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RESUMO 

Cada vez mais pesquisas apontam que a argumentação é uma prática que auxilia 
de forma significativa no processo de aprendizagem do estudante. Vários 
documentos oficiais apontam para a necessidade de incorporar mais práticas 
interativas e argumentativas em sala de aula. Considerando que os professores do 
ensino básico apresentam visões alternativas sobre o que é uma argumentação, 
entendemos que este é um problema a ser enfrentado pela formação. Nesse 
sentido, neste trabalho analisamos discursivamente as visões sobre argumentação 
de professores formadores de um curso de licenciatura em física, para 
compreendermos se eles incorporam em suas falas os marcadores “contraposição” 
e “justificações recíprocas”, que o referencial teórico que utilizamos (Vieira & 
Nascimento, 2013) reconhece como necessários para compreensão, 
estabelecimento e manutenção de argumentações em salas de aula de ciências. Os 
resultados deste trabalho apontam que os professores formadores investigados 
apresentaram visões alternativas e lacunares sobre a argumentação. Por fim, 
apresentamos e discutimos algumas das implicações deste trabalho para a pesquisa 
e para a formação de professores. 
 
 

Palavras-Chave: Educação em ciências. Argumentação. Formação de professores 
de física.   
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ABSTRACT 

 
Research has suggested that argumentation contributes to students’ learning. Many 

official documents point to the need to introduce more interactive and argumentative 

practices in the classroom. Considering that teachers in basic education have 

alternative visions about what is an argumentation, we believe that this is a problem 

that the teacher education field has to face. In this sense, in this monograph we 

analyzed the visions of physics teacher educators of a physics teacher course aiming 

to understand how they use or not the markers “contraposition” and “reciprocal 

justifications”, which our theoretical basis (Vieira & Nascimento, 2013) recognizes as 

necessary to understand, establish and forward argumentations in science 

classrooms. Results of this research point that the investigated teacher educators 

presented alternative visions regarding argumentation. Implications of this study are 

presented and discussed. 

 

Keywords: Science education. Argumentation. Physics teacher education. 
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CAPÍTULO 1 - Introdução 

 

Um fato muito comum na realidade das salas de aula de Ciências, no Brasil, é 

a falta de argumentação por parte dos professores em suas respectivas áreas de 

ensino. Pesquisas nos últimos vinte anos nos mostram que a argumentação no 

ensino de Ciências é essencial para a construção do conhecimento científico 

(Jimenez Aleixandre, 2008).  

De acordo com Vieira & Nascimento (2013), a argumentação em salas de 

aula traz benefícios para os alunos, como: 1) desenvolver a capacidade de 

compreender conceitos; 2) construir afirmações embasadas em evidências, de modo 

a opinar e criticar as visões de outros alunos e dele mesmo; 3) permite refletir sobre 

assuntos diversos; 4) como a argumentação é publicamente reconhecível, o 

pensamento dos estudantes pode ser avaliado pelo professor e pelos colegas; 5) a 

argumentação permite também o desenvolvimento da autonomia em tomadas de 

decisões e posições à respeito de temas diversos, inclusive os sociocientíficos. Em 

suma, a prática argumentativa em sala de aula propicia condições favoráveis para o 

desenvolvimento das dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais dos 

estudantes.  

 Vários documentos oficiais afirmam que a introdução de argumentação no 

ensino de ciências é fundamental, pois contribui para o processo de construção de 

conhecimento científico, e também para a capacidade de argumentar, que é 

considerada um pré-requisito para a formação de um cidadão pensante e ativo. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM, Brasil, 2002, p.12):  

 

Informar e informar-se, comunicar-se, expressar-se, argumentar logicamente, 

aceitar ou rejeitar argumentos, manifestar preferências, apontar contradições, 

fazer uso adequado de diferentes nomenclaturas, de diferentes códigos e de 

diferentes meios de comunicação, são competências gerais que são recursos de 

todas as disciplinas, e que, por isso, devem se desenvolver no aprendizado de 

cada uma delas. 

 

 Vemos então, que a argumentação é uma recomendação de prática para o 

ensino de Ciências. Logo, podemos nos perguntar por que os professores ainda 

resistem introduzir argumentações em suas aulas. Uma primeira hipótese seria o 



11 
 

 

fato de que a maioria dos professores não foi incentivada e muito menos instruída a 

promover argumentações em suas aulas. Portanto podemos entender que a causa 

desse fato teria relação direta com a formação desses docentes, ou seja, teria 

relação com as práticas e visões sobre argumentação na educação em ciências dos 

professores formadores de cursos de licenciatura. 

 Visando contribuir para a ampliação do conhecimento sobre visões de 

professores formadores sobre argumentação, nossa proposta nesta monografia é 

apresentar e analisar as visões dos professores formadores de um curso de 

licenciatura em física sobre a argumentação no ensino de Ciências. Neste trabalho, 

vamos focar mais especificamente sobre o que eles entendem por argumentação. 

Visando esclarecer as visões desses professores sobre a argumentação, 

foram feitas entrevistas com professores previamente escolhidos dos Instituto de 

Física e da Faculdade de Educação de uma grande universidade pública do sudeste 

do país. Todos os professores entrevistados já lecionaram ou lecionam para o curso 

de licenciatura em física. 
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CAPÍTULO 2 - Revisão da literatura e construção do problema de 

pesquisa 

 

 Através dos discursos, os professores podem ampliar ou restringir as 

oportunidades de ensino e aprendizado dos estudantes (Vieira & Nascimento, 2013). 

Inserida no marco da “virada discursiva”1, a argumentação no ensino tem sido objeto 

de pesquisas nos últimos vinte anos e resultados dessas pesquisas apontam cada 

vez mais para a importância dessa prática discursiva para o ensino de ciências 

(Jimenez Aleixandre, 2008). 

 A argumentação em salas de aula traz benefícios, como desenvolver no aluno 

a capacidade de compreender conceitos, de opinar sobre assuntos diversos, refletir 

sobre os pontos de vista de outros alunos e do seu próprio, criticando os mesmos, 

em suma, desenvolver a autonomia dos estudantes em tomadas de decisões e 

posições quanto a temas diversos. Isso é de extrema importância para a educação 

em ciências.  

Vários documentos oficiais afirmam que a introdução de argumentação no 

ensino de ciências é fundamental, pois contribui para o processo de construção do 

conhecimento científico, e também para a capacidade de argumentar que é 

considerada uma competência necessária para a formação de um cidadão.  

Contudo, a argumentação ainda é uma prática rara em sala de aula (Vieira & 

Nascimento, 2013). É importante compreender o que é argumentação, como ela 

está inserida na prática de ensino em ciências, como ela é utilizada nos discursos 

em salas de aula e mostrar caminhos para a utilização didática da argumentação. 

Mas antes devemos estabelecer claramente o que vem a ser uma argumentação 

segundo o referencial teórico adotado. Este será o tema de discussão da próxima 

seção. 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Segundo Vieira (2007), a chamada “virada discursiva” em psicologia (Kuhn, 1992; Billig, 1996) tem 

reconhecido a argumentação como um discurso de grande potencial para promover a aprendizagem 
de ciências. 
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2.1. O QUE É UMA ARGUMENTAÇÃO 

 

 Nesta seção exponho ideias de autores do campo a partir da leitura de Vieira 

& Nascimento (2013). 

A opinião, segundo Breton (1999), é essencial para compreendermos a 

argumentação. Para este autor, a opinião é, ao mesmo tempo, o conjunto das 

crenças, dos valores, das representações do mundo. A opinião está em constante 

mudança. Ela pode ser entendida como um ponto de vista possível, de modo que 

quando duas opiniões diferentes se encontram, são produzidos argumentos para 

defender cada ponto de vista, visando o convencimento de um sobre o outro. 

Podemos dizer que um argumento é utilizado para justificar uma determinada 

opinião, de modo a convencer um público alvo. 

 Billig (1996) define o contexto argumentativo como “contraposição e 

justificativas”. Vieira & Nascimento (2013) esclarece que deve-se entender como a 

argumentação pode ser diferente de outras orientações discursivas, especialmente 

da explicação, que também é caracterizada por justificativas. De acordo com Billig 

uma frase pode ter sentidos totalmente diferentes dependendo do contexto em que é 

dita, por isso devemos levar em conta o que está sendo criticado e contra quais 

justificativas o contra-argumento é dirigido. 

Billig partilha do pensamento do sofista Protágoras, de que é possível 

argumentar a favor dos dois lados do debate. Em uma situação argumentativa, a 

noção de verdade é diretamente ligada ao contexto e, por isso, relativa, com isso, se 

uma opinião for criticada com um contra-argumento, a ela podem ser acrescentados 

novos argumentos, os quais se dirigem a criticar o contra-argumento, e assim 

sucessivamente. 

 Novamente, vê-se que um argumento que é valido em um determinado 

contexto social pode não se mostrar mais válido quando situado em outro contexto. 

Billig mostra exemplos sobre como argumentações podem assumir formas diferentes 

em contextos diferentes: argumentação forense, em que opiniões e contraopiniões 

são bem definidas; argumentação deliberativa, que se refere diretamente ao 

discurso político, no qual o orador tenta persuadir ou dissuadir o público; e a 

argumentação epidêitica, onde o orador formalmente presta louvor a um indivíduo, 

como em um funeral. Portanto, percebemos que a argumentação pode ser 

produzida em diferentes contextos sociais. É conhecido que no ensino de ciências a 
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argumentação é pouquíssimo implementada, por isso há uma necessidade de 

pesquisar mais a fundo a natureza dessa argumentação e buscar criar meios para 

que os professores consigam introduzir argumentações apropriadas em suas aulas. 

 Billig (1996), através do trabalho de Aristóteles, refere-se ao caráter relativo 

da argumentação para fazer distinções entre a lógica matemática e a argumentação.  

Um entimema consiste em uma declaração acompanhada de uma justificativa, e 

essa justificativa pode ser criticada e necessitará de um novo entimema como 

suporte, e esse poderá também ser criticado, e assim por diante, o que caracteriza a 

produção de uma argumentação. Chega-se à conclusão de que os argumentos 

devem ser tratados sob uma perspectiva mais entimêmica do que silogística, já que 

os silogismos têm um caráter não controverso, uma vez que as premissas já 

carregam em si a conclusão. 

 Billig (1996) sugere que a argumentação só é possível por causa da 

existência do “outro”, ou seja, por causa de outra pessoa com a qual a 

argumentação possa ocorrer. O autor enfatiza que a busca pela última palavra é 

uma característica sempre presente, e observa que nem sempre os ouvintes estão 

predispostos a aceitar os argumentos facilmente, e que na verdade na maioria das 

vezes, esses são inflexíveis e defensores de suas palavras. Logo, a persuasão nem 

sempre ocorre, por melhor que sejam os argumentos à favor de uma determinada 

opinião. A busca pela última palavra não deve ser vista como o único motivo que 

leva ao processo argumentativo, mas sim, ser vista como a responsável pela 

manutenção desse processo (Vieira & Nascimento, 2013). A partir disso tudo, 

perguntamos: como a argumentação pode ser introduzida nas aulas de ciências? 

Para respondê-las deve-se introduzir e discutir o conceito de orientação discursiva. 

 Os gêneros de discurso são situações discursivas estáveis que surgem dos 

mais variados contextos sociais (Rojo, 2005). Vieira & Nascimento (2013) propõem 

investigar como diferentes formas de organização de linguagem se articulam para 

compor os gêneros de sala de aula de Ciências. Sequências textuais são modos de 

organização da linguagem que de acordo com Adam (2008), são modos de 

estruturação da linguagem que ultrapassam e englobam o nível frasal de análise. 

 Adam definiu cada sequência em termos de um protótipo particular, de modo 

que um segmento de texto pode se aproximar mais ou menos de um determinado 

protótipo. Por exemplo: o Padrão de Argumento de Toulmin (Toulmin, 2001) pode 

ser considerado um protótipo para analisar a estrutura de argumentações. 
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Reconhecemos seis tipos de sequências relevantes para investigar os discursos de 

sala de aula de Ciências: argumentativa, explicativa, narrativa, descritiva, dialogal e 

injuntiva. Salientamos que a orientação discursiva explicativa é muitas vezes 

confundida com a argumentação.  

O resultado de uma pesquisa realizada por Vieira & Nascimento (2008) numa 

turma de prática de Ensino de Física são evidências de que professores de Física e 

licenciandos não sabem a diferença entre explicação e argumentação. Torna-se 

então necessário criar critérios claros para facilitar a compreensão desta diferença.  

Bronckart (1999) considera que o raciocínio explicativo se origina, 

principalmente, na consideração, pelos interlocutores em interação, de um fenômeno 

incontestável. Uma diferença básica entre argumentação e explicação é o caráter 

controverso ou incontroverso nas declarações. Na argumentação uma declaração 

revela-se controversa, enquanto na explicação uma declaração é considerada 

compartilhada pelos interlocutores, ou seja, apresenta-se como não contestável, 

mas que pode necessitar de desenvolvimento ou ampliação devido a lacunas de 

conhecimentos. 

 Segundo os autores Charaudeau & Mainqueneau (2004), a argumentação, 

para se estabelecer, necessita de certa simetria entre os interlocutores, de forma 

que o reconhecimento, do grau de status dos interlocutores quanto ao assunto em 

pauta seja recíproco. Ou seja, argumentar quando reconhecemos que nosso 

oponente é capaz de ter um domínio equiparável ao nosso sobre o assunto em 

pauta. Desse modo as duas opiniões são vistas como prováveis, ao invés de uma 

delas ser absolutizada devido à assimetria de um interlocutor com relação ao outro.  

A explicação está relacionada a uma assimetria maior entre os interlocutores, 

em que um interlocutor é tido como porta voz de um determinado assunto. Tudo que 

fala é carregado de autoridade, seja porque sua figura é tida como privilegiada 

devido ao seu status, ou ao seu domínio de conhecimento reconhecido pelos 

demais. Geralmente, em sala de aula esse interlocutor é o professor. O professor 

tem uma figura bastante assimétrica em relação ao aluno, porém isso pode ser 

atenuado dependendo da maneira que o professor ministra sua aula e o conteúdo 

que está sendo ensinado. 

 A postura do professor em gerenciar discussões por meio de perguntas 

eliciativas e a atitude de proporcionar oportunidade de dar mais voz aos estudantes, 

são meios que podem estimular o estabelecimento de uma situação argumentativa. 
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Conforme pesquisa feita por Vieira (2007), foi visto que os alunos argumentavam 

quando o conhecimento lhes era familiar, e também quando o conhecimento era de 

domínio abrangente, sobre o qual a maioria das pessoas se sente autorizada a 

opinar e justificar. Ou seja, a assimetria também se relaciona com o domínio do 

conhecimento dos alunos sobre determinado conteúdo. Assim, é fundamental 

elaborar estratégias e procedimentos que visem reduzir as assimetrias entre os 

sujeitos, de modo a possibilitar a maior utilização da argumentação, e, claro, 

procedimentos e estratégias de recuperar a autoridade e assimetria. 

 Sob essa problemática, reconhecemos a importância de que professores de 

ciências reconheçam e diferenciem a argumentação de outras orientações 

discursivas. Para isso é importante também que os professores formadores saibam 

diferenciar essas duas orientações discursivas, pois se estes não o souberem, 

dificilmente os licenciandos conseguirão compreender as diferenças entre elas. 

Nesse sentido, neste trabalho apresentamos visões de professores formadores 

sobre o que é uma argumentação e comparamos essas visões com os marcadores 

para situações argumentativas propostos por Vieira & Nascimento (2009) e Vieira & 

Nascimento (2013).  
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CAPÍTULO 3 - Referencial teórico 

 

 De acordo com Vieira & Nascimento (2013), os marcadores usados para 

identificar e caracterizar argumentações em aulas de ciências são: contraposição de 

ideias (opiniões), e justificativas recíprocas. Esses marcadores devem ser capazes 

de permitir diferenciar a argumentação de outras orientações discursivas, 

particularmente a explicação. As características inerentes à argumentação podem 

ser listadas da seguinte forma: disputa; certo grau de simetria entre interlocutores; 

verossimilhança das declarações (opiniões); presença de mais de uma opinião; 

justificativas para as opiniões. As características listadas se relacionam e se 

interpenetram. Para demonstrar que os marcadores propostos para argumentação 

contemplam as características apresentadas, faremos uma síntese na próxima 

seção da discussão apresentada por Vieira & Nascimento (2013).  

 

3.1. Características de argumentações contempladas pelos marcadores (de 

acordo com Vieira & Nascimento, 2013) 

 

 “Persuasão 

A persuasão é garantida pelos dois marcadores, pois, se justificamos uma 

opinião que está em contraposição com outras, é porque desejamos que ela seja 

aceita. Se somente justificamos, nada nos garante que a declaração vise ao 

convencimento, uma vez que ela já pode ser aceita e estaríamos apenas ampliando 

o conhecimento a seu respeito ou reafirmando sua aceitação. Se somente há 

contraposição, isso não nos garante que as opiniões visem ao convencimento, já 

que, se não há suporte (justificativas) para uma opinião, não temos por que escolher 

uma em detrimento da outra, pois não temos evidências racionais que nos levem a 

considerar uma opinião como sendo melhor que a outra. 

 

Disputa 

A disputa é garantida pelo marcador “justificações recíprocas”, porque uma 

primeira opinião entra em concorrência com uma segunda opinião na medida em 

que são acrescentadas justificativas à primeira que a tornem melhor ou mais 
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aceitável que sua concorrente. A esta, por sua vez e em função das justificativas 

dadas para a primeira opinião, podem ser acrescentadas novas justificativas, o que 

pode levar a uma continuidade da argumentação. Esse processo dinâmico e 

contínuo de construção e reconstrução de justificativas nas situações 

argumentativas é reflexo do que Billig (1996) chama de a “busca pela última 

palavra”. Portanto, o marcador “justificações recíprocas” garante a possibilidade de 

disputa potencialmente interminável entre duas opiniões. 

 

Certo grau de simetria entre interlocutores 

A simetria é garantida pelos dois marcadores, se lembrarmos que, se 

justificamos uma opinião em contraposição com outra, é porque nos sentimos 

desafiados pelos argumentos alheios, pela opinião alheia. Se isso ocorre, é porque 

reconhecemos que a opinião do outro é digna de ser considerada para finalidades 

de ponderação. 

No caso contrário, em que houvesse grande assimetria entre um interlocutor e 

os demais, a atitude destes seria de aceitar a declaração daquele porque ela é dita 

por um agente autorizado, um agente supostamente superior, considerando o 

domínio de conhecimento em jogo. Isso leva a uma orientação discursiva explicativa, 

que se estabelece quando um dos interlocutores é considerado figura de destaque 

(no caso, o professor ou um aluno privilegiado) e cujas declarações carregam 

significados que os demais interlocutores não se sentem capazes ou autorizados a 

refutar. Portanto, se há contraposição e justificações recíprocas, há também certo 

grau de simetria entre os interlocutores. 

 

Verossimilhança das declarações (opiniões) 

A verossimilhança das opiniões é garantida pelos dois marcadores, pois 

declarações só se tornam opiniões se houver outras que as contradigam e, portanto, 

houver necessidade de justificá-las. Uma declaração considerada absoluta não 

pressupõe outras declarações que a contradigam. Logo, se há contraposição e 

justificativas recíprocas, há a avaliação de que as opiniões são verossímeis. 
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Presença de mais de uma opinião 

O marcador contraposição garante que há mais de uma opinião em jogo: uma 

opinião só pode ser contraposta se existir, pelo menos, mais de uma opinião em 

jogo. 

 

Justificativas para as opiniões 

Evidentemente, o marcador “justificações recíprocas” garante que existem 

justificativas para as opiniões” (Vieira & Nascimento, 2013, p; 37-39). 
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CAPÍTULO 4 – Procedimentos metodológicos 

 

 A primeira etapa dos procedimentos metodológicos foi a realização de 

entrevistas semi-estruturadas com professores de um curso de licenciatura em 

física. Os professores foram escolhidos com base em alguns critérios: em minha 

experiência pessoal de estudante, no sentido de que cursei disciplinas com boa 

parte deles e tenho conhecimento sobre suas práticas; em diálogos com diversos 

colegas de turma, onde procurei perguntar suas opiniões a respeito das práticas 

desses professores; na quantidade de disciplinas voltadas para licenciatura e 

bacharelado que os professores lecionaram em suas carreiras. 

Nessas entrevistas foram feitas algumas perguntas sobre o tema de 

argumentação para que pudéssemos saber as visões desses professores a respeito 

do tema. Escolhemos a primeira pergunta para ser abordada nesse trabalho, que foi:  

 

“O que você entende por argumentação?”.  

 

 A segunda etapa foi a construção dos quadros de narrativas para cada 

entrevistado, onde narra-se o que foi falado na resposta dada a pergunta. Um 

pequeno trecho do quadro é apresentado no ANEXO. 

 A terceira etapa foi a elaboração de uma síntese do quadro de narrativas de 

cada entrevistado, que consiste basicamente em sintetizar as principais ideias do 

que foi narrado em uma ou duas frases, de maneira objetiva, de modo a sintetizar a 

resposta de cada professor. 

A quarta e última etapa é a análise discursiva das sínteses baseada na 

proposta dos marcadores para as situações argumentativas.  

Todas as etapas utilizadas nesse trabalho foram baseadas no referencial 

teórico de Viera & Nascimento (2013). 
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CAPÍTULO 5 – Análises e resultados 

 

Tendo como base o referencial teórico adotado nesse trabalho, podemos 

agora, avaliar as visões dos professores universitários entrevistados sobre o que 

entendem por argumentação. 

Antes das análises, faremos breves descrições sobre os professores 

entrevistados, apresentando quais disciplinas lecionam ou lecionaram, como atuam 

e quais são os seus papéis nessas disciplinas. Foram dados nomes fictícios aos 

professores, de modo a preservar suas identidades.  

 

1) Professor Roberto 

O Professor Roberto leciona duas disciplinas: Física III e Física Experimental 

IV, ambas ministradas para o curso de Licenciatura e Bacharelado em Física e 

também para alguns cursos de engenharia. Na disciplina Física III, sua prática é 

explicar o conteúdo seguindo o livro texto já estabelecido pela coordenação da 

disciplina. Na disciplina Física Experimental IV, auxilia os alunos na montagem dos 

experimentos, de modo a seguir uma série de passos contidos numa apostila, para 

que em seguida façam medidas que posteriormente serão analisadas num relatório 

que deve ser entregue ao professor. Na primeira, o seu papel é de um “expositor de 

conteúdos”, seguindo o roteiro e conteúdo do livro texto. Na segunda, é um instrutor 

que ensina os alunos como montarem experimentos pré-prontos, e como utilizá-los 

para fazer medidas, e em seguida como tratar essas medidas para obter conclusões 

à respeito dos fenômenos envolvidos nos aparatos. 

Esse professor afirma, em sua entrevista, que argumentar é apresentar e 

discutir um determinado tema em sala de aula, ou seja, introduzir algum tema em 

sala de aula e em seguida discuti-lo com a turma.   

A palavra discutir carrega significados que podem ou não estar de acordo 

com a definição para argumentação apresentada por Vieira & Nascimento (2013). 

Discutir no sentido de contrapor é uma perspectiva que vai ao encontro com a 

perspectiva dialética proposta pelos autores. Assim, implicitamente este professor 

apresentou uma visão de argumentação de acordo com uma das definições dos 

autores para argumentação: “contraposição”. Contudo, o professor não explicitou o 

que ele entende por “apresentar e discutir um determinado tema em sala de aula”. 
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Seria “introduzir um tema e falar sobre ele?” Neste caso, qual seria o papel das 

justificativas nas argumentações desenvolvidas em sala de aula? 

Essa análise aponta que houve presença do marcador “contraposição”, mas 

não houve presença do marcador “justificativas recíprocas”. Inclusive, o próprio 

professor reconheceu, ao ser questionado sobre a natureza da argumentação “que 

não entende muito do assunto.” 

 

2) Professora Maria 

A Professora Maria leciona uma disciplina: Produção de Material Didático e 

Estratégias para o Ensino de Física II, que é ministrada para o curso de Licenciatura 

em Física. Em suas aulas, pede aos alunos que leiam certos textos, que em geral, 

dizem respeito a tendências e métodos de ensino de física, para que sejam 

discutidos posteriormente. Através de roteiros, propõe a elaboração de materiais 

didáticos que auxiliem no ensino de física, como kits de experimentos.  

Nesse caso, a professora tem dois papéis: 1) o de mediadora dos debates 

dentro de sala de aula, procurando não deixar que os alunos saiam do foco do texto, 

fazendo comentários sobre determinadas falas e propondo questionamentos à 

respeito das opiniões do autor e dos próprios estudantes, de modo a instigá-los a 

justificar seus pontos de vistas; 2) o papel de instrutora e auxiliadora na montagem 

dos experimentos e na elaboração de aulas envolvendo os mesmos.   

Desse modo, a professora busca desenvolver nos alunos habilidades na 

construção de materiais didáticos, e conseqüentemente de como utilizá-los em sala 

de aula. Em muitos momentos há trocas de experiências entre todos da turma e a 

professora. Essa troca de experiências é mediada por ela e se torna mais rica 

através da leitura dos textos e da montagem dos experimentos. 

Essa professora afirma, em sua entrevista, que argumentar é explicar um 

determinado ponto de vista e justificá-lo, por meio de um diálogo, ou seja, tornar a 

sua opinião clara e dar razões do porquê acredita nela. 

Em Vieira & Nascimento (2013), é dito que há incerteza, por parte de 

estudantes e professores, sobre as diferenças entre os significados de 

argumentação e explicação. Nota-se que a definição de argumentação apresentada 

pela professora diverge da proposta dada por Vieira & Nascimento (2013), pois para 

ela, argumentar é explicar uma opinião, e em seguida justificá-la, sem 

necessariamente esperar que haja uma contraopinião de um público. Na 



23 
 

 

argumentação as declarações possuem um caráter controverso, já na explicação, 

essas possuem um caráter incontroverso, ou seja, são apresentadas como 

incontestáveis. Não há em sua declaração, sinais de que deve haver justificativas 

recíprocas, e nem de que deve haver contraposição de ideias entre os interlocutores 

em situações argumentativas, o contrário do que propõem os autores.  

Essa análise aponta que não houve presença do marcador “contraposição de 

ideias” e nem do marcador “justificativas recíprocas”.  

 

3) Professor Matias 

O Professor Matias leciona duas disciplinas para o curso de Licenciatura em 

Física: Pesquisa e Prática de Ensino II e Pesquisa e Prática de Ensino IV. Também 

leciona uma disciplina para a pós-graduação na Faculdade de Educação. Em suas 

disciplinas, pede que os alunos leiam determinados textos, que em geral, dizem 

respeito a tendências e métodos de ensino de física, para que nas aulas seguintes, 

os mesmos sejam discutidos junto com toda a turma.  

Nesse sentido, o professor é o mediador do debate entre os alunos, que faz 

comentários sobre algumas falas, e não deixa que a discussão saia do foco do texto. 

Durante o debate, além de comentarem sobre as ideias do texto, os alunos expõem 

suas opiniões sobre elas, e justificam do porquê de pensarem assim. Nesse 

momento acontece a argumentação entre os indivíduos do debate, onde cada um 

coloca uma opinião justificada, e outros podem discordar ou não, apresentando um 

contra-argumento para a defesa de suas ideias.  

Vemos então, que as próprias disciplinas em que o professor Matias leciona, 

propiciam a reflexão e argumentação de um determinado tema. Logicamente, ele 

não é dispensável por essa razão, pelo contrário, é o direcionador do debate, que 

faz provocações e apontamentos, procurando gerar e gerir a argumentação entre os 

alunos. Assim, os debates na disciplina propiciam espaço para reflexões que 

possibilitam construir e ampliar a consciência dos estudantes sobre questões 

educacionais e de educação em ciências em particular.  

Esse professor afirma, em sua entrevista, que argumentar é estabelecer um 

diálogo onde há contraposição de ideias, ou seja, uma conversa na qual as opiniões 

dos interlocutores são divergentes. 

Pode-se ver que a definição de argumentação dada pelo professor vai ao 

encontro com o que é proposto por Vieira & Nascimento (2013), onde a primeira 
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definição de argumentação é tida como uma contraposição de ideias. A segunda 

definição dada pelos autores, é que em situações argumentativas devem haver 

justificativas recíprocas. Percebe-se que a fala do professor não contempla essa 

definição, pois ele não chega a mencionar a palavra justificativa, tampouco 

justificativas recíprocas. Além disso, o professor utiliza reiteradamente a palavra 

diálogo para caracterizar a argumentação. Contudo, diálogo e argumentações são 

orientações discursivas distintas, conforme apontado em Vieira e Nascimento 

(2013).  

Assim, o professor mescla duas orientações discursivas para caracterizar 

uma delas – a argumentação, que é caracterizada por ele como sendo um diálogo. 

Essa é uma perspectiva problemática, pois argumentação e diálogo não se 

confundem, conforme apontado em Vieira & Nascimento (2013). Outra forma de 

compreendermos a idéia do professor seria entender que o diálogo pode abrir 

espaço para uma argumentação, o que estaria mais consistente com a definição 

dessas orientações discursivas. Nessa perspectiva, o diálogo pode preceder a 

argumentação, dando condições para a sua emergência. 

Essa análise aponta que houve presença do marcador “contraposição de 

ideias” e a falta do marcador “justificativas recíprocas”, além da identificação da 

argumentação com o diálogo. 

 

4) Professor Felipe 

O Professor Felipe leciona uma disciplina: Física estatística, que é ministrada 

para o curso de Bacharelado em Física. Em suas aulas basicamente explica o 

conteúdo da disciplina, e de acordo com ele mesmo, procura criar no aluno uma 

lógica de pensamento para resolução de exercícios. Nesse sentido o professor 

assume predominantemente o papel de “lecturer” (“palestrante” ou “expositor de 

conteúdos”), e que de certa forma impõe uma lógica que considera a mais correta 

para solução de problemas. Ele não instiga os alunos a participarem das aulas e ele 

justifica que boa parte da dificuldade de fazer isso vem dos próprios alunos. 

Esse professor afirma, em sua entrevista, que argumentar é defender um 

ponto de vista com base em fatos ou linhas de raciocínio (argumentos) visando o 

convencimento, ou seja, é tentar convencer alguém de que sua opinião é a correta, 

através de fatos ou argumentos. 
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A visão do professor vai ao encontro somente com a definição de 

argumentação como contraposição de ideias, proposta por Vieira & Nascimento 

(2013). Quando afirma que argumentar é defender um ponto de vista visando o 

convencimento, pressupõe-se que houve ideias confrontantes que estimularam um 

interlocutor a querer defender sua opinião, logo, essa fala identifica-se com a 

definição de contraposição de ideias. Contudo, quando o professor afirma que para 

defender um ponto de vista deve-se usar fatos ou argumentos, podemos entender 

que esses fatos ou argumentos seriam justificativas? Se compreendermos assim, 

temos ainda de pensar se seriam justificativas recíprocas, o que não está 

transparente na fala desse professor. Concluímos que não há explicitamente em sua 

fala, uma definição de argumentação como justificativas recíprocas. 

 Essa análise aponta que houve a presença do marcador “contraposição de 

ideias” e falta do marcador “justificativas recíprocas”. 

 

5) Professor Rafael 

 O Professor Rafael leciona uma disciplina: Física Estatística que é ministrada 

para o curso de pós-graduação em Física. Em suas aulas, explica o conteúdo da 

disciplina, baseado no livro texto, sem provocar discussões ou qualquer tipo de 

interação com os alunos. Dessa maneira ele tem o papel de “expositor de 

conteúdos” (“lecturer”), ou seja, assume o papel de professor tradicional, na 

perspectiva da pesquisa em ensino de física. Ele afirma que parte da dificuldade em 

elaborar aulas diferenciadas vem da falta de flexibilidade da disciplina e número 

reduzido de alunos. 

 O professor Rafael afirma, em sua entrevista, que argumentar é debater 

criticamente sobre um assunto, em que as pessoas expõem um determinado ponto 

de vista para que possam entender melhor esse assunto, ou seja, discutem e 

expõem suas opiniões sobre determinado tema. 

Nessa fala, podemos inferir que a expressão “debater criticamente” pressupõe 

tanto contraposição de ideias quanto justificativas recíprocas, já que num debate há 

diversidade de opiniões, e com isso, há concordância e discordância entre elas, 

gerando justificativas que defendam cada uma. Contudo, o professor não apresenta 

essa perspectiva explicitamente, tampouco usa esses termos. Além disso, este 

professor não explicitou o que ele entende por “debater criticamente sobre um 
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assunto”. Na verdade o professor foi muito sucinto em sua definição para 

argumentação. 

Essa análise aponta que houve a presença implícita do marcador 

“contraposição de ideias” e do marcador “justificativas recíprocas”. 

 

6) Professora Daniela 

A Professora Daniela leciona uma disciplina: Produção de Material Didático e 

Estratégias para o Ensino de Física I, que é ministrada para o curso de Licenciatura 

em Física. Em suas aulas, propõe a elaboração de materiais didáticos de baixo 

custo, através de roteiros, que auxiliem no ensino de física, como por exemplo, kits 

de experimentos. Solicita também aos alunos que leiam textos, que em geral, 

abordam métodos atuais de ensino de física, para que sejam discutidos em aulas 

posteriores. 

Nesse caso, a professora tem dois papéis: 1) o de instrutora e auxiliadora na 

construção dos kits de experimentos e na elaboração de aulas que envolvem o uso 

dos mesmos; 2) o de mediadora das discussões que ocorrem dentro de sala de 

aula, procurando sempre manter o enfoque central do texto em destaque, fazendo 

apontamentos sobre determinadas falas e propondo questionamentos à respeito das 

opiniões do autor e dos próprios estudantes, de modo a instigá-los a justificar seus 

pontos de vistas. 

Desse modo, a professora busca desenvolver nos alunos habilidades 

associadas ao pensamento crítico e reflexivo a partir da leitura e discussão dos 

textos, e também habilidades associadas a construção de materiais didáticos, e 

conseqüentemente de como utilizá-los em sala de aula. Em muitos momentos a 

professora, na intenção de mostrar métodos mais eficazes para ensinar ciências, 

promove trocas de experiências entre todos da turma, com o objetivo de por em 

prática na educação básica o que está sendo desenvolvido em aula. E essa troca 

está amparada pela leitura dos textos e pelas montagens dos experimentos. 

A professora Daniela afirma, em sua entrevista, que argumentar é dar 

oportunidade para o aluno falar e construir seu pensamento por meio do diálogo, ou 

seja, o professor deve propiciar espaços onde os alunos sintam-se à vontade para 

exporem suas opiniões uns com os outros a fim de, concomitantemente, construírem 

seus conhecimentos. 
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A professora associa argumentação com diálogo (assim como o professor 

Matias), por meio do qual se dá a construção do conhecimento. Reconhecemos que 

dar a oportunidade do aluno falar e construir o seu pensamento é uma atitude 

didática do professor muito importante para dar condições para uma argumentação. 

Contudo, em momento algum a professora entrevistada associa argumentação com 

contradição. Assim, ela mescla diálogo com argumentação, enquanto o nosso 

referencial teórico diferencia claramente cada uma dessas orientações discursivas. 

Portanto, o marcador contraposição de ideias não foi identificado na fala dessa 

professora e tampouco o marcador justificativas recíprocas, pois a professora não 

explicita que os alunos justifiquem suas opiniões, numa tentativa de que um 

convença o outro de suas ideias.  

Essa análise aponta que não houve a presença dos marcadores 

“contraposição de ideias” e “justificativas recíprocas”. 

 

7) Professor Anderson 

O Professor Anderson leciona duas disciplinas: Termodinâmica, que é 

ministrada tanto para o curso de Licenciatura em Física quanto para o curso de 

Bacharelado em Física; e Atividades para o Ensino de Física, que é ministrada 

somente para o curso de Licenciatura em Física. Na disciplina Termodinâmica dá 

aulas expositivas sobre o conteúdo de termodinâmica. Na disciplina Atividades para 

o Ensino de Física, pede que os alunos façam as atividades propostas em um 

caderno de atividades previamente disponibilizado, para que em aulas seguintes, as 

respostas dos alunos sejam discutidas junto com o professor.  

No primeiro caso (termodinâmica) ele basicamente explica o conteúdo da 

disciplina, propondo perguntas e selecionando respostas dos alunos no intuito de 

obter, de uma maneira geral, as que realmente importam para o encadeamento da 

aula, sem dar importância a algumas respostas consideradas incorretas. Assim, ele 

atua como “lecturer” nesse primeiro caso. No segundo caso, ele é o detentor das 

respostas consideradas corretas. Os alunos vão respondendo as perguntas do 

caderno dizendo suas justificativas, e quando há erros tanto na resposta como na 

justificativa, o professor as corrige. Dependendo da pergunta e de quantos alunos 

divergiram, faz com que argumentem entre si. Nesse momento os alunos debatem 

sobre seus pontos de vista com relação às situações físicas apresentadas nas 

questões, mostrando as justificativas para suas respostas, buscando convencer uns 
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aos outros da resposta considerada correta, baseados nas leis e definições da física. 

O professor intervém quando há uso inadequado de alguma lei ou definição no 

momento da justificativa. Vemos então que o professor tem o papel de corretor de 

respostas e de justificativas. 

 Esse professor afirma, em sua entrevista, que argumentar é a construção de 

raciocínios baseados em evidências, ou seja, construir ideias com base em dados 

ou fatos que possam fortalecer ou mostrar que o raciocínio é correto. 

 A definição apresentada pelo professor não está de acordo com as definições 

de argumentação como contraposição de ideias e como justificativas recíprocas, 

propostas por Vieira & Nascimento (2013), onde está pressuposto que deve haver 

uma interação entre interlocutores que possam expor suas opiniões e justificá-las de 

modo a convencerem uns aos outros. Na verdade, a construção de raciocínios 

baseados em evidências pode ocorrer sem contraposição de ideias e justificativas 

recíprocas, pois uma justificativa para um raciocínio não necessariamente pressupõe 

uma contra-justificativa para um contra-raciocínio. 

 Essa análise aponta que não houve a presença dos marcadores 

“contraposição de ideias” e “justificativas recíprocas”. 

  

Síntese  

O quadro a seguir resume a análise dos marcadores nas falas de cada professor. 

 

Professor 

Presença 
explícita do 
marcador 

“contraposição 
de ideias” 

Presença 
implícita do 
marcador 

“contraposição 
de ideias” 

Presença 
explícita do 
marcador 

“justificativas 
recíprocas” 

Presença 
implícita do 
marcador 

“justificativas 
recíprocas” 

Roberto Não Sim Não Não 

Maria Não Não Não Não 

Matias Sim Não Não Não 

Felipe Sim Não Não Não 

Rafael Não Sim Não Sim 

Daniela Não Não Não Não 

Anderson Não Não Não Não 
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CAPÍTULO 6 – Conclusões 

 A argumentação estabelecida em sala de aula tem grande potencial para 

dialogar com outras disciplinas. Em especial na física, ela pode ser inserida em 

métodos de ensino, a fim de enriquecer discussões e promover o desenvolvimento 

de habilidades e capacidades que são decisivas na formação de um cidadão, como 

capacidades de compartilhar informações, pesquisar, analisar, refletir e solucionar 

problemas individualmente e coletivamente, e uma das mais importantes, a 

capacidade de tomadas conscientes de decisões (Vieira & Nascimento, 2013). 

 Nessa perspectiva, o professor da educação básica tem um papel 

fundamental nesse processo, pois é nessa etapa que o estudante forma o seu 

caráter e desenvolve características que influenciarão o rumo de sua vida. 

Defendemos aqui que o professor deve sempre prezar pela educação de qualidade 

de seus alunos, porém são muitas as inconsistências. Isso ocorre por vários motivos, 

inclusive aqueles ligados a falta de conhecimento no que diz respeito às orientações 

discursivas: o que significam, qual a diferença entre argumentação e explicação, o 

que é um diálogo, entre outros aspectos. 

 Vieira e Nascimento (2013) Reconhecem que a argumentação como 

orientação discursiva pode ser uma grande aliada a outros tipos de abordagens 

como, Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS), Questões Sócio-Científicas (QSC), e 

Ensino por Investigação. Concordo com os autores e reconheço que a 

argumentação pode enriquecer as falas e pensamento dos estudantes com 

sequências mais bem elaboradas de opiniões, justificativas, contra-opiniões e 

contra-justificativas. 

A partir das análises apresentadas, contribuímos neste trabalho para a 

problematização das visões de professores formadores sobre argumentação. Dessa 

maneira, pudemos desvelar um dos aspectos da formação que contribui para que 

licenciandos e professores da educação básica tenham uma postura fechada quanto 

à argumentação em salas de aula de ciências.  

Salientamos que este trabalho não pretendeu trazer de forma definitiva e 

detalhada as visões sobre argumentação dos professores formadores entrevistados. 

O que mostramos é que as falas desses professores carecem do aspecto 

contraditório da argumentação. Além disso, o marcador “Justificações recíprocas” 

também foi um aspecto silenciado nas falas dos professores. Contudo, mesmo 
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frente a esses resultados, os professores demonstraram compreender outros 

aspectos da argumentação, como a construção de raciocínios baseados em 

evidência, a interação, a disposição em ouvir e participar, o convencimento – que 

não foram analisadas neste trabalho. 

Em conclusão, a argumentação na educação em ciências ainda é uma 

situação problemática, mesmo sendo abertamente reconhecida pela pesquisa da 

área e pelos documentos oficiais como uma prática urgente para educação do 

século XXI. Assim, é necessário avançar com a pesquisa sobre a argumentação, 

visando consolidá-la na rotina escolar. 
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ANEXO 

Tabela para a pergunta: “O que você entende por argumentação?” 

Professor Narrativas das interações discursivas Síntese 

Roberto 

Diz que: “Não entendo muita coisa não.”, e que o ensino 

não seria simplesmente apresentar um conteúdo, ou 

falando de modo grosseiro, “impor” um conteúdo. A idéia 

seria apresentar e discutir, para construir uma idéia em 

termos da argumentação. 

Para esse professor 

argumentar é apresentar e 

discutir um determinado 

tema em sala de aula. 

Maria 

Afirma que argumentar (sob senso comum) é quando 

estabelece-se um diálogo em que vai explicar o que ela 

pensa sobre algo e vai justificar o seu pensamento, e 

esse é o processo de argumentar (“aí eu estou 

argumentando”) e nesse processo ela afirma que se dá 

razões e justificativas para explicar algum fenômeno. 

Afirma que vai justificar o seu posicionamento mediante 

uma argumentação. A professora diz que pode ouvir 

outras argumentações e se for o caso de consenso ela 

pode ceder em alguns pontos e o outro pode ceder 

também. A professora afirma que essa noção de diálogo 

para a argumentação é fundamental. Ela traz exemplo “o 

corpo caindo para baixo”, em que ela afirma que “o corpo 

cai para baixo, porque cai para baixo, ponto, então vou 

explicar porque ele cai para baixo, não pode cair para 

cima”.  Ela diz que ela vai ter a sua argumentação para 

explicar alguma coisa. Diz que pode justificar mesmo sem 

haver uma perspectiva conclusiva, como no caso do 

aborto e na pena de morte, então nesse caso vai 

argumentar sob quais princípios ela se baseia para 

justificar o seu posicionamento, e isso, a professora 

afirma que esse é o processo de argumentar. 

Para essa professora 

argumentar é explicar um 

determinado ponto de 

vista e justificá-lo, por 

meio de dialogo. 
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Matias 

A argumentação é um processo onde coloca-se dois 

sujeitos em diálogo, e para que haja um diálogo, uma 

contra-posição de idéias, é necessário minimamente que 

uma pessoa esteja disposta a ouvir a outra, para isso 

deve haver no mínimo um empoderamento de uma das 

vozes, um tem que respeitar o outro como produtor de 

uma fala que vale a pena ser ouvida. Dá um exemplo, 

dizendo que um professor deve manter uma postura 

dialógica, procurando ouvir o estudante, pois só assim é 

possível estabelecer um diálogo com ele, e esse diálogo 

é fundamental para o desenvolvimento do processo de 

argumentação. Porém não é só pelo fato de se ter uma 

postura dialógica que se consegue estabelecer uma 

argumentação. É necessário também, que o tema do 

diálogo crie espaços para haja contra-posição de idéias, 

para que um sujeito argumente a favor, e o outro, contra, 

de modo que um debate se desenvolva. Conclui que 

essas são as condições para se produzir processos 

argumentativos em sala de aula. 

Para esse professor 

argumentar é estabelecer 

um diálogo onde há 

contraposição de idéias. 

Daniela 

A professora diz que a argumentação na sala de aula é o 

professor dar oportunidades do aluno falar, de construir o 

pensamento dele, de construir suas ideias. E isso se dá 

no dialogo em sala de aula, em que o aluno tem a 

oportunidade de falar. 

Para esse professor 

argumentar é dar 

oportunidade para o aluno 

falar e construir seu 

pensamento, por meio do 

diálogo. 

Felipe 

Afirma que argumentação é você dar argumentos. Em 

geral isso acontece quando está se tentando defender um 

ponto de vista ou alguma linha de raciocínio, se tentando 

convencer alguma pessoa do seu ponto de vista ou que o 

ponto de vista dela está errado. E pra isso é preciso 

trazer alguns fatos. Os argumentos são os fatos ou linhas 

de raciocínios e a argumentação é a idéia de concatenar 

e organizar esses argumentos de maneira que você seja 

claro e consiga convencer a pessoa ou mostrar a idéia 

que se quer passar. 

Para esse professor 

argumentar é defender um 

ponto de vista com base 

em fatos ou linhas de 

raciocínio (argumentos) 

visando o convencimento. 
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Rafael 

Para ele, argumentação é um debate crítico, onde as 

pessoas colocam seus pontos de vista, não no sentido de 

impor sua opinião, mas no sentido de entender melhor 

sobre determinado assunto. Acredita que argumentar é 

fundamental. 

Para esse professor 

argumentar é um debate 

crítico sobre um assunto, 

em que as pessoas 

expõem um determinado 

ponto de vista para que, 

possam entender melhor o 

assunto. 

Anderson 
O professor afirma que argumentar é a construção de 
raciocínios baseados em evidências. 

Para esse professor 

argumentar é construir 

ideias com base em dados 

ou fatos que possam 

fortalecer ou mostrar que o 

raciocínio é correto. 

 

 

 

 

 


