garantindo a entrada e saída de pequenas estruturas (BERGER, 2013) 
7Parte gelatinosa do cloroplasto servindo para sustentar as estruturas funcionais desta organela vegetal 

(ALEIXO, 2012). 
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até converter o carbono fixado em amido ou sacarose, produtos que são armazenados 

pela planta como forma de reserva energética.  

Todo esse entendimento sobre o processo de fotossíntese não deve ser 

trabalhado nos níveis básicos da educação devido à complexidade do mesmo e suas 

relações com conceitos de química e física que também não são tratados no nível 

básico. Para os diferentes níveis de ensino (fundamental e médio) são propostos 

modelos curriculares de ensino adequados para a faixa etária, sendo que esses são 

simplificações do modelo científico coerentes com os conceitos prévios e nível 

cognitivo dos alunos (JUSTI, 2006). Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 1997) indica-se que a fotossíntese pode ser abordada nos diferentes ciclos do 

ensino fundamental. Nos primeiros ciclos o processo de fotossíntese está ligado ao tema 

transversal, meio ambiente, que é abordado em diferentes momentos, sendo tratado com 

maior ênfase no estudo de ecologia.  

É bastante frequente o emprego de ecologia como sinônimo de meio ambiente, 

sendo esta uma simplificação do conhecimento científico. Segundo PCN (BRASIL, 

1997), os indivíduos desenvolvem representações sobre o meio ambiente e os processos 

que o envolvem, geralmente pouco rigorosas do ponto de vista científico. É papel da 

escola fazer a revisão dos conhecimentos, como a fotossíntese, valorizando-os sempre e 

buscando enriquecê-los com informações científicas de forma progressiva. 

Considerando os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental e 

o programa curricular para as escolas de Minas Gerais, o estudo do tema fotossíntese 

torna-se necessário para o aluno conhecer o conjunto das relações na natureza e para 

compreender o papel fundamental das ciências. Com isso, os alunos devem ser 

introduzidos ao tema fotossíntese nos anos iniciais do ensino fundamental, tendo seu 

aprofundamento nos anos finais desse ciclo com o conteúdo ecologia. Todavia, neste 

momento, os alunos não estão aptos a uma compreensão mais ampla do processo da 

fotossíntese (BRASIL, 1997), como as reações químicas e bioquímicas envoltas neste 

processo. 

Posteriormente, voltam-na a estudá-la no 1º ano do ensino médio de forma mais 

aprofundada, o que requer conhecimento químico e bioquímico do fenômeno. Contudo, 

tem-se percebido entre os professores de ciências e biologia que os alunos não chegam 
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ao ensino médio com os conceitos básicos sobre o tema (MACEDO et al., 2012), 

impossibilitando a compreensão em termos das reações químicas. 

No gráfico 1 sistematizamos os diferentes conceitos relacionados a fotossíntese e 

seu direcionamento aos alunos dos diferentes níveis de escolarização com base nos 

documentos oficiais do PCN (BRASIL, 1997), o qual utilizamos como critério para 

selecionar os conteúdos da fotossíntese e os níveis de escolarização. No gráfico são 

apresentados os conceitos relacionados a fotossíntese e diferentes níveis de 

escolarização. Neles podemos observar a evolução no processo de construção de 

significados acerca da fotossíntese ao longo dos níveis de escolarização, ou seja, na 

medida em que a tonalidade da cor no gráfico se intensifica, há um aprofundamento no 

conteúdo e no direcionamento sobre o que o aluno deve aprender perante o tema. 

Caracterizamos os diferentes níveis de escolarização com a faixa etária correspondente 

ao período do ensino, considerando o ensino regular na idade normal de escolarização. 

Apesar dos conteúdos relacionados a fotossíntese, que contemplam o ensino 

médio, serem os mesmos que contemplam o ensino superior, eles são diferenciados pela 

complexidade dos conteúdos, por exemplo, o ciclo de Calvin é ministrado no ensino 

médio somente perante os seus recursos e produtos, enquanto no ensino superior, todas 

as etapas do ciclo são ministradas em sala de aula.  

Gráfico 1. O conteúdo Fotossíntese em diferentes níveis do ensino. 

Conceitos relacionados 

a fotossíntese 

Ensino Fundamental 

I 

(De 6 a 10 anos) 

Ensino Fundamental 

II 

(De 11 a 14 anos) 

Ensino Médio 

(De 15 a 18 

anos) 

Ensino 

Superior 

(>18 anos) 

A planta produz seu 

próprio alimento 

(autótrofa) 

    

Absorção e liberação 

de gases 

    

Absorção de água     

Absorção de luz     

Produtos da 

Fotossíntese 

    

Transpiração e 

respiração celular 

    

Função dos estômatos      

Função dos 

cloroplastos 

    

Função da clorofila     

Reações químicas da 

fotossíntese 

    

Ciclo de Calvin      

Fonte: Elaboração própria. Baseado no PCN (BRASIL, 1997) 
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3. Aspectos Metodológicos da Pesquisa 

3.1. Coleta de dados  

3.1.1. Caracterização da escola, da professora e dos alunos 

A coleta de dados da pesquisa ocorreu em uma escola estadual localizada na 

cidade de Mariana – MG. Foi escolhida porque a professora efetiva da disciplina 

biologia se mostrou interessada no desenvolvimento da pesquisa em suas aulas. 

A professora finalizou a graduação em Ciências Biológicas, modalidade 

licenciatura, em dezembro de 2010, e desde então atua nas redes estaduais, municipais e 

particulares de educação básica. Atualmente, possui dois cargos da disciplina biologia 

(turnos manhã e tarde) na escola onde ocorreu a coleta dos dados. Ela participou como 

supervisora do programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência) da CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) por cerca de 6 anos, recebendo em suas aulas de biologia diferentes grupos de 

graduandos em Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP).  

O primeiro contato da pesquisadora com a professora foi como bolsista no 

PIBID, quando desenvolveram o projeto por 2 anos. Posteriormente, no mestrado, após 

a elaboração da problemática de pesquisa, apresentou-a a professora, que se mostrou 

interessada e engajada no desenvolvimento da pesquisa, o mesmo aconteceu com o 

diretor da escola. 

A escola recebe alunos moradores de um bairro periférico na cidade onde está 

localizada. As turmas de 1º ano (onde a coleta de dados aconteceu) são constituídas por 

alunos com idades entre 15 e 16 anos, ou seja, alunos com idades regulares para a série. 

Essas turmas compunham o quadro de turmas do turno da tarde da escola. O número de 

repetentes era baixo, cerca de 1 a 2 por turma, e os alunos eram referenciados pela 

professora de biologia e pelos demais professores da escola como de boa disciplina e 

boa conduta dentro da sala de aula. O número de alunos por turma era razoável, cerca de 

24 a 30 alunos por turma, pensando-se na realidade da maioria das escolas estaduais. 

Apesar de ser uma escola recente, inaugurada em 2014, desde sua abertura, ela 

tem recebido estagiários da UFOP das diferentes áreas do conhecimento. Atualmente o 
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PIBID biologia tem desenvolvido atividades na escola. A direção escolar é favorável as 

diferentes atividades da Universidade realizadas na escola. Há inclusive um interesse do 

diretor da escola em uma articulação cada vez mais frequente entre pesquisa e ensino a 

partir do consentimento para a realização de práticas pedagógicas diferenciadas e 

coletas de dados para a pesquisa, como a que foi realizada nesta investigação. 

3.2. O Questionário Diagnóstico 

O questionário diagnóstico (vide apêndice) foi utilizado como instrumento para 

subsidiar o início da elaboração da sequência didática, ou seja, em que ponto do estudo 

de fotossíntese deveríamos começar. O questionário foi aplicado para uma amostra de 

50 alunos do 1º ano do ensino médio da escola caracterizada no item anterior. Tais 

alunos ainda não tinham estudado o conteúdo de fotossíntese no decorrer do 1o ano do 

ensino médio quando houve a aplicação do questionário (março de 2017), mas 

supostamente já tinham sido instruídos sobre o tema no ensino fundamental, visto 

regência do conteúdo nos anos finais do ensino fundamental de acordo com o CBC 

(Currículo Básico Comum) para o conteúdo de ciências (SECRETARIA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS, 2008) e também perante ao PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais – BRASIL, 1997). 

O questionário foi elaborado pela autora do trabalho e sua orientadora 

(ARAÚJO; MENDONÇA, 2017). Ele tinha a intenção de diagnosticar se os alunos 

estavam aptos, em termos de conceitos prévios, e a partir das considerações do PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais – BRASIL, 1997) para aquela faixa etária e nível de 

escolarização (como mostrado no gráfico 1), a aprender o conteúdo de fotossíntese a 

partir de suas reações químicas. Perante a análise das respostas dos alunos ao 

questionário poderíamos ter uma noção de quais eram os conceitos prévios para propor 

as atividades da sequência didática. 

O questionário é composto por duas questões abertas. Nelas não havia 

explicitação do tema fotossíntese, mas remetia a este conhecimento de uma forma 

intrínseca. A questão 1 continha uma charge da Turma da Monica8 em que o 

personagem Cebolinha está pintando uma paisagem de um sol e uma árvore no espaço 

ao seu redor e depois retratando esta pintura em um quadro. A questão 1a pedia para o 

                                                 
8Série de estórias em quadrinhos criada pelo cartunista e empresário Mauricio de Sousa. 
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aluno descrever, segundo a sua compreensão, o que o personagem estava fazendo; em1b 

perguntava quais características da imagem o estudante conseguia relacionar com 

ciências; a questão 1c se o aluno era capaz de comparar a imagem com algum processo 

natural. Em sequência, a questão 1d, interrogava se o aluno conseguia estabelecer uma 

relação entre o sol e a planta. A questão 1e buscava saber se, para o aluno, o sol e a 

planta precisam necessariamente um do outro e a 1f questionava se os seres humanos 

necessitam das plantas e do sol. O objetivo da questão era evidenciar se o aluno 

conseguia identificar o processo de fotossíntese acontecendo na paisagem pintada pelo 

personagem, visto que a paisagem continha um sol e uma planta, fatores fundamentais 

para que o processo ocorra. Nesta questão também poderíamos identificar os 

conhecimentos prévios e possíveis concepções equivocadas que os alunos poderiam ter 

a respeito do processo de fotossíntese. 

A questão 2 continha uma imagem de uma mulher dormindo perto de uma planta 

e em sequência o enunciado: “Minha mãe fala que dormir com plantas no quarto faz 

mal, causa falta de ar… Acho isso besteira, mas outras pessoas já falaram isso também. 

É verdade?”. Em seguida, a questão 2a perguntava se o aluno conhecia algo a respeito 

do questionamento e o quê; a alternativa 2b questionava se a mãe estava certa e em 2c 

como o aluno se posicionaria sobre o questionamento; a questão 2d buscava saber se o 

aluno poderia fazer alguma relação entre a imagem 1 (imagem da questão anterior) com 

a imagem 2. O objetivo desta questão era que os alunos conseguissem identificar o 

processo da fotossíntese ocorrendo no cotidiano e interligando-o com outros 

questionamentos pertinentes no dia-a-dia. Nesta questão também poderíamos identificar 

os conhecimentos prévios dos alunos perante o tema e algumas concepções alternativas 

e crenças, como o famoso dito que dormir na presença de plantas em um ambiente 

fechado faz mal, porém sabe-se que essa crença é incoerente com o ponto de vista da 

ciência, pois por mais que a planta possa absorver um pouco de oxigênio, este pouco 

não afeta os outros seres vivos presentes no ambiente. 

Os alunos foram informados pela pesquisadora sobre os objetivos da pesquisa e 

os aspectos éticos relacionados a sua condução a partir de um Termo de Assentimento 

(TA). Como se tratava de alunos com idades inferiores a 18 anos, seus responsáveis 

também tomaram ciência da pesquisa a partir de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Todos os alunos e seus responsáveis entregaram os termos 
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liberando a participação dos alunos na pesquisa. O questionário foi respondido no 

tempo máximo de 50 minutos (1hora/aula) e não foi avaliado pela professora. Todos os 

alunos responderam de forma livre, sem consulta e individual.  

Ao analisar o questionário, detectamos que algumas questões foram deixadas em 

branco, contudo, foi percebido o comprometimento e a seriedade dos alunos durante a 

resposta do mesmo, o que pode ser percebido pelo fato de maior parte dos alunos 

usarem o tempo integral disponível para responder. 

Em primeiro momento foi feita uma análise geral das respostas dos alunos e 

apontadas as dificuldades de aprendizagem dos mesmos. A partir desta análise inicial 

escolheu-se o referencial Obstáculos Epistemológicos (BACHELARD, 1996).  

Em sua obra “A formação do Espírito Científico”, Bachelard (1996) destaca os 

obstáculos epistemológicos (aqui denominado OE) envolvidos no decorrer do 

desenvolvimento da racionalidade. Com isso o autor apresenta a ideia de que “é só com 

as luzes atuais que podemos julgar com plenitude os erros do passado espiritual” (p.22). 

Segundo Bachelard (1996), pode-se compreender OE como uma série de 

conflitos que causam estagnação ou até mesmo regressão no próprio interior do ato de 

conhecer. De acordo com o autor: “O ato de conhecer dá-se contra um conhecimento 

anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio 

espírito, é obstáculo à espiritualização”. Diante disso, no ensino, quando nos deparamos 

com OE, há a necessidade de romper com um conhecimento anterior para 

posteriormente (re)construí-lo.  

Muitos são os obstáculos que impedem o desenvolvimento do aluno e as 

progressões na ciência, mais precisamente para o estudo da fotossíntese. Perante as 

respostas dos alunos foram considerados cinco tipos: a experiência primeira, o verbal, o 

substancialista, o animista e o conhecimento pragmático. 

O obstáculo da experiência primeira, também conhecido como a observação 

primeira, é sempre um obstáculo inicial para o espírito científico. Isso porque, a 

primeira impressão se apresenta a partir de imagens; de forma concreta, natural, fácil. 

Esse obstáculo é perceptível quando o aluno visualiza o fenômeno da fotossíntese a 

partir de imagens ilustrativas ou didáticas, sabe o que ocorre, mas não possui 

conhecimento do fenômeno. O conhecimento é apresentado como um processo fácil, 

instantâneo e que não exige paciência e esforço (ALMEIDA, 2005). Diagnosticamos 
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este obstáculo quando o aluno se referiu ao fenômeno da fotossíntese como sendo algo 

de fácil visualização e sem muitas etapas, como apenas uma entrada e saída de gases. 

Foi perceptível que para grande parte dos alunos há uma maquinaria dentro das plantas 

onde ocorre o processo de transformação de um gás (gás carbônico) em outro gás 

(oxigênio). Para exemplificar este obstáculo destacamos um trecho retirado de uma das 

repostas de um aluno. Exemplo: “A fotossíntese ocorre quando entra gás carbônico nas 

plantas e dentro da clorofila este gás se transforma em oxigênio, e então o oxigênio é 

liberado”. 

O obstáculo verbal manifesta-se quando uma “falsa explicação é obtida com a 

ajuda de uma palavra explicativa” (BACHELARD, 1996, p. 26). O tema fotossíntese é 

visto dessa forma quando o termo é utilizado como sinônimo de energia, respiração, 

coloração verde das plantas, transpiração, alimentação, ou então, associado a conceitos 

como autótrofo, isto é, aqueles que produzem seu próprio alimento (Almeida, 2005). 

Este obstáculo apareceu nas respostas dos alunos quando se referiram à explicação do 

fenômeno usando um termo mais complexo, porém mal aplicado. Muitas vezes os 

alunos associam a simplicidade ao fenômeno pelo fato de terem visualizado imagens em 

livros didáticos com entrada e saída de gases e relacionam essa ocorrência à 

fotossíntese. Exemplo: “A fotossíntese é um processo que adquire luz pela clorofila”. 

O obstáculo substancialista pode ser entendido como o ato de atribuir qualidades 

diversas a substâncias e, por isso, impede o desenvolvimento do espírito científico uma 

vez que satisfaz uma mente preguiçosa (BACHELARD, 1996). Para o caso da 

fotossíntese pode-se entender como a qualidade que os alunos atribuem ao fenômeno, 

quando estes criam e buscam analogias com o senso comum, como cor, cheiro entre 

outros (Almeida, 2005). Ao analisar as respostas dos alunos encontramos este obstáculo 

quando eles se referiam a uma substância como agente do processo, atribuindo a ela as 

qualidades e/ou ações necessárias/suficientes para ocorrência do fenômeno. Exemplo: 

“Na planta somente as folhas fazem fotossíntese porque são verdes”. 

No obstáculo animista o sujeito trás o fenômeno da fotossíntese para o real, 

dando vida aos conceitos e definições. Segundo Dominguini (2010), o obstáculo 

animista caracteriza-se por um fetichismo da vida, onde se busca relacionar questões 

vitais em questões inanimadas. É comum o uso de recursos animistas para visualização 

do fenômeno em termos microscópicos, mesmo que de forma grosseira e com graves 
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equívocos conceituais. Além de não permitir uma abstração do conhecimento científico, 

acaba impregnando, em nossos alunos, uma crença que os mesmos o compreendem 

como verdadeiro. Este obstáculo epistemológico foi evidenciado nas respostas dos 

alunos quando se referiam à fotossíntese como algo que possui vida, isto é, quando lhe 

confere atributos comumente associados a seres vivos. Sendo assim, o uso de termos 

como puxar, sugar, entre outros, e/ou expressões que sugerem ações animadas foram 

caracterizados como obstáculos animistas. Exemplos: “A planta puxa gás carbônico do 

ar” e “as raízes das plantas sugam a água do solo”. 

O pragmatismo é um fator muito recorrente entre os alunos, ainda mais alinhado 

com temas como a fotossíntese, fenômeno visto como aquele que acarreta em um bem 

ao ser humano, purificando o ar e auxiliando na cadeia alimentar (Almeida, 2005). 

Desta forma, os alunos tendem a associar a fotossíntese com seu efeito prático e 

utilitário aos seres humanos. Exemplo: “As plantas liberam oxigênio para os humanos 

respirarem”. 

Foi proposta uma descrição para as categorias analíticas segundo o referencial. 

A categorização foi elaborada perante a análise das respostas e dividiram-se em função 

dos OEs apresentados pelos alunos, sendo que uma resposta de um aluno poderia 

apresentar mais de um obstáculo, ou seja, ser classificado em mais de uma categoria.  

Ao analisar os questionários pode-se perceber que a grande maioria dos alunos 

remetia-se ao tema fotossíntese, porém não sabiam descrever o processo, ou o 

descreviam de forma completamente inadequada do ponto de vista científico, e uma 

parte considerável dos alunos não correlacionaram as imagens com o processo de 

fotossíntese. 

Pode-se observar também que uma grande minoria associava o tema fotossíntese 

com trocas gasosas, sendo que outra parte relacionava o tema com a água, descrevendo 

como um estado físico, ou como uma etapa no ciclo da água. Com isso, pode-se 

constatar que apesar dos alunos reconhecerem o processo de fotossíntese, eles não 

dominam o tema em termos de seus processos e fundamentos. 

Como dito anteriormente, as respostas dos alunos poderiam ser categorizadas em 

Obstáculos Epistemológicos (OE): Obstáculo Epistemológico da Experiência Primeira 

(OEEP), Obstáculo Epistemológico Verbal (OEV), Obstáculo Epistemológico 

Substancialista (OES), Obstáculo Epistemológico Animista (OEA), Obstáculo 
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Epistemológico Pragmatista (OEP). Constatamos que as respostas de um mesmo aluno 

poderiam se enquadrar em mais de um obstáculo, e com base nisso, foi elaborado o 

gráfico 2 com o objetivo de diagnosticar, perante a resposta dos alunos, em quais 

categorias elas se agrupavam, para enfim caracterizarmos suas maiores dificuldades. 

 

 

Gráfico 2. Categorias de OEs (Fonte: ARAÚJO; MENDONÇA, 2017). 

 

A partir do gráfico 2 podemos perceber que há intercessão entre as OEs, ou seja, 

diferentes respostas de um mesmo aluno foram averiguadas em OEs distintas. O OEEP 

foi o que apareceu em maior número de vezes, constatando que a citação do fenômeno 

da fotossíntese para o estudante muitas vezes parecia ser o suficiente para este acreditar 

que o entende. Foi evidenciado também que este era o OE que mais se associava a 

outros, com maior interferência nas outras categorias de OE, ou seja, além de ser o 

obstáculo mais visualizado podíamos percebê-lo associado a outros obstáculos nas 

respostas dos alunos. 

Foi observada com uma certa recorrência nas respostas dos alunos uma 

interpretação do fenômeno da fotossíntese, em termos de utilidade, o que 

caracterizamos como OEP, assim, o fenômeno teria a função de purificar o ar para os 

seres humanos ou ajudar na cadeia alimentar. 

Apesar do OES ter aparecido em maior número de vezes que o OEA sempre que 

eram averiguados, pode-se identificá-los nas mesmas respostas, por exemplo “as folhas 

verdes das plantas puxam o gás carbônico da atmosfera.”, o que evidencia que os alunos 

dão relevância à aspectos como o fato de ser verde, mas não explicam com suficiência 
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essa propriedade, e que além disso provêem ações ao fenômeno, como o fato de puxar 

algo. 

Pode-se perceber nos OE citados a ocorrência de fatores distintos, mas que se 

completam, um, de movimento puro e simplesmente linguístico que ao associar uma 

palavra a um fenômeno pensa ter favorecido os avanços das ideias, e outro, de repouso 

racional que obstruía a correta atribuição de significados à expressão uma vez que esta 

já fala por si, é algo intuitivo. Isto possibilitou agrupar os alunos em mais de uma 

categoria. Exemplos: “Como a fotossíntese tira o gás carbônico e coloca oxigênio, isso 

possibilita que o ar permaneça equilibrado” ou “Porque as plantas realizam fotossíntese 

liberando ar para o ambiente”. 

Com base nessa análise pôde-se perceber que os alunos não estavam preparados, 

em termos de conceitos prévios, para construir significados acerca do processo de 

fotossíntese a partir das reações químicas, que seria um ponto esperado para o ensino 

médio, com base no que deveriam ter sido instruídos no ensino fundamental.  

Posteriormente a análise destes dados foi elaborado pelas autoras um trabalho na 

forma de artigo científico, que foi apresentado no Encontro Regional de Ensino de 

Biologia (EREBIO) em agosto de 2017, intitulado “Fotossíntese: Problemas conceituais 

à luz dos obstáculos epistemológicos”. 

A partir da análise, elaboração e apresentação do artigo ficou claro que a 

sequência didática deveria fomentar o ensino do processo de fotossíntese, desde suas 

concepções iniciais do tema, a partir da história do desenvolvimento dos conceitos 

científicos sobre fotossíntese, uma vez que Bachelard (1996) deixa claro o paralelo 

entre as ideias pré-científicas com o desenvolvimento do pensamento científico e 

filosófico na evolução da ciência.  

Com base nesses resultados pode-se ter um princípio para formular uma 

sequência didática que viabilizasse lidar com os obstáculos e as concepções dos alunos 

identificadas no questionário diagnóstico, para que estes alunos construíssem seus 

significados sobre o processo de fotossíntese a partir da utilização da história da ciência, 

da linguagem na sala de aula e da argumentação. A concepção da sequência didática foi 

embasada nas pesquisas de autores como Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015); 

Jiménez-Aleixandre (2010); Jiménez-Aleixandre (2005); Martins, P. (2005); Martins, P. 

(1998); Monteiro e Martins, F. P. (2015); Martins, (1993); Lemke (1990); Lemke 
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(1997); Mortimer e Scott (2002) que defendem a utilização da argumentação, da 

linguagem e da história da ciência nas salas de aula de ciências.  

3.3. A Sequência Didática  

Desde o início dos anos 90 houve uma intensificação nas pesquisas sobre o 

ensino e aprendizagem de ciências (CARVALHO, 1991). Grande parte dessas pesquisas 

se transformaram em materiais didáticos para a sala de aula de ciências (CARVALHO 

met. al. 1998). Esses materiais oportunizaram a participação mais ativa do aluno na sala 

de aula de ciências.  

Um desses tipos de materiais didáticos é a sequência didática (Ramsden). As 

Sequências didáticas podem ser entendidas como um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais (ZABALA, 

1998). Uma sequência didática deve ser composta por diferentes atividades encadeadas 

de questionamentos, procedimentos e ações que os alunos devem executar com a 

mediação do professor. As atividades que fazem parte de uma SD podem ser ordenadas 

de maneira a aprofundar o tema que está sendo estudado e precisam ser variadas em 

termos de estratégia: leituras, aula dialogada, simulações computacionais, experimentos, 

etc. (MANTOVANI, 2015).  

As SDs também possuem destaque de relevância em documentos oficiais como 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), o qual conceitua que ao organizar uma 

sequência didática, o autor da SD poderá incluir atividades diversas como leitura, 

pesquisa individual ou coletiva, aula dialogada, produções textuais, aulas práticas, etc., 

pois a sequência de atividades visa trabalhar um conteúdo específico, um tema ou um 

gênero textual da exploração inicial até a formação de um conceito, uma ideia, uma 

elaboração prática, uma produção escrita (BRASIL, 1997). 

Fundamentadas em algumas pesquisas (CARVALHO, 1991; CARVALHO et. 

al., 1998; MORTIMER; SCOTT, 2002; LEITÃO, 2005; MORTIMER, 2006, 

MENDONÇA, 2008a; 2011b; CARVALHO; SASSERON, 2012, MOTOKANE, 2015; 

SOLINO; SASSERON, 2018) elaboramos uma SD com o intuito de evidenciar a 

construção de significados dos alunos sobre o conteúdo de fotossíntese a partir de 

processos argumentativos fomentados pela relação social dentro da sala de aula de 

ciências. 
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A SD elaborada pelas autoras totalizou oito atividades que tinham como objetivo 

uma progressiva evolução nos conhecimentos referentes à fotossíntese, desde os 

primeiros feitos históricos até as concepções mais atuais. A SD está apresentada nos 

anexos. 

Estudos como o de Mortimer e Scott (2002) formam a base para a construção da 

SD no que tange os aspectos comunicativos em sala de aula. Isto porque no decorrer de 

todas as atividades buscamos uma sinergia entre as abordagens comunicativas 

dialógicas e de autoridade de forma a levar os alunos a se engajarem e socializarem 

entre si e com a professora e a pesquisadora visando a construção e avaliação do 

conhecimento. Diferenciamos essas abordagem como: (i) abordagem comunicativa 

dialógica: o professor considera o que o aluno tem a dizer do ponto de vista do próprio 

aluno, ou seja, mais de uma ‘voz’ é considerada; (ii) abordagem comunicativa de 

autoridade: o professor considera o que o aluno tem a dizer extraindo apenas o ponto de 

vista do discurso científico escolar que está sendo construído. Nesta abordagem apenas 

uma ‘voz’ é ouvida e não há interação de ideias (MORTIMER; SCOTT, 2002). 

 Portanto, elaboramos momentos nas atividades mais voltados a uma abordagem 

comunicativa dialógica, para que os alunos pudessem expor seus diferentes pontos de 

vista e desenvolvessem o processo argumentativo dentro de sala de aula. E as 

mesclamos com momentos com cunho comunicativo de autoridade, muitas vezes na 

forma de textos, que abordavam os conteúdos científicos trabalhados naquela atividade 

do ponto de vista da ciência. Ao priorizarmos esses diferentes momentos do discurso 

objetivamos tornar os alunos responsáveis pelo processo de construção e avaliação do 

conhecimento – situação pouco comum no ensino tradicional de ciências, no qual o 

professor é o agente epistêmico do conhecimento, conferindo o status verdadeiro das 

afirmativas científicas. Ao darmos oportunidades para os alunos exporem suas ideias e 

as avaliarem criticamente durante o desenvolvimento da SD poderíamos dividir a 

autoridade epistêmica em sala de aula de ciências (SASSERON; DUSCHL, 2016).  

Contudo, consideramos dois fatores em nossa proposição. Primeiro, que muitas 

interações entre os alunos e o professor contém, provavelmente, aspectos de ambas as 

funções, dialógica e de autoridade. Essa distinção entre funções dialógicas e de 

autoridade foi introduzida por Wertsch (1991) e usada posteriormente por Mortimer 

(1998), o qual analisou o discurso de sala de aula de ciências. Ela tem por base a 
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distinção entre discurso de autoridade e discurso internamente persuasivo, introduzido 

por Bakhtin (1981), que elucidou estudos sobre a interação social no ensino e 

aprendizagem (MORTIMER; SCOTT, 2002). Segundo, ao propor distintos momentos 

nas atividades da SD sabemos que é na sala de aula que ocorrerão a explicitação de 

nossos objetivos, ou seja, depende de como o professor irá conduzir a SD para que 

ocorra essa sinergia entre os momentos dialógicos e de autoridade da comunicação em 

sala de aula. 

Além de considerarmos a importância das diferentes vozes em sala de aula e 

consequentemente os diferentes discursos para a construção e avaliação do 

conhecimento, necessitamos de um aporte teórico do campo do ensino de ciências mais 

específico dos conceitos científicos para nortear a elaboração da SD. Esse aporte veio 

tanto da análise do questionário diagnóstico referenciado acima, como das pesquisas 

sobre ensino e aprendizagem de ciências que ancoram estes resultados.  

Muitas dessas pesquisas (POPOV, 1995; KAWASAKI, 1998; KAWASAKI; 

BIZZO, 2000; ALMEIDA, 2005; SIGURJÓNSDÓTTIR; THORVALDSDÓTTIR, 

2010; HAYASHI et. al., 2011) foram desenvolvidas sobre os aspectos conceituais 

específicos da vida, como a fotossíntese. De forma geral, estas pesquisas evidenciaram 

que o conteúdo de fotossíntese permanecia ainda pouco compreendido entre os alunos, 

sobretudo quando se trata do ensino de biologia para o nível médio. Sigurjónsdóttir e 

Thorvaldsdóttir (2010), assim como Araújo e Mendonça (2017), concluíram, em 

pesquisas com adolescentes com idade de 14 a 16 anos, que a compreensão deles sobre 

fotossíntese é muito inferir ao esperado e que os objetivos implícitos nos documentos 

oficiais, tais como CBC (Currículo Básico Comum do Estado de Minas Gerais) e no 

PCN estão longe de ser alcançados. 

Perante isso, consideramos que teríamos que formular a SD a partir dos 

primeiros estudos sobre gases e plantas no campo da história da ciência, ou seja, 

teríamos que utilizá-la para que os alunos pudessem construir significados sobre o tema 

fotossíntese de uma forma evolutiva. 

De acordo com Martins (1990), o estudo adequado de experimentos e episódios 

históricos possibilita uma melhor compreensão do aluno sobre as inter-relações entre a 

ciência e a sociedade, mostrando que a ciência não é isolada, mas que faz parte de um 

desenvolvimento histórico de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo influências 
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e influenciando, por sua vez, muitos aspectos da sociedade. Perante a história da 

ciência, o aluno tem a oportunidade de entender que a ciência resulta de um processo 

coletivo, social e gradativo de construção do conhecimento, que possui suas limitações, 

ou seja, que o conhecimento não aparece de forma repentina na mente de cientistas que 

intitulamos como "gênios" isolados que fazem descobertas. Assim, o estudo histórico de 

como um cientista realmente desenvolveu sua pesquisa ensina mais sobre o real 

processo científico e os alunos podem se identificar com possíveis inquietações e 

desconhecimentos de cientistas do passado fazendo um paralelo com suas ideias atuais 

(OLIVEIRA; PORTO, 2012). 

Embasadas nessas considerações, as atividades da SD foram vinculadas à 

história da ciência, seja na forma de experimentos históricos ou textos históricos, 

objetivando a compreensão do aluno sobre o tema e a associação do processo de 

fotossíntese com presumíveis concepções alternativas dos alunos (CASTRO; 

BEJARRARO, 2013). Isto foi feito de forma a contribuir para que o aluno entenda o 

processo de produção do conhecimento científico, e a evolução das ideias e conceitos 

que envolvem o processo de fotossíntese. É importante também para o aluno entender 

que na grande maioria das vezes a construção do conhecimento acontece de forma 

processual e gradativa, e que nem sempre pesquisadores chegaram a propor modelos, 

teorias e definir conceitos de forma rápida ou inesperada. 

Na SD consideramos textos históricos como aqueles que problematizam a 

influência de aspectos sociais, éticos, políticos e culturais no âmbito da construção do 

conhecimento científico (OLIVEIRA; PORTO, 2012). Textos históricos podem 

humanizar as ciências e os cientistas, deixando as aulas mais estimulantes e reflexivas, 

podendo desenvolver o pensamento crítico dos alunos e auxiliar na maior compreensão 

dos conteúdos científicos. Estes eventos podem contribuir com o desenvolvimento de 

uma epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica em sala de aula (Matthews, 

1994). 

Consideramos como experimentos históricos aqueles que podem aproximar a 

dimensão experimental da ciência do contexto da educação científica (MONEIRO; 

NARDI, 2010). Perante os experimentos históricos os alunos podem entender as 

ciências a partir dos fenômenos que nos levaram aos conhecimentos científicos atuais e, 
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assim, perceberem a relevância da construção do conhecimento científico de forma 

processual.  

Porém, mesmo a partir de textos históricos, experimentos históricos e de todos 

os benefícios que estes podem trazer para a compreensão e construção do conhecimento 

do aluno é um equívoco pensar que as abordagens fundamentadas na história da ciência 

poderiam solucionar todos os problemas do Ensino de Ciências (BALDINATO; 

PORTO, 2007). 

Na produção da SD também nos preocupamos com a abordagem de atividades 

investigativas para fomentar o processo argumentativo (CARVALHO, 1991; 

CARVALHO et al., 1998, SASSERON; CARVALHO, 2011; MOTOKANE, 2015). 

Segundo Souza et al (2002), as atividades investigativas podem ter um alcance maior na 

formação do aluno, pois podem ser planejadas para proporcionar a elaboração de 

conceitos e o desenvolvimento de habilidades de pensamento relacionadas aos 

processos da ciência. 

Concordamos com Sasseron e Carvalho (2011) e Motokane (2015) quando 

descrevem que para que ocorra uma atividade investigativa é necessário que haja uma 

problematização científica, ou seja, a atividade deve ser formulada a partir de um 

problema que faça o aluno raciocinar, ter um pensamento crítico, uma formulação e 

uma possível reformulação de ideias, as quais podem levá-los a construírem seus 

argumentos (MOTOKANE, 2015). 

As atividades experimentais investigativas podem, além de motivar o aluno, 

oferecer contato com alguns fenômenos, permitir praticar a interpretação dos 

fenômenos, ajudar na compreensão de conceitos, permitir contrastar experimentalmente 

hipóteses, podem também proporcionar o uso e manejo de técnicas de laboratório 

(SILVA et. al., 2010). 

No século XIX, o cientista e filósofo Hebert Spencer relatou que as observações 

do mundo e as atividades de laboratório fornecem informações claras e precisas sobre as 

ciências da natureza que não se encontram nos livros. Os estudos desse cientista foram 

centrais para as práticas pedagógicas no Ensino de Ciências, resultando na aplicação do 

método científico no ensino: observação, controle, previsão (ISKANDAR; LEAL, 

2002). 
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Esses métodos científicos desencadearam as atividades experimentais 

laboratoriais no Ensino de Ciências, porém essas atividades passaram a ser vistas como 

atividades procedimentais que não poderiam ter erros e davam pouca oportunidade para 

o aluno formular ideias sobre o experimento, havia um roteiro e eles seguiam. Os erros 

eram desconsiderados (MALHEIRO, 2016).  Hodson (1990) acredita que as atividades 

experimentais da forma que se constituíram e vêem sendo abordadas no Ensino de 

Ciências parte de uma concepção pobre e confusa sobre ciência e pouco produtiva em 

termos de ensino-aprendizagem. 

Diferentes autores (CARVALHO, 1991; CARVALHO et. al., 1998; 

MALHEIRO, 2016) também criticam essa condução de atividades experimentais pela 

sua forma de desenvolvimento. Estes autores acreditam que desta forma o aluno não 

constrói o seu conhecimento de forma efetiva, mas ocorre uma transferência de 

informações ou uma validação do conceito pelo experimento. 

A atividade experimental, laboratorial ou dentro de sala de aula, deveria ser 

orientada para fomentar a aprendizagem de conceitos e métodos da ciência (PRAIA; 

CACHAPUZ, GIL-PÉREZ, 2002), porém, Hodson (1990) salienta que muito do que se 

faz nos laboratórios e nas salas de aula de ciências está sendo mal aplicado e não 

apresenta ganhos educacionais. O autor enfatiza que esse cenário tem sido recorrente 

devido as concepções de professores e da sociedade sobre os experimentos laboratoriais. 

Essa perspectiva que estamos tratando possui um caráter empirista, a experiência 

surge, quase sempre, como um episódio, ligada a uma visão heróica do cientista 

(PRAIA; CACHAPUZ, GIL-PÉREZ, 2002). Nessa visão, os sujeitos tendem a ignorar 

os contextos sociais, tecnológicos, culturais e históricos da produção e construção do 

conhecimento científico.  

Nessa pesquisa entendemos que para a atividade experimental ser efetiva na 

construção do conhecimento do aluno é necessário que os dados, as hipóteses e os 

resultados sejam analisados, discutidos e refletidos no contexto social de sala de aula. 

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

que e para quê (PRAIA; CACHAPUZ, GIL-PÉREZ, 2002). 

Diferentes das práticas laboratoriais com roteiros definidos existem as atividades 

experimentais investigativas. Nelas os alunos tendem a ser estimulados a proporem e 

avaliarem hipóteses, decidindo se as mesmas são adequadas ou não diante daquilo que o 
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experimento é capaz de demonstrar (CARVALHO, 2013). Desta forma, a atividade 

investigativa experimental nem sempre precisa ser em um laboratório envolvendo a 

coleta de dados primários (o que os autores chamam de hands-on) (OSBORNE, 2014). 

Pelo contrário, é importante que esta atividade seja desafiadora para o aluno, fazendo 

com que o mesmo formule ideias e possa ter uma visão crítica sobre o experimento. Ela 

deve ajustar a teoria com a realidade, proporcionando uma troca entre experimento e 

teoria científica, retirando a ideia de uma verdade absoluta a ser alcançada e levando 

para os alunos dados e evidências para que eles possam formular e justificar suas 

hipóteses. 

Foi neste contexto que propomos na SD diferentes atividades experimentais 

investigativas. Ou seja, de acordo com Carvalho et. al. (1998), Azevedo (2005), 

Sasseron e Carvalho (2012) e Carvalho (2013), que as atividades experimentais 

investigativas são formuladas a partir de um problema científico que estimule os alunos 

a extraírem dados, formular hipóteses e criar diferentes pontos de vista defendendo seus 

argumentos. Neste sentido, ao resolverem um problema investigativo, os alunos trazem 

dúvidas e questionamentos provenientes de conhecimentos prévios e cotidianos ou 

mesmo da relação dos assuntos estudados com questões relativas à fotossíntese na SD. 

A seguir caracterizamos cada uma das atividades da SD com base nos referencias 

discutidos. 

A atividade 1 tem como objetivo fazer com que os alunos se remetam a um 

passado e se sintam no lugar dos pesquisadores ao serem instigados a conhecer a 

composição do ar atmosférico e qual é a importância das plantas neste meio. Portanto 

nesta atividade utilizamos da história da ciência com o propósito dos alunos entenderem 

a construção do conhecimento científico relacionado ao tema gases e plantas. 

A atividade 2 foi dividida em três partes, (A, B e C). Na parte A os alunos 

devem ser solicitados a fazer dois experimentos históricos que envolvem a liberação de 

gás carbônico. A intencionalidade dos dois experimentos é que eles possam relacionar a 

liberação do gás da água gaseificada com a respiração pulmonar, comparando-os. 

Espera-se que os alunos concluam que os dois experimentos tratam do mesmo 

fenômeno por sofrerem a mesma reação química com o hidróxido de cálcio formando 

um precipitado. A parte B contém uma figura dividida em quatro imagens, sendo que 

em A existe um rato vivo preso em um recipiente fechado, logo após, em B, o rato 
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encontra-se morto. Em C há a presença de um rato no mesmo recipiente, acompanhado 

de uma planta e após um tempo, em D, percebe-se que o rato não morreu. Nesta parte da 

atividade, apesar do experimento não ter sido realizado, caracterizamos como uma 

atividade experimental investigativa, por ter formulado um problema para que os alunos 

pudessem expor sua opinião sobre o que estava acontecendo. Além disso, o 

experimento faz parte de um contexto histórico. As perguntas que sucedem a imagem 

do experimento histórico possuem a intencionalidade de instigar os alunos a 

argumentarem entre si para formularem uma hipótese sobre o ocorrido em termos do 

papel da planta e do ar para a respiração do rato. 

 Para finalizar a atividade 2 e contextualizar as partes anteriores presentes nesta 

atividade e com a atividade 1, a parte C é constituída por um texto de fechamento, sendo 

que este texto é composto um recorte de um artigo que conta a história da descoberta 

dos gases9. Nele os alunos podem correlacionar os experimentos com experimentos 

realizados no passado para entender sobre a composição do ar. Podem ver também que 

não se chega à conclusões sem curiosidades e a partir destas um estudo minucioso sobre 

o tema.  

Na atividade 3 desenvolvemos um experimento investigativo para caracterizar a 

liberação do oxigênio e a captação de gás carbônico no processo de fotossíntese e a 

importância da luz para que o fenômeno ocorra. No final da atividade, para evidenciar a 

liberação de oxigênio, o professor é responsável por riscar um fósforo, deixá-lo em 

brasa e colocá-lo em contato com o gás liberado. Como este gás é o oxigênio, e ele é 

comburente, alimenta a chama novamente, evidenciando o gás ali presente.  

Posteriormente, é prevista a leitura de um texto histórico, que fornece subsídios para os 

alunos compreenderem a atividade em termos dos conceitos num contexto histórico. A 

partir da análise desta atividade em específico foi elaborado um artigo científico 

intitulado ‘A investigação como precursora da argumentação: análise de uma atividade 

experimental investigativa sobre o oxigênio’ (ARAÚJO; MENDONÇA, 2018)10. 

A atividade 4 iniciou-se com a leitura de um texto que fornecia base para os 

alunos entenderem a funcionalidade de estruturas fisiológicas das plantas, chamadas de 

                                                 
9 Texto adaptado do artigo Os estudos de Joseph Priestley sobre os diversos tipos de “ares” e os seres 

vivos – Roberto de Andrade Martins - Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 167-208, 2009. 
10Este artigo foi apresentado no I Congresso Nacional de Argumentação na Escola – Recife, 2018. 
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estômatos11, importantes ao processo de fotossíntese. Iniciamos esta atividade com a 

leitura de um texto, pois como pôde ser evidenciado na análise do questionário 

diagnóstico os alunos sabiam pouco ou quase nada sobre os estômatos. Após a leitura, 

os alunos observam um experimento que compara quatro plantas, da mesma espécie, em 

diferentes sistemas, com o intuito de verificar a presença de estômatos. Os diferentes 

dados que o experimento investigativo fornecia pode fazer com que os alunos se 

questionem sobre o por quê e como acontece a liberação de água (fenômeno visível) e 

gases (fenômeno não visível). 

A atividade 5 objetiva que os alunos visualizem a função de um modelo12 na 

ciência como forma de representação de uma realidade. Também tem por objetivo a 

desmistificação de que a planta realiza fotossíntese somente porque é verde. Com isso 

podemos considerar que no final da atividade eles saibam caracterizar a função dos 

pigmentos de clorofila, ou seja, da coloração verde nos cloroplastos e sua relação com 

absorção e emissão de energia na forma de luz. A partir dessa problemática é realizado 

um experimento investigativo que demonstra o papel do cloroplasto e a importância dos 

pigmentos de clorofila serem verdes por causa da absorção de luz. 

A atividade 6 é dividida em três partes, partes A, B e C. Na parte A os alunos 

devem visualizar o teste de chama por um vídeo13 demonstrativo. O experimento do 

teste de chama pode ser comparado com o processo realizado pela clorofila no interior 

dos cloroplastos. O experimento por meio do vídeo pode ser considerado investigativo, 

visto que os alunos poderão lançar explicações visando correlacionar o experimento à 

ação da clorofila nas plantas. A parte B tem o intuito de caracterizar a molécula de água 

e o seu processo de fotólise, associando a ação dos pigmentos de clorofila, a quebra da 

molécula de água e a consequente produção de oxigênio na fase clara da fotossíntese 

(fase fotoquímica). Para cumprir estes objetivos utilizamos modelos concretos14 

(construídos com bolas de isopor, palitos, massinha de modelar), em que os alunos 

podem demonstrar onde ocorre o rompimento das ligações covalentes da molécula da 

                                                 
11

Canais de abertura da planta, presentes na folha, onde há a passagem de gases, água, entre outros 

elementos (BRUCE, 2013). 
12Um modelo pode ser compreendido como uma representação de uma ideia, objeto, evento, processo ou 

fenômeno para um dado sistema que apresenta uma finalidade específica. (GILBERT, BOUTLER e 

ELMER, 2000 apud MENDONÇA, 2008).  
13Teste disponibilizado no canal: http://pontociencia.org.br – acesso em junho/2017 
14Tipo de representação de modelo, 3D, que utiliza materiais palpáveis (Mendonça, 2008). 



Movimentos Epistêmicos, Práticas Epistêmicas e Argumentação: Análise da Construção de 

Significados no contexto de desenvolvimento de uma Sequência Didática sobre Fotossíntese 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

 

53 

 

água a partir de fótons de luz, processo caracterizado como fotólise da água. 

Posteriormente, foi fornecido um texto, o qual abrangeu desde os eventos históricos às 

concepções atuais do processo de fotossíntese, o qual fornece uma síntese de todo o 

conteúdo abordado até este momento da SD. 

Na atividade 7, com o auxílio de modelos concretos, tratamos da parte química 

da fotossíntese, caracterizando a equação química, diferenciando reagentes de produtos 

e os relacionando com os processos ocorridos na fotossíntese. No fim desta atividade 

realiza-se um experimento investigativo para evidenciar o produto da fotossíntese, a 

glicose, relacionando a fotossíntese a nutrição vegetal. 

A atividade 8 possuía um caráter mais avaliativo, o objetivo desta é evidenciar a 

construção de significados dos alunos a partir do processo vivenciado na sequência 

didática. Para isso foram retomados os experimentos investigativos históricos discutidos 

na SD de forma a perceber o tipo de explicação que os alunos forneciam com base nos 

conhecimentos desenvolvidos. 

Por fim cabe destacar que em função do tempo para desenvolvimento da 

pesquisa de mestrado não foi possível fazer a validação prévia da SD em outro contexto 

de ensino. Pelo tempo da pesquisa foi necessária desenvolver a SD diretamente na 

turma onde a coleta de dados aconteceu. Todavia, a primeira versão da SD (que havia 

sido amplamente discutida entre pesquisadora e orientadora) foi discutida no grupo de 

pesquisa Práticas Científicas e Educação em Ciências, coordenado pela orientadora 

desta dissertação. Como os pesquisadores do grupo de pesquisa conjugam o 

conhecimento dos referenciais que orientaram a pesquisa, foram fundamentais na crítica 

para o desenvolvimento da SD. Consideramos, portanto que a discussão social da SD no 

âmbito do grupo de pesquisa teve o objetivo de contribuir para validar a SD, no sentido 

de que a mesma atende aos objetivos para os quais foi proposta. Isto nos conduziu a 

elaboração da 2a versão da SD que foi utilizada na coleta de dados. 

Na figura abaixo podemos visualizar uma versão macroscópica da SD, 

mostrando os objetivos de aprendizagem centrais de cada atividade, os tipos de 

estratégias para fomentar o processo argumentativo e o processo evolutivo das temáticas 

que compunham a SD e que poderiam levar a um conhecimento mais amplos sobre 

fotossíntese.  



Movimentos Epistêmicos, Práticas Epistêmicas e Argumentação: Análise da Construção de 

Significados no contexto de desenvolvimento de uma Sequência Didática sobre Fotossíntese 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

 

54 

 

 

Figura 3. Versão macroscópica da SD. (Fonte: Elaboração própria) 

3.4. As Questões de Pesquisa 

A sequência didática (SD) foi elaborada pela pesquisadora e pela orientadora 

com base nesses estudos e outros apontamentos da literatura e desenvolvida nas mesmas 

turmas da escola pública em que o questionário diagnóstico foi aplicado. O objetivo da 

construção e desenvolvimento da SD era entender o processo de construção de 

significados dos alunos de ensino médio sobre o tema fotossíntese e compreender como 

as diferentes estratégias da SD poderiam contribuir para isso, a partir do estudo do 

discurso de sala de aula na perspectiva da argumentação. Nesta pesquisa 

compreendemos construção de significados como tudo o que os alunos adquirem, 

associam e assimilam a partir de uma construção mental, o que eles trazem como 

experiências e podem associar como novos conceitos adquiridos e elaborados 

mentalmente e também a negociação de pensamentos e informações as quais podem 

discutir com seus pares. Esse objetivo geral pode ser traduzido em três questões de 

pesquisa, são elas:  

1) Como os processos argumentativos contribuíram na construção dos 

significados no contexto de desenvolvimento da SD? 

2) Como a SD e o seu desenvolvimento nas aulas de biologia contribuíram para 

a construção de significados? 



Movimentos Epistêmicos, Práticas Epistêmicas e Argumentação: Análise da Construção de 

Significados no contexto de desenvolvimento de uma Sequência Didática sobre Fotossíntese 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

 

55 

 

3) Quais significados foram construídos ao longo do desenvolvimento da SD 

nas aulas de biologia? 

3.5. Caracterização da Coleta de Dados 

Ao anteceder a coleta de dados a pesquisadora, a orientadora e a professora se 

reuniram para discutir todo o desenvolvimento da SD e alguns dos textos e artigos que 

foram importantes na elaboração da mesma. Além disso, a pesquisadora elaborou para a 

professora um material para subsidiar o desenvolvimento da SD, com possibilidades de 

perguntas dos alunos e respostas que fomentassem o processo argumentativo na sala de 

aula. 

Assim como o questionário diagnóstico, o estudo empírico das atividades da SD 

se passou em duas distintas classes de 1º ano (turmas E e J) do ensino médio da escola 

estadual, no contexto da disciplina biologia, totalizando uma amostra de 50 alunos. 

Porém, para a dissertação, a análise do desenvolvimento da SD foi realizada em apenas 

uma das turmas de 1º ano do ensino médio (turma E), visto que essa se mostrou mais 

engajada e comprometida com as atividades da SD, o que culminou em maior riqueza 

de dados para análise dos episódios de sala de aula. 

Antes do desenvolvimento de cada atividade da SD, a pesquisadora, a professora 

e uma colaboradora15 discutiam como deveria ser desenvolvida a atividade do dia, 

retomavam o objetivo daquela aula e averiguavam no material da professora os 

possíveis questionamentos dos alunos e as possibilidades de respostas da professora, 

visando o desenvolvimento do processo argumentativo. A colaboradora também ficou 

responsável pelas filmagens que abrangiam toda a sala, capturando falas importantes 

dos demais alunos, os quais não integravam o grupo pesquisado.  

A turma escolhida para a análise era composta por 24 alunos e fora dividida em 

6 grupos de 4 pessoas com o intuito de promover o processo argumentativo e para 

melhor desempenho colaborativo nas atividades. A divisão dos grupos foi realizada 

pelos próprios alunos, não sofrendo influência da professora e/ou da pesquisadora. A 

                                                 
15

Licenciada em química e mestre em educação que auxiliou na coleta de dados da pesquisa. Durante o 

mestrado desenvolveu uma pesquisa sobre o uso de analogias e argumentação no ensino de química, 

tendo como público de coleta de dados alunos do 1º ano do ensino médio. Também faz parte do grupo de 

estudos sobre Práticas Científicas e Educação em Ciências da UFOP, coordenado pela orientadora. 
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partir da primeira atividade foi perceptível que um dos grupos era mais participativo e 

que cada integrante defendia o seu ponto de vista e não ancoravam em respostas dos 

demais integrantes do grupo, ou da sala de aula como um todo. Por este motivo, 

escolhemos este grupo para análise da coleta de dados, porém não abandonamos as 

considerações ao longo do processo argumentativo e a construção de significados pelos 

demais alunos da turma, pois consideramos o grupo como representativo de toda a 

turma, visto o entrosamento e participação dos mesmos. Entretanto, a turma não estava 

habituada as realizações de atividades investigativas, experimentos, entre outras 

ferramentas metodológicas, muito disso se justifica pela falta de laboratório na escola. 

Durante o desenvolvimento da SD todas as aulas nas quais as atividades foram 

desenvolvidas foram filmadas e gravadas em vídeo e áudio. A coleta de dados contou 

com o aparato de duas câmeras e um gravador de voz, uma das câmeras e o gravador 

estavam voltados para a captura de dados do grupo de alunos selecionados para a coleta, 

e a outra câmera focava a sala como um todo. Os alunos da referida turma possuíam um 

perfil de alunos desinibidos, por isso parece não ter tido estranhamento e desconforto 

dos mesmos com a presença de câmeras e gravadores na sala de aula.  

A coleta de dados teve início em 03 de agosto do ano de 2017 e foi finalizada no 

dia 03 de outubro do mesmo ano, completando dois meses de desenvolvimento. Os 

encontros ocorriam uma vez por semana, o que totalizou oito encontros, baseados nas 

oito atividades da SD. Porém, as mesmas foram interrompidas por alguns contratempos, 

como, por exemplo, paralisações dos professores da rede estadual de educação. As aulas 

da escola tinham a duração de 50min, entretanto como a turma possuía aulas 

subsequentes, o desenvolvimento das atividades foi realizado no tempo integral das 

duas aulas (1h40min). 

3.6. Metodologia de Análise 

A análise de dados será feita a partir da indicação de episódios de sala de aula no 

qual a SD foi desenvolvida. Selecionamos os episódios a partir das definições de 

Mortimer et al., (2007), que consideram que se tratam de um segmento do discurso com 

fronteiras claras em termos de conteúdo temático, fase didática ou tarefas 

desenvolvidas. Em um trabalho posterior, Mortimer (2010) define o que ele considera 

como fronteiras em um episódio. Para o autor, as fronteiras de um episódio são 
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delimitadas por pistas conceituais verbais e não verbais. Estas pistas podem ser 

delimitadas por uma mudança de tema, mudança de tópico da aula ou uma fase da 

atividade. Além disso, as fronteiras de episódio podem incluir gestos, movimentos 

corporais dos participantes e as formas como estes se posicionam no espaço físico e 

interagem entre si e com os recursos materiais utilizados.  

 Com base em tais definições, os episódios foram selecionados na tentativa de 

contextualizar o processo de construção de significados acerca do tema fotossíntese. As 

demarcações dos episódios ajudam a entender as relações sociais dentro da sala de aula, 

possibilitando uma análise mais panorâmica do processo evolutivo de construção de 

significados. Demarcamos os episódios de I a VIII com algarismos romanos na intenção 

de destingi-los das numerações das atividades da SD, pois, optamos por destacar um 

episódio para cada atividade desenvolvida ao longo da SD.  

 Entretanto, esses episódios foram analisados de maneira distinta, pois tinham 

características diferentes. Consideramos que para reconhecer o processo de construção 

de significados em um plano social seria necessário demarcar os episódios que tinham 

como característica os contrastes de posições entre os alunos, propiciando, a partir de 

discussões, os processos argumentativos. Portanto, assim o faremos nos episódios de I a 

VII, os quais demarcamos os episódios a partir dos contrastes de posição dos alunos. 

Jimenez-Aleixandre e Brocos (2015) consideram o processo argumentativo 

como aquele que implica em processos de contraste de opinião entre duas ou mais 

posições, neste caso, quando os alunos, possuem diferentes pontos de vista, os quais 

defendem ou entram em um processo de negociação para tentar chegar a uma solução, 

um consenso entre as partes. Em nossa análise, utilizamos esse critério marcador para 

delinear a ocorrência de processos argumentativos nos episódios de sala de aula porque 

acreditamos que os contrastes de posição tendem a proporcionar uma negociação de 

significados entre os alunos. Esse contraste de posicionamentos também pode auxiliar 

os professores, os quais tendem a nortear os alunos em sala de aula fazendo com que 

eles busquem um consenso. Portanto, na análise, para deixar claro o processo 

argumentativo vivenciado em cada episódio, delineamos os posicionamentos 

evidenciando o contraste de posições e também apontamos o momento em que pode ter 

ocorrido consenso ou resolução do problema.  
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Ao identificar as interações argumentativas, analisamos o discurso tomando por 

base as práticas epistêmicas dos alunos e os movimentos epistêmicos das instrutoras 

(professora ou pesquisadora). A partir da dimensão epistêmica, os processos 

argumentativos podem desenvolver possibilidades de construção e transformação de 

crenças e conceitos e de implementação e desenvolvimento do raciocínio científico (DE 

CHIARO; LEITÃO, 2005). As práticas epistêmicas são atividades cognitivas e 

discursivas nas quais os alunos se engajam para desenvolver sua compreensão do 

conhecimento científico, (SANDOVAL et. al., 2000), no nosso caso sobre a 

fotossíntese. São consideradas uma das dimensões da apropriação da linguagem 

científica na construção do discurso científico (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2006). 

Kelly (2008) define práticas epistêmicas como as formas específicas em que os 

membros de uma comunidade propõem, justificam, avaliam e legitimam enunciados de 

conhecimento em um determinado marco disciplinar.  

Os movimentos epistêmicos podem ser considerados como ações ou propósitos 

do professor para direcionar os alunos, proporcionando a construção e a negociação de 

significados entre os mesmos (FERRAZ; SASSERON, 2017; IBRAIM; JUSTI, 2018). 

Os movimentos epistêmicos são importantes para nortear as discussões de forma a 

propiciar resolução dos problemas. Eles consideram a ação das instrutoras na evolução 

do processo argumentativo a partir de suas solicitações para a justificativa das 

afirmativas, a refutação de ideias, a marcação de ideias chaves, a reelaboração e a 

colocação de ideias importantes para resolução do problema ou a busca de consenso 

(DE CHIARO; LEITÃO, 2005). 

Em síntese, nos episódios de I a VII selecionados destacamos os diferentes 

movimentos epistêmicos realizados pelo professor e/ou pela pesquisadora e as práticas 

epistêmicas realizadas pelos alunos nos contrastes de pontos de vista entre eles durante 

a discussão das atividades da SD.  Para isso nos inspiramos em alguns trabalhos 

(LIDAR et. al., 2005; ARAÚJO, 2008; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et. al., 2008; 

SILVA; MORTIMER, 2010; LIMA-TAVARES, 2009; NASCIMENTO et. al., 2012; 

MOTOKANE et. al., 2018), que também têm utilizado esses construtos para identificar 

o discurso em sala de aula. 

Na tentativa de elucidar os diferentes movimentos epistêmicos nos baseamos em 

de Araújo (2009) e Lima-Tavares (2011) e elaboramos o quadro 1. Nesse quadro 
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destacamos os movimentos epistêmicos que correspondem às ações da professora e da 

pesquisadora no sentido de auxiliar na evolução do processo argumentativo. 

 

Quadro 1: Movimentos Epistêmicos 

Movimentos 

Epistêmicos 

Definição 

Elaboração Ações, na forma de questionamentos, que possibilitam o avanço na construção de 

significados sobre o tema. Tais questionamentos relacionam-se aos objetivos das 

atividades da SD e geram condições para que os alunos reflitam sobre seus 

posicionamentos e os exponham de forma mais clara frente aos objetivos da 

investigação.  

Reelaboração Ações, através de questionamentos e afirmativas, que objetivam instigar os alunos 

para que eles observem aspectos desconsiderados em suas respostas. Estes atos 

podem auxiliar os alunos a terem novas ideias, favorecendo uma modificação, 

problematização, negociação de significados ou evolução do pensamento inicial. 

Instrução Ato de apresentar explicitamente novas informações para os alunos. Difere da 

reelaboração, pois na instrução o professor não espera uma nova resposta do aluno 

através de questionamentos, mas busca tornar claro algum conceito. 

Confirmação Ato de estar de acordo com as ideias articuladas pelos alunos ou então permitir que 

eles realizem procedimentos aos quais já foram planejados. 

Correção Ato de corrigir de forma explícita as afirmativas e os procedimentos que os alunos 

realizaram.  

Síntese Ação de apontar e exaltar de forma resumida as principais ideias extraídas pelos 

alunos. 

Fonte: Adaptado de Lima-Tavares (2009); Araújo (2008). 

 

Para as ações dos alunos caracterizamos as práticas epistêmicas. No ensino de 

ciências trabalhar com as práticas epistêmicas, a partir da argumentação e investigação, 

significa dar oportunidades para que alunos compreendam porque sabemos o que 

sabemos a partir dos movimentos e processos contínuos de justificação do 

conhecimento (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; CRUJEIRAS, 2017).  

Para categorizar as práticas epistêmicas foram utilizadas categorias discutidas 

por diferentes autores (ARAÚJO, 2008; LIMA-TAVARES, 2011, MOTTA et. al., 

2018), os quais se inspiraram nas categorias propostas primeiramente por Jiménez-

Aleixandre et. al., 2008. As práticas epistêmicas consideradas estão representadas no 

quadro 2. 
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Quadro 2: Práticas sociais relacionadas ao conhecimento e suas práticas epistêmicas. 

Práticas sociais relacionadas ao 

conhecimento 

Práticas Epistêmicas 

Produção do conhecimento  

 

Problematizando  

Elaborando hipóteses  

Planejando investigação  

Construindo dados  

Utilizando conceitos para interpretar dados  

Articulando conhecimento observacional e conceitual  

Lidando com situação anômala ou problemática  

Considerando diferentes fontes de dados  

Checando entendimento  

Concluindo  

Comunicação do conhecimento  

 

Argumentando  

Narrando  

Descrevendo  

Explicando  

Classificando  

Exemplificando  

Definido  

Generalizando  

Apresentando ideias (opiniões) próprias  

Negociando explicações  

Usando linguagem representacional  

Usando analogias e metáforas  

Avaliação do conhecimento  

 

Complementando ideias  

Contrapondo ideias  

Criticando outras declarações  

Usando dados para avaliar teorias  

Avaliando a consistência dos dados 

Fonte: Adaptado por Lima-Tavares (2009). 

 

Como mencionado anteriormente, são três as instâncias sociais relacionadas ao 

conhecimento: 

a. Produção do conhecimento: como as afirmativas e os questionamentos são 

produzidos pelos alunos, do princípio de um problema até a sua conclusão. 

b. Comunicação do conhecimento: dizem respeito às maneiras como os alunos 

apresentam os conhecimentos relacionados a ciência ou seus pontos de vista 

sobre tais conhecimentos;  

c. Avaliação do conhecimento: são aquelas práticas em que os alunos 

contestam se um conhecimento é válido ou não. Desta forma, eles podem 

avaliar o grau de abrangência e limitação do conhecimento, porque podem 

contrapor, criticar ou confrontar o conhecimento. 

Para melhor evidenciar as práticas epistêmicas a partir das instâncias sociais 

relacionadas ao conhecimento elaboramos três diferentes quadros (3, 4 e 5) que 

elucidam detalhadamente cada prática epistêmica. 
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Quadro 3: Produção do conhecimento e suas práticas epistêmicas correspondentes. 

Produção do Conhecimento 

Problematizando Está relacionada com a indagação que faz iniciar uma discussão. 

Essa prática é utilizada quando o aluno cria um problema, faz uma 

indagação relacionada ao tema que está sendo discutido ou retoma 

um problema/questão anteriormente proposto pela professora ou 

pela pesquisadora.  

Elaborando hipóteses Está relacionada às diferentes respostas propostas pelos alunos 

para prever a conclusão de um problema ou uma questão. 

Planejando investigação  Está relacionada à ação do aluno de traçar estratégias para iniciar 

a investigação de um problema. 

Construindo dados  Está relacionada a construção de dados a partir de afirmativas ou 

questões realizadas pelos alunos, também experimentações e 

investigações.  

Utilizando conceitos para interpretar 

dados  

 

Está relacionada aos conhecimentos prévios dos alunos. Ocorre 

quando estes recorrem, explicitamente, a conceitos que já 

possuem para interpretar os dados fornecidos. 

Articulando conhecimento 

observacional e conceitual  

 

Esta prática é verificada quando os alunos explicitam diretamente 

a relação entre conceitos e aspectos que observam, seja em 

experimentos, gráficos, tabelas ou ilustrações apresentados em 

sala de aula. 

Lidando com situação anômala ou 

problemática  

 

Quando o problema ou a questão proposta difere do que era 

esperado pelos alunos ou quando os alunos lidam com um 

problema que é novo, para o qual não conseguem elaborar 

hipótese ou chegar na resposta. 

Considerando diferentes fontes de 

dados  

 

Quando os alunos recorrem a algum dado diferente do que está 

sendo trabalhado naquele momento para solucionar o problema 

em discussão. 

Checando entendimento  Quando os alunos voltam ao que já havia sido discutido 

anteriormente para verificar se a compreensão está apropriada. 

Concluindo Quando os alunos finalizam um problema ou uma questão 

proposta. 

Fonte: Adaptado por Lima-Tavares (2009). 

Quadro 4: Comunicação do conhecimento e suas práticas epistêmicas.  

Comunicação do conhecimento 

 

Argumentando Quando os alunos expõem suas ideias baseadas em evidências 

e/ou justificativas. 

Narrando Quando o aluno relata detalhadamente o que acontece ou pode 

acontecer em determinado fato ou fenômeno.  

Descrevendo Quando o aluno apresenta, de forma detalhada, o que acontece 

ou pode acontecer em determinado fato ou fenômeno.  

Explicando Quando o aluno explica autonomamente algum fenômeno ou 

processo. 

Classificando Quando o aluno ordena, qualifica ou rotula algo ou algum 

evento.  

Exemplificando  Quando o aluno traz explicações através de exemplos, podendo 

ser exemplos que estão relacionados ao seu cotidiano. 

Definindo Quando o aluno resolve determinado problema a partir de uma 

descrição, trazendo uma finalização para este. 
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Generalizando Quando o aluno amplia seu entendimento de forma ampla. 

Apresentando ideias (opiniões) 

próprias 

Quando o aluno apresenta uma opinião pessoal, bem sinalizada. 

Negociando explicações  Quando alunos negociam uma explicação plausível.  

Usando linguagem representacional Quando os alunos utilizam simbologia ou linguagem 

representacional para apresentar suas ideias. 

Usando analogias e metáforas Quando os alunos utilizam de metáforas e analogias para 

desenvolver explicações. 

Fonte: Adaptado de Lima-Tavares (2009). 

 

Quadro 5: Avaliação do conhecimento e suas práticas epistêmicas. 

Avaliação do conhecimento 

Completando ideias Quando o aluno complementa uma ideia explicitada 

anteriormente. 

Contrapondo ideias  Quando o aluno discorda do que foi dito anteriormente e 

apresenta uma ideia distinta. 

Criticando outras declarações Quando o aluno crítica, explicitamente, algo que foi dito 

anteriormente ou apresenta e critica uma ideia. Numa crítica, 

nem sempre há discordância com o que foi enunciado e quando 

há discordância, nem sempre é total. 

Usando dados para avaliar teorias Quando o aluno apresenta dados para avaliar os enunciados 

teóricos. 

Avaliando a consistência dos dados Quando o aluno busca verificar se determinados dados são 

coerentes com determinadas teorias. 

Fonte: Adaptado de Lima-Tavares (2009). 

 

Após analisarmos todas essas categorias para as práticas epistêmicas, 

percebemos que em nossos dados nem todas estavam presentes, diferentemente dos 

movimentos epistêmicos, aos quais todos foram observados. Nesse sentido, 

demarcamos no quadro 6 as práticas epistêmicas e suas instâncias sociais verificadas em 

nosso trabalho. Assim, consideramos que a análise partiu das categorias mais gerais 

apresentadas pela literatura e a partir da inspeção dos dados delimitamos aquelas que 

mais se relacionaram a nossa investigação. 

 

Quadro 6: Práticas epistêmicas utilizadas em nossa pesquisa. 

Instância Social Práticas Epistêmicas 

Produção do Conhecimento Concluindo  

Elaborando hipóteses  

Construindo dados  

Considerando dados e conceitos para elaborar hipóteses 

Articulando conhecimento observacional e conceitual 

Comunicação do Conhecimento Negociando explicações 
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Apresentando ideias 

Avaliação do Conhecimento Complementando ideias  

Criticando outras declarações 

Usando conceitos para interpretar dados 

Fonte: Elaboração própria 

  

A partir destas definições apresentamos os episódios em quadros analíticos que 

contêm os turnos de fala e as transcrições das falas destes sujeitos. Também 

demarcamos os movimentos epistêmicos, que foram delimitados somente nas falas do 

professor ou da pesquisadora, e enfim a coluna de práticas epistêmicas definidas para os 

alunos. 

Nas transcrições usamos nomes fictícios para identificar os sujeitos. Sempre que 

apresentamos uma informação ou uma pontuação à fala trata-se de uma inferência 

nossa, não existindo na linguagem oral, para isso sinalizamos em parênteses (xxxx). 

Quando trata-se de comentários que realizamos sobre as falas, quando necessário, 

sinalizamos por dois parênteses ((xxxx)). Quando for proferida mais de uma prática ou 

movimento epistêmico no mesmo turno de fala diferenciamo-la em itálico para primeira 

prática ou movimento epistêmico proferido e negrito para a segunda prática ou 

movimento epistêmico proferido, caso houver a ocorrência de uma terceira prática ou 

movimento epistêmico no mesmo turno de fala, esse será demarcado em sublinhado. 

Diferentemente dos demais episódios, o episódio VIII, advém de transcrições de 

processos argumentativos ocorridos na atividade 8 da SD.  Porém, a atividade 8 teve por 

característica um viés avaliativo, o qual tentou averiguar a construção de significados 

dos alunos ao longo do desenvolvimento da SD. Nela buscamos entender como os 

alunos compreendem como sabemos o que sabemos (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008), 

ou seja, a justificativa de um conhecimento.  

Entretanto, percebemos que durante o processo argumentativo desta atividade 

ocorreram dois diferentes momentos. Num deles (Episódio VIII(A), os alunos 

elaboraram seus argumentos baseados em justificativas, apoios as justificativas, 

conclusões e qualificadores modais, com isso, consideramos que seria necessário 

analisar os argumentos baseados no Esquema de Argumento de Toulmin. 

No segundo momento da (atividade 8) (Episódio VIII(B), averiguamos respostas 

menos elaborara das, ou seja, os alunos davam nomes aos processos ocorridos na 
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fotossíntese, mas não os explicavam. Nesse sentido, verificamos indícios dos 

significados construídos, mas não em termos dos argumentos. 

4. Resultados e Argumentação 

4.1. Episódio I 

O primeiro episódio aqui apresentado retrata as discussões sobre os gases e a 

respiração animal e vegetal ocorridas no desenvolvimento da Atividade 1 da SD. Esta 

atividade tinha o intuito principal de criar um cenário que remetesse o pensamento dos 

alunos para o século XVIII, no contexto de investigação dos cientistas que estiveram 

envolvidos com as pesquisas relacionadas à composição do ar e a respiração. A análise 

do episódio é apresentada em dois quadros, cada um deles relacionado a um contraste 

de posições.  

Os contrastes de posicionamentos (quadro 7 e quadro 8) foram gerados em 

função de uma imagem (apresentação de slides pela professora) de um rato em um 

ambiente fechado, sem entrada e saída de ar. No plano social da sala de aula, ocorreu 

uma discussão sobre o que aconteceria com este rato neste ambiente em função do 

tempo, sendo que na imagem do slide anterior, eles observaram um homem morto em 

um ambiente fechado (sem trocas gasosas), como pode ser visualizado nas figuras 1 e 2.  

 

 

Figura 4. Homem em ambiente fechado 

 

 

Figura 5. Rato em ambiente fechado. 
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. 

Quadro 7: Contraste de posições sobre o porquê dos seres vivos morrerem em ambientes fechados 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

141 Professora: E nesta próxima imagem 

aqui? O que temos? 

Elaboração  

142 Manuel: Um rato. Está acontecendo à 

mesma coisa. ((referindo-se a imagem 

anterior em que um homem estava 

morto em um ambiente fechado)). 

  

Apresentando ideias 

143 Professora: (bate palma e chama 

atenção de alguns alunos dispersos) O 

mesmo que foi feito com o homem, foi 

feito com o rato. E ai? 

 

Confirmação 

 

144 Alice: O rato está morto.  Concluindo 

145 Professora: A gente pode relacionar 

esta imagem com a outra, não pode? 

Elaboração  

146 Alunos: Sim!  Concluindo 

147 Sara: Mas é também por causa de 

espaço, não? Este tem mais espaço que 

o outro ((fazendo menção à imagem do 

homem morto dentro de um ambiente 

fechado)), desta forma o rato vive por 

mais tempo, não? 

  

 

Elaborando Hipóteses 

148 Pesquisadora: Por muito mais tempo? Reelaboração  

149 Alunos: Não!  Concluindo 

150 Professora: Mas ele vive um pouco 

mais do que o outro, justamente pelo 

fato de ter mais ar ali. 

 

Confirmação 

 

151 Pesquisadora: Se em um ambiente 

tinha mais ar em relação ao outro, por 

que o rato sobrevive por mais tempo do 

que o homem?  

 

Reelaboração 

 

152 Leandro: Adaptação  Elaborando Hipóteses 

153 Pesquisadora: Adaptação? Será? Mas 

não vai chegar um momento em que ele 

vai morrer? Então ele não se adaptou. 

 

Instrução 

Correção 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste quadro podemos observar uma situação argumentativa em torno das ideias 

sobre a sobrevivência do animal em um ambiente fechado e a relação disso com os 

gases ali presentes. O confronto de posicionamento pode ser verificado pela prática 

epistêmica dos alunos de elaborar hipóteses para poder justificar seus pontos de vista. 

O quadro 7 inicia-se com um questionamento realizado pela professora (turno 

141) sobre o quê os alunos vêem na imagem apresentada (apresentação de slides). 

Portanto, neste primeiro turno a professora apresentou o movimento epistêmico de 

elaboração, ou seja, ela apresentou um questionamento para que os alunos discutissem, 

gerando um processo argumentativo. Na sequência, turno 142, Manuel apresenta ideias 

em relação a tal questionamento. 
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No turno 143, a professora realizou um movimento epistêmico de confirmação, 

concordando com a resposta de Manuel, porém em sequência, apresentou um 

movimento de elaboração (turno 145), porque não se considerou satisfeita com a 

resposta e interrogou os alunos querendo saber o que de fato aconteceu. Esse 

movimento epistêmico contribuiu para que o processo argumentativo evoluísse, devido 

a importância do uso de justificativas na resolução dos conflitos de opinião. 

Na elaboração das hipóteses os próprios alunos relacionaram a imagem do rato 

com a anterior (de um homem, nas condições similares, porém já morto), para justificar 

suas posições sobre a possível morte do rato no ambiente fechado, porém ainda sem 

definir claramente qual a relação da respiração com os gases, porque eles citaram o ar 

sem especificar quais tipos de gases. Também citaram a quantidade de espaço 

disponível, mas não a relação disto com os gases gerados e trocados. O que podemos 

perceber na fala de Sara (turno 147), que questionou se o espaço presente nos dois 

ambientes interferia na morte ou não do animal, que elabora uma hipótese, descrevendo 

que no ambiente em que o rato se encontrava tinha mais espaço e isso fazia com que 

tivesse maior quantidade de ar naquele ambiente. Possivelmente este questionamento 

foi gerado pela observação e comparação das imagens, visto que na imagem do homem, 

ele já estava morto e havia pouco espaço neste ambiente, diferentemente da imagem do 

rato, que possui um espaço maior em seu ambiente (e consequentemente com mais ar), 

mesmo este sendo fechado, como o anterior.  

Isto indica que, nesse momento inicial, eles não tinham uma explicação clara 

para a sobrevivência do animal em um ambiente fechado, demonstrando que não era 

trivial para eles entenderem as trocas gasosas envolvidas na respiração (um 

conhecimento que consideramos importante para o entendimento do tema fotossíntese 

de acordo com a perspectiva histórica). 

Na tentativa de refutar a ideia que Sara apresentou sobre o espaço presente no 

ambiente (turno 149), a pesquisadora reelaborou a sua pergunta e interrogou se mesmo 

com espaços diferentes o animal ia permanecer vivo por muito tempo. Logo em 

sequência (turno 150), a professora concordou e complementou (movimento epistêmico 

de confirmação) a fala de Sara dizendo que o rato viveria por mais tempo, mas chegaria 

um momento em que ele iria morrer. Tal movimento epistêmico presente no processo 
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argumentativo foi uma tentativa de levar a aluna a refletir sobre a hipótese, validando-a 

ou falsificando-a. 

No turno 151, a pesquisadora reelabora a pergunta na tentativa de extrair mais 

dados por parte dos alunos, porém se depara com uma resposta insatisfatória de Leandro 

(turno 152), que elabora uma hipótese para a comparação entre a morte do rato e do 

homem. Como a resposta foi insatisfatória, a professora realiza dois movimentos 

epistêmicos diferentes. Primeiro ela instrui o aluno a pensar na resposta apresentada, 

para que o mesmo possa perceber que sua resposta não é válida para o questionamento 

apresentado, e, em sequência, a pesquisadora corrige, de forma explícita, o que o 

Leandro falou. 

Apesar de ter ocorrido elaboração de hipóteses e refutações, ainda não foi 

possível delimitar uma resposta válida para justificar a morte do rato em um ambiente 

fechado. No quadro 8 do episódio I retratamos a continuidade da discussão 

evidenciando os movimentos e práticas epistêmicas que contribuíram para a resolução 

do conflito de pontos de vista. 

  

Quadro 8: Desfecho do contraste de posições sobre o porquê dos seres vivos morrerem em ambientes 

fechados. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

154 Clarissa: É porque quando você solta o 

ar que respirou, você libera gás 

carbônico e a gente não pode respirar o 

gás carbônico de novo. 

 Apresentando suas ideias 

155 Pesquisadora: Entendi. Mas eles 

((fazendo menção aos cientistas)) 

sabiam disso antes? 

Reelaboração  

156 Alunos: Não!  Concluindo 

157 Pesquisadora: E como sabemos disso 

hoje? 

Elaboração  

158 Alice: Depois que ele morreu  Concluindo  

159 Pesquisadora: Mas ele ter morrido é 

uma evidência, uma prova, de quê? 

Reelaboração  

160 Clarissa: Evidenciou que ninguém vive 

sem ar 

 Apresentando suas ideias 

161 Alice: É  Concluindo  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Neste quadro, Clarissa (turno 154) afirmou que os seres não vivem sem ar, 

porém ela não deixou claro que ar era este. Ela justificou a sua afirmativa relatando que 

o animal não pode respirar gás carbônico, mas em nenhum momento citou o oxigênio, o 
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que indica que, apesar da apresentação de ideias da aluna, ela podia não ter clareza 

sobre a relação dos gases presentes no processo de respiração. Julgamos que tal 

conhecimento é importante para que os alunos entendam todo o processo relacionado à 

fotossíntese, por se tratar, além de outros fatores, das trocas gasosas entre os organismos 

fotossintetizantes e a atmosfera. Portanto, foi necessário que a pesquisadora (turno 155) 

se posicionasse no processo argumentativo reelaborando uma pergunta, o que gera a 

conclusão negativa dos alunos (turno 156). Lembrando que tanto a explicação de 

Clarissa quanto a reelaboração da pesquisadora se deram a partir da pergunta realizada 

pela pesquisadora no turno 151 (quadro 7). 

No turno 157 a pesquisadora elaborou seu questionamento procurando saber dos 

alunos se eles conseguiam relacionar o contexto do passado com o presente. Isto foi 

feito com o objetivo de vincular a discussão com o contexto histórico relacionado ao 

tema. Logo em sequência, as alunas Alice e Clarissa (turnos 158 e 160) apresentaram 

suas ideias a partir do que consideramos ser uma evidência num contexto histórico. 

Concluímos isto porque foram capazes de pensar que a morte do homem era um 

indicativo de que os seres humanos não utilizaram gás carbônico em sua respiração e 

que não sobrevivem sem um tipo essencial de “ar”, o qual não foram capazes de 

denominá-lo naquele momento (turno 160). Portanto, podemos inferir que o contexto 

histórico em análise (pesquisadores trabalhando com seres vivos em ambientes fechados 

nas investigações) e o questionamento da pesquisadora (para reflexão sobre como 

chegamos a determinados conhecimentos na Ciência) foram contemplados de forma 

satisfatória no grupo. 

Tivemos indício da relevância do uso da história da ciência para que os alunos 

compreendessem como não foi simples chegar a um conhecimento que hoje é 

consensual. A pergunta da pesquisadora no turno 155 teve o intuito de tornar isto claro 

aos alunos, visto que um dos objetivos da SD era proporcionar uma visão do percurso 

histórico do conhecimento sobre fotossíntese. 

Os alunos, com o auxílio da professora e da pesquisadora, conseguiram chegar a 

uma conclusão sobre a discussão, o que podemos definir como uma resolução de 

conflito. Esta resolução tornou-se importante para que os alunos entendessem a 

importância do ar atmosférico na sobrevivência dos seres vivos. Com isso eles 

evidenciaram que sem este ar tenderíamos a morrer. Porém, neste episódio, os alunos 
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ainda não delimitaram os gases presentes na atmosfera e quais são importantes à nossa 

sobrevivência. 

Na quadro 9 apresentamos uma síntese do episódio I. 

Quadro 9: Síntese do Episódio I. 

Tema da aula “Voltando ao tempo” 

 

Objetivo 

Fazer com que os alunos se remetam a um passado e se 

sintam no lugar dos pesquisadores ao serem instigados a 

conhecer a composição do ar atmosférico e qual é a 

importância das plantas neste meio. 

Abordagem Sondagem de ideias prévias  

Contextualização histórica  

Conceitos Trabalhados Respiração animal e o gás carbônico 

 

 

Movimentos Epistêmicos 

Elaboração  

Reelaboração 

Confirmação 

Instrução 

Correção  

 

Práticas Epistêmicas 

Utilizando conceitos para interpretar dados 

Concluindo 

Elaborando hipóteses 

Apresentando suas ideias 

Fonte: Elaborado pelas autoras. (Adaptado de Mortimer e Scott, 2002). 

4.2. Episódio II 

 Na análise do episódio I percebemos que os alunos, apesar de chegarem à 

conclusão sobre a importância do ar atmosférico para os seres vivos, não diferenciaram 

os gases da atmosfera e o papel destes para os animais e para as plantas. Devido a 

importância dessa compreensão para que os alunos entendam o processo fotossintético, 

a atividade 2 da SD objetivava caracterizar o gás carbônico dando continuidade a 

discussão sobre os gases e construindo de forma evolutiva a noção sobre fotossíntese.  

Foram elaborados quadros analíticos referentes a segunda aula da SD na 

apresentação do episódio II. Nela retomamos a discussão dos gases, com o objetivo 

principal de caracterizar e definir a função do gás carbônico para os diferentes seres 

vivos. O contraste de posição retratado nos quadros de 7 a 10 foram retirados de trechos 

da aula equivalentes a primeira parte (parte A) da atividade 2 da SD, enquanto os 

quadros 11 e 12 foram extraídos da parte B desta atividade. 

Na parte A, a professora realizou um experimento no qual os alunos deveriam 

observar alterações na coloração da solução de hidróxido de cálcio após o contato com 

água sem gás e a água gaseificada. Para isso, a professora, com o auxílio da 

pesquisadora, alterou as tampas das duas garrafas de água (água sem gás e com gás) por 
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tampas com uma mangueirinha introduzida. Esta mangueirinha realizava contato direto 

com a solução de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) (ver figura 2). 

 
Figura 6. Experimento com hidróxido de cálcio. (Fonte: Coleta de dados) 

 

O intuito do experimento era que os alunos percebessem a mudança de cor na 

solução de hidróxido de cálcio em contato com a água gaseificada, mudança essa que 

não ocorria com a água sem gás. A distinção entre os sistemas era importante para que 

os alunos retratassem o gás carbônico (presente na água gaseificada) como evidência 

para as suas justificativas sobre a alteração na coloração da solução de hidróxido de 

cálcio. 

Quadro 10: Elaborando hipóteses para a alteração da cor da solução de hidróxido de cálcio. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

207 Cecília: Eu acho que é por causa do 

gás. 

 Elaborando Hipóteses 

208 Alice: Só pode ser, é a única coisa que 

sai de diferente. 

 Complementando ideias 

209 Pesquisadora: Oi gente! E ai? O que 

vocês observaram? 

Elaboração  

210 Cecília: A solução com a água com gás 

ficou incolor, e a outra não, eu acho 

que só pode ser por causa do gás. 

 Complementando ideias 

211 Pesquisadora: Alguém pensa diferente? Reelaboração  

212 Alice: Eu concordo com ela, não tinha 

nada de diferente para justificar a 

mudança de cor, então só pode ser o 

gás. 

 Complementando ideias 

213 Pesquisadora: E vocês? (Apontando 

para as alunas Clarissa e Sara) 

concordam com ela? 

Reelaboração  

214 Clarissa e Sara: Sim!  Concluindo 

 

Fonte: Elaboração própria 
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No quadro 10 do episódio II, Cecília (turno 207) elabora uma hipótese sobre a 

mudança de cor na solução de hidróxido de cálcio. Ela considera ser o gás, presente na 

água gaseificada, o responsável por esta mudança, e expõe sua opinião para os demais 

colegas. Alice (turno 208) concorda com o posicionamento de Cecília e complementa 

sua ideia dizendo que o gás é o único constituinte possível para que ocorra a mudança 

de coloração, visto que é a única diferença entre os sistemas.  

 No turno 209 a pesquisadora elabora uma pergunta para os alunos questionando 

o que eles observaram no experimento. Em resposta à pergunta da pesquisadora, Cecília 

(turno 210) sintetiza o que aconteceu no experimento e expõe a sua hipótese 

complementando a ideia anterior de Alice. Tentando diagnosticar se todos pensam da 

mesma forma, a pesquisadora reelaborou sua pergunta nos turnos 211 e 213. Alice 

complementou a ideia apresentada por Cecília seguindo da resposta positiva das demais 

alunas (Clarissa e Sara), o que fez com que a discussão chegasse a uma conclusão. 

 Apesar de não identificarmos contrastes de posição entre as alunas, elas não 

deixaram claro qual gás se tratava e nenhuma integrante do grupo nomeou o gás ao qual 

elas consideravam ser o percussor da mudança de coloração do hidróxido de cálcio.  

 Na sequência apresentamos o quadro 11, nele as alunas tentam negociar 

explicações e chegar a uma conclusão sobre qual gás está presente na água gaseificada e 

propicia a alteração na cor da solução de hidróxido de cálcio. 

 

Quadro 11: Contraste de posição sobre o percussor da mudança de coloração do hidróxido de cálcio. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

216 Cecília: Será o que o gás faz para 

mudar de cor? (Perguntando para o seu 

grupo). 

 Negociando explicações 

217 Clarissa: Ah não sei, mas no início da 

aula a professora falou de algo 

relacionado a ácido e base, deve ser 

isso! 

 Usando conceitos para a 

interpretação de dados 

218 Cecília: Gente, mas isso não é de 

química? 

 Criticando outras 

declarações 

 

219 Sara: Ah essas matérias são parecidas.   Complementando ideias 

 

220 Alice: Tem hidrogênio! Pode ser ele.  Elaborando hipóteses 

 

221 Cecília: E a cor? Professora para que 

serve a cor?  

 Considerando dados 

para elaborar hipóteses 

222 Professora: Se não tivesse a cor não   
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conseguiríamos ver o evento. Com a 

cor a gente sabe. Letícia, (falando com 

a pesquisadora) eu estou falando aqui 

com as meninas sobre o indicador, que 

ele é importante, pois sem o indicador 

não saberíamos diferenciar os 

experimentos. 

 

 

Instrução 

 

223 Pesquisadora: Isso! Poderíamos fazer 

o experimento sem o indicador, mas 

não conseguiríamos observar a 

mudança de cor. E o que aconteceu? 

 

Instrução 

Reelaboração 

 

224 Cecília: Mudou de cor.  Concluindo  

Fonte: Elaboração própria 

 

Nos cinco primeiros turnos do quadro 11 as alunas tentam negociar explicações 

e usar conceitos prévios para interpretar os dados observados no experimento. No turno 

216, Cecília questiona sobre a ação do gás para a mudança na coloração do hidróxido de 

cálcio tentando negociar explicações com as demais integrantes do grupo. Porém, a 

aluna não busca saber qual gás se trata para posteriormente entender a sua ação. Seu 

questionamento é respondido pela colega Clarissa (turno 217), que usa os conceitos de 

ácido e base como possível solução do problema proposto por Cecília. Porém, sua 

resposta é confrontada por Cecília (turno 218), a qual crítica as declarações de Clarissa.  

Mesmo após ser confrontada por Cecília, Sara (turno 219) complementa a ideia 

de Clarissa afirmando que as disciplinas de biologia e química possuem similaridades 

em alguns conteúdos. No turno (220), Alice identifica que a água possui hidrogênio, 

como o hidrogênio é um gás (apesar de na molécula da água ele não estar na forma de 

gás), a aluna evidência este gás como um possível responsável para a mudança na cor 

do hidróxido de cálcio, desta forma a aluna elabora uma hipótese para a solução do 

problema. 

Cecília (turno 221) questionou sobre a cor no experimento, sendo assim, a 

mesma considerou um dado para elaborar hipóteses. Seu questionamento é respondido 

pela professora (turno 222), que explica sobre o indicador que delimitou a cor no 

experimento, com isso a professora instruiu as alunas. A instrução da professora foi 

complementada por uma outra instrução da pesquisadora (turno 223). No fim da sua 

fala a pesquisadora reelaborou uma pergunta, visto que os alunos não chegaram a um 

desfecho para o problema. Como as vozes de autoridade na sala (professora e 

pesquisadora) acabaram de instruir as alunas sobre as suas dúvidas, o processo 
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argumentativo poderia finalizar ali, sem uma resolução de conflitos, por isso torna-se 

fundamental a reelaboração de uma pergunta, a qual foi realizada pela pesquisadora 

(turno 223), que tentou prosseguir com o processo argumentativo. 

A questão da pesquisadora (turno 223) sobre o que aconteceu no experimento foi 

respondida por Cecília (turno 224), que salientou a mudança de cor no experimento. 

Apesar de considerarmos que a resposta ‘mudou de cor’ é uma resposta conclusiva e 

valida a pergunta da pesquisadora, as alunas ainda não concluíram qual gás faz com que 

a solução de hidróxido de cálcio mude de cor. 

No quadro 12 destacamos os movimentos epistêmicos da pesquisadora e da 

professora que resultam em práticas epistêmicas dos alunos que levam a um possível 

desfecho para o conflito. 

 

Quadro 12: Desfecho do conflito. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

225 Clarissa: A água com gás tem um gás 

que fez a solução ficar sem cor. 

 Concluindo 

226 Pesquisadora: Vocês sabem que gás é 

este? 

Elaboração  

227 Cecília: Não sei. Alguém sabe? 

(Perguntando para os demais 

integrantes) 

 Negociando explicações 

228 Alunas: Não sei.  Concluindo  

231 Pesquisadora: Então para vocês é o 

gás o responsável pela mudança de 

cor da solução, porém vocês não 

sabem dizer que gás é este. Certo? 

 

Síntese 

 

232 Alunas: Sim!  Concluindo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No turno 225, Cecília concluiu que a água gaseificada possui um gás que fez 

com que a solução de hidróxido de cálcio ficasse incolor. Na sequência (turno 226) a 

pesquisadora elaborou uma pergunta questionando a aluna sobre qual gás seria este, 

porém a aluna (turno 227) diz não saber e interrogou as demais integrantes do seu grupo 

tentando negociar explicações. Assim como Cecília, as demais alunas (turno 228) 

disseram desconhecer o gás responsável pela alteração da coloração. Com isso, a 

pesquisadora (turno 231) sintetizou a conclusão que as alunas obtiveram até o momento, 

descrevendo que as mesmas sabem a ação do gás, mas o desconhecem, obtendo uma 

resposta positiva e conclusiva das alunas (turno 232). 
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Após extrair as respostas de todos os grupos e concluir que nenhum deles 

chegou a um nome para o gás, a professora questiona todos os alunos, tentando chegar a 

uma solução para o problema. 

 

Quadro 13: Discussão com toda a sala de aula. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

234 Professora: (perguntando para todos 

os grupos) Gente, todos os grupos 

chegaram à conclusão que a 

solução muda de cor devido a 

presença de um gás, mas que gás é 

este? 

 

 

Síntese 

Elaboração 

 

235 Manuel: H20  Elaborando hipóteses 

236 Professora: H2O? H2O é gás? Reelaboração  

237 Alunos: (risos) Não!  Concluindo 

238 Pesquisadora: Gente por mais que 

H2O não seja um gás, o H2O está 

presente, é a água, não é? E essa 

água está nas duas soluções. Mas 

qual é o gás presente na água 

gaseificada que fez com que a 

reação fosse diferente da água 

sem gás? 

 

 

 

Instrução 

Reelaboração 

 

239 Leandro: Gás hélio?  Elaborando hipóteses 

240 Professora: Gás hélio é um gás, mas 

você acha que é este gás que está 

presente na garrafa? 

 

Reelaboração 

 

241 Leandro: Ah! Tem um monte de 

gás. 

 Complementando ideias 

242 Professora: Sim, temos vários 

gases. Mas vocês não sabem qual é, 

certo? 

Reelaboração  

243 Alunos: Sim!  Concluindo 

Fonte: Elaboração própria 

 

No quadro 13 a professora (turno 234) iniciou a discussão fazendo uma síntese 

sobre a conclusão de todos os grupos. Como a conclusão dos grupos foi a mesma (o 

responsável pela mudança na coloração da solução de hidróxido de cálcio é o gás 

presente na água gaseificada), a professora elaborou uma pergunta questionando a todos 

os alunos qual gás era este.  

Manuel (turno 235) elaborou uma hipótese e respondeu H2O. Logo em 

sequência a professora questionou Manuel se a água é um gás e reelaborou sua 

pergunta. Todos os alunos responderam negativamente a pergunta da professora, 

concluindo-a, com isso a pesquisadora instruiu os alunos dizendo que por mais que a 

água (H2O) não seja um gás ela está presente em ambas as garrafas (água com gás e sem 
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gás). Porém como os alunos já haviam concluído que o responsável pela reação com o 

hidróxido de cálcio seria um gás, eles deveriam nomear este gás, desta forma ela 

reelaborou a pergunta destinada aos alunos. 

No turno 239, Leandro elaborou uma hipótese diferente da de Manuel e 

respondeu gás hélio como possibilidade de ser o gás presente na água gaseificada, 

porém a professora (turno 240) questionou ao aluno, reelaborando sua pergunta, se 

seria este o gás. Leandro (turno 241) complementou sua própria ideia relatando que há 

vários gases. Com isso, podemos entender que o aluno não sabia ao certo que gás se 

tratava, ou seja, essa informação não era trivial para ele e poderia não ser trivial para os 

demais alunos. Isso fez com que a professora (turno 242) reelaborasse sua pergunta e 

interrogasse todos os alunos, buscando evidenciar se os demais também desconheciam o 

gás. A professora recebeu uma resposta positiva dos alunos (turno 243), o que gerou 

uma conclusão dos mesmos. 

Perante isso, constatamos que os alunos extraíram uma evidência do 

experimento (o gás da água gaseificada) após compará-lo com a água sem gás, porém 

eles não sabiam qual gás se tratava e mesmo com toda a discussão que oportunizou os 

movimentos e práticas epistêmicas os alunos não chegaram a uma conclusão. Como o 

intuito da atividade era que os alunos construíssem seus próprios significados a partir 

das investigações, não era interessante, neste momento, que a professora ou a 

pesquisadora realizassem um discurso de autoridade e apenas instruíssem os alunos 

dizendo diretamente de qual gás se tratava. 

Com isso a melhor forma foi prosseguir com a parte B da atividade 2 da SD, 

nela os alunos poderiam extrair outras evidências a partir dos dados. Os quadros 10 e 11 

retratam indagações geradas pelos alunos decorrentes da segunda atividade investigativa 

(parte B) da atividade 2 da SD, em que os mesmos, após soprarem a solução de 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), com o auxílio de um canudinho, discutem qual fator faz 

a solução mudar a coloração de rosa para incolor, se é o gás carbônico, a temperatura, a 

pressão ou o calor. 

 

Quadro 14: Contraste entre posições sobre o qual gás modificou a coloração da solução. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

276 Cecília: É carbono! A gente respira 

carbono. 

 Elaborando hipóteses 
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277 Clarissa: Então é carbono que tem na 

água gaseificada, pois aconteceu a 

mesma coisa. ((referindo-se ao 

experimento 1, com água gaseificada e 

hidróxido de cálcio)) 

  

 

Complementando ideias 

278 Alice: Ah gente, pra mim ocorreram 

coisas diferentes, na primeira 

((experimento com água gaseificada e 

hidróxido de cálcio)) pode ser o gás, 

talvez o carbono, mas na segunda 

((experimento com o sopro e hidróxido 

de cálcio)) acho que é pela temperatura 

do ar. 

  

 

 

Criticando outras 

declarações 

279 Sara: É o calor. É o calor, não é 

professora? 

 Complementando ideias 

280 Professora: Calor? Todo o grupo acha 

que é pelo calor? 

Elaboração  

281 Cecília: Não professora! É pelo 

carbono, a gente sabe que é carbono. 

 Criticando outras 

declarações 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No turno 276 Cecília elaborou uma hipótese de que o gás presente na solução 

observada era o gás carbônico, porém sua resposta não foi acompanhada de justificativa. 

A explicação a respeito de ser ou não gás carbônico apareceu na fala de Clarissa (turno 

277), que completou a ideia de Cecília e relacionou a atividade investigativa da parte A 

com a B, relatando que o resultado de ambas foi o mesmo. 

Apesar da comparação feita por Clarissa, ela não trouxe evidências que 

pudessem fundamentar a sua ideia, ou seja, ela concordou e complementou a hipótese 

de Cecília, e justificou seu ponto de vista através de um comparativo com o outro 

experimento, mas não destacou uma evidência deste experimento que pudesse explicar a 

sua posição. 

O turno 278 é precedido de contraste de posições entre a afirmativa de Cecília e 

de Clarissa e a fala de Alice, que dizia que os experimentos não podem ser comparados, 

pois para ela, se tratavam de situações diferentes. Com isso a aluna realizou a prática 

epistêmica de criticar outras declarações, criticando as ideias de Cecília e Clarissa. 

No turno 279, Sara elaborou outra hipótese (coerente com a ideia de Alice no 

turno 278), afirmando que o fator que faz a coloração da solução mudar é o calor, 

porém, neste momento, ela não justificou, nem evidenciou a sua hipótese.  

Nestes turnos analisados podemos observar de forma clara que as alunas 

apresentaram posicionamentos contrários, porém não justificavam seus pontos de vista 
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de forma coesa, isso corrobora com a ideia de que elas não tinham um conceito claro 

dos gases envolvidos na respiração, demonstrando que não era banal para elas a 

definição de qual fator mudou a coloração da solução de hidróxido de cálcio. 

Na tentativa de direcionar a discussão para solucionar o problema, a 

pesquisadora (turno 280) realizou o movimento epistêmico de elaborar uma pergunta e 

questionou a afirmativa de Sara (turno 279), que declarou que o calor é o responsável 

pela mudança de coloração. Com o questionamento “todos pensam que é o calor?”, a 

pesquisadora tentou levar os alunos a se posicionarem no processo argumentativo. Com 

isso, a afirmativa de Sara foi contrastada por Cecília (turno 281), que continuou 

defendendo o seu posicionamento a respeito do gás carbônico, afirmando que “todos 

sabem que é o gás carbônico”.  

 

Quadro 15: Desfecho para o contraste de posição. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

282 Pesquisadora: (perguntando para 

Alice) Por que você acha que é calor? 

Elaboração  

283 Alice: Eu fiquei soprando por um 

tempão e o meu não aconteceu nada, 

porém estava soprando muito devagar, 

como as meninas sopraram rápido a 

temperatura do sopro delas era maior, 

isso acontece em dias frios, sai até 

fumacinha da boca da gente. 

  

 

 

Complementando ideias 

284 Pesquisadora: (perguntando para Sara) 

Você pensa que é o calor pelo o 

mesmo motivo que o dela? 

 

Elaboração 

 

285 Sara: O meu foi rápido, ou seja, o meu 

sopro tinha mais calor que o dela. Por 

que se fosse o gás, todos iam mudar ao 

mesmo tempo, era só liberar o gás. 

  

Complementando ideias 

286 Pesquisadora: E vocês meninas, 

pensam o quê? 

Elaboração  

287 Cecília: Para mim é o carbono, porque 

na água com gás tinha um gás, e a 

solução mudou de cor, e quando 

sopramos mudou de cor também. A 

gente libera o carbono, então tinha 

carbono na água com gás. 

  

 

Articulando conhecimento 

observacional e conceitual 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A pesquisadora (turno 282) voltou ao seu questionamento sobre calor e o 

direcionou para Alice, que respondeu como chegou a esta ideia através de uma 

evidência observada durante o experimento e justificou comparando o experimento com 

o seu conhecimento cotidiano relacionado à respiração nos dias frios. Neste momento 
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podemos perceber como foi indispensável à ação da pesquisadora em guiar os alunos 

para atingir posicionamentos mais claros, tentando assim solucionar o problema no 

processo argumentativo. 

No último quadro analítico deste episódio (quadro 15), a pesquisadora (turno 

282) elaborou uma pergunta para Alice que acreditava que era o calor o precursor da 

mudança de cor da solução de hidróxido de cálcio. Com isso, Alice (turno 283) 

complementou sua ideia dizendo que o dela não mudou de cor, pois ela soprou devagar 

e este fato fez com que o sopro liberasse menos calor ao compará-lo com os demais. 

Perante isso a pesquisadora elaborou a mesma pergunta, porém agora para Sara, que 

tem a mesma hipótese de Alice. Como a solução de Sara foi a que mudou de coloração 

mais rápido ela complementou a ideia de Alice dizendo que o seu sopro liberou mais 

calor, ao compará-lo com o da colega. 

Para dar desfecho ao contraste de posição, a pesquisadora (turno 286) elaborou a 

mesma pergunta e desta vez destinou-a as demais alunas do grupo (Cecília e Clarissa). 

Cecília (turno 287) respondeu articulando conhecimento observacional, ou seja, o que 

ela visualizou nas atividades investigativas com o conhecimento conceitual que ela já 

tinha sobre a respiração animal. Com isso, a aluna usou as diferentes evidências para 

poder elaborar sua justificativa, o que proporcionou o desfecho do conflito de ideias. 

Como podemos perceber a discussão e a permanência de posições contrárias 

continuou ao longo dos quadros 10 e 11, porém, até certo momento da parte B da 

atividade, as alunas não haviam conseguido chegar a uma conclusão sobre o problema 

gerado. Contudo, com o auxílio dos movimentos epistêmicos da pesquisadora, que 

levou os alunos a se posicionarem dentro do processo argumentativo, podemos perceber 

a ocorrência do uso de evidências para justificar os diferentes posicionamentos, o que é 

relevante em termos do desenvolvimento da argumentação dos alunos e fundamenta as 

ideias para o desfecho do problema.  

Tanto no episódio I quanto no episódio II podemos observar que a discussão se 

relacionou aos gases, e por mais que o contexto histórico não seja tão evidente neste 

momento da atividade, o retratamos quando os alunos fizeram o mesmo procedimento 

(soprar a solução de hidróxido de cálcio e observar a mudança de cor – parte B do 

episódio II) que fora realizado pelo pesquisador Joseph Black (1728 – 1799) (Parte C da 

Atividade 2). Ele observou em seus experimentos que quando dissolvia-se o óxido de 
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cálcio em água, formando o hidróxido de cálcio, desprendia-se um gás do calcário 

através dessa solução, constituindo uma substância branca que se separa do líquido, e 

que tem as mesmas propriedades do calcário inicial. Secando-a e aquecendo-a 

fortemente, ela se torna novamente óxido de cálcio, que desprende o mesmo gás, 

denominado naquela época de “ar fixo”16. 

 Posteriormente este mesmo gás foi apurado por outro pesquisador, Joseph 

Priestley (1733 – 1804), que contribuiu para a nossa compreensão atual do que 

chamavam de “ar fixo”. Ele começou a se interessar pelos estudos dos gases por acaso. 

Ele morava ao lado de uma cervejaria e começou a observar o gás que se desprendia 

durante a fermentação da cerveja. Priestley pôde perceber que a vela na presença deste 

gás apagava-se rapidamente. Imaginou, então, que um animal não poderia viver no ar 

onde tivessem sido queimadas velas até se apagarem. Para sua surpresa, viu que animais 

sobreviviam, quase tanto tempo quanto se não tivesse ocorrido à queima antes. Como 

nem a natureza desse gás nem o próprio processo de respiração eram compreendidos, 

ele não podia chegar à explicação que aceitamos hoje. Priestley concluiu, então, que 

tanto a respiração quanto a queima da vela podiam ser mantidas por pouco tempo em 

um ambiente fechado, e ambas produzem “ar fixo”.  

Neste contexto podemos perceber a importância da história da ciência, pois os 

alunos puderam vivenciar experimentos do passado e entender que nem tudo que 

conhecemos atualmente e que hoje é um conhecimento trivial para nós foi explicado de 

maneira fácil e rápida pelos pesquisadores do passado. 

A partir de experimentos e discussões voltadas aos gases, mais precisamente o 

oxigênio e o gás carbônico, os alunos podem conhecer melhor suas propriedades e suas 

finalidades. Isso é importante para que os alunos construam o conhecimento em torno 

dos reagentes formadores e produtos gerados na fotossíntese, antes mesmo de conhecer 

todo o processo, pois assim eles podem construir de forma processual os conceitos 

relacionados a fotossíntese.   

 Ao final deste episódio, assim como no episódio I, elaboramos um quadro 

(quadro 16) que sintetiza o tema da aula, seu objetivo, a abordagem desta aula e os 

movimentos e práticas epistêmicas que foram propiciadas por ela.  

                                                 
16

Adaptação do Texto: Os estudos de Joseph Priestley sobre os diversos tipos de “ares” e os seres vivos. Roberto de 

Andrade Martins, Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 167-208, 2009. 
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Quadro 16: Síntese do episódio II. 

Tema da aula Caracterização do gás carbônico 

Objetivo Relacionar a liberação do gás da água gaseificada com 

a respiração pulmonar dos seres vivos 

Abordagem Atividade investigativa 

Contextualização histórica 

Conceitos Trabalhados Caracterização do gás carbônico 

 

Movimentos epistêmicos 

Elaboração 

Reelaboração 

Instrução 

Síntese 

 

 

 

Práticas epistêmicas 

Elaborando hipóteses 

Complementando ideias  

Concluindo  

Negociando explicações 

Criticando outras declarações 

Usando conceitos para a interpretação de dados 

Considerando dados para elaborar hipóteses 

Articulando conhecimento observacional e conceitual 

Fonte: Elaborado pelas autoras. (Adaptado de Mortimer e Scott, 2002). 

4.3. Episódio III 

Nos diferentes quadros referentes ao terceiro episódio os alunos discutiram o 

experimento 1 da atividade 3. Neste experimento foram observados quatro diferentes 

sistemas, sendo eles: sistema 1, em que a planta encontra-se submersa em uma solução 

de bicarbonato de sódio em contato com uma luminária; o sistema 2, a planta está 

submersa em solução de bicarbonato de sódio, água e sem o contato com a 

luminosidade da luminária; sistema 3, planta sem a solução de bicarbonato de sódio, 

mas com a presença da luminosidade advinda de uma luminária e o sistema 4, a planta 

sem luminosidade e sem a solução de bicarbonato de sódio. Para todos os experimentos 

foram utilizados a mesma espécie de planta (elodea sp) (ver figura 2). 
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Figura 7. Experimento com elodea sp. (Fonte: Google imagens) 

 

Quadro 17. Contraste de posições dos alunos sobre qual gás desprendia-se do experimento. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos  

Práticas Epistêmicas  

481 Clarissa: Eu vi que no último não 

sobe nada e no primeiro sobe umas 

bolinhas, no segundo e no terceiro 

não dá pra diferenciar 

 Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

482 Cecília: No que tem bicarbonato 

sobe mais bolinhas 

 Complementando ideias 

483 Clarissa: O que tem luminária dá 

pra ver subindo as bolinhas. 

 Complementando ideias 

484 Sara: Eu acredito que seja 

“gasinhos” por causa do 

bicarbonato. 

  

Elaborando hipóteses 

485 Clarissa: Mas a professora 

perguntou se não há nenhum gás 

desprendendo do ar. Será que é o 

mesmo gás? 

  

Negociando explicações 

486 Alice: Acho que sim  Concluindo 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 A discussão do quadro 17 iniciou-se com a consideração de dados feita por 

Clarissa sobre os diferentes sistemas (turno 481) quando ela relatou que não conseguia 

observar nada em alguns sistemas, mas que em outros conseguia ver umas bolhas 

subindo. Nos próximos turnos os alunos concordaram com o posicionamento de 

Clarissa e complementam sua ideia inicial. No turno 484, Sara elaborou uma hipótese e 
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diversificou a nomeação de bolhas para gases, mas manteve a mesma definição de que 

os sistemas que possuíam bicarbonato de sódio desprendiam estes gases. A partir destes 

posicionamentos podemos perceber que os alunos mantiveram sua atenção para o 

desprendimento ou não de gases da solução, vinculando as atividades anteriores. 

Neste quadro percebe-se que as alunas fizeram afirmativas sem o uso de 

justificativas e/ou evidências, o que mostra que, apesar de delimitarem uma resposta, 

elas não conseguiram amparar suas afirmativas com base em justificativas que 

apoiassem os seus posicionamentos.  

Podemos perceber que do turno 481 até o 486, em que as alunas discutiram entre 

si e de forma livre o ocorrido no experimento, elas lançaram afirmativas vagas sem 

embasamento. Se o discurso permanecesse neste sentido, sem movimentos epistêmicos 

propiciados pela professora ou pela pesquisadora, haveria grande probabilidade delas 

não chegarem a um consenso e o problema ficaria sem resolução.  

 

Quadro 18: Quadro 16. Discussão sobre a observação das alunas no experimento. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

491 Pesquisadora: E aí, meninas? O que 

vocês observaram no experimento? 

(Pergunta direcionada ao grupo 1) 

Elaboração  

492 Clarissa: Eu vi bolhas!  Concluindo 

493 Pesquisadora: Bolhas?! Mas de 

onde vieram estas bolhas? 

Reelaboração  

494 Clarissa: A gente viu bolha onde 

tem bicarbonato. 

 Complementando ideias 

495 Pesquisadora: E onde não tem 

bicarbonato? 

Reelaboração  

496 Cecília: Não vi nada, não sei.  Concluindo 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No quadro 18, a pesquisadora tendeu a direcionar as alunas, perante os 

movimentos epistêmicos envolvendo o experimento e a partir das afirmações e das 

observações das mesmas com aspectos vivenciados no cotidiano. No turno 491, a 

pesquisadora elaborou uma pergunta, questionando as alunas sobre o quê elas 

observaram no experimento. Na sequência (turno 492), Clarissa concluiu que viu bolhas 

no experimento e logo é questionada pela professora, que reelaborou a pergunta (turno 

493). No turno 494, Clarissa complementou a sua própria ideia dizendo que viu bolhas 

onde havia bicarbonato de sódio no experimento. Com isso a pesquisadora (turno 495) 

reelaborou novamente sua pergunta questionando sobre os sistemas que não possuem 
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bicarbonato, em seguida Cecília (turno 496) concluiu que não conseguiu ver nada nos 

outros sistemas. 

Mesmo sem uma conclusão para o problema (a diferença entre os sistemas e o 

que eles liberavam), podemos ressaltar a importância dos movimentos epistêmicos 

propiciados pela pesquisadora para que as alunas pudessem chegar a um desfecho no 

processo argumentativo.  

 

Quadro 19. Relacionando o científico com o cotidiano. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

497 Pesquisadora: Onde usamos 

bicarbonato no dia-a-dia? 

Elaboração  

498 Clarissa: No limão  Construindo dados para 

elaborar hipóteses 

499 Pesquisadora: E para que usamos a 

mistura de limão e bicarbonato? 

Reelaboração  

500 Cecília: Geralmente para dores no 

estômago. 

 Complementando ideias 

501 Pesquisadora: Isso, muitas vezes é 

para dores no estômago mesmo, 

mas quando adicionamos o 

bicarbonato no limão o que 

acontece? 

 

Confirmação 

Reelaboração 

 

502 Cecília: Dá uma espuminha  Complementando ideias 

503 Pesquisadora: Certo, uma 

espuminha, mas vocês se lembram 

de quando abrimos água com 

gás? O que ocorreu? 

 

Confirmação 

Reelaboração 

 

504 Cecília: Subiram umas bolinhas e 

fez “shiii”... 

 Complementando ideias 

505 Pesquisadora: Vocês conseguem 

perceber alguma semelhança entre a 

água com gás e a solução de limão e 

bicarbonato? 

 

Reelaboração 

 

506 Clarissa: É faz o mesmo barulhinho  Complementando ideias 

507 Pesquisadora: Com este barulhinho 

desprende-se algum gás?  

Reelaboração  

508 Alunos: Sim!  Concluindo 

509 Pesquisadora: Mas qual gás? Reelaboração  

510 Clarissa: Gás carbônico  Concluindo 

Fonte: Elaboração própria 

 

 No quadro 19, a pesquisadora (turno 497) elaborou uma pergunta na tentativa de 

relacionar a função do bicarbonato de sódio usado nos sistemas com o seu uso no 

cotidiano. Clarissa (turno 498), a partir da pergunta da pesquisadora, conseguiu 

construir um dado que atendia satisfatoriamente a pergunta, porém sem dar um 
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indicativo de sua função. Com isso a pesquisadora (turno 499) reelaborou sua pergunta 

na tentativa de buscar uma complementação de ideias da aluna (turno 500). 

 No turno 501, a pesquisadora confirmou a resposta dada por Cecília e 

reelaborou outra pergunta, sendo que esse processo foi verificado em todos os turnos 

posteriores, os quais obtiveram como resposta a complementação de ideias dada por 

Clarissa (turno 506) e a conclusão da mesma no turno 510. 

Neste quadro podemos perceber que a pesquisadora usou aspectos do cotidiano 

para explorar o conhecimento das alunas, para que elas pudessem articular um 

conhecimento observacional no dia-a-dia com um conceitual ao qual elas já tinham 

adquirido em atividades anteriores. 

 

Quadro 20. Contraste de posição sobre absorção e liberação das plantas. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

516 Clarissa: É o que ela se alimenta né? O 

gás carbônico? 

 Negociando 

explicações 

517 Cecília: É. Mas ela só come o oxigênio  Complementando 

ideias 

Criticando outras 

declarações 

518 Clarissa: Ela libera oxigênio  Criticando outras 

declarações 

519 Cecília: Então não tem porque ser gás 

carbônico. 

 Negociando 

explicações 

520 Alice: Para ela soltar oxigênio ela precisa 

de gás carbônico 

 Complementando 

ideias 

521 Cecília: Mas então ela não ia soltar o gás 

carbônico ali. Gente o gás que está 

liberando não é gás carbônico? Se ela 

libera oxigênio por que vocês estão 

falando que ela está liberando gás 

carbônico no experimento? 

 Negociando 

explicações 

522 Sara: O que acontece é muito rápido para 

definir que gás é. 

 Concluindo 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 O quadro 20 se inicia com um questionamento da aluna Clarissa (turno 516), que 

negociou explicações com as demais colegas do grupo se a planta se ‘alimenta’ de gás 

carbônico. Em sequência, turno 517, Cecília complementou a ideia inicial de Clarissa 

afirmando positivamente. Porém, logo após, disse que a planta ‘come’ oxigênio, 

formando uma ideia contrária a de Clarissa, com isso a aluna tentou criticar a 

declaração anterior. 
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 No turno 518, Clarissa realizou o mesmo movimento epistêmico que Cecília 

havia realizado anteriormente criticando a declaração da colega que disse que a planta 

‘come’ o gás oxigênio. A aluna (Clarissa) então afirma que a planta libera oxigênio, 

com isso, Cecília (turno 519) tentou negociar explicações com o seu grupo 

questionando sobre a presença do gás carbônico nos sistemas visualizados no 

experimento da parte A da atividade 3. Alice (turno 520) responde Cecília dizendo que 

para a planta soltar o gás oxigênio primeiramente ela precisa absorver o gás carbônico.  

Neste momento da discussão ainda não conseguimos definir se a fala de Alice no 

tuno 520 é um conhecimento adquirido pela aluna no cotidiano, por discursos de 

autoridade (livros didáticos, professores...) ou se foi um conhecimento observacional do 

experimento ali visualizado. 

 O processo argumentativo continua com a fala de Cecília (turno 521) que parece 

estar confusa sobre qual gás a planta absorve e qual ela libera, com isso, a aluna tentou 

negociar explicações com o grupo. Posteriormente, Sara concluiu que o procedimento 

acontece muito rápido para poder definir os diferentes gases.  

 Neste quadro podemos perceber a autonomia das alunas, que mesmo sem a 

presença da professora ou da pesquisadora para nortear a discussão, tentaram chegar a 

um desfecho sobre qual gás a planta absorvia ou liberava. Contudo, neste quadro 

percebemos também que elas não usam os dados dos diferentes sistemas para poder 

extrair evidências que justificassem os seus distintos pontos de vista. Outro aspecto 

importante nessa discussão foi o aparecimento do obstáculo epistemológico animista, 

quando as alunas Clarissa (turno 516) e Cecília (turno 517) relataram o fenômeno da 

absorção das plantas como ações reais de comer e alimentar, dando vida aos conceitos e 

definições. Este obstáculo epistemológico já fora identificado no questionário 

diagnóstico de início de pesquisa, o qual delimitou a elaboração da SD. 

 

Quadro 21. Discussão sobre o desfecho do experimento. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

558 Pesquisadora: E aí meninas? Vocês já 

chegaram a uma conclusão sobre o 

que está acontecendo? 

 

Elaboração 

 

559 Clarissa: Não chegamos a muitas 

conclusões 

 Concluindo 
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560 Pesquisadora: Não. Então vamos lá, 

quando estávamos conversando nós 

paramos lá no gás carbônico, o que 

vocês falaram que estava 

acontecendo? Vocês lembram que 

vocês relacionaram a água com gás 

da aula passada e o bicarbonato de 

hoje? 

 

 

Síntese 

Reelaboração 

 

561 Clarissa: Sim, isso era gás carbônico, 

comparamos com o que acontece 

quando coloca bicarbonato no limão. 

 Articulando 

conhecimento 

observacional e 

conceitual 

562 Pesquisadora: Então sabemos que o 

bicarbonato pode desprender um gás, 

o qual vocês estão falando que é o gás 

carbônico, mas então qual é a função 

da planta neste experimento? 

 

Síntese 

Reelaboração 

 

563 Alice: A planta está fazendo 

fotossíntese. 

 Articulando 

conhecimento 

observacional e 

conceitual 

564 Pesquisadora: Mas para isso o que a 

planta captura? 

Reelaboração  

565 Clarissa: Gás carbônico.  Concluindo 

Fonte: Elaboração própria 

 

 O quadro 21 retrata movimentos epistêmicos da pesquisadora para que as alunas 

cheguem a uma conclusão sobre o desprendimento do gás carbônico no experimento. 

No turno 558, a pesquisadora elaborou uma pergunta, questionando as alunas sobre o 

que elas concluíram no experimento, Clarissa (turno 559) responde que o grupo não 

pode definir uma conclusão, assim a pesquisadora sintetizou as informações que as 

alunas já tinham adquirido sobre o gás carbônico e reelaborou sua pergunta. Em 

seguida, Clarissa (turno 561) articulou um conhecimento observacional com um 

conhecimento conceitual, porém a aluna não atende a pergunta da pesquisadora que 

pede para correlacionar o experimento atual com o da atividade passada, ela 

simplesmente correlaciona com um processo cotidiano que fora retratado em discussões 

anteriores. 

 Essa prática epistêmica de Clarissa fez com que a pesquisadora (turno 562) 

fizesse uma nova síntese comparando a atividade passada com a contemporânea e 

reelaborasse sua pergunta questionando qual a função da planta no experimento. Alice 

(turno 563) respondeu que a planta estava fazendo fotossíntese, com isso, podemos 

perceber que a aluna trouxe um conhecimento adquirido anteriormente, mas que não 
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fora mencionado em atividades anteriores da SD, isso demonstra mais uma vez que os 

alunos sabem que as plantas fazem fotossíntese, mas desconhecem o processo. 

 Apesar da resposta de Alice atender a pergunta da pesquisadora, no momento 

essa resposta ainda não era satisfatória, pois o objetivo da sequência didática é que os 

alunos compreendam o processo da fotossíntese, por isso a pesquisadora (turno 564) 

reelaborou novamente uma pergunta que foi concluída por Clarissa, no turno 565. A 

pergunta reelaborada pela pesquisadora foi trivial para delimitar que as alunas até o 

momento sabiam somente sobre a absorção do gás carbônico pelas plantas, mas 

desconheciam o restante do processo de fotossíntese. 

 

Quadro 22: Desfecho da discussão. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

593 Pesquisadora: Então bicarbonato na 

presença de água libera? 

Elaboração  

594 Clarissa: Gás carbônico.  Concluindo 

595 Pesquisadora: E o que mais 

acontece? 

Elaboração  

596 Clarissa: A planta consegue 

capturar esse gás e liberar oxigênio. 

 Complementando ideias 

597 Cecília: E a luminária?  Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

598 Clarissa: É a luz que a planta 

precisa pra realizar o processo. 

 Usando conceitos para a 

interpretação de dados 

599 Cecília: Que é a luz eu sei, mas 

onde ela está agindo eu não sei. 

 Negociando explicações 

600 Alice: Nem eu.  Complementando ideias 

601 Pesquisadora: Calma! Ainda 

saberemos. 

Instrução  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 No quadro 22 podemos perceber que a pesquisadora faz um processo de recordar 

com as alunas o que elas aprenderam até o momento. Com isso, ela elaborou uma 

pergunta (turno 593) questionando qual gás a solução de água e bicarbonato de sódio 

liberou. Obteve uma resposta conclusiva e satisfatória de Clarissa (turno 594), assim 

elaborou outra pergunta procurando saber o que mais acontecia nos sistemas. No turno 

595, Cecília complementou a ideia de Clarissa e disse que além da planta capturar gás 

carbônico ela libera gás oxigênio. 

 No decorrer da discussão, Cecília apresentou uma pergunta pertinente sobre o 

papel da luminária nos diferentes sistemas, com isso, a aluna considerou dados para 

tentar elaborar hipóteses. Sua pergunta foi respondida por Clarissa (turno 598), que 
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usou conceitos para interpretar dados e disse que a luz é um dos fatores necessários para 

que o processo ocorra. Como Cecília (turno 599) continuou instigada realizou outra 

pergunta tentando negociar explicações, sendo que sua pergunta é complementada por 

Alice (turno 600), que disse desconhecer a ação da luz nas plantas. Esses 

questionamentos logo foram interrompidos pela pesquisadora que disse que as alunas 

ainda aprenderiam este novo conceito. 

 No quadro 22 podemos identificar como foi importante o experimento, que 

caracterizamos como uma atividade investigativa, para que os alunos ficassem 

instigados a solucionar os problemas propostos pela atividade (absorção e liberação de 

gases pela planta). Definimos também que a atividade foi satisfatória perante o seu 

objetivo e que as alunas conseguiram construir significados em torno da atividade. 

Determinamos o quão foi importante o uso de movimentos epistêmicos 

realizados pela professora e pela pesquisadora no processo argumentativo, os quais 

guiaram os alunos à suas respostas, podendo, assim, caracterizar os diferentes gases. 

Isso implica em uma construção do conhecimento em torno do processo de fotossíntese, 

pois a partir da caracterização destes gases os alunos podem entender qual gás 

desprende-se e qual é incorporado ao processo fotossintético relacionando a atividades 

cotidianas, como o ato de respirar. 

Na quadro 23 elaboramos uma síntese do episódio III. 

Quadro 23: Síntese do episódio III. 

Tema da aula As plantas e os gases 

Objetivo Caracterizar a liberação do oxigênio e a captação de 

gás carbônico no processo de fotossíntese e a 

importância da luz para que o fenômeno ocorra 

Abordagem Atividade investigativa 

Conceitos Trabalhados Papel do gás oxigênio, gás carbônico e luz para as 

plantas 

 

Movimentos epistêmicos 

Elaboração 

Reelaboração 

Instrução 

Síntese 

Confirmação 

 

 

 

Práticas epistêmicas 

Construindo dados  

Complementando ideias  

Concluindo  

Negociando explicações 

Criticando outras declarações 

Usando conceitos para a interpretação de dados 

Considerando dados para elaborar hipóteses 

Articulando conhecimento observacional e conceitual 

Fonte: Elaborado pelas autoras. (Adaptado de Mortimer e Scott, 2002). 
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4.4. Episódio IV 

Os quadros do episódio IV apresentam um recorte da atividade 4 da SD, quando, 

no início dela, os alunos fizeram uma leitura sobre os estômatos17 (Parte A da 

atividade), e, posteriormente, um experimento (parte B da atividade). Nele eram 

comparados quatro diferentes sistemas que continham a mesma espécie de planta 

envolvida por um saco plástico transparente e em cada um deles havia variações: duas 

plantas com indução de luminosidade direta por uma luminária sendo que uma planta 

fora regada com água e a outra não, e outras duas, uma regada com água e outra não, 

mas sem a indução de luminosidade direta. Após o experimento os alunos foram 

induzidos a discutirem e responderem as questões investigativas presentes na atividade. 

 

Quadro 24. Contraste de posições entre os alunos sobre o que era formado no saco plástico que envolvia 

as plantas. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

720 Cecília: O que vocês observaram? 

(Perguntando para as demais integrantes 

do seu grupo) 

 Negociando explicações 

721 Clarissa: Que algumas têm, eu não sei 

dizer o nome, umas bolhas, águas 

borbulhando. A última ali eu não vi 

nada. 

 Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

722 Alice: A planta com luminosidade e 

regada parece que é a que mais tem. 

((falando sobre as gotas de água 

formadas no saco plástico)) 

 Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

723 Pesquisadora: E ai meninas, o que vocês 

observaram? 

Elaboração  

724 Clarissa: Isso ai na folha é a 

transpiração né? 

 Elaborando hipóteses 

725 Cecília: E essas gotas aqui, são o que? 

Oxigênio? (Apontando para as gotas no 

saco plástico que envolvia a folha) 

 Negociando explicações 

Elaborando hipóteses 

726 Pesquisadora: Tem aspecto de quê? Elaboração  

727 Clarissa: De água  Concluindo  

Fonte: Elaboração própria 

 

O turno 720 é contemplado com a fala de Cecília que iniciou o processo 

argumentativo tentando negociar explicações, questionando o que as demais integrantes 

do seu grupo (grupo 1) observaram no experimento, isso pode evidenciar uma forma de 

                                                 
17Pequenas aberturas presentes na epiderme das plantas, e cada um deles são envolvidos por duas células-

guarda formando poros. Dependendo da quantidade de água e sais minerais na planta, modificam o seu 

formato para produzir a abertura e o fechamento dos seus poros. 
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raciocínio da aluna relacionada aos processos investigativos-argumentativos 

vivenciados nas atividades.  

A pergunta de Cecília (turno 720) foi seguida pelas afirmativas de Clarissa 

(turno 721) e de Alice (turno 722) que consideraram dados para elaborar hipóteses. 

Clarissa relatou o que observou no experimento, mas não trouxe nenhuma evidência 

e/ou justificativa do que pode estar acontecendo, por sua vez, Alice trouxe observações 

mais claras e relatou que o aparecimento de gotículas de água só foi visível nos sistemas 

que continham luminosidade e que foram regados com água anteriormente. Estes turnos 

foram decorridos da elaboração de uma pergunta da pesquisadora (turno 723) que 

buscou direcionar o processo argumentativo para que os alunos discutissem e 

chegassem a um consenso sobre o que estava acontecendo no experimento. 

No turno 724, Clarissa perguntou se o que estava acontecendo no experimento 

era o processo de transpiração da planta, com isso, a aluna tentou elaborar uma 

hipótese. Possivelmente a aluna relacionou o acontecimento com o que ocorre com os 

animais, porém a hipótese dela não foi bem explorada dentro do processo 

argumentativo, possivelmente porque fora procedida por outro questionamento gerado 

por Cecília (turno 725) que, primeiramente, tentou negociar explicações com as demais 

colegas do grupo e posterirormente, elaborou uma hipótese para o que estava 

acontecendo, diagnosticando que as gotículas presentes no saco plástico poderiam ser o 

oxigênio. Essa fala de Cecília demonstra que a aluna pode ter tentado vincular a 

atividade 4 com a atividade 3, visto que nela os alunos caracterizaram o oxigênio.  

Nesse sentido, a pesquisadora elaborou uma pergunta e questionou sobre o 

aspecto das gotículas presentes no saco plástico. Com isso, a aluna Clarissa (turno 727) 

desistiu da ideia de que aquelas gotículas eram compostas por oxigênio, mas sim, por 

água, concluindo a pergunta da pesquisadora. Nesse momento a refutação realizada pela 

pesquisadora serviu para que a aluna abandonasse a sua afirmativa hipotética. Como a 

afirmativa não foi justificada, a pesquisadora buscou uma evidência para que os alunos 

chegassem a uma resposta.  

 

Quadro 25: Desfecho da discussão. 

Turno Transcrição Movimentos Epistêmicos Práticas Epistêmicas 

728 Pesquisadora: E por onde saiu essa 

água? 

Reelaboração  

729 Clarissa: Pelos estômatos  Elaborando hipóteses 

730 Pesquisadora: Os estômatos, mas Confirmação  
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o que os estômatos fazem? Reelaboração 

731 Clarissa: Tá falando ali que eles 

abrem e fecham. 

 Usando conceitos para 

interpretar dados 

732 Pesquisadora: Mas vocês sabem 

por que eles abrem e fecham? 

Reelaboração  

733 Cecília: Porque na hora teve água  Elaborando hipóteses 

734 Pesquisadora: Então você está me 

falando que para o estômato abrir 

ou fechar depende das condições 

do ambiente. Então neste 

experimento temos o quê? 

Temos água. E a luminosidade, 

representa o quê? 

Síntese 

Elaboração 

 

735 Cecília: O sol   Concluindo 

736 Pesquisadora: (perguntando para 

os demais integrantes do grupo) 

Vocês concordam? 

Reelaboração  

737 (Alunos balançam a cabeça 

positivamente). 

 Concluindo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste quadro, que complementa o quadro anterior, podemos perceber que a 

pesquisadora retomou o foco da aula e reelaborou sua pergunta a respeito da água no 

saco plástico, questionando por onde a água estava saindo da planta, visto que não pode 

ser do ambiente externo, pois a folha da planta estava vedada por um saco plástico. 

Então a aluna Clarissa relacionou a pergunta com o texto lido anteriormente e elaborou 

uma hipótese, dizendo que a água sai pelos estômatos, (turno 728). Com isso, podemos 

perceber como foi primordial a leitura do texto antes da realização do experimento. 

Com ele os alunos puderam conhecer os elementos presentes na planta que permitem a 

entrada e a saída de substâncias, dentre as quais estão a água e os gases. Este recurso foi 

esclarecedor para os alunos entenderem a função dos estômatos e para conseguirem 

identificar por onde a água saia da planta no experimento. 

No turno 733, Cecília trouxe uma evidência baseada na observação que fez do 

experimento, usando essa evidência, a aluna elaborou sua hipótese, de que a água só 

poderia sair dos estômatos se o ambiente favorecesse essa saída, pois foi observado 

anteriormente que só os sistemas que foram regados tinham a presença de gotículas de 

água nos sacos plásticos. Com isso a pesquisadora pode concluir a percepção de Cecília 

fazendo uma síntese e alegando que o ocorrido no experimento aconteceu porque o 

ambiente condicionava a saída de água. Para além, podemos determinar que a 

conciliação do texto com o experimento realizado foram de grande potencial perante a 

evidência caracterizada pela aluna.  
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Para completar o desfecho do problema a pesquisadora questionou, elaborando 

uma pergunta, (turno 734) sobre qual era a função da luminosidade nos sistemas, visto 

que os alunos perceberam que a planta que fora anteriormente regada e continha 

luminosidade eliminava maior quantidade de água. Cecília (turno 735) respondeu de 

forma conclusiva que o que representava a luminosidade no ambiente era o sol. Com 

isso podemos concluir que os alunos chegaram a uma resolução do problema 

diagnosticando que para que a planta possa transpirar é necessário que o ambiente a 

beneficie com a presença de água e luminosidade e para isso os estômatos presentes nas 

folhas das plantas precisam estar abertos e só com condições favoráveis isso poderá 

ocorrer. Portanto, isto pode ser entendido como uma explicação vivenciada a partir da 

atividade investigativa e da argumentação. 

Entender o processo de transpiração das plantas é importante para que os alunos 

compreendam que pela mesma estrutura presente na epiderme das folhas das plantas, os 

estômatos, de onde o excesso de água é eliminado na forma gasosa, também saem os 

outros gases como oxigênio e gás carbônico. A aprendizagem desses fatores é 

fundamental para que eles entendam como ocorre todo o processo de fotossíntese e que 

a transpiração, apesar de ser outro processo, ocorre em paralelo à fotossíntese. 

Assim como nos episódios anteriores apresentamos uma quadro sintetizando este 

episódio.  

Quadro 26: Síntese do episódio IV. 

Tema da aula Estudo de partes morfológicas e fisiológicas das 

plantas 

Objetivo Verificar a presença e a funcionalidade dos estômatos 

nas plantas 

Abordagem Atividade investigativa 

Conceitos Trabalhados Estômatos e Transpiração 

 

Movimentos epistêmicos 

Elaboração 

Reelaboração 

Síntese 

Confirmação 

 

 

 

Práticas epistêmicas 

Concluindo  

Elaborando hipóteses 

Negociando explicações 

Criticando outras declarações 

Usando conceitos para a interpretação de dados 

Considerando dados para elaborar hipóteses 

Fonte: Elaborado pelas autoras. (Adaptado de Mortimer e Scott, 2002). 
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4.5. Episódio V 

O episódio V retrata a discussão gerada a partir de uma atividade investigativa 

(pigmentos verdes) que compunha a atividade 5 da SD. A atividade investigativa se 

relacionava a escolha de modelos de pigmentos de clorofila que tinham diferentes 

tonalidades de verde, clorofila A: verde musgo, Clorofila B: verde florescente e 

clorofila C: verde piscina. O intuito era evidenciar o porquê do pigmento de clorofila ser 

verde, assim cada aluno poderia escolher uma tonalidade de verde e justificar a escolha. 

Após selecionar uma opção, foi feito um teste em uma caixa vedada de luz natural com 

a presença da luz negra. Ao colocar os diferentes pigmentos de clorofila em contato 

com a luz negra na caixa vedada, o pigmento de clorofila, intitulado de clorofila B e 

representado pela tonalidade verde florescente, brilhava, enquanto as outras tonalidades 

não. Isso foi fundamental para posterior explicação sobre a função do pigmento de 

clorofila na planta. 

 

Quadro 27. Contraste de posição sobre as tonalidades de verde em pigmentos de clorofila. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

945 Alice: Ô professora (falando para a 

pesquisadora) cada um colocou uma 

clorofila. 

 Negociando 

explicações 

946 Pesquisadora: Não tem problema não, 

mas o que vocês acham? 

Instrução 

Elaboração 

 

947 Sara: Eu coloquei a B porque ela é a 

mais vibrante 

 Elaborando hipóteses 

948 Cecília: Eu coloquei a A porque é o 

verde que chega mais perto da cor de 

uma planta 

 Elaborando hipóteses 

949 Clarissa: Eu coloquei A pela mesma 

razão 

 Elaborando hipóteses 

950 Alice: Bom, eu coloquei C, porque eu 

queria diferenciar das meninas, pois 

pra mim poderia ser qualquer uma. 

  

Elaborando hipóteses 

Fonte: Elaboração própria  

 

O quadro 27 teve início com a fala da aluna Alice (turno 945) que relatou que no 

seu grupo houveram diferentes posicionamentos sobre qual era o modelo que 

representava melhor a clorofila, tentando negociar explicações. Isto demonstra um 

contraste de posição dentro do grupo, mas que só pôde ser realmente verificado quando 
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as alunas expuseram sua justificativa, elaborando hipóteses, sobre a escolha do modelo 

da clorofila perante a sua tonalidade (turnos 947 – 950).  

Quando Cecília (turno 948) disse que escolheu aquela tonalidade de verde por 

ela se aproximar mais da coloração de uma planta ela faz uma comparação com a cor da 

maioria das plantas existentes, logo um raciocínio comparativo de mera aparência18 

entre a planta e sua organela. 

 

Quadro 28. Contraste de posição sobre a coloração da clorofila. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

952 Clarissa: Ô professora (falando para a 

pesquisadora) estou pensando aqui, 

mas só tem pigmento verde? Porque 

tem plantas roxas, vermelhas... 

 Negociando 

explicações 

953 Pesquisadora: Então, existem outros 

pigmentos de outras cores, que dão 

diferentes tonalidades para as plantas, 

mas mesmo assim ainda existem 

pigmentos de clorofila, que são 

verdes, presente nelas. 

 

 

Instrução 

 

954 Alice: Então eu acho que tem a ver 

com a proteção. 

 Elaborando hipóteses 

955 Pesquisadora: Você acha que tem a 

ver com a proteção, por quê? 

Elaboração  

956 Alice: Porque ela faz mais alguma 

coisa além de colorir a planta. 

 Complementando 

ideias 

957 Clarissa: Se fosse só a cor, todas as 

plantas teriam cor igual 

 Criticando outras 

ideias 

Fonte: Elaboração própria  

 

No turno 952, Clarissa questionou, negociando explicações, sobre a tonalidade 

verde dos pigmentos de clorofila, visto que conhecemos outras plantas de cores 

diferentes. Essa pergunta foi importante para subsidiar a instrução da pesquisadora 

(turno 953), que esclareceu para a aluna que apesar de existirem diferentes pigmentos 

nas plantas, todas elas possuem pigmento de clorofila na cor verde. Essa afirmativa da 

pesquisadora pode ter aguçado o interesse dos alunos em saber qual era a função dos 

pigmentos de clorofila, visto que todas as plantas, independente da cor predominante, 

possuem clorofila. 

A afirmativa da pesquisadora foi acompanhada pela elaboração de uma hipótese 

gerada por Alice (turno 954), de que a função dos pigmentos de clorofila deveria ser a 

proteção, porém a aluna não justificou sua hipótese, mesmo sendo questionada pela 

                                                 
18 Comparação de similaridade entre elementos (MOZZER; JUSTI, 2015). 
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pesquisadora (turno 955) que elaborou uma pergunta. Alice justificou no turno seguinte 

(956), complementando sua ideia anterior, dizendo que a clorofila deve fazer mais 

alguma coisa além de pigmentar as plantas, porém Alice não trouxe evidência para 

apoiar a sua ideia, por isso logo sua hipótese foi refutada por Clarissa (turno 957), que 

criticou a ideia da colega e alegou que se todas as plantas possuem clorofila, ela deve 

ter uma função muito importante. 

Com a justificativa de Alice e a refutação de Clarissa podemos perceber como 

foi necessária a explicação da pesquisadora sobre a existência dos pigmentos de 

clorofila em todas as plantas, pois, caso contrário, os alunos poderiam relacionar a 

clorofila somente com a pigmentação. Isto foi detectado no questionário diagnóstico da 

pesquisa, no qual os alunos atribuíram qualidades e/ou ações necessárias e suficientes 

para ocorrência do fenômeno da fotossíntese, assumindo que as plantas realizam esse 

processo pelo simples fato da maioria, ser verde, caracterizando como um obstáculo 

epistemológico substancialista, definido por Bachelard (1996).  

Apesar do processo argumentativo, no quadro 28, ainda, não ter gerado um 

desfecho para a funcionalidade da clorofila na fotossíntese, podemos perceber a 

construção de significados para que na continuação da discussão os alunos pudessem 

chegar a uma resolução do problema. 

Após as diferentes hipóteses elaboradas pelos alunos, a professora colocou os 

diferentes modelos de clorofila em um recipiente fechado (caixa de papelão) onde 

continha uma luz negra. Após acender a luz negra os alunos conseguiam visualizar 

somente o modelo da clorofila B (verde florescente). Com isso, iniciaram uma nova 

discussão, conforme identificamos no quadro 29. 

 

Quadro 29. Importância da luz no experimento. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas epistêmicas 

995 Clarissa: Então estes pigmentos são 

verdes florescentes? 

 Negociando explicações 

996 Pesquisadora: Vocês pensam 

assim? Estão muito presos a cor e 

não estão observando o que 

aconteceu de fato. Por que 

somente conseguimos ver a 

clorofila B? 

 

Elaboração 

Instrução 

Reelaboração 

 

997 Cecília: Porque ela é verde 

florescente. 

 Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

998 Pesquisadora: Mas e a luz? A luz 

não significa nada? 

Reelaboração  
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999 Clarissa:  Foi por causa desta luz 

que vimos a clorofila B. 

 Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

1000 Pesquisadora: Então ela é 

importante né? 

Reelaboração   

1001 Alunas: sim!  Concluindo 

Fonte: Elaboração própria  

 

O quadro 29 inicia com a negociação de explicações realizada por Clarissa 

(turno 995), que após observar o procedimento realizado pela professora questionou a 

pesquisadora se os pigmentos de clorofila são verdes florescentes. A pesquisadora 

(turno 996) elaborou uma pergunta para o grupo de Clarissa questionando a todos se 

eles pensam desta forma. Após a sua pergunta, a mesma, instruiu as alunas, pedindo a 

elas para observarem melhor o experimento. Após a instrução da pesquisadora, a própria 

reelaborou sua pergunta e interrogou as alunas sobre o motivo delas terem visualizado 

somente a clorofila B.  

A partir da resposta de Clarissa no turno 995, podemos perceber como os alunos 

buscam uma resposta correta, sem observarem com atenção todos os dados que o 

experimento fornece para poderem, então, extrair evidências, elaborar hipóteses e 

sustentar suas justificativas.  

O processo argumentativo continuou com a fala de Cecília (turno 997) que 

considerou um dado (cor verde florescente) para responder a pergunta da pesquisadora. 

Como a aluna toma sua atenção somente para a coloração do modelo de clorofila, a 

pesquisadora (turno 998) reelaborou sua pergunta questionando sobre outro dado 

presente no experimento, a luz, e o seu significado. 

Com isso a pesquisadora recebeu uma resposta satisfatória de Clarissa (turno 

999) que considerou o mesmo dado que Cecília e falou que somente pôde perceber a 

coloração verde florescente do modelo de clorofila, pois, estava presente no 

experimento a luz negra. A pesquisadora, então, reelaborou sua pergunta e questionou 

se a luz era importante. As alunas respondem positivamente, concluindo a pergunta. 

 

Quadro 30. Desfecho para a investigação. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

1006 Pesquisadora: Mas será por que 

estamos falando disso neste contexto? 

(Perguntando para toda a classe) 

 

Elaboração 

 

1007 Ana: É porque, tipo assim ô, a luz negra 

poderia ser o tilacóide. 

 Elaborando hipóteses 
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1008 Pesquisadora: Então tá! Você acha que 

dentro do tilacóide tem uma luz negra 

que... 

 

Reelaboração 

 

1009 Ana: Não! Não é isso professora, pra 

mim eles tem o poder de mostrar 

algumas clorofilas. 

  

Complementando ideias 

1010 Cecília: Pra mim o tilacóide é como se 

fosse a caixa e os pigmentos de 

clorofila estão dentro. 

  

Elaborando hipóteses 

1011 Pesquisadora: Mas e a luz? Então quer 

dizer que a planta em si tem luz? 

 

Reelaboração 

 

1012 Clarissa: Não professora! A estrutura 

dela... 

 Complementando ideias 

1013 Pedro: Pra mim a luz negra é a luz que 

atinge a plantinha e ai chega no 

tilacóide, a caixinha, chegando no 

pigmento, que são as bolinhas. Quando 

a luz vem bate no tilacóide e chega no 

pigmento. 

  

 

Elaborando hipóteses 

1014 Professora: Isso aí!  

Vocês já pensaram, já estudaram cor 

na física? Vocês já viram que muitas 

cores que a gente vê não é 

exatamente a cor? Por que aquilo é 

amarelo? (Apontando para a garrafa 

de suco do aluno) por que aquilo é 

azul? (Apontando para a camisa de 

outro aluno)... 

 

 

 

Confirmação 

Instrução 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 Para fechamento da aula e para extrair todas as ideias dos diferentes alunos 

presentes na sala de aula, a pesquisadora (turno 1006) elaborou uma pergunta e 

interrogou os distintos alunos sobre o contexto do experimento naquela atividade. Ana 

(turno 1007) elaborou uma hipótese e respondeu a pesquisadora fazendo uma 

correlação com o que eles já haviam aprendido até o momento nas diferentes atividades 

da SD. Com isso, a pesquisadora reelaborou sua pergunta (turno 1008), porém foi 

interrompida por Ana (turno 1009) que respondeu de forma negativa a pergunta da 

pesquisadora e complementou a ideia explicando sua hipótese. 

 No turno 1010, Cecília elaborou uma hipótese diferente a de Ana, dizendo que o 

recipiente fechado (caixa de papelão) representava os tilacóides que continham os 

pigmentos de clorofila dentro. Porém a pesquisadora (turno 1011) voltou a frisar, assim 

como nas discussões dos quadros anteriores, sobre a presença da luz naquele 

experimento. A pesquisadora somente recebeu uma resposta satisfatória no turno 1013, 

quando Pedro elaborou uma hipótese e expôs sua opinião afirmando que a luz externa 

atinge a planta chegando aos tilácoides, que para ele foi representado pela caixa de 
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papelão, onde estão contidos os pigmentos de clorofila (representado pelos diferentes 

modelos). Desta forma a luz é absorvida pelos pigmentos de clorofila. Pedro não 

retratou se sua resposta adveio de um conhecimento prévio ou se somente pela 

observação do experimento ele pôde deduzir, de forma correta, a sua hipótese. Contudo, 

ao longo do processo argumentativo ele foi o aluno que respondeu a pesquisadora de 

forma satisfatória, deduzindo que o mesmo construiu significados a respeito dos 

pigmentos de clorofila e da presença da luz no processo. 

 Isso fez com que a pesquisadora confirmasse a resposta de Pedro e continuasse a 

aula com um discurso de autoridade, instruindo os alunos sobre o que ocorre na planta e 

nos pigmentos de clorofila, presentes nos tilacóides, a partir da absorção dos feixes de 

luz. 

Conhecer a função dos pigmentos de clorofila no processo de fotossíntese é 

importante, visto que são moléculas orgânicas especializadas na absorção de energia 

luminosa. A luz é uma forma de radiação eletromagnética, um tipo de energia que 

propaga em ondas, e pode ser absorvida pela planta a partir desses pigmentos. Essa 

energia luminosa que posteriormente realizará a fotólise da água (quebra das ligações 

covalentes da molécula de água) liberando o gás oxigênio pelos estômatos. 

Quadro 31 destacamos uma síntese do episódio V. 

Quadro 31. Síntese do episódio V. 

Tema da aula Luz e pigmentos fotossintéticos 

Objetivo Caracterizar a função dos pigmentos de clorofila, ou 

seja, da coloração verde nos cloroplastos e sua relação 

com absorção e emissão de energia na forma de luz 

Abordagem Atividade investigativa 

Conceitos Trabalhados Luz e pigmentos de clorofila no processo fotossintético 

 

Movimentos epistêmicos 

Elaboração 

Reelaboração 

Instrução 

Confirmação 

 

 

 

Práticas epistêmicas 

Elaborando hipóteses 

Complementando ideias  

Concluindo  

Negociando explicações 

Criticando outras declarações 

Considerando dados para elaborar hipóteses 

Fonte: Elaborado pelas autoras. (Adaptado de Mortimer e Scott, 2002). 
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 4.6. Episódio VI 

A discussão que desenvolveu o processo argumentativo do episódio VI traz um 

acoplamento da atividade 6 da SD com a atividade anterior (atividade 5) quando foi 

tratado sobre o papel dos pigmentos de clorofila na fotossíntese e sobre a fotólise que 

acontece na fase fotoquímica deste processo, também conhecida como fase clara da 

fotossíntese, quando utiliza a luz para romper as ligações covalentes da molécula de 

água. Para iniciar a atividade 6, os alunos assistiram um vídeo que demonstrava um 

teste químico chamado Teste da Chama19. A intenção era que os alunos 

correlacionassem o vídeo com aspectos já discutidos na atividade anterior (atividade 5). 

Após a apresentação do vídeo, foi discutido com os alunos um texto que 

explicava, em termos científicos, o que acontecia com os diferentes sais de metais para 

que ocorresse as diferentes chamas coloridas. 

 

Figura 8. Vídeo - Teste da Chama. (Fonte: site Ponto Ciência) 

 

Quadro 32: Correlação entre a atividade 5 e a 6. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

1197 Cecília: Então a gente pode colocar 

sobre o elétron, que ele salta, como na 

clorofila. 

  

Elaborando hipóteses 

1198 Clarissa: Foi por isso que ela colocou 

esse vídeo, por que eu não estava 

entendendo o que isso tinha a ver, 

quando comecei a ver o vídeo, depois 

vi que era por causa das cores, ai 

agora é por causa das cores e porque 

os elétrons saltam, igual na clorofila. 

  

 

Considerando dados e 

conceitos para elaborar 

hipóteses 

                                                 
19 Teste disponibilizado no canal: http://pontociencia.org.br – acesso em junho/2017 
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1199 Cecília: Né?  Concluindo 

1200 Alice: Então vocês completaram 

colocando que com a chama os 

elétrons ficam excitados e saltam? 

Como na clorofila? 

  

Negociando explicações 

1201 Cecília: Isso, acho que ela quer que a 

gente compare mesmo, o vídeo com a 

aula da semana passada. 

  

Concluindo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cecília (turno 1197) iniciou a discussão, presente no quadro 32, elaborando uma 

hipótese que correlacionava o vídeo assistido com a clorofila da planta, relatando que 

em ambos os elétrons ficam excitados e ‘saltam’ de eletrosferas. Em sequência, Clarissa 

(turno 1198) considerou os dados do vídeo para poder entender a relação entre a 

atividade e o mesmo, comparação que foi confirmada por Cecília (turno 1199) de forma 

conclusiva. 

No turno 1200, Alice tentou negociar explicações com as demais integrantes do 

grupo querendo identificar o que elas tinham respondido na atividade (folha impressa) e 

qual era a relação dos elétrons que saltam para eletrosferas mais periféricas, quando 

excitados, e a clorofila. Cecília (turno 1201) então concluiu que a comparação entre 

ambos procede e que os elétrons se excitam nos dois casos, teste da chama e as 

clorofilas nos cloroplastos das plantas. 

Nesse processo argumentativo percebemos que as alunas fazem um bom 

aproveitamento da atividade e relacionam de forma eficaz os significados construídos 

em aulas passadas com a atividade atual. Porém, para isso, consideramos que, além do 

vídeo, o texto explicativo teve fundamental importância para que as alunas pudessem 

correlacionar o que acontece com os elétrons excitados no teste da chama com os 

elétrons presentes na clorofila dos cloroplastos das plantas. 

 

Quadro 33: Discussão sobre a quebra das ligações covalentes da molécula de água. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

1219 Pesquisadora: Vocês se lembram 

da fotólise da água, que vimos na 

aula passada? (Perguntando para 

toda a classe) 

 

Elaboração 

 

1220 Ana: Sim, é quando ela quebra 

né?! 

 Elaborando hipóteses 

1221 Pesquisadora: Sim, e onde ocorre 

essa quebra na molécula? 

Confirmação 

Reelaboração 

 

1222 Ana: Nas ligações  Concluindo 
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1223 Pesquisadora: Então vocês vão 

representar essa quebra nas 

ligações. 

 

Instrução 

 

1224 Cecília: Isso é mais coisa de 

química né? É difícil imaginar uma 

molécula de água quebrando. 

  

Negociando explicações 

1225 Pesquisadora: Sim, vocês vêem 

quebras de ligações em química, 

mas temos estruturas biológicas, 

como a clorofila, que podem 

proporcionar esta quebra. 

 

Confirmação 

Instrução 

 

1226 Cecília: Ocorre lá dentro né? Mas 

não deixa de ser química, pois 

quem quebra mesmo são os 

elétrons. 

  

Negociando explicações 

1227 Pesquisadora: Mas se 

considerarmos que toda 

composição é feita por átomos e 

que os átomos possuem elétrons, 

então estamos considerando que 

eles fazem parte de estruturas 

vivas, que chamamos de 

biológicas, certo? 

 

 

Instrução 

 

1228 Cecília: Certo.   Concluindo 

Fonte: Elaboração própria 

 

O quadro 33 retrata uma discussão sobre a quebra das ligações covalentes da 

molécula de água. No turno 1219, a pesquisadora iniciou a discussão elaborando uma 

pergunta, questionando os alunos se eles lembravam da fotólise da água (quebra das 

ligações covalentes da água a partir de fótons de luz). Esse assunto fora tratado na 

atividade anterior quando a professora, juntamente com a pesquisadora e os alunos, 

discutiram sobre a absorção de luz pelas plantas e qual era a ação desses fótons 

absorvidos dentro do cloroplasto (organela vegetal). No decorrer do processo 

argumentativo, a aluna Ana (turnos 1220 e 1222) responde satisfatoriamente a pergunta 

da pesquisadora, elaborando uma hipótese e a concluindo. 

Desta forma, a pesquisadora passou a instruir os alunos no processo 

argumentativo, visto que eles já haviam concluído como e onde acontece a fotólise da 

água. Na fotossíntese um dos processos mais importantes é a fotólise da água associada 

aos pigmentos de clorofila. Neste processo, energia luminosa é utilizada para separar os 

átomos que compõem a molécula de água, liberando elétrons. Estes elétrons são usados 

posteriormente para repor os elétrons perdidos pelos pigmentos de clorofila na sua 

excitação. A molécula de oxigênio (O2) resultante deste processo é liberada para 

a atmosfera através dos estômatos, como produto da reação química da fotossíntese. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotoss%C3%ADntese
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clorofila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_luminosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9tron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
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Quadro 34: Contraste de posicionamento sobre a fotólise da água. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

1229 Pesquisadora: Então gente, vocês 

terminaram de demonstrar a quebra 

da água, também chamada de 

fotólise da água. 

 

Síntese 

 

1230 Alunos: Sim!  Concluindo 

1231 Clarissa: Mas isso ocorre por causa 

da luz né? 

  

Negociando explicações 

1232 Pesquisadora: Sim. E onde ocorre? Confirmação 

Elaboração 

 

1233 Clarissa: Na planta. É no 

cloroplasto, né? 

 Concluindo 

Negociando explicações 

1234 Pesquisadora: Sim, dentro do 

cloroplasto, mas a partir de qual 

estrutura? 

Confirmação 

Reelaboração 

 

1235 Clarissa: Da clorofila  Concluindo 

1236 Pesquisadora: E o que a clorofila 

faz? 

Reelaboração  

1237 Clarissa: Quebra a molécula de 

água? 

 Elaborando hipóteses 

1238 Cecília: Não, ela só quebra quando 

fica excitada. 

 Criticando outras 

declarações 

1239 Pesquisadora: E o que deixa ela 

excitada? 

Reelaboração  

1240 Cecília: Aquele negócio da luz lá, 

como é o nome? 

 Negociando explicações 

1241 Alice: Fótons  Concluindo 

1242 Cecília: Isso fótons. Os fótons 

excitam a clorofila que consegue 

quebrar a água. 

  

Concluindo 

1243 Pesquisadora: Mas é a clorofila que 

quebra a molécula de água? 

Reelaboração  

1244 Clarissa: Não uai, são os elétrons.  Elaborando hipóteses 

1245 Pesquisadora: Ok! Todos 

concordam? 

Confirmação 

Reelaboração 

 

1246 Alunos: Sim!  Concluindo 

Fonte: Elaboração própria 

 

No quadro 34, após a pesquisadora sintetizar o que os alunos elucidaram do 

processo de fotólise da água (turno 1229), Clarissa (turno 1231) tentou negociar 

explicações e questionou se o processo ocorre na presença de luz, o que foi confirmado 

pela pesquisadora (turno 1232), que posteriormente elaborou uma pergunta tentando 

evidenciar o que os alunos haviam compreendido sobre o tema. A aluna respondeu de 

forma satisfatória (turnos 1233 e 1235), o que demonstrou que conseguiu construir 

significados em torno do processo. Porém, a conclusão de Clarissa foi refutada por 

Cecília (turno 1238), que criticou a declaração da colega, evidenciando que os 
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conhecimentos foram importantes para que os próprios alunos pudessem refutar uma 

ideia sem a interferência da pesquisadora. 

No desfecho do quadro 34, as alunas Cecília (turno 1238) e Clarissa (turno 

1244) se apropriaram da refutação para defender seus diferentes pontos de vista, ou seja, 

forneceram uma oposição as afirmativas anteriores. Portanto, com o uso da refutação 

para defender seus posicionamentos e a atividade dialógica situada na interação social 

entre os integrantes do grupo, os alunos e a pesquisadora conseguiram resolver o 

conflito gerado ao longo do processo argumentativo chegando a uma conclusão, o que 

caracterizou o desfecho para a problemática abordada. Após este desfecho foi discutido 

um texto de fechamento, caracterizando o discurso de autoridade, para que os alunos 

construíssem significados a respeito da fase clara e da fase escura da fotossíntese, 

quando na próxima aula eles iriam discutir os produtos e reagentes deste processo. 

No quadro 35 destacamos uma síntese do episódio VI. 

Quadro 35: Síntese do episódio VI. 

Tema da aula Fotólise da água 

Objetivo Caracterizar a molécula de água e o processo de 

fotólise da água, associando a ação dos pigmentos de 

clorofila, a quebra da molécula de água e a 

consequente produção de oxigênio na fase clara da 

fotossíntese (fase fotoquímica). 

Abordagem Atividade investigativa 

Conceitos Trabalhados Fotólise da água 

 

Movimentos epistêmicos 

Elaboração 

Reelaboração 

Instrução 

Confirmação 

Síntese 

 

 

 

Práticas epistêmicas 

Elaborando hipóteses 

Concluindo  

Negociando explicações 

Criticando outras declarações 

Considerando dados para elaborar hipóteses 

Fonte: Elaborado pelas autoras. (Adaptado de Mortimer e Scott, 2002). 

4.7. Episódio VII 

O sétimo episódio aqui apresentado retrata as indagações geradas pelos alunos 

sobre um dos produtos da fotossíntese, a glicose. A discussão tem início a partir de um 

experimento em que utilizamos tintura de iodo, a qual modifica a sua coloração inicial, 

marrom, para roxo, quando em contato com a glicose. Essa tintura foi utilizada em 

diferentes alimentos, alguns advindos de plantas e outros não, para que os alunos 
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percebessem a diferença entre eles.  

 

Quadro 36. Contraste de posicionamento sobre a derivação dos alimentos. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

1555 Alice: Oh mudou de cor, é roxo.  Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

1556 Pesquisadora: Mas esta coloração é 

observada em todos os alimentos? 

Elaboração  

1557 Clarissa: Não, no bicarbonato e no sal 

tá a mesma coisa. 

 Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

1558 Pesquisadora: Será por quê? O que os 

outros alimentos têm de diferente do 

sal e do bicarbonato? 

Reelaboração  

1559 Clarissa: Ah não sei.  Concluindo 

1560 Pesquisadora: O sal vem de onde? Reelaboração  

1561 Cecília: Do mar  Elaborando hipóteses 

1562 Pesquisadora: Isso, do mar. E a 

batata? 

Confirmação 

Reelaboração 

 

1563 Cecília: Da terra  Elaborando hipóteses 

1564 Pesquisadora: Tudo bem, da terra, 

mas ela é o quê? 

Confirmação 

Reelaboração 

 

1565 Cecília: Um legume  Elaborando hipóteses 

1566 Pesquisadora: Vocês vão ver mais à 

frente que batata não é um legume, na 

verdade ela é um caule. 

Instrução  

1567 Cecília: Para! Então o que é legume?  Negociando explicações 

1568 Pesquisadora: O feijão, feijão é um 

tipo de legume, nasce de uma 

leguminosa, mas a batata, a beterraba, 

são caules, a mandioca é uma raiz e o 

tomate e a abobora são frutas, mas 

isso vocês vão ver no segundo ano. 

Instrução  

1569 Clarissa: Então a batata é um caule.  Elaborando hipóteses 

1570 Pesquisadora: Mas o caule faz parte 

de quê? 

Reelaboração  

1571 Clarissa: De uma planta  Elaborando hipóteses 

Fonte: Elaboração própria 

 

No início da discussão, Alice (turno 1555) observou que a tintura de iodo mudou 

sua coloração inicial para roxo considerando dados para elaborar hipóteses. Essa 

observação é seguida por um questionamento da pesquisadora que elaborou uma 

pergunta para averiguar se a mudança ocorre em todos os alimentos ali presentes. Com 

isso a pesquisadora queria induzir os alunos que fizessem uma observação completa do 

experimento e diagnosticassem que nem todos os alimentos mudaram sua coloração, 

pois desta forma o processo argumentativo poderia ser desenvolvido. 

No turno 1557, Clarissa destacou que nem todos os alimentos mudaram sua 

coloração. Essa observação do experimento foi sequenciada por uma série de 
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movimentos epistêmicos da pesquisadora gerando práticas epistêmicas dos alunos 

(turnos 1558 a 1571), as quais tinham o intuito de resolver o conflito gerado pela 

mudança de tonalidade da tintura de iodo na presença de certos alimentos, e que os 

alunos pudessem construir significados acerca do fator que levou a isso.  

 

Quadro 37. Negociando explicações para solucionar a problemática. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

1572 Pesquisadora: Então qual a 

diferença do sal para a batata? 

Reelaboração  

1573 Alice: A batata vem de uma 

planta, o sal não. 

 Concluindo 

1574 Pesquisadora: Certo. E o que 

vocês viram de diferente com a 

tintura de iodo nestes dois 

alimentos? 

Confirmação 

Reelaboração 

 

1575 Cecília: O sal ficou marrom  Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

1576 Alice: É o sal ficou do jeito que é a 

tintura 

 Complementando ideias 

1577 Pesquisadora: E a batata? Reelaboração  

1578 Cecília: A batata ficou roxa, preta, 

sei lá 

 Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

1579 Pesquisadora: E os demais 

alimentos? 

Reelaboração  

1580 Alice: Só o bicarbonato e o sal que 

não mudaram. 

 Considerando dados para 

elaborar hipóteses 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste quadro 37 a discussão se baseia na diferença entre os alimentos presentes 

na bancada e porque a tintura de iodo coloriu alguns alimentos e outros não. No turno 

1572, a pesquisadora reelaborou uma questão dentro do processo argumentativo e 

perguntou aos alunos qual a diferença entre o sal e a batata. Sua pergunta recebeu uma 

resposta satisfatória da aluna Alice (turno 1573), que concluiu que a batata vem de uma 

planta, já o sal não. Com isso, a aluna parece ter tentado vincular o experimento com as 

demais atividades trabalhadas ao longo da SD, relacionando a batata com a sua 

derivação. A pesquisadora (turno 1574) confirmou a afirmativa de Alice e reelaborou 

sua pergunta. A pesquisadora realizou o movimento epistêmico de reelaboração ao 

longo do processo argumentativo na intenção de continuar solucionando a problemática 

do experimento. Desta forma, as alunas foram considerando os dados presentes no 

experimento afim de elaborar hipóteses e responder suficientemente a pesquisadora.  
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Quadro 38. Origem dos alimentos. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicas 

1581 Pesquisadora: Vocês conseguem 

concluir algo com isso? 

(Os alunos permaneceram em 

silêncio) 

 

Reelaboração 

 

1582 Pesquisadora: O que a batata e a 

banana tem em comum? 

Reelaboração  

1583 Clarissa: A batata e a banana eu 

entendi, elas vem de planta, mas o 

biscoito e essas farinhas eu não 

sei. 

  

Concluindo 

Negociando explicações 

1584 Pesquisadora: Então vamos pensar 

em cada uma delas. O fubá, fubá 

vem de que? 

 

Reelaboração 

 

1585 Clarissa: Do milho?  Elaborando hipóteses 

1586 Pesquisadora: E milho é o quê? Reelaboração  

1587 Clarissa: Ah uma planta, é isso, a 

farinha de trigo, vem do trigo que 

também é uma planta. 

  

Concluindo 

1588 Pesquisadora: E o biscoito? Reelaboração  

1589 Clarissa: O biscoito é feito de 

farinha de trigo, que vem da 

planta. 

  

Concluindo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste quadro 38 podemos observar que a professora continua interrogando os 

alunos com o objetivo de chegarem a uma conclusão. Parte dessa conclusão foi definida 

por Clarissa (turno 1583), que esclareceu que a batata e a banana são derivados de uma 

planta, mas que não tinha entendido porque as farinhas e o biscoito coloriram com a 

tintura de iodo assim como a banana e a batata. Com isso, a pesquisadora reelaborou sua 

pergunta, questionando a origem das farinhas e do biscoito (turnos 1584, 1586, 1588). A 

partir das perguntas da pesquisadora, Clarissa (turno 1587) conseguiu concluir que 

todos os derivados de planta (direta ou indiretamente) coloriam da mesma forma após a 

exposição a tintura de iodo. Mais uma vez percebemos a importância dos movimentos 

epistêmicos no processo argumentativo para que os alunos pudessem entender o 

experimento e chegar a uma conclusão. 

 

Quadro 39. Desfecho da problemática sobre a presença de glicose nos alimentos. 

Turno Transcrição Movimentos 

Epistêmicos 

Práticas Epistêmicos 

1591 Pesquisadora: Mas será por que 

isso acontece? 

(Os alunos permanecem em 

silêncio) 

 

Reelaboração 
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1592 Pesquisadora: Ao longo destas 

aulas nós vimos um processo que 

ocorre nas plantas, o que elas têm 

como produto? 

Reelaboração  

1593 Clarissa: A reserva energética?  Elaborando hipóteses 

1594 Pesquisadora: Isso Confirmação  

1595 Cecília: Ah, glicose então.  Elaborando hipóteses 

1596 Pesquisadora: Com isso a gente 

pode definir que todos estes 

alimentos possuem? 

Reelaboração  

1597 Cecília: Glicose  Concluindo 

1598 Pesquisadora: Todas vocês 

compreenderam? 

Reelaboração  

1599 Alunos: Sim.  Concluindo 

Fonte: Elaboração própria 

 

A pesquisadora (turno 1591) questionou o que as plantas poderiam ter que 

levariam a essa mudança na coloração, o que não foi respondido. Desta forma, a 

pesquisadora (turno 1592) reformulou a pergunta para que os alunos resolvessem o 

conflito. Este fato foi importante, pois a pesquisadora poderia fornecer uma resposta 

pronta aos alunos sem fazer eles pensarem no processo. 

No turno 1593, Clarissa gerou uma hipótese embasada em conhecimentos 

adquiridos em aulas passadas, ou seja, questionou se o que fazia a coloração da tintura 

de iodo mudar do marrom para o roxo era a reserva energética da planta, ou seja, o 

produto da fotossíntese. Cecília (turno 1595) concordou com a resposta e 

complementou dizendo que essa reserva energética é a glicose. Com isso, as alunas 

conseguiram resolver o problema ocasionado pelo experimento e construir uma resposta 

ao longo de um processo argumentativo de perguntas e respostas. Em mais um episódio 

podemos observar como a interação social do grupo (movimentos epistêmicos da 

pesquisadora e práticas epistêmicas dos alunos) foi fundamental para que os alunos 

resolvessem o conflito gerado pelo experimento. 

Com este episódio ficou aparente que apesar dos alunos entenderem que a 

glicose é um dos produtos da fotossíntese eles não associavam este produto com a nossa 

alimentação e nutrição, distanciando o processo da fotossíntese da nossa realidade 

cotidiana. Podemos entender este evento a partir de dois obstáculos epistemológicos. O 

da experiência primeira, quando o aluno trata a fotossíntese como algo de fácil 

entendimento, sem muitas etapas. O obstáculo epistemológico verbal, quando o aluno 

usa a palavra glicose, ou o termo reserva energética, mas não o associa com a função e 
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aplicação do termo.   

Como afirmam Simpson e Arnold (1992), os alunos entendem que a planta é 

eficaz em nossa alimentação quando a ingestão de alimentos, realizada pelos animais, 

advêm de forma direta das plantas, ou seja, quando nos alimentamos inteiramente de 

vegetais. Contudo, os alunos não compreendem que a maioria dos nossos alimentos 

incidem de plantas, e que a planta, em si, obtém o seu alimento de recursos naturais 

encontrados no seu entorno. Com isso, os alunos demonstram uma resistência em 

abandonar as suas concepções "vitalistas" para chegar a uma concepção mais naturalista 

do processo.  

No quadro 40 destacamos uma síntese do episódio VII. 

Quadro 40: Síntese do episódio VII. 

Tema da aula Reação química da fotossíntese. Reagentes e Produtos. 

Objetivo Evidenciar o produto da fotossíntese, a glicose, 

relacionando a fotossíntese a nutrição vegetal. 

Abordagem Atividade investigativa 

Conceitos Trabalhados Reagentes e produtos da fotossíntese. Nutrição vegetal 

 

Movimentos epistêmicos 

Elaboração 

Reelaboração 

Instrução 

Confirmação 

 

 

 

Práticas epistêmicas 

Elaborando hipóteses 

Complementando ideias  

Concluindo  

Negociando explicações 

Considerando dados para elaborar hipóteses 

Fonte: Elaborado pelas autoras. (Adaptado de Mortimer e Scott, 2002). 

4.8. Episódio VIII 

O episódio VIII retrata a atividade 8, a qual possui um caráter avaliativo, porque 

buscamos realizar uma síntese com os alunos do processo evolutivo de construção de 

significados sobre fotossíntese proporcionado pela SD. Dividimos a atividade em dois 

diferentes episódios: (VIII(A)) e VIII(B)). Foi feita essa divisão, pois ao analisar os 

turnos de fala percebemos que essa atividade passou por dois momentos distintos, um, 

em que os alunos, ao elaborar suas respostas, as justificavam e muitas vezes davam 

apoio a essas justificativas, ou apresentavam uma referência explícita ao grau de força 

dos dados para legitimar uma conclusão, o que chamamos de qualificador modal 

(Toulmin, 2006). E outro momento, em que eles somente respondiam o que a 

pesquisadora ou a professora perguntava apresentando conclusões coerentes com o 
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ponto de vista científico, porém sem justificativas. Percebemos que este segundo 

momento pode ter ocorrido devido ao caráter das próprias perguntas da atividade, que 

não permitiam respostas mais amplas do alunado. Como falado anteriormente, o 

objetivo desta atividade era averiguar quais conceitos sobre o tema fotossíntese os 

alunos desenvolveram, contudo, o formato de questionamentos, apesar de importante, 

limitou o processo argumentativo. Esse processo de perguntas e respostas envolveu as 

trocas gasosas realizadas pelas plantas até os produtos da fase clara, dependente de luz 

(fotoquímica), e da fase escura, independente de luz (química), da fotossíntese. 

Em função de tais aspectos, decidimos selecionar outros critérios de análise 

devido ao caráter diferenciado deste episódio e da atividade aqui demarcada em relação 

as demais. Assim, caracterizamos o processo argumentativo na perspectiva de justificar 

o conhecimento, ou seja, “por que sabemos o que sabemos?” (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2008). Para isso, em ambas partes VIII (A e B) delimitamos e 

interpretamos a pergunta a qual fora questionada e expomos o processo argumentativo 

fomentado por ela. No episódio VIII(A) selecionamos turnos de fala que continham 

elementos que constituem um “bom” argumento, na perspectiva de Toulmin (2006), 

enquanto que no episódio VIII(B) selecionamos turnos de fala que mostram o avanço 

dos alunos perante os obstáculos epistemológicos evidenciados no início da pesquisa. 

4.8.1. Episódio VIII(A) 

No quadro 41 retratamos o processo argumentativo fomentado a partir da 

pergunta: “No experimento de Priestley, por que o rato e o ramo de hortelã não 

morreram?” (Atividade 8). Para analisar o argumento elaborado pelos alunos utilizamos 

a estrutura do argumento de Toulmin (Figura 9), em que D trata-se de um dado, C uma 

conclusão, J uma justificativa, A um apoio a justificativa e Q um qualificador modal. 

 

Quadro 41: Trocas gasosas entre animais e vegetais. 

Turno Transcrição 

1612 Cecília: Com o ramo de hortelã dentro do vidro, o rato e o ramo não morreram, pois os dois faziam 

uma troca gasosa. A planta precisa do gás carbônico liberado pelo rato, pois absorve este gás, e o 

rato precisa do oxigênio liberado pela planta, pois respira este gás. A planta precisa do gás 

carbônico liberado pelo rato e o rato precisa do oxigênio liberado pela planta, uma das 

consequências da fotossíntese. A vela só continua acessa, pois tinha oxigênio vindo da planta. 

1613 Pesquisadora: Muito bom, mas eu tenho duas perguntas para fazer. O que você chama de 

consequência da fotossíntese? O rato também faz parte deste processo? 

1614 Cecília: Não, o rato não faz parte. O que eu chamei de consequência é o oxigênio que é liberado. 

1615 Alice: É melhor falar produto, né? 
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1616 Pesquisadora: Sim, também penso que produto seria a palavra mais adequada. Qual é a propriedade 

do oxigênio que faz este gás alimentar a chama? 

1617 Manuel: Ele é o gás da combustão. 

1618 Pesquisadora: Vocês concordam com ele gente? 

1619 Alunos: Sim! 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Figura 9. Estrutura do argumento de Toulmin referente ao quadro as trocas gasosas. 

 

No turno 1612, Cecília respondeu satisfatoriamente a pergunta da pesquisadora. 

Primeiramente a aluna trouxe um dado (“Com o ramo de hortelã dentro do vidro, o rato 

e o ramo não morrem”), ou seja, a aluna extraiu elementos observados na imagem do 

experimento de Priestley (vide atividade 2) para elaborar a sua conclusão (“A planta 

precisa do gás carbônico liberado pelo rato e o rato precisa do oxigênio liberado pela 

planta, uma das consequências da fotossíntese”), e para dar suporte a conclusão ela 

apontou sua justificativa (“Pois os dois faziam uma troca gasosa”). Quando a aluna 

realizou essa ação de apontar uma justificativa, ela conseguiu ligar os dados fornecidos 

a sua conclusão, tornando claro o raciocínio do seu argumento. Ainda no argumento, a 

aluna apoiou sua justificativa argumentando que “a planta precisa do gás carbônico 

liberado pelo rato, pois absorve este gás, e o rato precisa do oxigênio liberado pela 

planta, pois respira este gás”.  

Ao fim do turno 1612, a aluna completou a sua fala dizendo que a vela só 

continuava acessa porque o oxigênio favorecia isso, ou seja, a aluna fez uma ligação 

entre as suas ideias anteriores e o fato da vela estar acesa, reportando um característica 
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evidenciada por Manuel posteriormente (turno 1617), a propriedade de combustão do 

gás oxigênio.  

Contudo, Cecília foi questionada pela pesquisadora (turno 1613) sobre o que ela 

estava chamando de ‘consequência da fotossíntese’ e se o rato fazia parte deste 

processo. Com isso, a aluna (turno 1614) complementou a sua conclusão dizendo que o 

rato não fazia parte da fotossíntese, pois o que ela chamou de consequência seria o gás 

oxigênio liberado. Consideramos que essa fala de Cecília conferiu força a sua 

conclusão, o que chamamos de qualificador modal, uma vez que ela conseguiu deixar 

explícito, ou seja ela deixou claro, sem ambiguidade, em seu raciocínio que a planta 

realiza o processo fotossintético enquanto o rato respiração. 

Pela análise baseada na estrutura do argumento de Toulmin, consideramos que 

foi elaborado um ‘bom argumento’ para responder a pergunta relacionado ao 

experimento de Priestley.  

Na figura subsequente (figura 10) também analisamos o argumento formado 

coletivamente pelos alunos baseado na estrutura do argumento de Toulmin (2006). 

Antecedente a esta figura, elaboramos o quadro (quadro 42) que traz os turnos de fala de 

onde extraímos o argumento construído pelos alunos. 

Quadro 42: Fotólise da água 

Turno Transcrição 

1625 Pesquisadora: Outra pergunta, a planta captura CO2 para produzir oxigênio gente? 

1626 Cecília: Não, o oxigênio vem da quebra da água. 

1627 Clarissa: Fotólise da água, a água é quebrada pelos fótons de luz. 

1628 Cecília: São os elétrons excitados. 

1629 Clarissa: Mas é isso, os fótons chegam na clorofila e deixa ela excitada, cheia de elétrons que 

quebram a água e liberam oxigênio. 

1630 Pesquisadora: Muito bem gente, muito bem mesmo. Todos concordam? 

1631 Alunos: Sim! 

Fonte: Elaboração Própria.    
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No turno 1625, a pesquisadora questionou aos alunos se a planta captura CO2 

para liberar O2. O intuito da pesquisadora com esta pergunta era identificar se os alunos 

ainda acreditavam que a fotossíntese se tratava de uma ‘maquinaria’ que absorve gás 

carbônico (CO2) e libera gás oxigênio (O2) (obstáculo epistemológico substancialista 

diagnosticado no questionário de início de pesquisa).  

 Respondendo à pergunta da pesquisadora, Cecília (turno 1626) argumentou 

negativamente e trouxe um dado (“o oxigênio vem da água”). Consideramos que este 

dado expressado por Cecília pode ter originado das atividades 5 e 6 da SD, quando o 

tema fotólise da água foi estudado. Com esse dado fornecido por Cecília, foi possível 

verificar que a aluna não acreditava que o processo de fotossíntese se tratava de uma 

‘maquinaria’. Porém para complementar o argumento de Cecília, Clarissa (turno 1627) 

justificou os dados fornecidos pela colega falando o nome do fenômeno da liberação de 

gás oxigênio, chamado de fotólise da água, e que “a água é quebrada pelos fotóns de 

luz. Essa justificativa elaborada por Clarissa (turno 1627) recebeu um apoio de Cecília 

(turno 1628) que argumentou que “são os elétrons excitados” que fazem com que 

aconteça a quebra das ligações químicas da molécula de água. Com o argumento 

construído anteriormente foi demonstrado indício de construção de significados sobre a 

formação do gás oxigênio a partir da água. 

Figura 10. Estrutura de Toulmin para o argumento sobre a fotólise da água. 
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4.8.1. Episódio VIII(B) 

A partir da análise do questionário diagnóstico, evidenciamos algumas 

dificuldades de aprendizagem dos alunos sobre o tema fotossíntese. A partir das 

respostas dos alunos, foram considerados cinco tipos de obstáculos epistemológicos: a 

experiência primeira, o verbal, o substancialista, o animista e o pragmático. Os alunos 

deram respostas como: “Nas plantas somente as folhas fazem fotossíntese, pois são 

verdes”, “A planta puxa gás carbônico do ar”, “As raízes das plantas sugam a água do 

solo”, “A fotossíntese pega oxigênio para soltar gás carbônico”.  

Ao longo do desenvolvimento da SD foi perceptível o engajamento dos alunos, 

evidenciado pela discussão e solução dos problemas propiciados por atividades 

investigativas presentes na SD. Portanto, demarcamos turnos de fala, transcritos da 

atividade 8, na qual poderemos identificar significados construídos ao longo do 

desenvolvimento da SD, que demonstram uma evolução conceitual dos alunos quando 

comparado as respostas do questionário diagnóstico a partir da análise fundamentada 

nos obstáculos epistemológicos. É válido destacar que não se trata de uma comparação 

por estudante, apenas fizemos uma discussão geral para que fosse possível ter alguns 

indícios de influência da SD na aprendizagem. 

 

Quadro 43: A função das estruturas morfológicas e fisiológicas das plantas no processo de fotossíntese. 

Turno Transcrição 

1684 Clarissa: O gás carbônico está no ambiente (se referindo a atmosfera) e entra pelos 

estômatos, a água pela raiz e pode entrar pelos estômatos também, né? E a luz por toda parte. 

1685 Pesquisadora: Isso ai. E onde estão localizados os estômatos na planta? 

1686 Manuel: Nas folhas 

1687 Pesquisadora: Nas folhas, exatamente! Então qual é o primeiro processo que vai acontecer e 

onde vai acontecer? (Após a absorção dos reagentes pelas plantas) 

1688 Cecília: Nos tilacóides dos cloroplastos 

1689 Pesquisadora: O que acontece nos tilacóides dos cloroplastos? 

1690 Cecília: Chegam os fótons de luz e a água. 

1691 Pesquisadora: E o que tem nos tilacóides para absorver os fótons de luz? 

1692 Alice: Clorofila 

1693 Pesquisadora: Exatamente, clorofila ou pigmentos de clorofila. Daí os fótons chegam nestes 

pigmentos de clorofila e o que acontece? 

1694 Manuel: A clorofila fica altamente excitada. 

1695 Pesquisadora: E o que acontece? 

1696 Pedro: Quebra as moléculas de água. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Clarissa (turno 1684) iniciou respondendo uma questão presente na atividade 8 

da SD (“Como ocorre a absorção dos reagentes da fotossíntese?”), com isso, a aluna 
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relatou que o gás carbônico é absorvido pela atmosfera por estruturas morfológicas 

denominadas estômatos e a água, além de poder adentrar nas plantas por esta mesma 

estrutura, é absorvida pelas raízes. A pesquisadora (turno 1685) confirmou sua resposta 

e prosseguiu com os questionamentos.  

Se voltarmos a análise do questionário diagnóstico identificamos que grande 

parte dos alunos responderam que “A planta puxa gás carbônico do ar”, sendo que em 

10% das respostas denominamos este tipo de obstáculo epistemológico animista, pois os 

alunos usaram termos como puxar e sugar, administrando vida as plantas. Podemos 

perceber nesta fala de Clarissa que ela usou termos que podem explicar melhor a 

absorção de alguns reagentes pelas plantas do que alguns dos utilizados no questionário. 

Aqui não fazemos uma extrapolação para toda a classe, mas comentamos que para esse 

grupo de alunos em específico a fala foi mais precisa quanto a este aspecto. Podemos 

justificar o motivo do melhor uso da linguagem científica em função dos movimentos 

epistêmicos em sala de aula e também podemos atribuir esse avanço as questões das 

atividades da SD e o seu desenvolvimento.     

Pelos turnos de fala podemos perceber com nitidez o procedimento de perguntas 

efetuadas pela pesquisadora, recorrente de respostas dos alunos, porém estas respostas 

eram breves e objetivas. Isso pode ter sido propiciado pelo formato das perguntas 

realizadas pela pesquisadora que possuíam um viés avaliativo. Mesmo que limitado, 

identificamos certo domínio de aspectos conceituais relacionados a fotossíntese perante 

as respostas dos alunos, diferentemente do que observamos no questionário diagnóstico. 

Além de identificarem com precisão estruturas morfológicas das plantas que atuam no 

fenômeno da fotossíntese, conseguiram explicar fisiologicamente como estas estruturas 

atuam. No caso da fala de Cecília (turnos 1688 e 1690), Alice (turno 1692), Manuel 

(turno 1694) e Pedro (turno 1696) que relataram que nas clorofilas, presentes nos 

cloroplastos dos vegetais, atuam os fotóns de luz absorvidos e que estes conseguem 

romper com as ligações químicas das moléculas de água. 

Com o auxílio da pesquisadora, os alunos conseguiram descrever boa parte do 

fenômeno que ocorre na fase clara da fotossíntese. Na análise anterior das respostas do 

questionário diagnóstico, nenhuma resposta continha as distinções de fase no processo 

fotossintético, nem como estruturas morfológicas e processos fisiológicos desse 

fenômeno.  
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Quadro 44: Produtos da fotossíntese. 

Turno Transcrição 

1715 Pesquisadora: Daí gente, nós temos os hidrogênios da água que ficaram retidos e o gás 

carbônico que foi absorvido e entrou pelos estômatos. E onde vai acontecer a fase escura da 

fotossíntese? 

1716 Pedro: No estroma? 

1717 Pesquisadora: Isso mesmo. Estroma de qual estrutura? 

1718 Pedro: Cloroplasto 

1719 Pesquisadora: Isso mesmo, lá o CO2 incorpora com uma proteína chamada rubisco e entra em 

um ciclo, vocês lembram o nome do ciclo? 

1720 Alice: Ciclo de Calvin 

1721 Pesquisadora: Muito bem, neste ciclo, após inúmeros processos, usando o gás carbônico, os 

hidrogênios da fase clara e o que mais é usado como energia? 

1722 Cecília: ATP 

1723 Pesquisadora: Exatamente, também tem o NADPH, estas são as fontes que a planta utiliza 

para a fase escura da fotossíntese que tem como produto? 

1724 Alunos: Glicose 

1725 Cecília: C6H12O6, a glicose 

1726 Pesquisadora: Isso mesmo. Todo mundo entendeu gente? 

1727 Alunos: Sim 

1728 Pesquisadora: Assim a gente finaliza o estudo sobre a fotossíntese.  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ainda neste contexto e no processo de perguntas e respostas, a pesquisadora 

(turno 1715) questionou aos alunos sobre a fase química da fotossíntese, também 

chamada de fase escura. Perante estas perguntas, os alunos responderam em qual 

organela da célula vegetal ocorre o processo (turno 1716 e turno 1718), falaram sob o 

processo fisiológico que resulta nos produtos da fase escura da fotossíntese. 

Portanto, a partir da análise da atividade 8, resultante do episódio VIII(B) aqui 

apresentado, evidenciamos indícios de “superação” de diferentes obstáculos 

epistemológicos evidenciados no início da pesquisa. Diagnosticamos isso a partir de 

distintas falas dos alunos, como por exemplo, quando eles relataram sobre o processo da 

fotólise da água (quadro 42). 

Podemos considerar que esse avanço pode ter sido favorecido pelo processo 

argumentativo decorrente das atividades presentes na SD, as quais tinham o intuito de 

fazer o aluno elaborar suas respostas e justificá-las através de dados fornecidos. No 

decorrer do desenvolvimento da SD, pode-se perceber o progresso dos alunos ao 

argumentar com maior ênfase e defender seus diferentes pontos de vista.  
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5. Análise geral dos episódios 

Nesta pesquisa analisamos o discurso de sala de aula a partir da argumentação, 

das práticas epistêmicas e dos movimentos epistêmicos. Isto foi feito com objetivo de 

estudar a construção social dos significados no contexto de desenvolvimento de uma 

sequência didática, tomando por base a importância de compreender os processos de 

justificação e avaliação do conhecimento, a exposição do pensamento dos alunos e o 

papel dos instrutores (professora e pesquisadora) para incentivar a elaboração das ideias 

deles.  

Aqui retomando, as práticas epistêmicas são definidas como os modos 

específicos pelos quais os membros de uma comunidade propõem, justificam, avaliam e 

legitimam o conhecimento científico (KELLY et al., 2008). Esse conceito está atrelado 

a ideia de produção do conhecimento científico como uma esfera social, portanto, 

tratam-se de práticas sociais que estão envolvidas nos processos de negociação do 

conhecimentos, a partir de normas propostas por tais comunidades (SASSERON; 

DUSCHL, 2016, SASSERON, 2018). Cabe destacar que epistêmico faz menção a 

justificativa de um conhecimento específico, por sua vez, as práticas envolvem ações ou 

performances nos processos de justificação, como por exemplo, escolher determinada 

teoria como satisfatória, entre as alternativas, a partir da alegação de que está sustentada 

por evidências (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; CRUJEIRAS, 2017; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010). 

Kelly (2008) propôs três tipos de instâncias sociais, nas quais são agrupadas as 

práticas epistêmicas, sendo elas: (i) produção; (ii) comunicação e (iii) avaliação do 

conhecimento. Jiménez-Aleixandre (2010) considera que a argumentação está 

relacionada a estas três instâncias sociais, contudo, destaca sua centralidade na 

avaliação do conhecimento, pois seria a instância social no qual ocorreria a avaliação 

dos enunciados com base em evidências. A argumentação na visão da autora guarda 

relação com a justificativa (apoiar-se em evidências) e persuasão (convencer uma 

audiência) na esfera da produção do conhecimento. Também guarda relação com a 

comunicação por meio do diálogo ou escrita. Neste trabalho, consideramos de forma 

similar a autora, que a argumentação está atrelada a estas esferas sociais. Em função 

disto, fizemos a escolha de estudar as práticas epistêmicas nos episódios 

argumentativos. 
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Entendemos também que as três instâncias sociais estão relacionadas entre si, 

visto a dinamicidade da construção do conhecimento (ARAÚJO, 2008). De forma 

similar a Lima-Tavares (2009), compreendemos que o aluno comunica ou avalia o 

conhecimento quando consegue produzi-lo num processo dinâmico e interativo do 

discurso. E assim nos guiamos pela proposta dos autores (KELLY, 2005; LIDAR et. al., 

2005; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010), quanto a 

alocação determinas esferas sociais previamente definidas. Portanto, quando tratamos 

de produção do conhecimento nos referimos a como afirmações e questões são 

produzidas por alunos, do início de um problema até a sua finalização, com a conclusão; 

a comunicação do conhecimento quando os alunos apresentam conhecimentos da 

ciência ou visões sobre tais conhecimentos; e avaliação do conhecimento quando os 

alunos colocam em dúvida a validade de um conhecimento, ou estendem o seu alcance, 

ou se contrapõem a ele, ou criticam-no, ou confrontam dados com teorias (LIMA-

TAVARES, 2009). 

Pensando-se na sala de aula de ciências, para que tais ações ocorram no ensino, 

julgamos fundamental o papel do professor. Nesse sentido, atrelamos a análise das 

práticas epistêmicas aos movimentos epistêmicos. Isto porque pelos movimentos 

epistêmicos o professor pode auxiliar os alunos a retomar ideias, clareá-las, comunicá-

las etc. em um ambiente que visa a construção e negociação de significados. 

Com base em tal estratégia de análise, buscamos responder as questões de 

pesquisa. Para isso elaboramos gráficos e tabelas que mostram os percentuais de 

ocorrência das distintas práticas epistêmicas e movimentos epistêmicos evidenciados 

nos episódios de I a VII. Correlacionamos os movimentos epistêmicos que propiciaram 

as práticas epistêmicas articulando-as com a argumentação. Isto foi realizado com 

objetivo de sumarizar os dados visando nos possibilitar enxergar algumas relações e no 

intuito de responder como os processos argumentativos contribuíram na construção dos 

significados no contexto de desenvolvimento da SD (primeira questão de pesquisa) e 

como a SD e o seu desenvolvimento nas aulas de biologia contribuíram para a 

construção de significados (segunda questão de pesquisa). Por fim, destacamos a 

análise geral dos episódios em termos dos significados construídos sobre fotossíntese, o 

qual nos possibilita encontrar respostas para a nossa terceira e última questão de 
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pesquisa, sobre quais significados foram construídos ao longo do desenvolvimento da 

SD nas aulas de biologia. 

5.1. Análise geral dos episódios I a VII 

5.1.1. Práticas Epistêmicas no desenvolvimento da SD 

Para elaborar as duas primeiras tabelas (tabela Z e J), contabilizamos todas as 

práticas e movimentos epistêmicos presentes nos episódios de I a VII a fim de encontrar 

o percentual de ocorrência destes. 

 

Tabela 1. Percentuais de ocorrência de práticas epistêmicas em cada instância social. 

Instância Social Práticas Epistêmicas Percentual de Ocorrências 

Produção do Conhecimento Concluindo  24,6%  

Elaborando hipóteses  19,0%  

Construindo dados  8,7% 

Considerando dados e conceitos 

para elaborar hipóteses 

6,3% 

Articulando conhecimento 

observacional e conceitual 

2,4% 

Comunicação do Conhecimento Negociando explicações 11,1% 

Apresentando ideias 2,4% 

Avaliação do Conhecimento Complementando ideias  20,6% 

Criticando outras declarações 4,0% 

Usando conceitos para interpretar 

dados 

0,8% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nos episódios I a VIIa prática epistêmica com maior predominância foi 

concluindo (24,6%). Podemos constatar que os alunos se mantiveram engajados nas 

atividades investigativas proporcionadas pela SD na tentativa de encontrar um desfecho 

para o problema proposto em cada atividade, o que pode justificar o dado.  

Como a prática epistêmica concluindo está na instância social da produção do 

conhecimento, entendemos que as conclusões advindas dos alunos podem ter sido 

favorecidas pelas perguntas presentes nas atividades da SD e também pelas propiciadas 

pela pesquisadora e/ou pela professora durante o desenvolvimento das atividades e na 

discussão do processo argumentativo. Isto nos fornece indícios de que a partir de tais 

processos sociais os alunos conseguiram buscar soluções para os problemas 

investigados.  
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Contudo, percebemos que apesar dos alunos terem buscado conclusões no 

processo argumentativo, a partir de um engajamento na argumentação em função dos 

conflitos de pontos de vista proporcionados pelos questionamentos, suas justificativas 

não eram apoiadas por dados e/ou evidências (vide, por exemplo, turno 158, quadro 8). 

Ou seja, nem sempre o conflito de pontos de vista resultou no que denominamos 

argumento científico, em concordância com Jiménez-Aleixandre (2010). Baseados em 

Jiménez-Aleixandre (2010), entendemos que um argumento científico é aquele em que 

o aluno faz uso de evidências na tentativa de demonstrar que uma certa ideia é válida ou 

não, com isso o aluno pode apoiá-la ou refutá-la.  

A afirmativa anterior pode ser corroborada pelos dados que demonstram baixo 

percentual das práticas construindo dados (8,7%); considerando dados e conceitos para 

elaborar hipóteses (6,3%); articulando conhecimento observacional e conceitual 

(2,4%). 

As práticas epistêmicas construindo dados e considerando dados e conceitos 

para elaborar hipóteses tiveram ocorrências relativamente próximas nos episódios 

apresentados (8,7% e 6,3%, respectivamente). Isso mostra que os alunos extraíram 

poucas ideias dos dados apresentados, ou seja, os alunos não atrelavam suas respostas 

aos dados e também se mostraram pouco eficazes em construir dados para sustentar 

suas respostas. Isso demonstra mais uma vez a resistência dos alunos às suas ideias 

prévias como também a falta de hábito de explorarem os dados para fundamentar suas 

hipóteses. Possivelmente, isso se deve a rotineira prática de resolver exercícios com 

respostas declarativas, pois tais alunos não estavam acostumados a atividades que os 

levassem a pensar cientificamente e formular um pensamento crítico.  

Duas práticas epistêmicas tiveram o mesmo percentual de ocorrências em nossos 

dados, foram elas apresentando ideias, na instância social da comunicação do 

conhecimento, e articulando conhecimento observacional e conceitual, na instância 

social da produção do conhecimento. Ambas tiveram um percentual de 2,4%, uma 

ocorrência relativamente baixa se compararmos as outras práticas epistêmicas. No caso 

da apresentação de ideias, possivelmente, o percentual encontrado se deve ao fato dos 

alunos esperarem uma resposta pronta e demonstrarem certo receio de apresentar ideias 

inapropriadas. Já o fato de articular conhecimento observacional com o conceitual, pode 

estar atrelado aos obstáculos epistemológicos averiguados no início da pesquisa.  
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A prática epistêmica verificada em nossos dados com menor índice de aparições 

foi usando conceitos para interpretar dados (0,8%). Como relatado anteriormente, a 

baixa aparição desta prática pode estar relacionada ao fato de que os alunos tinham 

dificuldades em elaborar explicações sobre a temática, apesar de ser um conteúdo 

presente em documentos oficiais de anos iniciais e finais do ensino fundamental. Além 

disso, muitas vezes o cenário atual de sala de aula de ciências, com poucas discussões e 

diálogos entre os alunos e com atividades que não favorecessem o aluno pensar e 

elaborar ideias sobre determinado tema, não contribui para que os alunos tivessem uma 

visão crítica para usar conceitos para interpretar dados e, a partir disso, desenvolver o 

raciocínio científico.  

É evidente que o aluno raciocina para realizar qualquer tipo de atividade, desde 

as mais simples e cotidianas até às mais complexas e abstratas, mas muitas vezes, o 

aluno não aprofunda no nível de abstração, e tende a não raciocinar de forma científica. 

O raciocínio cientifico se faz a partir do momento em que o raciocínio cotidiano deixa 

de projetar ou de proporcionar as justificativas necessárias aos problemas propostos aos 

alunos, desta forma ele tende a buscar respostas da perspectiva da ciência (SASSERON, 

2015). 

Compreendemos que esse tais resultados (índice mais elevado de conclusões e 

baixos relacionados a exploração dos dados) pode estar relacionado ao tipo de ensino-

aprendizagem que é habitual em suas aulas de ciências, com a mera transmissão de 

conhecimentos do professor para o aluno e a acumulação de conceitos que são tratados 

como imutáveis, fazendo com que o aluno tenha um comportamento de aceitação e 

concordância a todos os temas abordados.  

Como a sequência didática foi um evento isolado neste perfil de aulas de 

ciências, julgamos que os alunos, apesar de engajados na busca de soluções, nem 

sempre o fizeram com base nas evidências, visto que não tinham hábito em tal prática. 

Pesquisadores nos informam que a argumentação científica requer prática nos processos 

de ensino-aprendizagem, ou seja, a criação e a participação em ambientes 

argumentativos para tal fim (MENDONÇA; JUSTI, 2013). Este resultado está em 

concordância com o apresentado por alguns autores que destacam que os alunos 

apresentam dificuldades em sustentar suas conclusões (JIMÉNEZ-ALIXANDRE, et. 

al., 2000) em função da prática escolar, que é muito diferente da científica, pois 
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entendemos que a ciência e o ensino-aprendizagem deveriam progredir através de 

discussões, conflitos e argumentação, o que nem sempre ocorre nas aulas de ciências 

(OSBORNE, 2014). 

A segunda prática epistêmica mais recorrente foi complementando ideias 

(20,6%), quando os alunos complementam um enunciado explicitado anteriormente, 

garantindo uma melhor elaboração de ideias. Ao complementar ideias anteriores, os 

alunos têm mais oportunidades de articular e construir explicações convincentes a 

outras pessoas (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008) (vide, por exemplo, 

turno 210, quadro 10). 

Complementando ideias é uma prática epistêmica que está na instância social da 

avaliação do conhecimento. Consideramos como práticas de avaliação do conhecimento 

aquelas em que os alunos colocam em dúvida a validade de uma afirmação proferida 

pelo outro, ou estendem o seu alcance. Podem também se contrapor a uma opinião ou 

até mesmo criticá-la. Quando os alunos já possuem uma cultura de argumentar em sala 

de aula eles tendem até mesmo a confrontar dados ou teorias, o que caracterizamos 

como um confronto a um discurso de autoridade, uma fala do professor ou uma 

expressão em um livro didático (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et. al., 2000). No caso da 

análise do desenvolvimento da SD, quando os alunos complementaram ideias 

anteriores, eles estenderam o alcance de uma afirmativa anterior, complementando a 

resposta a sua própria ideia ou a dos seus pares. 

A prática epistêmica de elaborar hipóteses teve uma ocorrência de 19% dentre 

as dez categorias averiguadas nos episódios de I a VII. Os alunos formularam suas 

hipóteses, principalmente, para tentar compreender as observações das atividades 

investigativas. Ao analisar a forma em que os alunos elaboraram hipóteses durante o 

desenvolvimento da SD, podemos perceber que, apesar de observarem os experimentos, 

eles quase nunca extraíam dados ou evidências destes para dar suporte as suas 

proposições, pois, geralmente, formulavam respostas a partir de conhecimentos prévios. 

Convém destacar que tais alunos não tinham hábito em desenvolver atividades 

investigativas, no qual tivessem que formular hipóteses e avaliá-las com base nos dados. 

Ou seja, não tinham hábito em utilizar e desenvolver esse raciocínio científico. 

Apesar disso, percebemos que sempre que os alunos elaboravam uma hipótese e 

faziam afirmativas sem se basear em evidências, a professora e/ou a pesquisadora 
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realizavam movimentos epistêmicos na tentativa de fazer com que eles refletissem 

amparados em possíveis evidências extraídas do experimento. Estas ações são 

importantes para que os alunos entendam que argumentar é reconhecer que as 

conclusões e as afirmativas científicas devem estar justificadas, isto é, serem 

sustentadas por evidências (JIMÉNEZ-ALIEXANDRE, 2010). A partir destes 

movimentos a professora e/ou a pesquisadora deram centralidade aos dados e evidências 

no desenvolvimento da SD, e não ao dogmatismo e autoritarismo. E essa ação, 

possivelmente, fez com que o uso de evidências na elaboração de hipóteses dos alunos 

fosse mais frequente na medida em que a SD foi se desenvolvendo. 

Assim como a prática epistêmica concluindo, elaborando hipóteses também está 

na instância social da produção do conhecimento, que foram aquelas com maior 

frequência. Com isso podemos entender que os alunos se empenharam em elaborar 

afirmativas no processo argumentativo, porém notamos a carência de justificativas 

baseadas em evidências. 

Os alunos negociaram explicações (11,1%) quando tentaram expor seus pontos 

de vista, negociando suas hipóteses com os demais colegas ou com a professora e/ou 

pesquisadora. Quando os alunos expõem seus diferentes posicionamentos conseguem 

convencer a si mesmos, seus pares e o professor sobre as suas ideias, mas esse 

comportamento mostra-se atípico em boa parte das salas de aula, onde, geralmente, é 

papel do professor convencer seus alunos sobre certos posicionamentos, enquanto os 

alunos tem apenas que fornecer respostas prontas e corretas, sem se preocuparem com a 

construção de significados (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et. al; 2000; BERLAND; 

REISER; 2010).  

No processo argumentativo podemos relacionar essa prática com a persuasão do 

aluno ao convencer uma plateia da aceitabilidade (ou não) de suas ideias (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; BROCOS, 2015). Portanto, pode-se dizer que a argumentação e a 

negociação de ideias entre os alunos baseados em dados e teorias são construídas para 

convencer e negociar significados com os seus pares, isto é, como uma ferramenta 

atrelada as interações sociais (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Pois, entendemos que 

a aprendizagem não deve ser vista como uma substituição de concepções prévias por 

conceitos científicos, mas como uma negociação de significados em um ambiente 

comunicativo (MORTIMER; SCOTT, 2003). Podemos dizer que a prática de negociar 
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ideias no contexto da argumentação é uma ferramenta social de convencimento, 

principalmente, quando as afirmativas são sustentadas por dados e teorias (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008). 

Negociando explicações é uma prática epistêmica ligada à instância social da 

comunicação do conhecimento. Percebemos nos dados que apenas duas práticas 

epistêmicas (negociando explicações, apresentando ideias) tiveram sua ocorrência na 

instância social da comunicação do conhecimento. Isso pode ter ocorrido porque essa 

instância retrata as formas de apresentação dos conhecimentos da ciência que os alunos 

produziram ou seus posicionamentos sobre tais conhecimentos. E os alunos, muitas 

vezes, ficavam receosos quanto a expressão de suas ideias, pois demonstraram temores 

de não estar “certos” sobre determinado posicionamento.   

Em nossos dados entendemos que todas as vezes que os alunos criticavam uma 

declaração (4,0%) eles estavam buscando refutar, pois entende-se por refutação a 

crítica as evidências ou justificativas do oponente (ERDURAN; SIMON; OSBORNE, 

2004). Entretanto, essa prática foi pouco evidente em nossos dados, o que corrobora 

com a fala de Berland e McNeill (2010), os quais ressaltam que o ato de refutar em um 

processo argumentativo de sala de aula não é uma prática rotineira, visto que os alunos 

não são estimulados a essa ação em sala de aula. 

Inclusive alguns pesquisadores (OSBORNE, et. al., 2004) têm destacado a 

centralidade das estratégias didáticas darem mais ênfase a crítica dos conhecimentos por 

parte dos alunos, visto que em muitas pesquisas os resultados demostram uma maior 

ênfase na justificativa do conhecimento e menor ênfase a crítica dele. Isto porque 

aprender ciências supõe, entre outras coisas, aprender a construir e a avaliar 

justificativas amparadas em evidências. A avaliação do conhecimento com base em 

evidências é um traço essencial do trabalho científico, sendo importante tornar explícito 

este processo na sala de aula de ciências (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010). Inclusive, 

concordamos com autores (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010; MENDONÇA, 2011; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 

2015) que enfatizam que a argumentação deveria ser um hábito constante e/ou mais 

frequente nas propostas didáticas, ou seja, levar os alunos a criticar mais as declarações 

dos outros. 
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Se analisarmos as instâncias sociais decorrentes em nosso trabalho, podemos 

averiguar que a produção do conhecimento foi a que mais apareceu, isso corrobora com 

o objetivo da SD de construir significados. Além disso, como destacamos 

anteriormente, concordamos com os autores que apoiam que quando o aluno comunica 

o conhecimento ou quando ele avalia o conhecimento ele também pode estar 

produzindo ou aumentando seu conhecimento sobre determinado conteúdo. Tem-se essa 

ênfase também na argumentação, pois quando trabalha-se a argumentação dentro de sala 

de aula maior importância é dada a produzir conhecimentos em detrimento a avaliação 

destes conhecimentos.  

5.2. Movimentos Epistêmicos no desenvolvimento da SD 

Percebemos o quão foi importante o papel da professora e/ou pesquisadora para 

que os alunos desenvolvessem práticas epistêmicas no processo argumentativo, pois 

elas tenderam a direcionar os alunos a argumentarem e formularem respostas na 

tentativa de negociar e construir conceitos científicos. Na próxima tabela analisamos de 

forma quantitativa a ocorrência de movimentos epistêmicos nos episódios de I a VII. 

Tabela 2. Percentual de ocorrência de movimentos epistêmicos no processo argumentativo. 

Movimentos Epistêmicos Percentuais de ocorrência 

Reelaboração 42,9% 

Elaboração 27,3% 

Instrução 13,2% 

Confirmação 12,1% 

Síntese 5,5% 

Correção 1,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os movimentos epistêmicos mostram a interação discursiva entre professor e 

aluno (SASSERON; DUSCHL, 2018). Em nosso trabalho, tratamos a argumentação 

como uma interação discursiva de sala de aula, e argumentar consiste em avaliar as 

afirmativas com base em evidências, reconhecer que as conclusões e os enunciados 

científicos devem estar justificados e ser sustentados por tais evidências (JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010). A partir disso, reconhecemos a importância dos movimentos 

epistêmicos propiciados pelo professor na sala de aula, pois a partir deles, a 
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argumentação pode se tornar uma prática rotineira no ensino de ciências, contribuindo 

na capacidade de aprender a aprender, desenvolver o pensamento crítico, a cultura 

científica e a construção de significados.  

Em nossos dados averiguamos diferentes movimentos epistêmicos propiciados 

tanto pela professora regente da turma, quanto pela pesquisadora, que agiu de forma 

colaborativa para atender todos os grupos presentes. Como demonstrado na tabela 

anterior, o movimento epistêmico que mais se destacou foi a reelaboração (42, 9%). 

Isso nos mostra, como o papel da pesquisadora e/ou da professora foram fundamentais 

para o desenvolvimento do processo argumentativo, pois se uma pergunta é elaborada e 

os alunos apresentam respostas, tanto de forma satisfatória quanto insatisfatória, o 

processo argumentativo pode ser finalizado naquele momento e a construção de 

significados ser comprometida por um entendimento vago ou inapropriado, caso não se 

forneça um feedback para melhor elaboração da resposta.  

Com isso, entendemos que a elaboração (27,3%), que também teve razoável 

incidência nos dados, foi necessária para que os alunos elaborassem hipóteses e 

expusessem seus diferentes pontos de vista. Além disso, quando o professor elabora 

uma pergunta ele está orientando os alunos às experiências através de questionamentos 

(OSBORNE, 2010). E caso não houvesse uma reelaboração da questão, os diferentes 

pontos de vista poderiam não ser considerados.  

Além disso, percebemos, através dos dados, que em diferentes momentos a 

professora e/ou a pesquisadora instruíram (13,2%) e confirmaram (12,0%) as respostas 

dos alunos. A instrução ocorre quando o professor apresenta explicitamente novas 

informações para os alunos. Durante a análise dos episódios podemos perceber que os 

alunos necessitavam de instruções, pois estavam lidando com conhecimentos novos, 

como é o caso das reações químicas da fotossíntese, assim era papel do professor 

instruí-los para que eles pudessem construir e avançar na construção dos 

conhecimentos. Também damos importância ao movimento epistêmico instrução, 

quando entendemos que os alunos não aprendem por si só, sem o discurso de autoridade 

do professor ou através de atividades que estimulem essa construção de significados. 

Contudo, isto deve ser feito no momento correto do discurso para que o professor não 

forneça as respostas prontas aos alunos, porque ele deve evitar momentos de estagnação 
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ao fornecer elementos para o avanço do pensamento (SASSERON; DUSCHL, 2016; 

FERRAZ; SASSERON, 2017). 

A confirmação acontece quando o professor concorda com as afirmativas 

apresentadas pelos alunos. Esse movimento epistêmico pode proporcionar ao aluno 

autonomia e uma maior liberdade em expressar suas ideias (MENDONÇA, 2011). Pois 

como verificado nos episódios apresentados, todas as vezes que a professora e/ou a 

pesquisadora confirmaram respostas dos alunos, nem sempre esta era a resposta final, a 

resposta “correta”. Muitas vezes a confirmação surgiu apenas por um dado ou uma 

hipótese que seria importante para a construção de significados dos alunos. Isso 

corrobora com a tentativa de dar voz ao aluno na sala de aula, e para que ele entenda 

que não é somente a resposta “certa” que é válida no ambiente argumentativo. 

De modo distinto, a correção, movimento epistêmico menos recorrente em 

nossos dados (1,0%), pode proporcionar a inibição do aluno no processo argumentativo, 

pois se toda vez que o aluno elabora uma hipótese ou apresenta uma ideia, etc. ele é 

corrigido pelo professor, o aluno pode desenvolver uma inibição no processo 

argumentativo, pois, possivelmente, entenderá que o professor está somente interessado 

na resposta correta e desconsidera todas os outros pontos de vista.  

Contudo, consideramos que em muitos casos, é necessário o uso da correção. 

Como podemos ver, houve essa necessidade no desenvolvimento da SD, mas a correção 

torna-se preocupante se tratarmo-la como um movimento epistêmico rotineiro, o qual 

não visa a importância aos diferentes pontos de vista em uma sala de aula.  

A síntese foi outro movimento epistêmico diagnosticado em nossos dados. Com 

o percentual de ocorrência de 5,5%, entendemos que toda vez que a professora e/ou a 

pesquisadora tentaram reunir as principais ideias expostas para os alunos e formular 

uma resposta plausível elas estavam realizando o movimento epistêmico de síntese. A 

síntese, realizada pelo professor, é importante no processo argumentativo, pois reúne 

diferentes posicionamentos expostos no processo argumentativo em uma resposta ou 

conclusão, podendo então, a partir desta, chegar a um desfecho para um possível 

problema (MORTIMER; SCOTT, 2002; FERRAZ; SASSERON, 2017). 
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5.3. Movimentos epistêmicos que propiciam as práticas epistêmicas 

no desenvolvimento da SD 

Na construção do gráfico A consideramos os movimentos epistêmicos e seus 

percentuais (mostrados na tabela J). Retomamos os nossos dados para averiguar quais 

movimentos epistêmicos proporcionaram as diferentes práticas epistêmicas, porém as 

delimitamos sobre as suas instâncias sociais. Portanto, o gráfico A faz uma síntese das 

tabelas anteriores e nos mostra quais movimentos epistêmicos propiciaram práticas 

epistêmicas agrupadas em instâncias sociais. 

 

Gráfico 3: Movimentos epistêmicos que propiciaram as práticas epistêmicas agrupadas em instâncias 

sociais 

12,8

7,9

4,6

33,2

6,6

3,1

8,2

0,6

5
6,4

3,2 3,23,1
1,8

0,60 0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

Produção do Conhecimento Comunicação do Conhecimento Avaliação do conhecimento

Elaboração Reelaboração instrução Confirmação Síntese Correção

Fonte: Elaboração própria 

 

Os dados nos mostram, que a reelaboração de perguntas realizadas pela 

pesquisadora e/ou pela professora foram fundamentais para a produção do 

conhecimento dos alunos. Consideramos a importância desse movimento epistêmico em 

sala de aula, assim como Sasseron e Duschl (2018) que salientam que a atuação do 

professor é fundamental para o envolvimento dos alunos, pois, o professor é a 

autoridade epistêmica em sala de aula, sendo que o seu papel é imprescindível para a 

construção de novos significados, na mesma medida o professor é imprescindível para o 
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engajamento mais efetivo entre os alunos. Desta forma, quando o professor reelabora 

sua pergunta, os alunos tem mais oportunidade de exporem seus pontos de vista, 

conseguindo negociar significados.  

Nas outras instâncias sociais, a reelaboração também teve um percentual 

considerável, mas equiparou-se a outros movimentos epistêmicos como elaboração, na 

comunicação do conhecimento, e confirmação, na instância social da avaliação do 

conhecimento. 

O gráfico A também nos mostra como os movimentos epistêmicos propiciaram 

mais práticas epistêmicas na instância social da produção do conhecimento, como 

contatado anteriormente. Podemos relacionar a produção do conhecimento com a 

construção de significados. Com isso, entendemos a importância dos movimentos 

epistêmicos no processo argumentativo para que os alunos pudessem construir 

significados. 

Além disso, neste gráfico, damos destaque ao movimento epistêmico correção, pois 

apesar da ocorrência deste movimento epistêmico nos dados, percebemos que a 

correção não induziu nenhuma prática epistêmica, ou seja, todas as vezes que a correção 

apareceu o processo argumentativo finalizou. Isso demonstra o que já havíamos relatado 

anteriormente, que a correção tem baixo poder de indução no processo argumentativo, 

possivelmente por inibir a fala do aluno em sala de aula. 

A partir dos dados apresentados, percebemos que diferentes trabalhos (MOTTA; 

MEDEIROS; MOTOKANE, 2018; FERRAZ; SASSERON, 2017, LIMA-TAVARES, 

2009; ARAÚJO, 2008) chegaram a conclusões similares aos nossos dados, alguns a 

respeito dos movimentos epistêmicos do professor em sala de aula e outros relacionados 

as práticas epistêmicas dos alunos. Com isso, ressaltamos que não obtivemos dados 

isolados em nossa pesquisa e que esse trabalho e os demais podem contribuir para 

elucidar sobre os movimentos epistêmicos que corroboram com as práticas epistêmicas 

e quais são as relações com a negociação e construção de significados científicos a 

partir da discussão em sala de aula.  
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5.4. Análise geral dos episódios em termos dos significados 

construídos sobre fotossíntese 

Para a análise geral dos episódios em termos do desenvolvimento da SD e dos 

significados construídos sobre fotossíntese, nós retomamos aos quadros síntese ao final 

dos episódios, averiguando o propósito de cada atividade presente na SD e qual foi o 

alcance dos alunos, posterior o desenvolvimento da mesma. Fizemos isso na tentativa 

de identificar quais significados foram construídos ao longo do desenvolvimento da SD. 

A atividade 1 teve como objetivo fazer com que os alunos se remetessem a um 

passado e se sentissem no lugar dos pesquisadores ao serem instigados a conhecer a 

composição do ar atmosférico e qual é a importância das plantas neste meio. 

Percebemos que os alunos tinham concepções alternativas sobre os gases da respiração 

animal e as funções da planta neste processo. Com isso, consideramos a necessidade de 

uma abordagem mais aprofundada sobre os gases que compõem o processo de 

fotossíntese, visto que a atividade 1 também tinha como propósito uma sondagem das 

ideias previas dos alunos. Ela teve sua importância para que os alunos pudessem ter um 

melhor engajamento demais atividades. Isto porque nela várias opiniões foram 

consideradas, com o intuito de fazer com que os alunos ficassem mais desinibidos, visto 

que não estavam acostumados com abordagens dialógicas. 

A atividade 2 buscou relacionar a liberação do gás da água gaseificada com a 

respiração pulmonar dos seres vivos. Podemos perceber que a atividade investigativa 

que continha um experimento histórico foi fundamental para que os alunos se 

engajassem no processo argumentativo, na tentativa de negociar significados a fim de 

dar um desfecho ao problema proposto. Entendemos, assim como Sasseron (2015), que 

tanto as atividades investigativas quanto a argumentação desempenham um papel de 

interação, trabalhadas para a construção do conhecimento, através de problemas e 

discussões que façam o aluno pensar e fazer ciência.  

A atividade 2 foi analisada no episódio II. Neste percebemos que a discussão e a 

permanência de posições contrárias foi evidente no processo argumentativo. A partir 

disso, consideramos que os auxílios da professora e/ou pesquisadora levaram os alunos 

a se posicionarem dentro do processo argumentativo. Podemos perceber a ocorrência do 

uso de evidências presentes no experimento para justificar alguns de seus 
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posicionamentos, o que é relevante em termos do desenvolvimento da argumentação 

dos alunos e fundamenta as ideias para o desfecho do problema. Podemos relacionar o 

posicionamento dos alunos à citação de Jiménez-Aleixandre e Brocos (2015), que 

consideram que a informação recebida só tende a se converter em uma evidência no 

processo argumentativo quando é incorporada a um critério definido como interessante 

ou levada à discussão de uma questão investigativa, como observamos no evento 

descrito.  

Contudo, apesar de certas justificativas amparadas em evidências, muitas de suas 

conclusões eram baseadas em conhecimentos prévios não científicos e cotidianos. 

Mesmo perante este aspecto, percebemos que os alunos conseguiram formular hipóteses 

sobre o gás que os animais expiram e, possivelmente, construíram significados a 

respeito do papel do gás carbônico no contexto explorado. 

O objetivo da atividade 3 era de caracterizar a liberação do oxigênio e a captação 

de gás carbônico no processo de fotossíntese e a importância da luz para que o 

fenômeno ocorresse. Portanto, o episódio III trouxe uma discussão voltada à 

compreensão de evidências relacionadas a estes gases. Ao analisarmos o episódio fica 

aparente que a caracterização dos gases não era uma tarefa fácil para os alunos e que 

eles só conseguiram chegar a uma solução para o problema através de questões 

investigativas no processo argumentativo, porém desconsideraram muitas evidencias 

presentes na atividade. Entretanto, fomentaram suas respostas a partir de evidências 

presentes no cotidiano, relacionando estas evidências com o contexto histórico que 

envolve estes gases e os experimentos. 

Para Gonçalves e Encheverria (1997) a fotossíntese é um processo determinante 

para a existência da vida, é biologicamente e quimicamente muito complexo para ser 

ensinado pelos professores e entendido pelos alunos. Diferentes estudos (ALMEIDA, 

2005; GONÇALVES; ENCHEVERRIA, 1997; JUNQUEIRA, 2012) apontam que para 

uma melhor compreensão sobre a fotossíntese é necessário que os alunos evidenciem 

cada processo que a sustenta de forma gradativa, ou seja, que construam um passo a 

passo da aprendizagem para que possam chegar a um entendimento coerente sobre o 

tema. 

Com isso determinamos o quão foi importante o uso de movimentos epistêmicos 

realizados pela professora e pela pesquisadora no processo argumentativo, os quais 
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guiaram os alunos à suas respostas podendo, assim, caracterizar os diferentes gases. Isso 

implica em uma construção de significados em torno do processo de fotossíntese, pois a 

partir da caracterização destes gases os alunos podem entender qual gás desprende-se e 

qual é incorporado ao processo fotossintético relacionando a atividades cotidianas, 

como o ato de respirar. 

No episódio IV analisamos a atividade 4 da SD. Esta objetivava verificar a 

presença e a funcionalidade dos estômatos nas plantas. Com isso, os alunos também 

estudaram a respiração e a transpiração das plantas, processo que ocorre de forma 

simultânea a fotossíntese, e quando as plantas não estão realizando fotossíntese também, 

por exemplo, a noite. Isso foi importante para lidar com ideias que os alunos tinham, as 

quais foram identificadas no questionário diagnóstico, sendo elas, por exemplo, o fato 

de que a fase clara da fotossíntese acontece durante o dia e a fase escura durante a noite 

(diagnosticada em 2% das respostas prévias dos alunos). 

Entender o processo de transpiração da planta é importante para que os alunos 

compreendam que pela mesma estrutura presente na epiderme das folhas das plantas, os 

estômatos, de onde o excesso de água é eliminado na forma gasosa, também são 

liberados e absorvidos gases como oxigênio e gás carbônico e outras substâncias, como 

por exemplo, os repelentes naturais presentes em algumas plantas. A aprendizagem 

desses fatores foi fundamental para que eles entendessem como ocorre o processo de 

fotossíntese e que a respiração e a transpiração, apesar de serem outros processos, 

ocorrem em paralelo à fotossíntese. 

No episódio V analisamos a atividade 5 da SD. Perante a análise percebemos 

que neste episódio alguns alunos conseguiram refutar ideias de seus pares. Entretanto, o 

que foi mais evidente neste episódio foi a importância de movimentos epistêmicos, 

como por exemplo o de instrução acometido pela professora e pela pesquisadora. A 

partir deste a pesquisadora pôde explicar sobre a existência dos pigmentos de clorofila 

em todas as plantas (vide turno 953, quadro 28) o que, após a análise, nos passou a ideia 

de entendimento dos alunos, caso contrário, os alunos poderiam relacionar a clorofila 

somente com a pigmentação. O que fora detectado anteriormente no questionário 

diagnóstico da pesquisa, no qual os alunos atribuíram qualidades e/ou ações necessárias 

e suficientes para ocorrência do fenômeno da fotossíntese, assumindo que as plantas 

realizam esse processo pelo simples fato da maioria, ser verde (diagnosticado em 6% 
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das respostas), caracterizando como um obstáculo epistemológico substancialista 

definido por Bachelard (1996). Para o caso da fotossíntese, esse obstáculo pode ser 

entendido como a qualidade que os alunos atribuem ao fenômeno quando estes criam e 

buscam comparações com o senso comum, como cor, cheiro entre outros (Almeida, 

2005).  

Apesar do processo argumentativo não ter gerado um desfecho para a 

funcionalidade da clorofila na fotossíntese, podemos perceber a construção de 

significados para que na continuação da discussão os alunos pudessem chegar a uma 

resolução do problema. 

Conhecer a função dos pigmentos de clorofila no processo de fotossíntese foi 

importante, visto que são moléculas orgânicas especializadas na absorção de energia 

luminosa. A luz é uma forma de radiação eletromagnética, um tipo de energia que 

propaga em ondas, e pode ser absorvida pela planta a partir desses pigmentos. Essa 

energia luminosa que posteriormente realizará a fotólise da água (quebra das ligações 

covalentes da molécula de água) liberando o gás oxigênio pelos estômatos. 

A atividade 6 buscou caracterizar a molécula de água e o processo de fotólise da 

água, associando a ação dos pigmentos de clorofila, a quebra da molécula de água e a 

consequente produção de oxigênio na fase clara da fotossíntese (fase fotoquímica). Essa 

atividade foi demarcada no episódio VI da análise. A partir dele constatamos que em seu 

desfecho (vide turnos 1238 e 1244, quadro 34), os alunos se apropriaram da refutação, 

elemento da argumentação, para defender seus diferentes pontos de vista, ou seja, 

forneceram uma oposição as afirmativas anteriores. van Eemeren e Grootendorst (2004) 

consideram a refutação como uma característica de persuasão, usada quando o objetivo 

da argumentação é convencer um crítico razoável da aceitabilidade de um 

posicionamento mediante a apresentação de proposições que justifiquem ou refutem o 

ponto de vista. 

Portanto, com o uso da refutação para defender seus posicionamentos e a 

atividade dialógica situada na interação social entre os integrantes do grupo escolhido 

para análise, os demais alunos e a pesquisadora conseguiram resolver o conflito gerado 

ao longo do processo argumentativo, o que caracterizou o desfecho para a problemática 

abordada. 

Na fotossíntese um dos processos mais importantes é a fotólise 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotoss%C3%ADntese
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da água associada aos pigmentos de clorofila. Neste processo, energia luminosa é 

utilizada para separar os átomos que compõem a molécula de água, liberando elétrons. 

Estes elétrons são usados posteriormente para repor os elétrons perdidos pelos 

pigmentos de clorofila na sua excitação. A molécula de oxigênio (O2) resultante deste 

processo é liberada para a atmosfera através dos estômatos, como produto da reação 

química da fotossíntese. 

No episódio VII analisamos a atividade 7 da SD. E em mais um episódio 

podemos observar como a interação social dos alunos foi fundamental para que os 

mesmos resolvessem o conflito gerado pelo experimento, evento este que fora 

diagnosticado anteriormente por Jimenez-Aleixandre e Brocos (2015).  

Com este episódio ficou aparente que apesar dos alunos entenderem que a 

glicose é um dos produtos da fotossíntese eles não associam este produto com a nossa 

alimentação e nutrição, distanciando o processo da fotossíntese da nossa realidade 

cotidiana. Podemos entender este evento a partir de dois obstáculos epistemológicos, o 

da experiência primeira, quando o aluno trata a fotossíntese como algo de fácil 

entendimento, sem muitas etapas e com produtos indispensáveis a nossa sobrevivência, 

ou seja, algo fundamental somente para a planta; e o obstáculo epistemológico verbal, 

quando o aluno usa a palavra glicose, ou o termo reserva energética, mas não o associa 

com a função e aplicação do termo.   

Como afirmam Simpson e Arnold (1992), os alunos entendem que a planta é 

eficaz em nossa alimentação quando a ingestão de alimentos, realizada pelos animais, 

advêm de forma direta das plantas, ou seja, quando nos alimentamos inteiramente de 

vegetais. Contudo, os alunos não compreendem que a maioria dos nossos alimentos 

incidem de plantas, e que a planta, em si, obtém o seu alimento de recursos naturais 

encontrados no seu entorno. Com isso, os alunos demonstram uma resistência em 

abandonar as suas concepções "vitalistas" para chegar a uma concepção mais naturalista 

do processo.  

O último episódio foi analisado de forma distinta, como abordamos 

anteriormente. Ele foi caracterizado pela atividade 8 da SD, no qual podemos perceber 

que a discussão se faz a partir de perguntas e respostas, e isso se caracteriza por tratar-se 

de uma atividade com caráter avaliativo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clorofila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_luminosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9tron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
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Diagnosticamos que a discussão não gerou contraste de posições, o que serviu 

para demonstrar que os alunos não colocaram dúvidas sobre como ocorria o processo 

fotossintético, o que poderia evidenciar a construção de significados sobre fotossíntese 

ao longo da SD.  

 Contudo, como esta atividade foi a última a ser desenvolvida em sala de aula, 

neste momento a sequência didática chegava a dois meses de desenvolvimento, e os 

alunos já se mostravam cansados, pois, para eles, já haviam alcançado alguns objetivos 

propostos pela SD sobre o tema fotossíntese e, aparentemente, as atividades já estavam 

ficando redundantes para eles, não descartamos a falta de engajamento na discussão. 

Também somos conscientes de algumas limitações da própria atividade para este fator, 

visto suas questões que impossibilitavam as discussões dos alunos, pois buscavam 

respostas diretas. 

 Ao observar os dados é perceptível reconhecer que os alunos já haviam 

desenvolvido conceitos acerca do tema fotossíntese, pois eles respondiam de forma 

satisfatória perguntas da pesquisadora ou mesmo as contidas na atividade. 

Consideramos essas afirmativas como ‘bons’ argumentos e analisamo-la segundo a 

Estrutura do Argumento de Toulmin (Episódio VIII(A)).  

No episódio VIII(A), ao elaborar suas respostas, os alunos as justificavam e 

muitas vezes davam apoio a essas justificativas a partir de dados e/ou evidências. 

Perante essas respostas constatamos que os alunos responderam com precisão, o que 

definimos como ‘bom’ argumento, sobre a liberação e absorção de gases nas plantas e 

sobre a relação gasosa entre plantas e animais (quadro 41). Também relataram a fotólise 

da água, destacando o rompimento de moléculas de água a partir de fótons de luz, o qual 

libera o gás oxigênio (quadro 42). 

Analisamos o episódio VIII(B) de forma distinta ao episódio VIII(A), pois as 

respostas se formaram de forma diferente. Nesta segunda parte da aula foi perceptível 

uma diferença ao compará-la com a primeira parte (episódio VIII(A)). Provavelmente, 

pela limitação do tempo a pesquisadora não podia estender mais o período de 

desenvolvimento da SD. Isso provocou perguntas fechadas realizadas pela pesquisadora 

e afirmativas diretas, muitas vezes satisfatórias, porém, diminuindo a discussão entre os 

alunos, pois o contraste de posição entre os mesmos não foi observado. 
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6. Conclusões 

Em nossa pesquisa, de um modo geral, nos preocupamos em observar (i) se os 

alunos se envolveram no processo argumentativo no contexto de desenvolvimento da 

SD, e (ii) as influências dos movimentos epistêmicos e das práticas epistêmicas neste 

contexto para a construção de significados sobre fotossíntese. Esta análise foi feita de 

forma detalhada para um grupo de alunos da turma investigada, que foi tomado como 

representativo da mesma. E, sempre que necessário, envolveu a participação de alunos 

de outros grupos no discurso, além da professora e/ou pesquisadora. A partir daí, com a 

intenção de atender aos dois objetivos gerais de pesquisa citados, elaboramos três 

questões de pesquisa que serão respondidas a seguir considerando os resultados e 

discussões apresentados anteriormente.  

Respostas às questões de pesquisa 

Nossa primeira questão de pesquisa se relaciona com os processos 

argumentativos desenvolvidos em sala de aula a partir da SD, mais especificamente, 

perguntamos: como os processos argumentativos contribuíram na construção de 

significados no contexto de desenvolvimento da SD? 

Ao fazermos este questionamento tínhamos como objetivo detectar se ocorreria 

argumentação e como os alunos participariam do processo argumentativo. Isto porque 

consideramos que a argumentação é um dos mecanismos de auto-regulação do 

pensamento, que favorece a externalização deste, tornando o raciocínio público 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010; KUHN, 1991). Em função de tais aspectos, 

contribui para a aprendizagem dos conceitos científicos, uma vez que permite a 

negociação de ideias no plano social (RAMOS; MOZZER; MENDONÇA, in print; 

MENDONÇA; JUSTI, 2013). Assim a ocorrência destes no contexto de 

desenvolvimento da SD nos poderia dar indícios da aprendizagem no âmbito social.  

Relembramos que os critérios utilizados para detectar essa manifestação foram o 

contraste de pontos de vista (episódios I a VII) ou a justificação do conhecimento 

(episódio VIII), conforme referencial adotado (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010; 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; BROCOS, 2015).  

A partir da análise dos episódios, observamos que as atividades 1 a 7 foram 

favoráveis para ocorrência de processos argumentativos. Nós atribuímos isto aos 

seguintes aspectos: (i) atividades investigativas; (ii) problemas propostos por estas 
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atividades; (iii) questionamentos das instrutoras; (iv) contextos históricos, entre outros 

pontos, os quais serão discutidos no decorrer deste capítulo. 

Atribuímos a ausência de processos argumentativos no episódio VIII, a partir do 

critério conflitos de pontos de vista, especialmente, ao fato de a atividade 8 possuir um 

viés avaliativo, ou seja, de averiguar os conhecimentos supostamente desenvolvidos ao 

longo da SD. Além disto, julgamos que nem todas as questões poderiam fomentar a 

argumentação em sala de aula, uma vez que tinham o caráter mais fechado. Em outros 

termos, essa atividade foi planejada para o fechamento das ideias centrais sobre 

fotossíntese, portanto a sistematização dos conceitos implicou em um discurso de 

autoridade da ciência, isto é, em direção às ideias científicas (MORTIMER; SCOTT, 

2002). Contudo, pensando no outro critério (justificação do conhecimento), 

averiguamos dois argumentos construídos de forma colaborativa entre os alunos para 

responder a dois questionamentos sobre o tema. 

Nos demais episódios, apesar de termos percebido o entrosamento dos alunos 

nas atividades e na discussão em sala de aula, foi notório que, em certos momentos, eles 

se mostraram acanhados, principalmente nos momentos iniciais da pesquisa. 

 Outro fator que se mostrou limitante no desenvolvimento dos processos 

argumentativos em sala de aula foi a cultura do ensino tradicional (chamado por 

Jiménez Aleixandre et al. (2000) de ‘fazendo a lição’ em oposição a ‘fazendo ciência 

(JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et. al., 2000). Isto porque era atípico para a turma (alunos e 

professora), até aquele momento, atividades que proporcionassem a argumentação em 

sala de aula, as quais tem como objetivo a elaboração e expressão do raciocínio e a 

comunicação entre alunos visando a negociação e construção de significados. 

 Contudo, percebemos que os problemas e questionamentos contidos nas 

atividades da SD, e os elaborados ao vivo durante seu desenvolvimento, representados 

pelos movimentos epistêmicos da professora e/ou pesquisadora, foram fundamentais 

para a ocorrência das argumentações entre os alunos.  

Porém, embora o engajamento dos alunos nesse processo e no comprometimento 

em solucionarem os problemas propostos pelos experimentos e atividades 

investigativas, percebemos que eles tiveram dificuldade em lidar com os dados das 

atividades. Com isso, constatamos que, apesar de chegarem a uma conclusão (como 

mostrado na análise), poucas vezes eram baseadas em justificativas amparadas por 
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dados e evidências contidas nas atividades, pois muitas vezes eles faziam relações com 

o seu dia-a-dia, trazendo conhecimentos prévios e do cotidiano. 

Portanto, apesar dos alunos terem se comprometido com o processo 

argumentativo no sentido de elaborar hipóteses, buscar justificar etc., nem sempre 

podemos caracterizar esse tipo de argumentação como científica, conforme adotado por 

Jiménez-Aleixandre (2010), uma vez que, para a autora, torna-se necessário o uso de 

evidências para tentar demonstrar que certa ideia científica é válida ou não em 

determinado contexto (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010).  

Além disso, existem outros elementos que podem ser caracterizados no processo 

argumentativo, como a refutação. Percebemos que em determinadas situações os alunos 

tentaram convencer seus pares e negociar suas explicações com os mesmos, em busca 

de conclusões, mas, reconhecemos que estas ações não foram frequentemente expressas 

em nossos dados. Isto vai de encontro ao relatado por Berland e McNiel (2009), em que 

tais ações acabam sendo quase que exclusivas do professor, porque os alunos encontram 

dificuldades em perceber que eles podem convencer uns aos outros e ao professor, que é 

encarado como única autoridade epistêmica (KELLY et al., 2008). Consideramos que 

tal observação também tenha relação com a cultura escolar (‘fazer lição’ em oposição a 

‘fazer ciência’) (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et al., 2000). Isto corrobora com a 

afirmativa de Jiménez-Aleixandre (2010), que salienta que para os alunos se 

manifestarem em sala de aula e terem mais facilidade em praticar a argumentação é 

necessário que ela se torne parte da cultura da sala de aula. 

Perante isso, salientamos a importância da professora e/ou pesquisadora com 

seus movimentos epistêmicos que fizeram a argumentação não estagnar, o que também 

foi notado a partir das práticas epistêmicas dos alunos. Como salientam Newton et al., 

(1999), Ferraz e Sasseron (2017) e Ibraim e Justi (2018), a intervenção dos professores, 

a partir de diversos tipos de ações (pedagógicas e epistemológicas) na promoção de 

atividades argumentativas é de extrema importância, pois é a partir dos questionamentos 

e direcionamentos dados por eles que os alunos podem reelaborar suas ideias sobre o 

conceito científico. 

Evidenciamos que o movimento epistêmico com maior ocorrência em nossos 

dados foi o de reelaboração. Esse movimento epistêmico foi importante para nortear os 

alunos na discussão, pois a partir da reelaboração da professora (ou pesquisadora) era 
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proporcionado um feedback para melhor elaboração da resposta dos mesmos. Isso fez 

com que os alunos expusessem, de maneira mais abrangente, seus diferentes pontos de 

vista. 

Outro movimento epistêmico de grande abrangência nos episódios analisados foi 

a elaboração. Percebemos que o formato das questões elaboradas pela professora e/ou 

pesquisadora, possivelmente, foi o que mais estimulou os alunos a se engajarem no 

processo argumentativo (ANDRADE, 2017). Essas questões tinham o mesmo perfil das 

presentes nas atividades da SD, eram abertas. Todavia, em vários momentos, eram mais 

esclarecedoras, ou perguntavam de outro modo, com outros termos. Isto fez com que os 

alunos pensassem e elaborassem respostas a partir do que raciocinaram sobre o que era 

questionado, não os induzindo a apenas uma única resposta, e possibilitando, na medida 

do possível, seus pensamentos serem externalizados. Mas, mesmo com esse perfil de 

perguntas, percebemos que os alunos tiveram dificuldades em articular os dados e usá-

los como evidências para elaborar os conceitos científicos. Em função desta análise, 

mais a frente, apresentamos implicações para o ensino sobre como tornar mais explicito 

o ensino da argumentação a partir da SD. 

O movimento epistêmico de instrução, apesar da sua ocorrência mediana, teve 

diferentes características em nossos dados. Percebemos que em muitas atividades, 

principalmente aquelas compostas por temáticas desconhecidas pelo aluno, a instrução 

foi importante para que os alunos pudessem compreender e possivelmente construir 

novos significados sobre determinada temática, como por exemplo a absorção de luz 

pelas plantas e a fotólise da água. Nesses casos, este movimento epistêmico favoreceu o 

processo argumentativo (vide turno 953, quadro 28) propiciando diferentes práticas 

epistêmicas dos alunos, principalmente conclusões, mostrando que o aluno entendia a 

explicação dada pelas instrutoras (professora e pesquisadora). 

Em outros casos, o movimento epistêmico de instrução não foi tão propício aos 

processos argumentativos (vide turno 1227, quadro 33), pois quando a professora e/ou a 

pesquisadora somente instruíam os alunos, sem fazer com que eles refletissem sobre a 

prática, pode-se caracterizar como uma mera transmissão de informações, ou seja, uma 

passagem de conhecimento do professor para o aluno, pois dificilmente alguém 

discordaria da importância central do discurso do professor na sala de aula de ciências. 

Esse processo, quando caracterizado desta forma, é criticado por diferentes autores 
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(MORTIMER; SCOTT, 2002; MENDONÇA, 2011) que acreditam que se o aluno não é 

estimulado a desenvolver o seu pensamento ele tende a não assimilar os conteúdos e 

construir seus significados. 

Quando a professora e/ou a pesquisadora realizaram o movimento epistêmico de 

correção, percebemos que houve uma ruptura no processo argumentativo, ou seja, todas 

as vezes que uma correção foi feita, o processo argumentativo foi resolvido. Não 

estamos dizendo que a correção não seja importante na sala de aula, mas percebemos 

em nossos dados que quando a professora (ou pesquisadora) buscava outras formas de 

corrigir o aluno, por meio de reelaborações ou instruções, o processo argumentativo 

prolongava-se mais, porque os alunos se sentiam menos inibidos ao expressar seus 

pontos de vista.  

Por fim e em síntese, para a nossa primeira questão de pesquisa, entendemos que 

houve ocorrência dos processos argumentativos no contexto da SD e que estes foram 

importantes para a construção de significados dos alunos (como será mais bem 

respondido a seguir). Contudo, percebemos que eles foram limitados para esse fim, pois 

apesar dos alunos se envolverem nas atividades e se mostrarem engajados nas 

resoluções, eles nem sempre argumentaram de forma científica, ou seja, nem sempre 

extraíram dados com caráter de evidências para elaborar as explicações científicas. 

A segunda questão de pesquisa indaga como a SD e o seu desenvolvimento nas 

aulas de biologia contribuíram para a construção dos significados? Nosso objetivo 

com esse questionamento era averiguar qual a importância dos tipos de atividades 

contidas na SD para que os alunos pudessem construir e negociar significados na sala de 

aula de biologia. 

Entendemos que os alunos constroem significados quando fazem uma 

assimilação ou reflexão sobre determinado conhecimento e discutem e negociam com 

seus pares através de perguntas, soluções, argumentos e pontos de vista (RAMOS; 

MENDONÇA; MOZZER, 2017; RAMOS; MENDONÇA; MOZZER). Consideramos 

que essa construção de significados acontece quando os alunos são levados a reformular 

suas ideias e suas teorias iniciais, após serem questionados ou quando suas ideias são 

refutadas (KUHN, 1991; 1993). Isto é, como nos aponta Kuhn (1991, 1993), 

aprendemos melhor quando compreendemos porque uma ideia alternativa não é 

satisfatória, ou seja, compreendemos melhor o que é quando entendemos o que não é.  
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Reconhecemos a necessidade de uma boa elaboração de propostas didáticas em 

sala de aula para que os alunos aprendam a aprender, a desenvolver o pensamento 

crítico e a cultura científica (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; ERDURAN, 2008; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE, 2010). Ao elaborarmos a SD nos preocupamos em desenvolver 

atividades que visassem a interação do professor e dos alunos em sala de aula, 

ressaltando a importância do discurso dialógico e do discurso de autoridade 

(MORTIMER; SCOTT, 2002).  

Através de questões que promovessem o discurso dialógico tínhamos o intuito 

de gerar a argumentação e dar voz ao aluno, rompendo com a cultura das salas de aula 

tradicionais (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE et. al., 2000). Com isso não queremos dizer 

que não reconhecemos a importância da voz do professor em sala de aula, tanto para 

nortear os alunos no processo argumentativo, através de movimentos epistêmicos, 

quanto para dar fechamento as atividades a partir do discurso de autoridade, pois 

reconhecemos que o professor é o portador da voz da ciência em sala de aula e deve 

dirigir o discurso a tal finalidade (MORTIMER; SCOTT, 2002). 

Assim, elaboramos atividades que visassem o discurso dialógico, portanto as 

atividades contidas na SD são divididas em experimentos e atividades investigativas. 

Sasseron (2015) define que as atividades investigativas, assim como a argumentação, 

desempenham um papel de interação, trabalhadas para a construção de significados. 

Essas atividades têm por objetivo solucionar um problema, isso faz com que os alunos 

possam discutir, pensar e fazer ciência. Existem diversas formas de desenvolver as 

atividades investigativas, sendo que o experimento pode ser uma delas (CARVALHO; 

SASSERON, 2015).  

Consideramo-lo investigativo quando expõe um problema, faz com que os 

alunos pensem e proponham ideias para o fechamento e conclusão. Na proposta de 

experimentos investigativos até os erros são considerados, pois entendemos que os 

alunos podem aprender a partir deles (KUHN, 1991; 1993). Nesse contexto, Carvalho 

(2013) defende o papel do erro na construção de significados, ressaltando a importância 

de deixar que o aluno tente, pense, questione, erre, reflita sobre seu erro e busque o 

acerto, adquirindo, assim, o seu próprio conhecimento. 

Na tentativa de dar fechamento as atividades e ter-se um discurso de autoridade 

adaptamos textos históricos buscando torna-los interativos. Estes foram discutidos ao 
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final de muitas das atividades contidas na SD e assumiram um importante papel no 

contexto de ensino investigado. Isso porque, através deles, os alunos fundamentaram 

suas ideias e seus argumentos durante as interações argumentativas. Além disso, 

observamos que o texto proposto na SD atuou como um interlocutor, que foi capaz de 

movimentar as ideias dos alunos dentro da sala de aula e incentivar a argumentação 

deles (RAMOS; MENDONÇA; MOZZER, 2017). 

Percebemos que os alunos, muitas vezes, se mostraram engajados no processo 

argumentativo, pois estavam interessados em solucionar os problemas propostos nos 

experimentos e atividades investigativas. Contudo, evidenciamos que apesar de 

interagirem com seus pares e com a professora e a pesquisadora, buscando um desfecho 

para solucionar os problemas propostos, nem sempre eles exploraram experimentos e 

atividades para extrair os dados que serviriam de evidências para sustentar suas 

hipóteses e conclusões. 

Esse fator corresponde aos índices analisados nos episódios, que indicam que os 

alunos formulavam poucas respostas que articulavam conhecimento observacional e 

conceitual (2,4%). Além disso, não usavam conceitos para interpretar os dados (0,8%), 

ou seja, distanciavam a prática de sala de aula com os conceitos científicos. Isso indica a 

importância do discurso de autoridade para fechamento das atividades, pois se os alunos 

não vinculassem os conteúdos com a prática de sala de aula, eles poderiam terminar a 

atividade com ideias vagas e concepções alternativas. Também isto nos faz repensar 

sobre a possibilidade de tornar a SD ainda mais explícita ao ensino de argumentação, de 

forma a melhor favorecer o trabalho com os componentes do argumento (como 

detalhado a seguir). 

Outro ponto que não foi tão evidente em nossos dados, o qual também podemos 

correlacionar com a ocorrência das últimas práticas epistêmicas citadas, foi o 

pensamento crítico. Reconhecemos que tanto a argumentação quanto as atividades 

investigativas favorecem a formulação de pensamentos críticos (CARVALHO; 

SASSERON; 2015). Jiménez-Aleixandre (2010) entende por pensamento crítico a 

capacidade de desenvolver uma opinião independente, adquirindo a facilidade de refletir 

sobre a realidade e participar dela. 

A partir dessa definição, julgamos que o motivo do pensamento crítico ter sido 

pouco explorado naquele momento em sala de aula possa se vincular a maneira como a 
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prática de sala de aula foi interligada com a realidade social dos alunos, pois apesar de 

explorarem conhecimentos cotidianos, eles não formulavam suas respostas de maneira 

crítica, mas somente com o intuito de chegar a um desfecho. Isto também poderia ter 

sido feito de modo mais explícito na SD e pelas instrutoras (como será comentado mais 

a frente). 

Em síntese, em resposta a nossa segunda questão de pesquisa, temos certos 

indícios que o desenvolvimento da SD contribuiu na construção de significados sobre 

fotossíntese (3a questão), isto por ter sido composta por experimentos e atividades 

investigativas que instigaram o aluno a pensar e resolver um problema, o que ocasionou 

as interações argumentativas. Isso fez com que eles elaborassem hipóteses, conclusões e 

formulassem algumas explicações, negociando significados com os demais alunos, com 

a professora e/ou pesquisadora. Além disso, os textos foram importantes para o 

fechamento e reorganização de ideias sobre o tema. 

A nossa terceira, e última, questão de pesquisa, tenta identificar quais 

significados foram construídos ao longo do desenvolvimento da SD nas aulas de 

biologia? A partir dela, tínhamos como propósito distinguir os possíveis significados 

sobre fotossíntese construídos pelos alunos ao longo do desenvolvimento da SD.  

 As primeiras atividades da SD (1, 2 e 3) partiram de eventos e textos históricos. 

Diagnosticamos a necessidade de adentrarmos nessa temática após as respostas dos 

alunos no início da pesquisa (ARAÚJO; MENDONÇA, 2017). Percebemos que muitas 

de suas concepções, as quais tratamos como alternativas, poderiam ser as mesmas ou 

parecidas com as dos pesquisadores do passado, antes mesmo de elaborar os conceitos 

que atualmente sabemos sobre fotossíntese (PORTO, 2010; ARAÚJO; MENDONÇA, 

2018). 

 Após a análise, percebemos como os experimentos históricos aproximaram os 

alunos da temática trabalhada, isso foi mais visível após a leitura dos textos históricos 

no final das atividades. Mesmo que a intencionalidade dos textos era de dar fechamento 

as aulas a partir do discurso de autoridade, percebemos que os alunos se interagiam, 

tirando suas dúvidas com a professora e/ou pesquisa. Isto porque puderam perceber que 

muitas das questões pautadas pelos cientistas no passado eram possíveis dúvidas dos 

próprios alunos no presente, e que a falta de entendimento dos processos, considerados 
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banais, como os gases da respiração, poderiam ser obstáculos para a não aprendizagem 

sobre fotossíntese. 

Com isso, ressaltamos a importância dos experimentos e textos históricos no 

início da SD, além do discurso da professora (ou pesquisadora) para que os alunos 

construíssem significados sobre os gases (gás oxigênio e gás carbônico) presentes na 

respiração animal e na fotossíntese (MARTINS, 1998; MARTINS, 2001). 

Após caracterizarem os gases presentes no processo de fotossíntese, o próximo 

passo, proporcionado pela atividade 4 da SD, foi construir possíveis significados a 

respeito dos estômatos – estruturas morfológicas das plantas que servem para absorção 

e liberação de gases, como também da água no processo de transpiração (processo que 

ocorre paralelamente a fotossíntese). Para auxiliar na argumentação e na construção de 

significados, os alunos observaram um experimento que continha quatro diferentes 

sistemas e discutiram sobre os eventos que estavam acontecendo nesses sistemas. Com 

isso, esperávamos que, após observarem gotículas de água sendo formadas nos sacos 

plásticos que contornavam algumas folhas das plantas, os alunos identificariam que a 

liberação de água acontecia por estruturas denominadas estômatos. 

A partir do experimento, percebemos que os alunos possivelmente construíram 

significados sobre os estômatos, mas, porque foram introduzidos a este conceito, antes 

mesmo de iniciar a observação e discussão do experimento. Essa introdução ao 

conteúdo foi importante para instruir os alunos sobre os estômatos, caso contrário, 

possivelmente, eles não construiriam ou negociariam significados nesse contexto. 

Entendemos que, para que o aluno argumente em sala de aula, o conteúdo discutido 

precisa fazer sentido em sua mente (DE CHIARO; AQUINO, 2017), caso contrário, o 

aluno tende a não discutir, construir ou negociar significados, pois ignora algo. Ou seja, 

o aluno precisa sentir-se insatisfeito com os seus conceitos existentes, para poder buscar 

ou aprimorar seus conhecimentos (MORTIMER, 2006). 

Consideramos que nas atividades 5 e 6 a compreensão do aluno e a construção 

de significados poderiam ser menos evidentes no processo argumentativo visto que a 

partir destas atividades os alunos tinham que tentar entender estruturas microscópicas e 

submicroscópicas. Na tentativa de construir possíveis significados, as atividades eram 

compostas por uma atividade investigativa contida na atividade 5 e o vídeo visualizado 
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na atividade 6. Contudo, estes foram fundamentais para a possível construção de 

significados dos alunos nessas atividades.  

Percebemos que nestes momentos da SD os alunos já estavam mais habituados 

com os processos argumentativos em sala de aula, por isso, como vemos nos dados, os 

alunos já tentavam entrar em consenso sobre os seus pontos de vista argumentando com 

seus pares. Porém, assim como nos demais episódios, percebemos a importância dos 

movimentos epistêmicos da professora e/ou da pesquisadora para direcionar os alunos 

no processo argumentativo.  

Os movimentos epistêmicos de maior ocorrência na atividade 5 (episódio V) 

foram os de reelaboração e instrução. Como já discutido anteriormente, o movimento 

epistêmico de reelaboração auxilia na reformulação de respostas dos alunos, ajudando-

os a pensar sobre outro ponto de vista ou sobre os posicionamentos dos colegas. Na 

atividade 5, analisamos, que em diversos momentos a professora e/ou pesquisadora 

instruíram os alunos, essa característica mostra que em diferentes etapas da atividade, as 

instrutoras tiveram que auxiliá-los a construir significados explicando conceitos, 

possivelmente pelo fato dos alunos não compreenderem a absorção de luz pela planta 

(temática da aula), sendo esse um conteúdo novo e inerente ao primeiro ano do ensino 

médio, o que pode justificar os movimentos epistêmicos de instrução. 

Mesmo perante esses aspectos percebemos que os alunos participaram do 

processo argumentativo na tentativa de buscar uma explicação para o problema 

proposto (pigmentação e absorção de luz da clorofila). O texto, ao final da atividade 5, 

tinha um papel de discurso de autoridade, pois trazia aos alunos novas informações 

sobre a absorção de luz, inclusive sobre conceitos, domínios da física, importantes para 

a percepção dos alunos sobre o fato do ensino de ciências não ser lacunar, ou seja, 

conteúdos de biologia, química e física totalmente separados. 

Já a atividade 6, iniciou-se com um vídeo, que fazia relações entre a o teste da 

chama e a ação da clorofila no processo fotossintético. O teste da chama é muito usado 

em análises químicas por ser um método rápido e barato para detecção de alguns metais. 

Este teste baseia-se em uma das mais importantes propriedades dos elétrons, enunciada 

pela primeira vez por Niels Bohr.  

Quando fornecemos a energia necessária para um elétron, ele pode “saltar” para 

um nível de maior energia. Quando o elétron é promovido a um nível de maior energia, 
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dizemos que ele se encontra no estado excitado. Porém, neste estado ele se torna menos 

estável e retorna quase imediatamente ao seu estado de menor energia ou estado 

fundamental, liberando aquela energia, no caso deste experimento, em forma de luz 

visível. Esse mesmo fenômeno que ocorre no teste da chama ocorre também dentro dos 

cloroplastos, a partir da absorção de fótons de luz pela clorofila (pigmentos 

fotossintéticos).  

Após a análise do discurso em sala de aula, percebemos que possíveis 

significados foram construídos acerca da absorção da luz pelos pigmentos de clorofila e 

sobre a fotólise da água. Como são temáticas abordadas no primeiro ano do ensino 

médio, eles ainda não haviam estudado sobre, por isso, acreditamos que os 

questionamentos e textos de fechamento presentes na SD, os movimentos epistêmicos 

da professora e da pesquisadora e o entrosamento dos alunos foram fundamentais para 

que os mesmos fossem instruídos a construção de possíveis novos significados, uma 

evidência disso é o quadro construído na atividade 8. 

A atividade 7 também abordou conhecimentos novos aos alunos. Nela os alunos 

trabalharam com modelos para formar a reação química da fotossíntese. Trabalhar com 

modelos em sala de aula é importante, pois pode garantir a aprendizagem significativa 

dos alunos, pois como mencionado por Mendonça (2011), as estratégias que visam 

promover aprendizagem significativa dos alunos têm o intuito de gerar a construção de 

significados científicos, ou o enriquecimento dos mesmos.  O aprendizado por meio de 

modelos é uma dessas formas de promover aprendizagem significativa (REA-

RAMIREZ et al., 2008 apud MENDONÇA, 2011).  

Nesse sentido, a partir dos modelos trabalhados na atividade 7, os alunos 

construíram a equação da reação química da fotossíntese. Nessa construção de modelos 

eles usaram bolas de isopor para representar os diferentes átomos. Com isso, muitos 

grupos de alunos faziam uma representação mostrando como os produtos da 

fotossíntese eram formados a partir dos reagentes. Nesse sentido, compreendemos que 

possivelmente muitos alunos construíram significados a respeito da formação de 

produtos como o gás oxigênio. Pois em respostas anteriores (questionário diagnóstico), 

18% dos alunos responderam que a fotossíntese era uma espécie de ‘maquinaria’, a qual 

absorvia gás carbônico e liberava gás oxigênio, ficando com o carbono para a 

alimentação da planta. 
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A partir desses dados percebemos a reorganização das ideias dos alunos 

favorecendo a construção de novos significados. Mortimer (1996) sugere que o aluno 

deve reconstruir os significados no âmbito da ciência, pois o Ensino de Ciências só se 

justifica se ele for capaz de conferir outros sentidos e modos alternativos de explicar os 

fenômenos para além daqueles que os alunos já utilizam no seu cotidiano 

(MENDONÇA, 2011). 

Além dos modelos construídos, os alunos observaram um experimento que 

identificava a presença da glicose em plantas, reforçando a ideia de que a glicose é um 

produto da fotossíntese. Nesse experimento, os alunos perceberam que alimentos 

provindos de plantas, como batata e banana, como também como o biscoito de trigo e 

pão, recebiam uma coloração diferente quando entravam em contato com a tintura de 

iodo ao compará-los com alimentos como o sal e o bicarbonato de sódio. Após o 

experimento, percebemos que o processo argumentativo não se prolongou muito, pois 

entendemos que o experimento serviu de confirmação para significados que os alunos já 

haviam construído, nesse caso, a glicose como produto da fotossíntese e reserva 

energética da planta.  

Como a atividade 8 possuía uma proposta diferente, percebemos que nela, os 

alunos expressaram os significados que foram construídos ao longo da SD, como: (i) 

caracterização dos gases; (ii) funcionalidade dos estômatos; (iii) absorção de luz pelas 

plantas; (iv) fotólise da água; (v) reação química da fotossíntese e (vi) produtos da 

fotossíntese, entre outros. Porém, não podemos extrair dos dados, com exatidão, os 

significados construídos, pois estamos nos tratando de assimilações e acomodações da 

mente humana, internalizadas pelos indivíduos. Entretanto, os dados nos fornecem 

evidências da construção de diferentes significados sobre fotossíntese a partir das 

discussões em sala de aula.   

7. Implicações para o Ensino e a Pesquisa 

Como pesquisadora e professora de biologia e ciências, iniciei minha pesquisa 

com diversas inquietações as quais me levaram a desenvolver, ao ingressar no Mestrado 

Acadêmico em Educação, a pesquisa aqui apresentada. A pesquisa de mestrado iniciou-

se com o meu interesse em investigar o que os alunos entendem sobre fotossíntese. Ao 

perceber as explicações declarativas dos alunos sobre o processo de fotossíntese, elas 
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me fizeram entender que, possivelmente, o modo de ensinar ciências e, 

consequentemente, a dos alunos aprenderem ciência, não estava sendo adequado. 

Portanto, era necessário estruturar alguma intervenção. Em um primeiro momento, 

acreditei que os alunos não articulavam bem os processos biológicos da fotossíntese 

com suas reações químicas. Quando realizamos o diagnóstico para validar essa possível 

impressão, deparamo-nos com carências ainda maiores no ensino de fotossíntese, o que 

fomentou o estudo dos obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1996). Com isso, 

elaboramos uma sequência didática voltada ao desenvolvimento de conceitos que 

seriam fundamentais ao entendimento mais completo da fotossíntese, muito além dos 

aspectos das reações químicas.  

Optamos pelo ensino implícito da argumentação como estratégia para 

desenvolvimento do discurso e da parte conceitual, como também questões, 

experimentos e atividades investigativas que tendessem a fomentar a argumentação. 

Não tratamos a argumentação de forma explícita com os alunos. Deixamos claro que 

entendemos o modo explícito como aquele em que o aluno é solicitado a refletir sobre 

os elementos do argumento e o papel da argumentação na construção do conhecimento. 

Nesse sentido, o instrutor tem papel de deixar claro tais articulações no ensino, isto não 

implica que precisa ser feito de modo declarativo, mas atrelado a um contexto, que pode 

inclusive utilizar algum modelo para guiar, tal como o de Toulmin (MENDONÇA; 

IBRAIM, in print). 

Hoje com outro olhar sobre a SD a partir dos dados, percebemos que o modo 

explícito possa ser ainda mais eficaz para desenvolver a argumentação científica, uma 

vez que os alunos precisam de processos explícitos de reflexão sobre a relação entre os 

dados e a conclusão. Nesse sentido, em termos de questões de pesquisa futuras 

relacionadas a essa, acreditamos que uma proposta seria tornar a SD e seu 

desenvolvimento voltado ao ensino explícito de argumentação e analisar a influência 

disto nos resultados em termos de argumentação e aprendizagem. 

Outra característica notória na transcrição dos dados foi o questionamento dos 

alunos sobre perguntas abordadas no questionário diagnóstico, as quais não foram 

retomadas na SD, como exemplo, a questão 2, a qual tratava sobre a crença de certas 

pessoas em dormir em ambientes fechados com a presença de plantas.  
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Nessa pergunta os alunos responderam o que pensavam sobre essa crença, de forma 

livre, pois tínhamos o intuito de diagnosticar a relação que eles faziam sobre esse 

conhecimento e a fotossíntese, ou seja, se eles relacionavam a fotossíntese com o seu 

cotidiano. 

Mesmo percebendo que não faziam relação da fotossíntese com o fato de dormir 

com plantas em ambientes fechados, observamos que deixamos uma lacuna ao não 

tratarmos novamente essa questão na SD. Pois, após vários questionamentos dos alunos 

sobre isto à pesquisadora, entendemos que o problema poderia fomentar uma indagação 

entre os alunos, o que poderia proporcionar diferentes posicionamentos e argumentação. 

 Grande proporção de respostas do questionário diagnóstico (12%) relataram que 

a planta realiza a fase clara da fotossíntese durante a noite e a fase escura durante o dia, 

apesar de evidenciarmos essas respostas, não trabalhamos sobre os processos 

fisiológicos da planta no período noturno, essa característica fora relatada de forma 

parcial na atividade 4, porém maior ênfase poderia ser dada a este tema. Pois, apesar de 

evidenciarmos que os alunos construíram significados sobre as diferentes fases da 

fotossíntese, não discutimos em termos dos processos de respiração e hábitos noturnos 

das plantas. Assim, consideramos que seria outra modificação na SD que poderia 

possibilitar ganhos em termos de aprendizagem conceitual dos alunos.  

Observamos em nossos dados que os alunos tendiam a formular suas respostas a 

partir de suas crenças, conhecimentos prévios e cotidianos. A partir disso, evidenciamos 

a carência em correlacionar as atividades presentes na SD com o cotidiano dos alunos, 

pois isso poderia fazer com que eles percebessem a importância desse fenômeno, 

entendendo que a fotossíntese ocorre diariamente em nossa volta. Porém, naquele 

momento da pesquisa, estávamos preocupados em construir significados sobre 

conceitos científicos da fotossíntese a partir das suas bases biológicas e químicas, como 

proposto para aprendizagem dos alunos do primeiro ano ensino médio segundo 

documentos curriculares oficiais. Ou seja, ficamos bastante atreladas aos aspectos 

científicos e pouco exploramos os sociocientíficos. Consideramos que isto possa ser 

reelaborado na SD, porque julgamos importante para contribuir para desenvolver o 

pensamento crítico dos alunos. 

Outro aspecto que consideramos relevante para o desenvolvimento de pesquisas 

futuras é a participação do professor (regente de turma) na elaboração de metodologias 
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de intervenção em sala de aula, como o caso da sequência didática. Pois, entendemos 

que cada professor faz uma adaptação das atividades em sala de aula conhecendo a 

realidade dos alunos. Além disso, ao participar da criação de uma SD o professor pode 

compreender melhor o objetivo de cada atividade. Porém, infelizmente, entendemos e 

reconhecemos a realidade do professor no sistema educacional brasileiro, o qual muitas 

vezes necessita manter mais de um turno de trabalho para sobrevivência, não restando-

lhe tempo para outras atividades. 
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SILVA, A. P. S. Situaçoẽs argumentativas no ensino de Ciências da Natureza: Um 
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Apêndices  

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

Prezado aluno, 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

 Este questionário faz parte de uma pesquisa desenvolvida na UFOP com o 

objetivo de melhorar o ensino de Biologia. Por isso solicitamos que você o responda 

com seriedade. Não existem respostas corretas. O importante para nós são suas próprias 

idéias. Por favor, tente expressá-las da forma mais clara possível. 

 Muito obrigado pela colaboração. 

Letícia C. Rodrigues Araújo e Paula C. C. Mendonça (responsáveis pela pesquisa) 

 

1 ) Observe a imagem (1) abaixo:  

 

a)  Descreva, segundo sua compreensão, o que Cebolinha está fazendo:20  

b) Quais características da imagem você consegue relacionar com ciências? 

c) Você consegue comparar a imagem com algum processo natural? 

d) Na imagem, qual relação você consegue estabelecer entre o sol e a planta? 

e) O sol e a planta necessitam obrigatoriamente um do outro? Por quê? 

f) Você acha que os seres humanos necessitam das plantas? E do sol? 

2) Observe a imagem (2) e o questionamento de Letícia: 

                                                 
20 Os arquivos originais eram contemplados por espaços para as respostas dos alunos. Estes espaços 

foram retirados afim de diminuir o tamanho do arquivo. 
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Fonte: http://diariodebiologia.com/2014/08/dormir-com-plantas-no-quarto-faz-mal Acesso em: 20/02/2017 

 

a) Você já ouviu falar algo a respeito do questionamento de Letícia? O que? 

b) Você acha que a mãe de Letícia está correta? Por quê? 

c) Como você responderia Letícia sobre o seu questionamento?  

d) Pode-se fazer alguma relação com a imagem 1 e a imagem 2? Se sim, qual relação? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Minha mãe fala que dormir com plantas no quarto faz mal, causa 

falta de ar… Acho isso besteira, mas outras pessoas já falaram isso 

também. É verdade?” Letícia M. Monteiro 

http://diariodebiologia.com/2014/08/dormir-com-plantas-no-quarto-faz-mal


Movimentos Epistêmicos, Práticas Epistêmicas e Argumentação: Análise da Construção de 

Significados no contexto de desenvolvimento de uma Sequência Didática sobre Fotossíntese 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

 

167 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

ATIVIDADE 2: Estudo e Caracterização dos Gases 

PARTE A 

EXPERIMENTO 1 

Materiais 

• Garrafa de água gaseificada; 

• Garrafa de água sem gás; 

• Tampas de garrafa mineral com um orifício central, previamente feito; 

• Mangueira de pequeno calibre;  

• Solução de água com cal virgem (hidróxido de cálcio, Ca(OH)2). 

Procedimento: 

 Em dois recipientes adicione a solução saturada de hidróxido de cálcio 

inicialmente preparada. Troque as tampas das águas minerais, tanto a gaseificada quanto 

a sem gás, por tampas com um furo na sua superfície e adicione uma mangueira em 

cada garrafa. Coloque uma das pontas das mangueiras de cada garrafa nas soluções. 

 Observe os dois sistemas. 

 Anote suas observações no quadro: 

Quadro 1: Comparação de Sistemas 

a) Sistema 1: água gaseificada; 

b) Sistema 2: água sem gás 

 

EXPERIMENTO 2 

Materiais:  

• Solução de água com cal virgem (hidróxido de cálcio, Ca(OH)2);  

• Tubos de ensaio; 

• Canudos de plástico (do tipo usado para tomar refrigerante). 

Procedimento: 
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Acrescente a solução saturada de hidróxido de cálcio inicialmente 

preparada até a metade de tubo de ensaio. Sopre na solução contida no tubo de 

ensaio por aproximadamente 20 segundos. Observe. Após, prossiga o 

borbulhamento por um período de cerca de 30 segundos. 

Observe o experimento e anote suas observações. 

Discussão: 

1) Compare os resultados dos experimentos 1 e 2. Em que eles foram semelhantes? Em 

que foram diferentes? 

 

2) Qual o gás você acha que pode estar envolvido no experimento?  

 

3) Proponha uma explicação para o que ocorreu entre o gás envolvido nos experimentos 

e a solução diluída de cal virgem. 

 

 

PARTE B 

Observe os experimentos21: Na primeira situação um rato foi colocado 

num recipiente de vidro fechado contendo ar atmosférico (A) e foi deixado no 

local sem possibilidade de entrada de ar. Após o tempo X, o rato foi encontrado 

morto (B). Na segunda situação (C) um outro rato foi colocado em um recipiente 

fechado contendo ar atmosférico e uma planta e foi deixado neste local sem 

possibilidade de entrada de ar. Após o mesmo tempo X do experimento anterior, 

o rato permaneceu vivo (D).  

 

                                                 
21 Os experimentos com animais não são eticamente válidos. É importante que o pesquisador busque 

formas alternativas de executar seus experimentos. Fonte: ANDRADE, A., PINTO, SC., and OLIVEIRA, 

RS., orgs. Animais de Laboratório: criação e experimentação [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 

2002. 388 p. ISBN: 85-7541-015-6. Available from SciELO Books 
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Discussão:  

1) Por que o rato morreu em B e não morreu em D? A que você atribuiria as 

diferenças observadas? 

 

2) Proponha uma explicação para o que possa ter ocorrido em D. 

 

PARTE C22 

JOSEPH BLACK, JOSEPH PRIESTLEY E O “AR FIXO” 

Quando o calcário (CaCO3, na notação atual) é 

aquecido fortemente, desprende-se uma grande quantidade de 

“ar” e ele se transforma em cal viva (CaO, na notação atual). 

No século XVII, acreditava-se que a cal viva era um composto 

de calcário com flogisto23.  

Joseph Black (1728-1799), notou que quando a cal viva 

é dissolvida em água, é liberado uma “ar” que sai do calcário 

                                                 
22 Recorte e adaptação do Texto: Os estudos de Joseph Priestley sobre os diversos tipos de “ares” e os 

seres vivos. Roberto de Andrade Martins, Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 167-208, 2009. 
23 A teoria do flogisto foi utilizada durante muito tempo na interpretação dos fenômenos químicos 

conhecidos, nomeadamente da combustão. 
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através dessa solução, forma-se uma substância branca que se separa do líquido, 

e que tem as mesmas propriedades do calcário inicial. Secando-a e aquecendo-a 

fortemente, ela se torna novamente cal viva, que desprende o mesmo “ar”, 

denominado de “ar fixo”. Concluiu que a cal era o resultado do calcário menos o “ar 

fixo”, e não calcário mais flogisto, como se acreditava na época. 

A descoberta e o estudo do “ar fixo” foram muito importantes, porque foi 

o primeiro caso em que se reconheceu claramente a existência de uma substância 

semelhante ao ar, mas com propriedades químicas características. Isso abriu as 

portas para a descoberta e o estudo de outros gases. 

Joseph Priestley (1733 – 1804) foi uma das 

pessoas que contribuiu para a nossa compreensão atual 

do que chamavam de “ar fixo”. Começou a se interessar 

pelos estudos dos gases por acaso. Ele morava ao lado de 

uma cervejaria e começou a observar o gás que se 

desprendia durante a fermentação da cerveja. Mas qual 

gás poderia ser? 

Priestley não sabia a composição deste ar, o chamava de “ar fixo”. Esse 

nome foi dado por se parecer com o ar, porém era mais denso do que este. 

Como vimos, este ar já havia sido estudado anteriormente por Joseph 

Black, mas Priestley se interessou muito 

por ele e começou a fazer experimentos. 

Com seus experimentos, pode-se 

perceber que, ao adicionar “ar fixo” à 

água, ele era absorvido por esta. Black 

passou então a adicionar água e “ar 

fixo” em um vidro, desenvolvendo um 

método para produzir água mineral 

gaseificada artificialmente. Qual bebida 

pode ter sua origem neste experimento de Black? 

Com a realização de mais experimentos, Priestley pode perceber que a vela na 

presença deste gás apagava-se rapidamente. Como nem a natureza desse gás nem o 
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próprio processo de respiração eram compreendidos, ele não podia chegar à explicação 

que aceitamos hoje. 

Priestley concluiu, então, que tanto a respiração quanto a queima da vela podiam 

ser mantidas por pouco tempo em um ambiente fechado, e ambas produzem “ar fixo”. 

Imaginou, então, que um animal não poderia viver no ar onde tivessem sido queimadas 

velas até se apagarem. Para sua surpresa, viu que animais sobreviviam, quase tanto 

tempo quanto se não tivesse ocorrido à queima antes. Isso intrigou Priestley ainda mais.  

Com esta observação em animais, Priestley teve a curiosidade de fazer 

experimentações com vegetais, mais precisamente com um ramo de hortelã, que é capaz 

de crescer diretamente na água, sem nenhum tipo de solo. Cobriu este ramo com um 

jarro de vidro, pensando que a planta também morreria. No entanto, o ramo não morreu, 

e cresceu durante vários meses. Desta forma, colocou uma vela neste ambiente e 

percebeu que ela permanecia acessa. Colocou, posteriormente, em camundongo, o qual 

sobreviveu. 

Priestley pensou que a respiração dos animais enchia o ar de alguma substância 

nociva, como ocorre quando uma matéria orgânica apodrece. Essa idéia inicial de 

Priestley estava associada a uma crença da época, a teoria dos miasmas24, que supunha 

que as coisas em decomposição desprendiam substâncias malignas. 

    Continuando com seus experimentos com animas e plantas em ambientes 

fechados, Priestley pode supor que talvez as plantas produzissem uma recuperação do ar 

contaminado pela respiração. A conclusão de Pristley foi que as plantas extraíam do ar o 

“efluxo podre”, tornando o restante do ar mais adequado para a respiração, 

evidenciando que as plantas não era milagrosas, como pensavam antes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Segundo a teoria, as doenças teriam origem nos miasmas: o conjunto de odores fétidos provenientes de 

matéria orgânica em putrefacção nos solos e lençóis freáticos contaminados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Decomposi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Len%C3%A7ol_fre%C3%A1tico
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ATIVIDADE 3 

PARTE A: As plantas e os gases 

EXPERIMENTO 

Materiais 

✓ 01 béquer plástico de 150mL;  

✓ 01 funil;  

✓ 01 tubo de ensaio;  

✓ Planta Elodea sp.  

✓ Solução de bicarbonato de sódio (NaHCO3);  

✓ Água natural;  

✓ Luminárias com lâmpadas. 

 

Procedimento 

 A sala deverá ser dividida em 4 grupos. Serão utilizados tratamentos diferentes:  

• Sistema 1: um grupo deverá colocar água, elodea sp e solução de bicarbonato de 

sódio no béquer (identificá-la) em contato com a luminária. 

• Sistema 2: um grupo deverá colocar água, elodea sp e solução de bicarbonato de 

sódio no béquer (identificá-la) sem contato com a luminária. 

• Sistema 3: um grupo deverá colocar água, elodea sp sem a solução de 

bicarbonato e sódio no béquer (identifica-la) em contato com a luminária. 

• Sistema 4: um grupo deverá colocar água, elodea sp sem a solução de 

bicarbonato de sódio no béquer (identifica-la) sem contato com a luminária. 

 Montagem do Experimento 

✓ Colocar um ramo de Elodea sp dentro do béquer e cobrir com o funil 

emborcado (de cabeça para baixo), tomando cuidado para não deixar 

nenhuma folha para fora; 

✓ Preencher o béquer de modo a cobrir também a haste do funil sem formar 

bolhas, com a solução de bicarbonato ou água, dependendo do 

tratamento que o seu grupo irá utilizar;  
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✓ Preencher o tubo de ensaio até a boca com a mesma solução ou água que 

foi colocada no béquer;  

✓ Tampando a boca do tubo de ensaio com o dedo indicador, colocá-lo 

dentro do béquer e encaixá-lo à haste do funil, tomando o cuidado para 

não formar bolhas dentro do tubo. 

✓ Colocar o experimento com radiação direta da luminária sofrendo pouca 

interferência da luz natural (dependendo do tratamento que seu grupo irá 

utilizar). 

✓  Aguardar aproximadamente 20 minutos (passar para o pré-experimento) 

e observar.  

 

PRÉ-EXPERIMENTO (após o procedimento descrito) 

1) O que você acha que acontecerá nos diferentes tratamentos? Por quê?  

 

a) Anote suas observações sobre o experimento: 

 

PÓS-EXPERIMENTO 

1) Discuta entre os grupos e diferencie as observações que considera relevantes nos 

diferentes sistemas. 

a) Sistema 1: 

b) Sistema 2: 

c) Sistema 3: 

d) Sistema 4:  

2) Você tem alguma ideia porque usamos bicarbonato de sódio? 

3) Como o bicarbonato de sódio influencia na planta? 

4)  Qual a diferença entre os sistemas com a luminária e com luz natural? Você 

sabe o que pode ter ocasionado a diferença? 

5) Foi liberado algum gás nos sistemas? Qual? 
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6) Qual evidencia você utilizou para sugerir a liberação deste gás nos sistemas? 

7)  Existe alguma possibilidade de relação entre as plantas e os gases? Como 

podemos explicá-la através das evidencias do sistema? 

 

 

PARTE B: A descoberta do oxigênio25 

Da antiguidade até o início do século XVIII, acreditava-se que o ar era 

uma substância simples, não existindo sequer o conceito de gases diferentes. 

Não se conheciam o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio ou o gás carbônico. 

Não se sabia o que ocorria na queima de substâncias, nem por qual motivo uma 

vela se apagava quando 

era mantida em um 

recipiente fechado. Não 

existia o conhecimento 

sobre a química da 

respiração, então, como 

chegamos nos conceitos e 

definições que temos hoje? 

Não se sabia que as plantas contribuíam para a transformação do gás 

carbônico e liberação do oxigênio. Foi durante a segunda metade do século 

XVIII que ocorreu um grande desenvolvimento do conhecimento sobre os gases, 

suas diferenças e propriedades químicas, e suas relações com os seres vivos.  

Um dos personagens importantes dessa história foi Joseph Priestley, que não era 

químico nem biólogo, era um pastor protestante inglês, com amplos interesses culturais, 

educacionais e científicos. No entanto, não foi Priestley sozinho quem descobriu tudo 

sobre o assunto. Antes dele, outros pesquisadores iniciaram o estudo dos diversos gases 

e também tentaram esclarecer a natureza da combustão e da respiração. Na sua época e 

depois dele, outros investigadores deram também importantes contribuições para a 

compreensão dos gases e das suas relações com os seres vivos.  

                                                 
25 Texto adaptado do artigo Os estudos de Joseph Priestley sobre os diversos tipos de “ares” e os seres 

vivos – Roberto de Andrade Martins - Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 167-208, 2009. 
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Além disso, muitas das ideias aceitas por Priestley foram depois rejeitadas pela 

ciência. Isso é o que geralmente ocorre no desenvolvimento científico: ninguém 

consegue contribuir, sozinho, de forma grandiosa. Concorda? 

Foi em agosto de 1774, numa época em que Priestley 

era bibliotecário de Lord Shelburne, que ele focalizou sua 

grande lente sobre “cal vermelha de mercúrio”, ou “mercúrio 

calcinado” – um pó vermelho obtido aquecendo mercúrio 

líquido no ar (Neville, 1974) – e notou que se desprendia 

dessa substância uma grande quantidade de “ar” (que 

atualmente chamamos de oxigênio). Testando suas 

propriedades, notou que uma vela queimava muito bem 

nele, com uma chama mais brilhante do que normalmente; e que um camundongo podia 

viver nesse ar durante o dobro de tempo que sobrevivia em igual quantidade de ar. 

Posteriormente ele concluiu que esse “ar” era cinco ou seis vezes menos composto do 

que o ar comum. 

Contudo, anterior a Pristley, foi Carl Wilhelm Scheele (um sueco) o primeiro a 

isolar o “oxigênio” (1772). No entanto, ele não viu a importância da descoberta que 

atingira, por ainda estar muito ligado à teoria do flogisto. Além disso, pode ser que 

devido à sua condição econômica e por morar num local menos desenvolvido 

cientificamente, Scheele não publicou a descoberta o novo gás no devido período, sendo 

o crédito dado posteriormente a Priestley. 

Em outubro de 1774, Priestley visitou Paris na companhia de Lord Shelburne, e 

encontrou-se com Lavoisier (um importante pesquisador francês) e outros 

pesquisadores, comentando sobre sua recente descoberta do novo “ar”.  

Foi esse um dos fatores que levou Lavoisier a realizar experimentos semelhantes 

e a estudar essa substância, a qual deu o nome de “oxigênio” (1777). Muitas vezes se 

considera que a descoberta do oxigênio e do seu papel em inúmeras reações químicas 

marcou o início da Revolução Química (uma nova forma de estruturar o pensamento 

químico). 

Por Lavoisier ter interpretado e mostrado a função do oxigênio na combustão, 

muitos consideram que ele descobriu o oxigênio. Por estes e outros estudos, ele também 

é considerado o “pai da química moderna”. 

Figura 11: Carl Wilhelm 

Scheele 
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Parte C: Do oxigênio às plantas26 

O médico belga Jan Baptista van Helmont (1577-1644), habituado a 

estudar sobre os gases, teve a curiosidade de saber como as plantas cresciam.  

Ele plantou um salgueiro num pote de argila e adicionava apenas água ao 

pote. Ao fim de cinco anos, o salgueiro 

tinha ganhado 82 quilos, enquanto a 

terra perdera somente 3 gramas.  

Com base nesse resultado, van 

Helmont concluiu que a matéria da 

planta provinha da água e não do solo. 

Essa experiência, em sua simplicidade 

constituiu-se em uma referência 

necessária e suficiente para legitimar a 

teoria de que a matéria da planta 

provinha da água, produzindo a primeira evidência experimental de que o solo 

não é a fonte de alimentação direta das plantas, portanto elas não necessitavam 

basicamente dele para o seu crescimento. 

Não que o solo não seja importante, ele constitui a base de nutrientes 

essenciais à planta, porém a partir do longo experimento de van Helmont pode-

se constatar que não é o solo que determina o crescimento da planta e sim a 

quantidade de água.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Texto adaptado do Artigo Noções de Fotossíntese - Rosiléia Oliveira de Almeida - Candombá - Revista 

Virtual, v. 1, n. 1, p. 16 – 32, jan – jun 2005. 

Figura 12: Experimento de van Helmont 
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Atividade 4  

Parte A – Abre-te Sésamo!27 

 

Estômatos são estruturas microscópicas encontradas na epiderme das folhas. 

Possuem a capacidade de abrir e fechar, sendo considerados como a “porta de entrada” 

das plantas.  

Por meio deles, as plantas transpiram e realizam a fundamental troca gasosa com 

a atmosfera. Em épocas de seca, os estômatos são fechados para conservar água. Um 

novo estudo acaba de fazer uma descoberta surpreendente, ao mostrar que os estômatos 

são essenciais para a sobrevivência das plantas não apenas pelo que já se sabia, mas 

também como defesa fundamental contra invasões de bactérias. Diferente de fungos, 

que conseguem atravessar a superfície foliar facilmente, as bactérias precisam encontrar 

caminhos abertos – naturais ou provocados por ferimentos – para colonizar tecidos 

internos. Aqui entram os estômatos, mas até agora se achava que esses poros tivessem 

um papel passivo e deixassem bactérias entrarem livremente no interior das plantas. 

 

Parte B - Por onde as plantas capturam e liberam gases? 

Analise os experimentos em sua bancada e anote suas observações: 

Pós Experimento: 

1) O quê estava presente no interior dos sacos com a planta? Por quê? 

a) Sistema 1: 

b) Sistema 2: 

                                                 
27 Matéria retirada e adaptada da Revista Pesquisa FAPESP, escrita por Maria Guimarães – Dezembro de 

2006. 

Figura 13: Superfície de uma folha vista ao microscópio. 
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c) Sistema 3: 

d) Sistema 4: 

 

2) Houve alguma diferença entre os sistemas? Explicite. 

 

3) Como você explica a diferença das observações nos sistemas do item anterior (em 

termos da função dos estômatos na folha da planta)? 

4) De onde você acha que provém a formação das gotículas no saco plástico?  

5) Com base nos nossos estudos anteriores, você falaria que há presença de algum gás 

no interior do saco com o ramo de planta? Se sim, qual?  

 

6) Como você acha que houve formação de gases no interior do saco plástico? 

 

Atividade 5 

Parte A: Pigmentos verdes 

Observe os modelos. 

Estes são representações de cloroplastos com seus pigmentos de clorofila inclusos.  

a) Selecione o modelo mais adequado e justifique, de forma livre, o motivo da escolha 

por este modelo. 

 

1) Você pode deduzir por que usamos esferas no modelo do cloroplasto? 

2) Você considera a coloração dos pigmentos de clorofila representados no modelo 

importante? Se sim, por quê? 

 

Teste do Modelo 

Material:  

• Luz negra 

Procedimento: 

 Após os alunos terem escolhido os materiais e proposto os modelos 
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concretos, o professor deverá acender a luz negra na sala, sendo que este ambiente deve 

estar previamente vedado de qualquer outro tipo de luz. 

Anote as observações: 

1) O modelo proposto inicialmente é adequado para explicar a função da clorofila na 

planta? Justifique. 

2) Caso contrário, reformule o modelo. Apresente o novo modelo e explique as 

modificações.  

 

Parte C: Luz e pigmentos fotossintéticos 

  As plantas são especialistas em capturar energia luminosa. Neste 

processo a planta começa com a absorção da luz por moléculas orgânicas 

especializadas, chamadas pigmentos de 

clorofila, que são encontradas nos cloroplastos 

de células vegetais. A luz é uma forma de 

energia, e pode ser absorvida pela planta a partir 

desses pigmentos. 

 A luz é uma forma de radiação 

eletromagnética, um tipo de energia que viaja 

em ondas. Outros tipos de radiação 

eletromagnética que encontramos no nosso dia-

a-dia incluem ondas de radio, microondas e raios-X. Juntos, todos os tipos de radiação 

eletromagnética formam o espectro eletromagnético.  

 Cada onda eletromagnética tem um comprimento de onda específico, ou a 

distância de uma crista até a outra, e diferentes tipos de radiação têm diferentes faixas 

características de comprimentos de onda. As radiações que têm comprimento de onda 

longo, como as ondas de rádio, carregam menos energia do que as radiações com um 

comprimento de onda curto, como os raio-X. 

 O espectro visível é a única parte do espectro eletromagnético que pode ser vista 

pelo olho humano. Isso inclui a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda 

está entre 400 nm e 700 nm (nm equivalente a 10-9m).  

Figura 14 - Espectro eletromagnético 
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A luz visível do sol aparenta ser branca, mas na verdade é composta por 

múltiplos comprimentos de onda, cada um correspondendo a uma cor específica. 

 Em um processo, na planta, a energia do sol é convertida em energia química por 

organismos sensíveis à luz. No espectro pode-se perceber vários comprimentos de onda, 

contudo, estes não são usados igualmente pela planta. Os cloroplastos, que são sensíveis 

à luz, e nele estão presentes os pigmentos de clorofila, ou simplesmente clorofila, que 

absorvem apenas comprimentos de onda específicos de luz visível, enquanto refletem os 

demais comprimentos de onda. Mas, qual comprimento de onda eles conseguem 

absorver? 

 Apesar da luz e outras formas de radiação eletromagnética agirem como ondas 

sob muitas condições, elas podem agir como partícula sob outras. Cada partícula de 

radiação eletromagnética, chamada de fóton, tem uma certa quantidade de energia. 

Radiações com comprimentos de onda curtos tem fótons de alta energia, enquanto tipos 

de radiações com comprimentos de onda longos tem fótons de baixa energia. 

 Quando um pigmento absorve um fóton de luz, ele se torna excitado, ou seja, ele 

possui energia extra e não está mais no seu estado normal, ou padrão.  

 Apenas fótons com uma quantidade exata de energia para levar um elétron para 

outro nível de energia podem excitar um pigmento. Na verdade, é por esse motivo que 

diferentes pigmentos absorvem diferentes comprimentos de onda da luz: as "lacunas de 

energia" entre os orbitais são diferentes para cada pigmento, o que significa que fótons 

de diferentes comprimentos de onda são necessários em cada caso para fornecer a 

energia que corresponda à “lacuna de energia”. 

 Um pigmento excitado é instável, e ele tem várias "opções" disponíveis para se 

tornar mais estável. Por exemplo, ele pode transferir sua energia extra ou seu elétron 

excitado para uma molécula vizinha. Mas como será que isso acontece? 
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Atividade 6 

Parte A: Teste de chama28 

 

1) Como é possível explicar as diferentes cores das chamas emitidas pelos metais?  

Este experimento é conhecido como “teste de chama”. Esta prática é muito 

usada em análises químicas por ser um método rápido e barato para detecção de alguns 

metais. Este teste baseia-se em uma das mais importantes propriedades dos elétrons, 

enunciada pela primeira vez por Niels Bohr.  

Quando fornecemos a energia necessária para um elétron, ele pode “saltar” para 

um nível de maior energia. Quando o elétron é promovido a um nível de maior energia, 

dizemos que ele se encontra no estado excitado. Porém, neste estado ele se torna menos 

estável e retorna quase imediatamente ao seu estado de menor energia ou estado 

fundamental, liberando aquela energia, no caso deste experimento em forma de luz 

visível.  

Parte B – Estudando as moléculas de água 

É possível fazer as seguintes afirmativas sobre a composição da molécula de água:  

✓ A água é composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio; 

✓ Estes átomos são unidos por ligações, chamadas covalentes, havendo 

compartilhamento de elétrons por eles; 

                                                 
28 Teste disponibilizado no canal: http://pontociencia.org.br – acesso em junho/2017 
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✓ Apesar de ser uma ligação considerada forte, estes átomos podem se separar, 

dependendo da energia fornecida à molécula; 

✓ Quando os átomos se separam, podem formar outras ligações com outros 

átomos, entre si ou simplesmente reconstituírem a ligação rompida, voltando a 

formar a água. 

 

1) Como você faria para representar a molécula de água e a substância água. 

Utilize os materiais disponíveis que julgar necessários. 

a) Molécula água: 

b) Substância água: 

2) Analise o modelo demonstrado pela sua professora. Suponha que a água 

recebeu uma energia na forma de luz que foi responsável pela “quebra” das suas 

ligações (processo denominado fotólise da água). Represente como essa quebra 

poderia ocorrer. Utilize os materiais disponíveis que julgar necessário. 

 

3) Você acha que a partir da fotólise da água pode haver formação de outras 

moléculas? Se sim, tente representá-las. Utilize os materiais disponíveis que 

julgar necessário.  

 

Parte B – A vida das plantas29 

As plantas passam por um processo de formação de substâncias como CO2, O2 

e H2O, realizado pelos pigmentos de clorofila na presença de luz (energia). Esse 

fenômeno fotobiológico pode ser considerado o mais importante dentre os que ocorrem 

no mundo vivo, pois os compostos produzidos são aproveitados como fonte de energia 

tanto para as próprias plantas como para os animais. Portanto, as plantas constituem as 

“fábricas de alimentos do mundo”.  

                                                 
29 Texto adaptado de R. O. Almeida. Noção de fotossíntese: obstáculos epistemológicos na construção do 

conceito científico atual e implicações para a educação em ciência. Candombá- Revis ta Virtual, v. 1, n. 1, 

p. 16 – 32, jan – jun 2005. E do material didático áreas da Ciência da Natureza – Biologia – Colégio 

Mendel Vilas – Mod. I. 
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A folha é o principal órgão-

sede da fotossíntese. Nas folhas existe 

um tecido chamado parênquima 

clorofiliano, podendo ser classificado 

como parênquima lacunoso, 

constituído por células ricas em 

cloroplastos. A maioria das plantas 

que realizam fotossíntese são verdes, 

mas não podemos nos deixar enganar 

pela coloração externa do vegetal, 

pois estudos em uma grande 

variedade de  

plantas caracterizaram que os 

pigmentos clorofilianos são os mesmos em plantas verdes e em plantas com outra 

coloração, por exemplo a planta característica do Canadá (Acer sp.), as diferenças 

aparentes na cor do vegetal são devidas à presença e distribuição variável de outros 

pigmentos associados. 

Água e sais minerais são absorvidos do solo através dos pelos absorventes e 

encaminhados às porções superiores (as folhas) através dos vasos lenhosos (xilema e 

floema).  

O gás carbônico, componente natural da atmosfera, penetra na planta pelos 

estômatos, o que são estômatos, mesmo?, por um processo de difusão, que consiste no 

procedimento de passagem de substâncias do local de maior concentração para o de 

menor concentração. Os estômatos geralmente estão localizados na parte abaxial, parte 

inferior da folha, da planta, sofrendo menor radiação solar. Eles funcionam como 

“portas” de entrada e saída da planta, e para se manterem abertos suas células-guarda 

ficam túrgidas (cheias de água). 

Figura 15: Corte latitudinal de uma folha 
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A energia luminosa tem como fonte natural o sol. Contudo, isso não significa 

que o fenômeno não se realize na presença da luz artificial.  

A luz utilizada na fotossíntese é absorvida por uma série de pigmentos 

denominados pigmentos de clorofila, fotossintéticos ou fotossintetizantes. Cada 

pigmento absorve determinados comprimentos de onda, refletindo os comprimentos que 

não absorvem. O principal pigmento fotossintético é a clorofila, pigmento verde que 

absorve a luz com maior eficiência no azul e no vermelho, refletindo o verde. Existem 

vários tipos de clorofila que diferem ligeiramente entre si, em pequenas porções de suas 

moléculas e que, em função disso, observem a luz de modo mais eficiente.  

Os cloroplastos das células de plantas, quando vistos ao microscópio eletrônico, 

se mostram formados por três componentes principais:  

ENVELOPE – delimita o cloroplasto formado por uma membrana externa e outra 

interna.  

TILACOIDE – vesícula membranosa, em forma de discos achatados que contém as 

moléculas de clorofila. Estão arrumados em pilhas, cada pilha recebe o nome de 

GRANUM, e o conjunto de “pilhas” recebe o nome GRANA. As diversas “pilhas” 

podem comunicar-se entre si através das LAMELAS (estrutura submicroscópica).  

ESTROMA – corresponde à matriz do 

cloroplasto, ou seja, a 

substância que envolve os 

GRANUMS, rico em 

RIBOSSOMOS, DNA e RNA. 

Em 1930, C. B. van 

Niel realizou experiências em 

que se forneciam 

comprovações que o oxigênio 

provinha da água no processo 

de fotossíntese. Ele estudava 

bactérias fotossintetizantes e percebeu que as mesmas não utilizavam água, mas também 

não liberavam gás oxigênio, portanto ele considerou esta relação e estudando mais a 

fundo descobriu a fotólise da água.  

Figura 16: Corte latitudinal de um cloroplasto 
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A maioria dos seres autótrofos, os quais produzem o seu próprio alimento, uni 

ou pluricelulares, liberam oxigênio na fotossíntese, mas também usam o oxigênio na 

respiração. Por isso, torna-se difícil traçar o seu caminho, uma vez que parte do 

oxigênio produzido na fotossíntese é consumido pelo próprio vegetal na respiração.  

Felizmente, durante as horas do dia que há luz do sol, a produção do oxigênio na 

fotossíntese é muito maior que o consumo da respiração. O excesso é eliminado das 

células por difusão e lançado no meio externo através dos estômatos. Contudo, à noite, 

quando não há luz disponível e, portanto, cessa a fotossíntese, as células da planta 

necessitam de suprimento de oxigênio constante.  

 A planta absorve água do solo e subsolo pelas raízes e também das moléculas de 

água dispersas na atmosfera pelos estômatos. Desta forma, a água chega ao cloroplasto, 

mais precisamente na membrana dos tilacóides. Neste ambiente, recebendo energia 

advinda da luz e absorvida pelos pigmentos de clorofila, ocorre a fotólise da água, ou 

seja, a quebra da molécula de água. Esta quebra 

advém do alto estado de energia da clorofila e 

resulta em íons O2- e H+; estes íons O- se ligam 

por ligações covalentes e formam o gás 

oxigênio (O2), que será liberado para a 

atmosfera pelos estômatos. Assim finaliza a fase 

clara da fotossíntese, também chamada de etapa 

fotoquímica, ou melhor dizendo, fase 

dependente de luz.   

A etapa química, fase escura da 

fotossíntese, ocorre no estroma dos cloroplastos sem a necessidade de luz, por isso 

também chamada de fase escura da fotossíntese. É nessa fase que se forma a glicose, 

componente energético para a planta e demais seres na cadeia alimentar. É nesta fase 

também que há a participação do CO2 atmosférico, “doador de carbono”. Aqui também 

serão utilizadas estruturas como coenzimas e moléculas advindas da fase clara da 

fotossíntese, as quais são necessárias para atribuir energia ao sistema. 

Figura 17: Theodore de Saussure 
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 O CO2 irá se unir a uma proteína presente no estroma dos cloroplastos chamada 

rubisco e iniciará um ciclo chamado Ciclo de Calvin-Benson. Neste ciclo, após 

inúmeros processos será produzida a glicose, que será utilizada como reserva energética 

da planta. Há também a liberação de água neste ciclo. 

Theodore de Saussure (1767-1845), aplicando os princípios de medidas 

quantitativas de Lavoisier, mostrou que a mesma quantidade de CO2 absorvido pela 

atmosfera é trocado, durante a fotossíntese, pelo O2 liberado para a mesma, 

corroborando a hipótese de que a planta retém o carbono.  

No entanto, demonstrou também que a planta ganhava mais peso do que poderia dar 

conta o carbono assimilado do dióxido de carbono, ou seja, a matéria seca das plantas 

apresenta não só o carbono oriundo do dióxido de carbono, mas também outros 

componentes provenientes das moléculas de H2O. Este estudo contribuiu para elucidar 

o processo de fotossíntese realizado pelas plantas. 

 

Atividade 7 

Parte A: Trabalhando o modelo 

Observe o modelo: 

 

1) O modelo demonstra, de forma geral, o processo que ocorre naturalmente 

chamado de fotossíntese. Utilizando seus conhecimentos: 

a) Represente as moléculas dos reagentes (isto é, aquelas que se encontram 

antes da seta no modelo). 

 

b) Represente o que você acha que ocorre com as moléculas dos reagentes 

quando é inserida energia no sistema na forma de luz. 
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c) Represente como ocorre a formação do gás oxigênio no processo a partir 

da fotólise da água.  

 

d) Represente como as moléculas de glicose são formadas no processo a 

partir dos reagentes.  

 

Parte B - Experimento: Detectando a presença de glicose 

Materiais: 

• Tintura de Iodo (I2, iodo, dissolvido em álcool) 

• Placas de Petri 

• Conta-gotas 

• Sal de cozinha 

• Amido de milho 

• Alimentos como: 

✓ Farinha de trigo, 

✓ Banana madura, 

✓ Banana verde. 

Procedimento: 

Em cada recipiente colocar uma pequena quantidade de alimento, amido de milho e sal, 

separadamente. Após, adicione cinco gotas da tintura de iodo no amido de milho, ele 

será o padrão.  

a) Anote as observações:  

Após, coloque a mesma medida da tintura de iodo em cada recipiente. 

b) Anote as observações: 

 

1) O que você pode concluir a partir dos experimentos em relação a presença de 

glicose? 

 

2) Você identificaria alguma relação com a fotossíntese? Justifique. 
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3) Com base em seus conhecimentos anteriores e a partir destes, você consegue 

pensar em mais evidências para afirmar que há produção de glicose pela planta?  

 

Parte B – Diferenciações na fotossíntese e o alimento das plantas30 

O milho, a cana-de-açúcar e outras gramíneas tropicais apresentam uma rota 

bioquímica que otimiza a fotossíntese em condições de alta temperatura e baixo nível de 

gás carbônico, ou seja, apresentam uma rota diferente da convencional. Em tais 

condições, a fotossíntese é inibida em outras plantas, como trigo e arroz. Além disso, 

muitas plantas armazenadoras de água (cactos, ananás, etc.) utilizam uma rota 

bioquímica para minimizar a perda de água por transpiração. Elas abrem os estômatos 

apenas à noite, quando absorvem o gás carbônico, o qual é fixado numa substância 

(ácido málico). Quando chega a luz do dia, ocorre a descarboxilação do ácido málico e 

o CO2 é incorporado às reações de escuro da fotossíntese, que também ocorrem durante 

o dia, mas que são independentes de luz, ou seja, acontecem sem excitações a partir de 

fótons. 

A glicose, um dos produtos no processo de fotossíntese, é o monossacarídeo 

mais utilizado como fonte de energia pelos seres vivos. Ela é produzida pelos vegetais, 

seres intitulados autótrofos, por produzirem seu próprio alimento, no processo de 

fotossíntese. Assim, ela é consumida pelos vegetais como fonte de energia, e é passada 

para os demais organismos heterótrofos, os quais não produzem o seu próprio alimento 

e, por isso, necessitam se alimentar participando de uma cadeia alimentar.  

Nos seres vivos heterótrofos a glicose também é utilizada como energia e o seu 

excesso pode ser armazenado em forma de glicogênio, um polissacarídeo (formado por 

várias unidades de glicose), que pode ser encontrado em todas as células animais, porém 

em maior concentração no fígado e no músculo.  

Os alimentos ricos em glicose são chamados de energéticos e, com exceção do 

mel, todos são de origem vegetal, como arroz, trigo, aveia, batata, mandioca, cenoura, 

beterraba, feijão, ervilha, soja, frutas, entre tantos outros. 

 

 

                                                 
30  Texto adaptado do material didático Áreas da Ciência da Natureza – Biologia – Colégio Mendel Vilas 

– Mod. I. 
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Atividade 8 

Experimento de Priestley 

Joseph Priestley (1733 – 1804), após a observação com animais, teve a 

curiosidade de fazer experimentações com vegetais. Para isso, usou um ramo de hortelã, 

que é capaz de crescer diretamente na água, sem nenhum tipo de solo. Cobriu este ramo 

com um jarro de vidro, pensando que a planta também morreria. No entanto, o ramo não 

morreu, e cresceu durante vários meses. Desta forma, colocou uma vela neste ambiente 

e percebeu que ela permanecia acesa. Colocou, posteriormente, em camundongo, o qual 

sobreviveu. 

 

1) Após nossos estudos, você consegue relatar todo o processo ocorrido no 

experimento de Priestley? 

2) Priestley não conseguiu chegar a muitas conclusões sobre a função da planta 

neste experimento. Você acha que somente com os seus conhecimentos ele conseguiria 

concluir algo? 

3) Ele denominou o ar expelido por animais como “ar fixo”. Depois dos nossos 

estudos, você consegue caracterizar este ar? 

4) Para seu experimento Priestley usou um ramo de hortelã, pois este consegue 

crescer sem a presença de solo. Porém isto já foi verificado por outro pesquisador 

anteriormente. 

a) Você recorda qual foi à conclusão deste pesquisador? 

b) Relate toda a finalidade da água em uma planta. 

5) A partir do nosso estudo, você consegue relatar progressivamente todo o 

processo de fotossíntese? 
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TERMOS 

Universidade Federal de Ouro Preto  

Mestrado Acadêmico em Educação  

Título da Pesquisa: A Argumentação e o processo de construção de significados sobre a 

fotossíntese: análise de uma sequência didática. 

Pesquisadoras: Letícia de Cássia Rodrigues Araújo (aluna de mestrado) e Paula Cristina 

Cardoso Mendonça (Orientadora) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DIRECIONADO 

AOS RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS E ALUNAS 

Prezados pais ou responsáveis pelo(a) aluno(a) do 1º ano; 

 A discente do Mestrado Acadêmico em Educação – UFOP, Letícia de Cássia 

Rodrigues Araújo, realizará a pesquisa cujo título é “Estudo da influência de uma 

sequência didática sobre fotossíntese na argumentação e no entendimento conceitual de 

estudantes de biologia do ensino médio”. Essa pesquisa visa potencializar a 

aprendizagem do tema fotossíntese a partir da proposta metodológica de ensino que será 

empregada nas aulas de biologia em que a sequência didática for desenvolvida.  

Na Universidade Federal de Ouro Preto o Grupo de Estudos sobre Práticas 

Científicas e Educação em Ciências tem realizado algumas pesquisas na área de ensino 

de ciências, cujos resultados são discutidos com professores da educação básica, alunos 

de mestrado e de graduação e têm contribuído para repensar a forma de ensinar com 

foco no discurso e participação do estudante no processo de construção do 

conhecimento. Uma dessas pesquisas será realizada na disciplina de biologia, ministrada 

pela professora X, nas turmas E e J do 1º ano do ensino médio da Escola Y, e será 

registrada pela pesquisadora Letícia de Cássia Rodrigues Araújo nos dias e horários em 

que acontecem as aulas dessa disciplina durante os meses de agosto e setembro de 2017. 

A escolha pelo 1o ano de ensino médio se deveu ao fato de ser nesta série em que se 

estuda o tema no currículo de biologia e a aceitação da professora em participar da 

pesquisa, visto seu interesse em melhorar sua prática docente e a preocupação com a 

aprendizagem do(a)s aluno(a)s. A escolha pelas turmas se deveu a disponibilidade de 

horários da mestranda.  
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Para a realização da pesquisa, as aulas serão registradas em vídeo e áudio e o 

material escrito produzido pelos aluno(a)s será fotocopiado. Os registros em áudio e 

vídeo serão realizados pela mestranda juntamente com uma auxiliar de pesquisa.  

Não existem riscos de exposição da imagem do(a) aluno(a) na divulgação dos 

resultados da pesquisa, apesar de certo desconforto que pode ser gerado com a 

participação nas aulas, especialmente devido à filmagem. Porém, tais desconfortos se 

justificam pelos maiores benefícios que essa pesquisa pode trazer, tais como: a 

participação mais ativa do(a) aluno(a) na aprendizagem de biologia; o desenvolvimento 

da autonomia na elaboração do conhecimento, uma vez que o aluno fará parte de uma 

comunidade escolar de investigação (a turma); o desenvolvimento de uma visão mais 

crítica sobre o processo de fotossíntese. 

Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e a 

qualquer momento. Você é livre para recusar a participação do(a) aluno(a), e pode 

interromper a participação do mesmo a qualquer momento. A participação é voluntária 

e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios, 

porém este aluno(a), mesmo sem participar da pesquisa, deverá continuar participando 

das aulas de biologia. 

Os registros em vídeo e áudio terão a função exclusiva de auxiliar a pesquisa e, 

por isso, a identidade do aluno será preservada. Os resultados da pesquisa estarão 

disponíveis para você e permanecerão confidenciais. O nome do(a) aluno(a) ou o 

material que indique a participação não será liberado sem a devida permissão. O(a) 

aluno(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar desse 

estudo. Uma cópia deste termo de consentimento será arquivada e outra será fornecida a 

você. 

A participação nessa pesquisa não acarretará custos para você e não será 

disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional. 

Para que a pesquisa possa ser realizada, solicitamos que você preencha e devolva 

uma das cópias deste termo de consentimento assinada.  

Caso ainda existam dúvidas a respeito desta pesquisa, por favor, entre em 

contato conosco pelos telefones (31)98766-5966 ou (31)3553-2503, no endereço: 

Departamento de Química da UFOP, Sala 17 ICEB 1, Campus Morro do Cruzeiro ou 
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por correspondência eletrônica: lerodrigues.lety@gmail.com ou 

paulamendonca@iceb.ufop.br. 

Para obter esclarecimentos relativos aos aspectos éticos dessa pesquisa, por 

favor entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto (CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1370; no endereço: Morro do Cruzeiro 

– ICEB II, Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro 

Preto-MG; ou através do e-mail: cep@propp.ufop.br. 

Desde já, agradecemos sua valiosa colaboração para a realização de mais esta 

pesquisa.  

Atenciosamente, 

 

 

_____________________________ 

Profa. Dra. Paula C.C. Mendonça 

Orientadora 

_____________________________ 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

Mestranda 
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A U T O R I Z A Ç Ã O 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

declaro que estou suficientemente esclarecido(a) sobre os objetivos da pesquisa “Estudo 

da influência de uma sequência didática sobre fotossíntese na argumentação e no 

entendimento conceitual de estudantes de biologia do ensino médio.” E autorizo a 

participação do(a) aluno(a) em minha responsabilidade. Sei que em qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e alterar minha decisão se assim o desejar. Fui 

certificado(a) de que todos os dados desta pesquisa referentes ao(a) aluno(a) serão 

confidenciais. Também sei que não terei custos nem compensações por participar desta 

pesquisa.  

Em caso de dúvidas, estou ciente de que poderei entrar em contato com a 

professora orientadora Paula Cristina Cardoso Mendonça ou com a mestranda Letícia de 

Cássia Rodrigues Araújo nos telefones (31)987665966 ou (31)35532503 (e-mail: 

paulamendonca@iceb.ufop.br; lerodrigues.lety@gmail.com) ou com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) pelo telefone 

(31)3559-1370; no endereço: Morro do Cruzeiro – ICEB II, Sala 29 – PROPP/UFOP, 

Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou através do e-mail: 

cep@propp.ufop.br. 

Declaro que concordo com a participação do(a) aluno(a) nessa pesquisa. Recebi 

uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas. 

 

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________ 

Nome do(a) responsável: __________________________________________________ 

Assinatura do responsável: ________________________________________________ 

 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
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Universidade Federal de Ouro Preto  

Mestrado Acadêmico em Educação  

Título da Pesquisa: A argumentação e o processo de construção de significados sobre 

fotossíntese: análise do desenvolvimento de uma sequência didática  

Pesquisadoras: Letícia de Cássia Rodrigues Araújo (mestranda) e Prof. Dra. Paula 

Cristina Cardoso Mendonça (orientadora) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinado ao diretor da escola estadual dE 

ENSINO MÉDIO DE CABANAS 

 

Prezado Diretor Prof. Wemerson Borges, 

A discente do Mestrado Acadêmico em Educação – UFOP, Letícia de Cássia 

Rodrigues Araújo, realizará a pesquisa cujo título é “A argumentação e o processo de 

construção de significados sobre fotossíntese: análise do desenvolvimento de uma 

sequência didática”. Essa pesquisa visa potencializar a aprendizagem do tema 

fotossíntese a partir da proposta metodológica de ensino que será empregada nas aulas 

de biologia em que a sequência didática for desenvolvida. Para chegarmos a este 

objetivo será necessário o desenvolvimento de habilidades argumentativas por parte dos 

estudantes, o que irá requerer participação ativa dos mesmos nos processos de ensino-

aprendizagem, e uma postura de mediação do conhecimento por parte da professora na 

condução das aulas. 

Na Universidade Federal de Ouro Preto o Grupo de Estudos sobre Práticas 

Científicas e Educação em Ciências tem realizado algumas pesquisas na área de ensino 

de ciências, cujos resultados são discutidos com professores da educação básica, alunos 

de mestrado e de graduação e têm contribuído para repensar a forma de ensinar com 

foco no discurso e participação do estudante no processo de construção do 

conhecimento. Uma dessas pesquisas será realizada na disciplina de biologia, ministrada 

pela professora Driely A. Oliveira, nas turmas E e J do 1º ano do ensino médio da 

Escola Estadual de Ensino Médio – Cabanas, e será registrada pela pesquisadora Letícia 

de Cássia Rodrigues Araújo nos dias e horários em que acontecem as aulas dessa 

disciplina durante os meses de setembro e outubro de 2017.  
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A professora consentiu a realização da pesquisa em suas aulas pelo seu interesse 

em melhorar sua prática docente e a por se interessar por propostas metodológicas 

diferenciadas que contribuam para o interesse, participação e aprendizagem do(a)s 

aluno(a)s.  

Esclareço que a escolha das turmas mencionadas se deu por conveniência, isto é, 

por serem aquelas em é possível a mestranda estar presente nas aulas, em função de suas 

demais atividades no mestrado. 

Para a realização da pesquisa, as aulas serão registradas em vídeo e áudio e o 

material escrito produzido pelos aluno(a)s será fotocopiado. Os registros em áudio e 

vídeo serão realizados pela mestranda juntamente com uma auxiliar de pesquisa.  

Não existem riscos de exposição da imagem do(a) aluno(a) na divulgação dos 

resultados da pesquisa, apesar de certo desconforto que pode ser gerado com a 

participação nas aulas, especialmente devido à filmagem. Porém, tais desconfortos se 

justificam pelos maiores benefícios que essa pesquisa pode trazer, tais como: a 

participação mais ativa do(a) aluno(a) na aprendizagem de biologia; o desenvolvimento 

da autonomia na elaboração do conhecimento, uma vez que o aluno fará parte de uma 

comunidade escolar de investigação (a turma); o desenvolvimento de uma visão mais 

crítica sobre o processo de fotossíntese. 

Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e a 

qualquer momento. A participação do(a)s aluno(a)s é voluntária e a recusa em participar 

não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios, porém este aluno(a), 

mesmo sem participar da pesquisa, deverá continuar participando das aulas de biologia. 

Os registros em vídeo e áudio terão a função exclusiva de auxiliar a pesquisa e, 

por isso, a identidade do(a) aluno(a) será preservada. Os resultados da pesquisa estarão 

disponíveis para você e permanecerão confidenciais. O nome do(a) aluno(a) ou o 

material que indique a participação não será liberado sem a devida permissão. O(a) 

aluno(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar desse 

estudo.  

A participação nessa pesquisa não acarretará custos para a escola e não será 

disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional. 

Para que a pesquisa possa ser realizada, solicitamos que você preencha e devolva 

uma das cópias deste termo de consentimento assinada.  
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Caso ainda existam dúvidas a respeito desta pesquisa, por favor, entre em 

contato conosco pelos telefones (31)98766-5966 ou (31)3553-2503, no endereço: 

Departamento de Química da UFOP, Sala 17 ICEB 1, Campus Morro do Cruzeiro ou 

por correspondência eletrônica: lerodrigues.lety@gmail.com ou 

paulamendonca@iceb.ufop.br. 

Para obter esclarecimentos relativos aos aspectos éticos dessa pesquisa, por 

favor entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto (CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1370; no endereço: Morro do Cruzeiro 

– ICEB II, Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro 

Preto-MG; ou através do e-mail: cep@propp.ufop.br. 

Desde já, agradecemos sua valiosa colaboração para a realização de mais esta 

pesquisa.  

Atenciosamente, 

 

 

_____________________________ 

Profa. Dra. Paula C.C. Mendonça 

Orientadora 

_____________________________ 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

Mestranda 
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AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ________________________________________________________

 , declaro que estou suficientemente esclarecido sobre os objetivos da pesquisa 

“Estudo da influência de uma sequência didática sobre fotossíntese na argumentação e 

no entendimento conceitual de estudantes de biologia do ensino médio.” E autorizo a 

coleta de dados na Escola Estadual de Ensino Médio – Cabanas nas turmas de 1o do 

ensino médio nas aulas de biologia. Sei que em qualquer momento poderei solicitar 

novas informações sobre a pesquisa. Fui certificado de que todos os dados desta 

pesquisa referentes ao aluno(a), professora e a escola serão confidenciais. Também sei 

que a escola não terá custos nem compensações por participar desta pesquisa.  

Em caso de dúvidas, estou ciente de que poderei entrar em contato com a 

professora orientadora Paula Cristina Cardoso Mendonça ou com a mestranda Letícia de 

Cássia Rodrigues Araújo nos telefones (31)987665966 ou (31)35532503 (e-mail: 

paulamendonça@iceb.ufop.br; lerodrigues.lety@gmail.com) ou com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) pelo telefone 

(31)3559-1370; no endereço: Morro do Cruzeiro – ICEB II, Sala 29 – PROPP/UFOP, 

Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou através do e-mail: 

cep@propp.ufop.br. 

Declaro que concordo com a participação da escola nessa pesquisa. Recebi uma 

cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de 

ler e esclarecer minhas dúvidas. 

________________________________________________________ 

Wemerson Borges 

Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio – Cabanas 

_________________________________________________________ 

Professora Dra. Paula Cristina Cardoso Mendonça 

Orientadora 

_________________________________________________________ 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

Mestranda 

mailto:cep@propp.ufop.br
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Universidade Federal de Ouro Preto  

Mestrado Acadêmico em Educação  

Título da Pesquisa: A argumentação e o processo de construção de significados sobre 

fotossíntese: análise do desenvolvimento de uma sequência didática  

Pesquisadoras: Letícia de Cássia Rodrigues Araújo (mestranda) e Prof. Dra. Paula 

Cristina Cardoso Mendonça (orientadora) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinado a PROFESSORA da escola 

estadual dE ENSINO MÉDIO DE CABANAS 

 

Prezada Professora Driely A. Oliveira, 

A discente do Mestrado Acadêmico em Educação – UFOP, Letícia de Cássia 

Rodrigues Araújo, realizará a pesquisa cujo título é “A argumentação e o processo de 

construção de significados sobre fotossíntese: análise do desenvolvimento de uma 

sequência didática”. Essa pesquisa visa potencializar a aprendizagem do tema 

fotossíntese a partir da proposta metodológica de ensino que será empregada nas aulas 

de biologia em que a sequência didática for desenvolvida. Para chegarmos a este 

objetivo será necessário o desenvolvimento de habilidades argumentativas por parte dos 

estudantes, o que irá requerer participação ativa dos mesmos nos processos de ensino-

aprendizagem, e uma postura de mediação do conhecimento por parte da professora na 

condução das aulas. 

Na Universidade Federal de Ouro Preto o Grupo de Estudos sobre Práticas 

Científicas e Educação em Ciências tem realizado algumas pesquisas na área de ensino 

de ciências, cujos resultados são discutidos com professores da educação básica, alunos 

de mestrado e de graduação e têm contribuído para repensar a forma de ensinar com 

foco no discurso e participação do estudante no processo de construção do 

conhecimento. Temos o intuito de realizar uma dessas pesquisas na disciplina de 

biologia, as quais ministra, nas turmas C e E do 1º ano do ensino médio da Escola 

Estadual de Ensino Médio – Cabanas, e será registrada pela pesquisadora Letícia de 

Cássia Rodrigues Araújo nos dias e horários em que acontecem as aulas dessa disciplina 

durante os meses de setembro e outubro de 2018.  
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Gostaríamos de aplicar a pesquisa em suas aulas com o intuito de expor novas 

propostas metodológicas diferenciadas que contribuam para o interesse, participação e 

aprendizagem do(a)s aluno(a)s e ajudando a aperfeiçoar a prática docente. 

Esclareço que a escolha das turmas mencionadas se deu por conveniência, isto é, 

por serem aquelas possibilitando a mestranda estar presente nas aulas, em função de 

suas demais atividades no mestrado. 

Para a realização da pesquisa, suas aulas serão registradas em vídeo e áudio e o 

material escrito produzido pelos aluno(a)s será fotocopiado. Os registros em áudio e 

vídeo serão realizados pela mestranda juntamente com uma auxiliar de pesquisa.  

Não existem riscos de exposição da sua imagem na divulgação dos resultados da 

pesquisa, apesar de certo desconforto que pode ser gerado com a participação nas aulas, 

especialmente devido à filmagem. Porém, tais desconfortos se justificam pelos maiores 

benefícios que essa pesquisa pode trazer, tais como: a participação mais ativa do(a) 

aluno(a) na aprendizagem de biologia; o desenvolvimento da autonomia na elaboração 

do conhecimento, uma vez que o aluno fará parte de uma comunidade escolar de 

investigação (a turma); o desenvolvimento de uma visão mais crítica sobre o processo 

de fotossíntese. 

Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e a 

qualquer momento. A participação sua é voluntária e a recusa em participar não irá 

acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios, porém veta a possibilidade 

conhecer novas metodologias de ensino aperfeiçoando sua formação docente. 

Os registros em vídeo e áudio terão a função exclusiva de auxiliar a pesquisa e, 

por isso, sua identidade será preservada. Os resultados da pesquisa estarão disponíveis 

para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a 

participação não será liberado sem a devida permissão. Você não será identificada em 

nenhuma publicação que possa resultar desse estudo.  

A participação nessa pesquisa não acarretará custos para você e não será 

disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional. 

Para que a pesquisa possa ser realizada, solicitamos que você preencha e devolva 

uma das cópias deste termo de consentimento assinada.  

Caso ainda existam dúvidas a respeito desta pesquisa, por favor, entre em 

contato conosco pelos telefones (31)98766-5966 ou (31)3553-2503, no endereço: 
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Departamento de Química da UFOP, Sala 17 ICEB 1, Campus Morro do Cruzeiro ou 

por correspondência eletrônica: lerodrigues.lety@gmail.com ou 

paulamendonca@iceb.ufop.br. 

Para obter esclarecimentos relativos aos aspectos éticos dessa pesquisa, por 

favor entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto (CEP/UFOP) pelo telefone (31)3559-1370; no endereço: Morro do Cruzeiro 

– ICEB II, Sala 29 – PROPP/UFOP, Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro 

Preto-MG; ou através do e-mail: cep@propp.ufop.br. 

Desde já, agradecemos sua valiosa colaboração para a realização de mais esta 

pesquisa.  

Atenciosamente, 

 

 

_____________________________ 

Profa. Dra. Paula C.C. Mendonça 

Orientadora 

_____________________________ 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

Mestranda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br


Movimentos Epistêmicos, Práticas Epistêmicas e Argumentação: Análise da Construção de 

Significados no contexto de desenvolvimento de uma Sequência Didática sobre Fotossíntese 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

 

201 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu,________________________________________________________ , 

declaro que estou suficientemente esclarecida sobre os objetivos da pesquisa “Estudo da 

influência de uma sequência didática sobre fotossíntese na argumentação e no 

entendimento conceitual de estudantes de biologia do ensino médio.” E autorizo a coleta 

de dados nas aulas de biologia, nas turmas de 1o do ensino médio. Sei que em qualquer 

momento poderei solicitar novas informações sobre a pesquisa. Fui certificado de que 

todos os dados desta pesquisa referentes ao aluno(a), professora e a escola serão 

confidenciais. Também sei que não terei custos nem compensações por participar desta 

pesquisa.  

Em caso de dúvidas, estou ciente de que poderei entrar em contato com a 

professora orientadora Paula Cristina Cardoso Mendonça ou com a mestranda Letícia de 

Cássia Rodrigues Araújo nos telefones (31)987665966 ou (31)35532503 (e-mail: 

paulamendonça@iceb.ufop.br; lerodrigues.lety@gmail.com) ou com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) pelo telefone 

(31)3559-1370; no endereço: Morro do Cruzeiro – ICEB II, Sala 29 – PROPP/UFOP, 

Campus Universitário, CEP: 35.400-000, Ouro Preto-MG; ou através do e-mail: 

cep@propp.ufop.br. 

Declaro que concordo com a aplicação do projeto de pesquisa nas aulas de 

biologia. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer minhas dúvidas. 

________________________________________________________ 

Driely Aparecida Oliveira 

Professora de Biologia 

_________________________________________________________ 

Professora Dra. Paula Cristina Cardoso Mendonça 

Orientadora 

_________________________________________________________ 

Letícia de Cássia Rodrigues Araújo 

Mestranda 

mailto:cep@propp.ufop.br

