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I set my sail 

Fly, the wind will take me 

Back to my home, 

Sweet Home 

 

Lie on my back 

Clouds are making way for me 

I'm coming home 

Sweet home 

 

I see your star, 

You left it burning for me. 

Mother, I'm here 

 

Eyes Open wide 

Feel your Heart and it's glowing 

I'm welcome home 

Sweet Home 

 

I take your hand 

Now you'll never be lonely 

Not when I'm home 

Sweet Home 

 

I see your star, 

You left it burning for me, 

Mother, I'm here. 

 

 

 

Bastion Soundtrack - Mother, I'm Here (Zulf's Theme) 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

Na atualidade tem-se a preocupação em uma aprendizagem dinâmica, atualizada, interessante 

e efetiva. A capacidade de compreender e formular argumentos científicos para fenômenos é 

fundamental para a construção do conhecimento em sala de aula.  Estendendo esta ideia, 

podemos considerar o ensino de ciências como um processo de alfabetização cientifica que 

busca formar cidadãos capazes de exercer a crítica cientifica sobre as atividades sociais. 

Mediante a isso, o presente trabalho visa desenvolver a criticidade, proporcionar uma maior 

participação do aluno, motivar o aprendizado e a abstração disciplina de Ciências.  A proposta 

visa aplicar a técnica do ensino por argumentação para alunos do 9º Ano do Ensino 

Fundamental, na E.E.E.F.M. Candido Portinari, na cidade de Rolim de Moura. O tema 

escolhido foi sobre os modelos atômicos, os conceitos que estruturam a sua dinâmica e 

estrutura. Considerando que o assunto é abstrato para os alunos, buscou-se estimular a 

observação destes para o contexto de que a ciência é uma construção dinâmica, onde a 

argumentação dos cientistas é fundamental para a consolidação de uma ideia. Destacamos a 

oportunidade da prática da linguagem, em detrimento a somente audição de aulas explanativas, 

para consolidação da aprendizagem. Foram desenvolvidas e aplicadas quatro metodologias as 

quais priorizavam a argumentação como uma ferramenta para o processo de ensino-

aprendizagem. Essas metodologias foram nomeadas como debate simples, debate entre grupos 

com perguntas, defesa de seminários e debate temático com análise e crítica. Onde a primeira 

metodologia consiste em grupos debaterem sobre um tema em comum, a segunda com grupos 

que fazem perguntas entre si sobre temas os quais foram lhe dados, a terceira metodologia é 

focada na apresentação tradicional de seminários acrescendo a discussão de debate com o 

professor sobre o tema apresentado e o último tema está relacionado com a apresentação dos 

modelos atômicos por grupos perante a sala, porém há a existência um grupo que irá questioná-

lo e realizar debates sobre o tema e um terceiro grupo o qual irá analisar o debate realizado e 

expor uma crítica sobre o assunto. A argumentação dos educandos foi analisada segundo o 

método de Toulmin o qual estrutura o argumento em etapas denominadas dados (D), 

justificativas ou garantias (W), qualificador modal (Q), apoio (B), refutação (R) e conclusão ou 

alegação (C), sendo que cada uma delas é responsável por um componente importante para o 

entendimento do argumento. Observou-se que ao conseguirem elaborarem argumentos e 

exercer questionamentos sobre os modelos atômicos ao longo dos debates, os educandos 

conseguiram ter uma melhora na abstração dos modelos atômicos, entendimento da sua 

dinâmica e compreensão das suas regiões e partículas subatômicas. O trabalho culminou na 

elaboração de um produto didático que consiste na reunião dessas metodologias em uma 

cartilha a qual procura descrever maneira pela qual ocorre a aplicação do conteúdo e sugestão 

de formas para avaliar os alunos em forma de um plano de aula. 

 

 

Palavras – Chave: Argumentação. Toulmin. Modelos Atômicos. Ensino Fundamental. 

Ensino de Física. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

At the present time there is the concern in a dynamic, updated, interesting and effective learning. 

The ability to understand and formulate scientific arguments to phenomena is fundamental for 

the construction of knowledge in the classroom. Extending this idea, we can consider science 

teaching as a scientific literacy process that seeks to form citizens capable of exercising the 

scientific critique of the social activities. Upon this, the present work aims to develop critical, 

provide greater student participation, motivate learning and discipline abstraction of Sciences. 

The proposal aims to apply the methodology of teaching by arguments for students in 9th year 

of primary school, in E.E.E.F.M. Candido Portinari, in the town of Rolim de Moura. The chosen 

theme was about the atomic models, concepts that structure the dynamics and structure. 

Whereas the subject is abstract to students, it tried to stimulate the observation of these to the 

context that science is a dynamic building, where the arguments of scientists is fundamental to 

the consolidation of an idea. We highlight the opportunity to practice the language, rather than 

to only hearing explaning lessons, learning to consolidation. Four techniques were developed 

and applied which prioritized the argument as a tool for teaching-learning process. These 

methodologies have been appointed as simple debate, thematic debate in groups with questions, 

seminars defenses and thematic debate with critical and analysis. Where the first methodology 

consists of debate on a common theme, the second with groups who question each other about 

themes were given to then, the third methodology is focused on traditional presentation 

seminars adding discussing discussion with the teacher about the topic presented and the last 

topic is related to the presentation of atomic models by groups before the class, however there 

is the existence of a group who will question him and hold discussions on the subject and a 

third group which will examine the debate and expose a critical on the subject. The argument 

of the students was analyzed according to the Toulmin method which structure the argument in 

stages called data (D), justifications and assurances (W), modal qualifier (Q), support (B), 

rebuttal (R) and conclusion or allegation (C), and each is responsible for an important 

component for understanding the argument. It was observed that to attain develop arguments 

and exercise questions about atomic models throughout the discussions, the students were able 

to have an improvement in the abstraction of atomic models, understanding of its dynamics and 

understanding their regional and sub-atomic particles. The task culminated in the development 

of an educational product that consists in collection of these methodologies in a booklet which 

seeks to describe the manner in which occurs the application content and suggest ways to 

evaluate students in the form of a lesson plan. 

 

 

Keywords: Argumentation. Toulmin. Atomic models. Elementary School. Physics Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Na educação, é comum que os profissionais da área, tenham opiniões distintas sobre o 

ato de educar; de como ocorre a aprendizagem ou como deverá ser o processo ensino-

aprendizagem. Ao contrário do que parece, a discussão sobre o ato de aprender não é recente, 

pois a mesma acompanha a humanidade desde os tempos primórdios, sendo sempre discutida 

e passível de mudanças e transformações.  

A partir disso, surgem diversas teorias que procuram entender, como esse processo 

ocorre dentro da mente humana e em que local o conhecimento se estabelece dentro de nosso 

cérebro, sendo isso relacionado diretamente com o processo ensino-aprendizagem. Esse ato de 

aprender, poderá ocorrer em diversos lugares do cotidiano, como em uma conversa entre 

amigos ou em uma viagem, pois ao longo da vida, uma pessoa adquire e acumula vários 

conhecimentos que vão além do processo formal e científico, transmitido dentro das escolas e 

academias.   

Todo o aprendizado que uma pessoa tem ao longo de sua trajetória não deixará de ser 

uma aprendizagem. Contudo, a maneira com que se estabelece o conceito de ensino-

aprendizagem do conhecimento formal, ainda se trata de um desafio, pois há dúvidas sobre qual 

a melhor forma metodológica utilizada em sala de aula, se seriam as mais tradicionais ou as 

mais inovadoras. 

Em uma aula tradicional, onde o conteúdo é apenas exposto pelo professor, em alguns 

casos o aluno pode limitar-se em reproduzir os conteúdos em suas anotações, aprendendo com 

a finalidade de obter uma nota final, sem interesse pelo que está estudando. Porém, técnicas que 

fogem ao conceito tradicional, podem despertar o interesse do aluno pela aprendizagem, devido 

a sua abordagem diferente. 

Atualmente há várias técnicas que são discutidas, procurando tornar dinâmica e 

significativa a aprendizagem dos alunos.  Vivenciamos e observamos um mundo cada dia mais 

inovador, competitivo e moderno. E consequentemente estas mudanças são refletidas também 

no ensino de ciências e da Física.  

É consenso de que frequentemente as aulas de ciências atualmente se distanciam do 

fazer científico, do que é a Ciência na sua realidade. Os conteúdos são expostos de maneira 

inflexível, imutável, sendo seus postulados, entendidos como verdades absolutas, que foram 

concebidas já prontas e sendo estes conhecimentos inquestionáveis.  
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Esse cenário entra em contrassenso com a história do fazer científico e do que é a 

Ciência propriamente dita, onde as teorias e postulados científicos, sempre foram passíveis de 

discussões, criticas, provações, intensos debates, que sempre priorizavam entender e expor toda 

a nova descoberta ao máximo de situações, comprovando e entendendo a amplitude de suas 

aplicações, além do fato, de várias teorias que foram verdades no passado, já não são mais 

aceitas no presente. Algumas das teorias de hoje, poderão futuramente não serem mais 

utilizadas, caso venha a surgir uma nova teoria que explique melhor determinado fenômeno. 

Mediante a esta situação, o presente trabalho relata a experiência no uso da metodologia 

da argumentação na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental. Os debates e discussões 

são uma oportunidade para que os alunos compreendam como é feita a Ciência, percebendo o 

dinamismo, o conflito e que a mesma não é simplesmente um conjunto de regras, leis e 

postulados presentes em livros didáticos, mas que está em constante atualização. 

Para tanto, foram pensadas técnicas, que proporcionem na sala de aula um ambiente de 

diálogo e conflito de ideias. Logo a argumentação, usada como base para a formulação de 

técnicas, mostrou-se eficaz, pois um debate cientifico é fomentado pelo conflito de argumentos 

que se alinham ou se anulam, visando chegar a uma conclusão.  

Como base para elaborar e desenvolver as atividades, foi utilizado o método de Toulmin, 

onde o seu layout permite o entendimento do que é um argumento e de como ele se organiza. e 

o suporte teórico para interpretar o processo ensino-aprendizagem são os pressupostos da 

Aprendizagem Significativa.  

O conteúdo programático definido para aplicação desta proposta foi Modelos Atômicos, 

devido a sua relevância para a ciência, além de ser um conteúdo de preparo para ingresso aos 

estudos da Física no Ensino Médio e também um assunto que possibilitou muitas discussões. 

O entendimento do átomo é, e sempre foi, um desafio e fascínio dentro da comunidade 

cientifica. Compreender como se comporta e como é a estrutura fundamental que forma a 

matéria, possui uma importância relevante para todos os ramos da ciência. Sendo que, ao longo 

de toda a história da humanidade, procurou-se compreender como a matéria era formada. 

Desde os filósofos gregos, que defendiam duas ideias antagônicas, uma de que a matéria 

era formada por uma porção dos quatro elementos, e a de que ela era formada por pequenas 

estruturas pontuais indivisíveis, até chegarmos no modelo atômico elaborado por Rutherford, 

dos postulados de Bohr sobre os elétrons, o entendimento do que é o átomo tornou-se 

fundamental, para a compreensão não só da matéria, mas do que é o mundo ao nosso redor e a 

vida também.  
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As técnicas presentes neste trabalho, visam abordar diversas formas de debate, como os 

baseados em perguntas e respostas, onde as respostas são objeto para discussão e aqueles onde 

é discutida uma ideia que será criticada e defendida com argumentos. Essas técnicas, foram 

aplicadas no 9º ano do Ensino Fundamental, onde são trabalhados a introdução à Química e a 

Física; sendo a primeira vez que os educandos estudam essas disciplinas e aprendem sobre os 

Modelos Atômico.  

Para aproximar o aluno do fazer cientifico, o trabalho objetiva despertar a criticidade na 

mente do educando, permitindo compreender, que o conhecimento é passível de indagações e 

discussão. Além de dar a oportunidade de uma maior participação e interação do aluno, gerando 

um momento em que ele possa expressar a sua opinião e o que aprendeu, com suas próprias 

palavras. Com isso, pretende motivá-lo a aprender Ciências e Física, através da discussão, 

permitindo assim que, através dos seus argumentos, ele possa demonstrar que atingiu a 

abstração necessária, para compreensão dos conteúdos aplicados em sala de aula.  

A presente dissertação está dívida em capítulos: No capítulo 2, foi realizada uma revisão 

bibliográfica das teorias de aprendizagem, relacionados ao cognitivismo, tendo destaque para a 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Encontra-se abordado neste capítulo, como a 

argumentação é aplicada na educação, destacando o método de Toulmin.  

O terceiro capítulo, concentra-se em descrever o conteúdo de Física abordado pelo 

trabalho, descrevendo a concepção de matéria pelos filósofos gregos e como ocorreu a 

elaboração do modelo atômico de Dalton, os caminhos que levaram a compreensão do átomo 

de Thomson, o entendimento do modelo de Rutherford através do seu experimento e da 

influência dos postulados de Bohr no mesmo.  

O capítulo 4, foi destinado a descrição da aplicação do produto, onde encontra-se o 

desenvolvimento de cada uma das quatro metodologias que compõe este trabalho e da 

elaboração do produto educacional. O capitulo 5, aborda um relatório sobre a experiência da 

aplicação do produto em sala de aula e os resultados obtidos ao longo do processo. O capítulo 

final contém as conclusões obtidas e comentários sobre o desenvolvimento do trabalho. 
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2. COGNITIVISMO E ARGUMENTAÇÃO 

 

 

O presente capítulo, aborda uma definição do cognitivismo, enquanto linha de 

pensamento para a interpretação da aprendizagem e uma descrição breve sobre algumas de suas 

principais teorias, destacando a Aprendizagem Significativa de David Ausubel, que é a definida 

para conduzir este trabalho. O texto aborda definições e conceitos sobre a argumentação, um 

breve histórico de como foi tratada em ambiente escolar e como é vista na atualidade. Ao final 

da parte sobre argumentação, há uma abordagem sobre como Toulmin estrutura o argumento 

em seu layout e como são definidas desse argumento 

 

 

2.1. COGNITIVISMO 

 

 

Dentre as várias linhas de pensamento, que se preocupam em entender o mecanismo 

pelo qual a aprendizagem ocorre, temos o cognitivismo. Ela possui suas teorias baseadas no 

processo de cognição, em que a pessoa atribui significados à realidade na qual se encontra 

inserida, preocupando-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento, uso 

da informação envolvida na cognição, procurando regularidades nesse processo mental 

(OSTERMANN e CAVALCANTI, 2010).  

Em relação a aprendizagem, notamos que as pessoas dispõem de diferentes dinâmicas, 

apresentando variações contextuais e diferentes possibilidades de constituição da subjetividade, 

de compreensão do mundo ao seu redor (ALECRIM, 2010). Esses fatos nos mostram a 

pluralidade existente nas formas com que as pessoas interiorizam o conhecimento, porém a 

maneira com que a mente procura estrutura-lo e aprende-lo, é o que o cognitivismo procura 

explicar. Dos seus principais pensadores podemos destacar: Jerome Bruner, Jean Piaget e David 

Paul Ausubel, sendo eles responsáveis pelas teorias da Aprendizagem por descoberta, 

Construtivismo e Aprendizagem Significativa, respectivamente. Para o ultimo autor, 

abordaremos em um tópico à parte devido a relevância que demonstrou para o presente trabalho. 

Jerome Bruner, foi um psicólogo estadunidense, que desenvolveu a Teoria 

Aprendizagem por Descoberta, que baseia -se nos conteúdos percebidos pelo educando em 

termos de problemas, relações e lacunas, as quais deverão ser preenchidas a fim de que a 

aprendizagem seja considerada significativa e relevante para o mesmo. Logo, a ambientação 
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para a aprendizagem por descoberta deve proporcionar alternativas, que resultem no 

aparecimento de relações e similaridades, deparando o aluno com problemas a serem 

resolvidos. Isso equipara a descoberta de um princípio ou de uma relação pelo aprendiz, idêntica 

à descoberta que um cientista faz em seu laboratório (BRUNER, 1960; OSTERMANN E 

CAVALCANTI, 2010; COSTA, 2011). Seguindo a linha de seu pensamento, os educadores 

têm por tarefa a função de promover uma aprendizagem por descoberta, por meio de atividades 

exploratórias realizadas pelos alunos, cabendo ao professor, a responsabilidade de lançar 

perguntas que despertem a curiosidade, mantenha o interesse, provoquem e desenvolvam o 

pensamento dos educandos em questão. (BRUNER, 1960; VASCONCELOS et. al., 2003).   

Quando voltado para o contexto escolar, procurou ainda verificar a influência que a 

cultura causa na aprendizagem escolar ou o papel capacitador desta no desenvolvimento mental, 

através de indagações que remetem e relacionam a essas questões (CORREIA, 2003).  

Jean Piaget (1896 – 1980), nasceu em Neuchâtel, estudou inicialmente biologia, na 

Suíça, e posteriormente se dedicou à área de Psicologia, Epistemologia e Educação. Foi 

professor de psicologia na Universidade de Genebra de 1929 a 1954. Ficou conhecido 

principalmente por organizar o desenvolvimento cognitivo em uma série de estágios ao longo 

do desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Ao abordarmos a teoria desenvolvida por Piaget, observamos o fato de que ela não se 

trata de uma teoria de aprendizagem em si, mas sim de uma teoria que aborda o 

desenvolvimento mental do ser humano. Foi considerada inovadora por buscar integrar duas 

tendências teóricas antagônicas: o objetivismo e o subjetivismo e pelo rigor cientifico com o 

qual foi elaborada.  

Ele estabeleceu quatro períodos gerais de desenvolvimento cognitivo: sensório-motor 

(de 0 a 2 anos), pré-operacional ou Inteligência simbólica (de 2 a 8 anos), operacional-concreto 

(7 a 12 anos) e operacional-formal (a partir dos 12 anos), sendo que as etapas cronológicas 

podem variar de pessoa para pessoa entre seu início e final, contudo acontecem nessa mesma 

ordem (PIAGET, 1970; OSTERMANN e CAVALCANTI, 2010; FERRACIOLI, 2001).  

Ao entendermos o funcionamento de cada uma dessas fases, notamos que a primeira 

delas é baseada no momento que que a criança procura coordenar e integrar as informações que 

recebe pelos sentidos, limitando-se ao real, assim ela elabora um conjunto de esquemas de 

assimilação que serão a base para a construção das futuras estruturas decorrentes do 

desenvolvimento ulterior, na fase pré-operacional (FERRACIOLI, 2001). A fase pré-

operacional, corresponde ao período das representações, tendo como primeira a linguagem; a 

das operações concretas e a operatória formal (PIAGET, 1970; COGO, 2006), não somente é 
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um período de transição, mas também preparatório, no sentido de construir os recursos que lhe 

possibilitarão realizar ações mentais (operações reversíveis), operar com símbolos, com valor 

de coisas (PIAGET, 1970; CAMPOS et. al., 2007).  

Ao longo do período operacional-concreto, observa-se o início das operações lógicas, 

marcadas pela presença de um pensamento reversível, ou seja, nessa fase a pessoa pode realizar 

operações contrárias (PIAGET, 1970; GARCIA, 2010). Contudo se refere aos primórdios da 

lógica, pois a criança faz uso da capacidade de realizar operações reversíveis apenas em cima 

de objetos que ela tenha condições de manipular, de situações que ela possa vivenciar ou de 

lembrar a vivencia, ainda não existe, por assim dizer, a abstração (DE PÁDUA, 2009).  

Já o operacional-formal, possui como sua característica marcante da estrutura, antecipar 

o possível em relação ao real, ficando este reduzido a um possível que se concretizou (PIAGET, 

1970; PASCUAL, 1999). Entretanto ao defini-lo de forma mais detalhada, dizemos que é o 

momento quando a criança se familiariza com as operações formais, que aparecem através de 

uma generalização progressiva a partir das precedentes e possuindo como principal 

característica o fato de poder realizar tais operações sobre hipóteses e não somente sobre 

objetos, ou seja, de agora em diante, a criança poderá versar sobre enunciados verbais e 

proposições (DE PÁDUA, 2009).  

A fundamentação da teoria de Jean Piaget, é elaborada através de três conceitos: 

esquemas, o qual é uma estrutura mental que organiza a atividade humana, tanto para a ação 

quanto para a atividade intelectual; assimilação, que procura assinalar o mundo exterior às 

estruturas já constituídas; e a acomodação, que procura reajustar os esquemas em função das 

transformações ocorridas (PIAGET, 1970; ALECRIM, 2010).  

Observamos que o processo de construção do conhecimento, chega a confundir-se com 

o próprio processo de constituição de desenvolvimento da pessoa, ao longo da sua formação 

enquanto criança e adolescente, sendo que ele se define como tal à partir do momento em que 

se constitui junto com o objeto do conhecimento, que não é apenas, nem necessariamente, físico 

A teoria de Jean Piaget não foi pensada do ponto de vista da educação, mas sim com visão 

psicológica, descrevendo como o processo de aprendizagem acontece dentro da mente do ser 

humano e pelos passos que ela percorre até se fundamentar, conclui-se que ele inspirou um 

modelo de aprendizagem, que contribuiu para que o construtivismo, tenha uma posição 

privilegiada no ambiente escolar (SANCHIS E MAHFOUD, 2010). 
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2.1.1. David  Ausubel e a Aprendizagem Significativa 

 

 

David Paul Ausubel (1918-2008), nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, 

graduou-se em Psicologia tendo se destacado nas áreas de psicologia do desenvolvimento, 

psicologia educacional, psicopatologia e desenvolvimento do ego. Trabalhou ativamente, 

aposentando-se apenas aos 75 anos (em 1994), ainda que se mantivesse produtivo, pensando e 

escrevendo até a sua morte (AUSUBEL, 2015), sendo uma de suas contribuições para o cenário 

da educação, a elaboração do conceito da Aprendizagem Significativa. Esta teoria tem sua 

primeira apresentação na década de 60, em um cenário educacional onde as ideias behavioristas 

predominavam 

O behaviorismo corresponde ao conjunto das teorias psicológicas, que define o 

comportamento como o mais adequado objeto de estudo da Psicologia, tem como parâmetro 

analítico, a relação entre estímulos e respostas. No behaviorismo clássico acreditava-se na 

predominância da influência do meio sobre o sujeito; o que os estudantes sabiam não era 

considerado e entendia-se que só aprenderiam se fossem ensinados por alguém (FERNANDES, 

2011).  

As ideias defendidas por Ausubel, conflitavam com essa linha de pensamento, pois sua 

teoria baseia-se em um conceito central que é o de aprendizagem significativa, a qual pode ser 

descrita como, um processo através do qual uma nova informação se relaciona de maneira não 

arbitrária e substantiva a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Neste 

processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual 

Ausubel chama de "subsunçor", existente na estrutura cognitiva de quem aprende. 

(OSTERMANN e CAVALCANTI, 2010).  

 

 A relação não arbitraria do novo conhecimento adquirido, é definida por Moreira (2011) 

como, 

 

 

Material potencialmente significativo se relaciona de maneira não-arbitrária com o 

conhecimento já existente na estrutura cognitiva do aprendiz. Ou seja, o 

relacionamento não é com qualquer aspecto da estrutura cognitiva, mas sim com 

conhecimentos especificamente relevantes (Pág. 26). 

 

O aspecto substantivo do conhecimento, é compreendido através do 
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Que é incorporado à estrutura cognitiva é a substância do novo conhecimento, das 

novas ideias, não as palavras precisas usadas para expressá-las. O mesmo conceito ou 

a mesma proposição podem ser expressos de diferentes maneiras, através de distintos 

signos ou grupos de signos, equivalentes em termos de significados. Assim, uma 

aprendizagem significativa não pode depender do uso exclusivo de determinados 

signos em particular (MOREIRA, 2011, pág. 26) 

 

O armazenamento de informações no cérebro humano é realizado de uma forma 

altamente organizada, se estabelece uma hierarquia conceitual onde os elementos mais 

específicos de conhecimento se ligam (e são assimilados) a conceitos mais gerais, logo, mais 

inclusivos. (AUSUBEL, 1963; AUSUBEL et. al., 1968; MOREIRA, 1979). A Aprendizagem 

Significativa, foi um conceito introduzido de forma conflitante em sua época, contudo foi 

elucidado à partir do ponto de vista da educação e não somente da psicologia como foram 

muitas teorias da época, inclusive o próprio construtivismo elaborado por Jean Piaget. 

A Aprendizagem Significa é estruturada a partir de duas premissas que descrevem como 

o conhecimento se estabelece na mente de uma pessoa e, por consequência, como se dá a 

aprendizagem: a Aprendizagem Significativa e Aprendizagem Memorística, ou Mecânica, 

ocorrendo elas em situações e momentos diferentes (ALECRIM, 2010; RODRIGUES, 2012).  

Para que a aprendizagem significativa aconteça,  

 

 

São necessárias duas condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma 

disposição para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e 

literalmente, então a aprendizagem será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a 

ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica 

e psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente da natureza 

do conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. 

Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si 

próprio. (PELIZZARI et. al.,2002, pág. 38).  

 

Desse modo é possível que possamos ter uma aprendizagem significativa em uma sala 

de aula convencional, desde que o aluno esteja predisposto a aprender e consiga estabelecer 

essas conexões (TAVARES, 2004).  

Ao definir Aprendizagem Memorística, em inglês, rote learning, refere-se ao tipo de 

processo que, se delimita a uma forma mecânica, repetitiva e pouco provável de se estabelecer 

uma relação entre conteúdos novo com os antigos. Nessa situação, há pouca ou nenhuma 

associação a conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, isso resulta em um 

armazenamento arbitrário da informação, logo não permite uma interação entre a nova 

informação e aquela já estabelecida na mente do aprendiz, o que pode gerar um conhecimento 

distribuído aleatoriamente na estrutura cognitiva sem ligar-se a subsunçores específicos. 
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(AUSUBEL et. al., 1968; RODRIGUES, 2012; MOREIRA, 1979). Há um esforço menor 

necessário para esse tipo de aprendizagem, daí ser tão utilizado quando os alunos se preparam 

para exames escolares (TAVARES, 2007).  

Contudo, não há uma dicotomia existente entre a Aprendizagem Significativa e 

Aprendizagem Memorística, elas são tratadas como um continum, de forma semelhante quando 

comparamos aprendizagem por descoberta e por recepção (AUSUBEL et. al., 1968; 

MOREIRA, 1979). Logo, a Aprendizagem Significativa se estende além dos conteúdos 

presentes em sala de aula, ela estabelece conexões do que foi ministrado em classe com algo 

próximo da realidade do educando para que o mesmo consiga sedimentar a nova aprendizagem 

em sua mente, tornando assim mais fluida a seleção dos conteúdos que lhe são relevantes. Em 

outra via temos o que se classifica como Aprendizagem Memorística, onde o aluno passa por 

um processo de decorar o texto escolar, normalmente com finalidades temporárias como 

avaliações e posteriormente esses conteúdos acabam perdendo-se. Porém, mesmo apresentando 

conceitos diferentes, elas estabelecem um processo, onde, na falta de subsunçores, a 

Aprendizagem Memorística pode gerá-los, permitindo assim que ocorra a Aprendizagem 

Significativa. 

Um conceito amplamente utilizado dentro da Aprendizagem Significativa é o de 

subsunçor, sendo componente muito importante dentro da teoria. Ele deriva da palavra inglesa 

“subsumer”, sendo o termo subsunçor uma tradução livre para a língua portuguesa 

(PELIZZARI et. al.,2002). Ausubel define esse termo, dizendo que ele atua como uma “âncora” 

para a interpretação e incorporação de novos conceitos na mente do aluno, logo esta ancoragem 

a conhecimentos anteriores dá sentido à nova informação, definindo assim o que Ausubel 

chama de Aprendizagem Significativa. A cada assimilação o subsunçor modifica-se, tornando-

se mais amplo e apto à novas assimilações. Este processo envolve a interação da nova 

informação com a estrutura de conhecimento específica (AUSUBEL et. al., 1968; MOREIRA, 

1979; CARDOSO E COLINVAUX, 2000; SANTOS E TÉRAN,2011).  

Contudo, uma das questões que pode -se levantar é a ausência de subsunções e com isso 

ser necessário utilizar a aprendizagem mecânica para o entendimento desses conceitos, até que 

existam conhecimentos da nova área que sirvam de subsunçores para demais informações 

(AUSUBEL et. al., 1968; MOREIRA, 1979; GASTALDO, 2007). Moreira (1979) cita que o 

uso de organizadores avançados poderá levar ao desenvolvimento de novos subsunçores, sendo 

estes definidos como materiais introdutórios apresentados antes do material a ser aprendido, a 

fim de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deverá saber.   
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Desta forma o conteúdo estudado passará a ser aprendido de forma significativa. É 

plausível e viável relacionar o uso de mapas mentais e analogias no tratamento de conteúdo em 

uma realidade de impossibilidades de subsunçores (SANTOS e TÉRAN, 2011). O conceito de 

subsunçor é uma peça fundamental dentro da teoria da Aprendizagem Significativa, haja vista, 

que são neles ancorados novos conhecimentos.  

Outro ponto relevante é o fato do subsunçor não ser imutável, uma vez estabelecido, ele 

poderá expandir-se cada vez que se agrega uma nova assimilação, modificando-se e tornando 

mais significativo para aquele aluno. Com isso é possível observar que a Aprendizagem 

Memorística não apresenta subsunçores. Consequentemente, o conhecimento do aluno não 

recebe a ancoragem citada acima e isso resultará com que esse conhecimento acabe se 

perdendo, pois não estará ligado a algo prévio dentro da mente do educando. 

Ao aplicarmos a referida teoria em aulas práticas, se propõe que o aluno debata sobre 

conteúdos, argumentando sobre o que aprendeu.  O aluno fará uso de seus subsunçores, para 

poder construir o seu argumento e assim, chegando a novas conclusões, enquanto expõe o seu 

ponto de vista. Isso proporcionará a expansão dos subsunçores já existentes, reforçando a sua 

aprendizagem e adquirindo novas “ancoragens” por meio das observações que o educando irá 

realizando, enquanto ouve o seu interlocutor e elabora sua própria argumentação. 

 

 

2.2. ARGUMENTAÇÃO 

 

 

Segundo Costa (2008), a argumentação pode ser definida, como algo que se refere ao 

processo de associar componentes relacionados ao conhecimento que o aluno possui e que 

desempenham um papel central na construção de explicações, modelos e teorias. Logo podemos 

perceber que a argumentação, definida dessa forma, poderá ser usada como importante 

ferramenta dentro do processo ensino aprendizagem de ciências, pois a educação científica tem 

a função de ajudar os educandos a se envolverem com as alegações produzidas pelo fazer 

científico. O ensino deverá então dar acesso a formas de argumentar através da promoção de 

atividades realizadas em sala de aula e associar estas a práticas discursivas (DRIVER et. al., 

2000). Seguindo essa lógica, torna-se necessário formar cidadãos responsáveis, que possuam 

capacidade crítica de avaliar e discernir a informação repassada e recebida, que se encontrem 

conscientes do impacto das suas ações e dos outros, que sejam capazes de argumentar de forma 

fundamentada na hora de tomarem decisões (COSTA, 2008).  
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Pode-se dizer também que a argumentação é constituída de um conjunto específico de 

posicionamentos dirigidos, sendo que podem ser expressos em um ou vários enunciados, 

comunicados e interpretados como argumentos ou opiniões. Contudo um enunciado isolado não 

pode constituir um argumento, somente no momento que é inserido em um discurso e 

submetido a determinado contexto (VILLANI e DO NASCIMENTO, 2003).A importância da 

argumentação é percebida a partir do momento em que aprendemos qual é a sua definição. O 

conceito torna-se claro, mediante ao seu uso e aplicabilidade, que é bastante amplo, não só no 

ambiente escolar, como também na vida do próprio educando. 

Na história da humanidade há relatos do uso da argumentação no ensino. Observou-se 

que tanto o diálogo, quanto o exercício da argumentação eram métodos de aprendizagem que 

se faziam presentes entre os gregos clássicos. Os diálogos socráticos relatados por Platão nos 

mostram como um dos mais importantes filósofos gregos lecionava e da condução de seus 

ouvintes às próprias conclusões e ao próprio aprendizado (DIAS e SILVA, 2010). Já no século 

XIX, o currículo escolar inglês e norte-americano eram dominados pelos chamados estudos 

clássicos, os quais eram formados pela matemática e pela gramática, contudo a ciência 

despontava como uma disciplina importante para a formação dos indivíduos. 

O principal argumento para a inclusão do estudo da ciência no currículo era a crença de 

que a ciência se diferenciava do clássico por justamente oferecer uma prática na lógica indutiva 

(RODRIGUES e BORGES, 2008). Em um contexto histórico, o uso da argumentação como 

método de ensino ou a sua presença na educação, não é algo recente, é algo bem fundamentado 

e difundido a milênios, mesmo que tenha sido com enfoques diferentes. 

Quando se fala em argumentação, é fundamental realçar a importância das correlações 

associadas a avaliação científica do argumento e a forma como é feita. Estudando e observando, 

o modo como os argumentos vão sendo construídos e estruturados, percebendo os caminhos 

que vão formando um argumento, consegue-se encontrar bases para que, a partir disso, uma 

discussão possa ser desencadeada em sala de aula e conduzida pelo professor. Ainda é 

considerado que o educador note a necessidade de passos subsequentes durante as discussões, 

para que assim consiga estimular e favorecer a construção de argumentos (SASSERON e 

CARVALHO, 2013). Contudo há grande empecilho quanto ao desenvolvimento de tarefas, que 

proporcionem discussões em sala de aula, pois trata-se da dificuldade que o professor poderá 

encontrar em organizá-las.  

Isto abrange desde a administração gradativa da adaptação dos alunos ao processo de 

ouvir os colegas, até o direcionamento de suas questões para uma sistematização de ideias que 

leve a conclusões, logo, o acompanhamento e a forma do processo é de grande valia para que 
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esse trabalho seja desenvolvido (CAPECCHI, et. al., 2000). Entretanto, não se trata somente de 

levar o professor a ter consciência da necessidade da argumentação, como fator que promova 

nos alunos uma construção de conhecimentos, que lhes tenha mais significado; trata-se ainda 

de permitir ao professor que reconheça a necessidade de passos subsequentes durante as 

discussões e, assim, trabalhar para estimular o aparecimento dos mesmos em cada momento da 

aula (SASSERON e CARVALHO, 2011).  

É importante ressaltar que através da argumentação, os estudantes desenvolvam 

habilidades importantes dentro do processo de construção do conhecimento científico, tais 

como, reconhecimento entre afirmações contraditórias, identificação de evidências e confronto 

de evidências com teorias (CAPECCHI, et. al., 2000).  

Ao argumentar, o aluno entra em contato com um processo para externalização e 

justificação de conhecimentos que ele tem e, ao realizar isso, ele ordena seus conhecimentos de 

maneira lógica para que consiga expô-los de uma maneira que ele imagine que consiga atingir 

o interlocutor, para isso ele invoca e trabalha com uma série de habilidades de forma sequencial 

e simultânea, o que demonstra que a formulação de argumento se estende muito além do texto, 

vai desde o conhecimento prévio adquirido pelo aluno até a estruturação das frases e escolha 

das palavras certas. 

 

 

2.2.1. O ensino por argumentação na atualidade 

 

 

A Ciência nas escolas é retratada, geralmente, a partir de uma "perspectiva positivista" 

como um assunto em que são claras e óbvias as "respostas certas" e onde os dados levam de 

maneira incontroversa a conclusões já esperadas pelo professor (DRIVER, et. al., 2000).  

O conhecimento científico não é resultado de uma acumulação de fatos imutáveis e 

atemporais. É sabido que a ciência progride através de discussão, conflito e argumentação e não 

através de concordância geral e imediata e pronta aceitação. O discurso científico é 

eminentemente argumentativo. Desta forma, o desenvolvimento das competências próprias da 

argumentação constitui um objetivo relevante do ensino/aprendizagem das ciências (COSTA, 

2008). 

Em alguns casos, é possível notar que ao professor ainda se postula como o possuidor 

de conhecimentos específicos e representante de uma tradição intelectual, e demonstra 

empenhar-se em construir razões que não deem margem para que os questionamentos e 
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inferências dos estudantes se ponham à margem de seu cabedal teórico (DIAS e SILVA, 2010). 

Nota-se no cotidiano escolar a presença dessa visão positivista, não só por parte dos educandos, 

mas dos professores de outras áreas também. Isso colabora para uma visão da ciência onde as 

coisas “são porque são”, sem aberturas para debates ou discussões mediante a aplicação e 

veracidade de uma determinada teoria.  

Essa visão incompleta dos fatos afeta inclusive alguns professores das disciplinas 

voltadas para ciência. Contudo, quando o autor acima tece críticas a postura do professor, 

devemos levar em conta a maneira como esse profissional foi formado e quais técnicas, métodos 

e metodologias ele conhece para trabalhar em sala de aula. Muitas vezes não há um preparo, e 

em alguns casos nem interesse, desses profissionais para abordar uma nova metodologia. 

Um dos problemas enfrentados para a aplicação do uso da argumentação em sala de aula 

é a falta de oportunidades para a prática do argumento e a falta de competências pedagógicas 

dos professores na organização de discurso argumentativo dentro do ambiente de aula, que são 

obstáculos significativos para o progresso nesse campo da educação (DRIVER, et. al., 2000). 

Isto provavelmente contribuirá para a falta de oportunidades dos estudantes travarem uma 

discussão sobre as matérias curriculares e posteriormente as enormes dificuldades de 

participarem de uma argumentação científica de qualidade, somado ao fato de que a importância 

do engajamento dos estudantes na metodologia que utilizará, a argumentação é uma tarefa 

bastante complexa de ser conseguida.  

A capacidade de argumentação não surge naturalmente nas pessoas; os estudantes 

necessitam de mergulhar em contextos que lhes permitam praticar suas capacidades 

argumentativas (COSTA, 2008). É possível observar que a aplicação em sala de aula de uma 

metodologia que utiliza a argumentação como ferramenta principal, é algo que necessita tanto 

do professor estar preparado quanto do envolvimento do aluno em participar efetivamente dessa 

forma de aprendizagem, pois a construção de um argumento é algo complexo que se segue não 

só de uma prática, como também de conhecimentos e contextos adquiridos e ao longo da 

discussão. 

 

 

2.2.2. O método de Toulmin 

 

 

O modelo elaborado por Stephen Edelston Toulmin, estabelece relações entre vários 

elementos nas argumentações, realça as limitações de uma dada teoria, e dá um significado ao 
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papel das evidências para a construção de explicações causais, sendo possível utiliza-lo como 

um parâmetro para entender qual é o papel da argumentação na construção do conhecimento 

científico (COSTA, 2008). Segundo Sasseron e Carvalho (2013), 

 

 

Tendo como foco principal o argumento jurídico, Toulmin preocupou-se em 

estabelecer uma interpretação estrutural e de lógica interna da argumentação a fim de 

perceber de que modo a validade ou a invalidade de uma proposição relaciona-se 

dentro do argumento (Pág. 171). 

 

Esse método possui algumas lacunas quanto ao seu uso em sala de aula, haja vista que 

os mesmos autores citam que:  

 

 

Fato de o padrão proposto por Toulmin estar centrado essencialmente na estruturação 

lógica do argumento, não tendo, portanto, preocupação com questões contextuais e de 

assimetria entre os interlocutores (SASSERON e CARVALHO, 2013, pág. 173).  
 

Outra dificuldade diz respeito à limitação do modelo de Toulmin para interpretar as 

interações sociais entre os sujeitos ao elaborar um argumento coletivamente (TEIXEIRA et. al., 

2010). 

Segundo Toulmin (2006), o argumento é composto por etapas, sendo cada uma delas 

possui uma função importante na construção do argumento. Essas etapas são divididas em 

dados (D); justificativas ou garantias (W); qualificador modal (Q); apoio (B); refutação (R) e 

conclusão ou alegação (C). Cada uma dessas partes possui uma função específica dentro da 

construção do argumento, podendo tanto validar e fornecer força, quanto o tornar mais fraco e 

vulnerável às críticas.  

O conjunto compõe o layout do argumento (Figura 2.1), que é um esquema lógico para 

entendimento e interpretação da argumentação. Antes de definir cada uma das partes que 

formam o argumento, é importante frisar que uma das funções inerentes a ele, o argumento, é 

o fato de se tornar sólido ao ponto de convencer o interlocutor, para que ele se satisfaça com o 

que lhe foi apresentado, sem que consiga rebater ou questionar. 

As partes que compõem o argumento são definidas conforme a sua função dentro do 

mesmo, sendo que elas fazem parte de um todo, logo quando apresentadas sozinhas não 

possuem qualquer sentido ou lógica. Primeiramente dois componentes principais do argumento 

a serem definidos são os dados (D) e a conclusão (C). Ao falarmos dos dados (D), estamos 

abordando sobre os fatos ou acontecimentos aos quais se baseiam as asserções originais do 
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argumento, sendo eles o fundamento da alegação, a base, o início da construção da 

argumentação que será desenvolvida e apresentada aos interlocutores.  

A conclusão (C) pode ser entendida como os fatos com os quais procuramos estabelecer 

o nosso argumento, ou seja, o que queremos definir ou concluir. Ela é a porção final do nosso 

argumento. Todas as partes do layout são voltadas para que haja uma confirmação da conclusão 

(C) e ela se torne verdadeira e/ou satisfatória. Com isso pode-se entender previamente a lógica 

“se D, então C”, que é entendida como aos termos os dados (D) apresentados será possível 

chegar a uma determinada conclusão (C). Contudo, um argumento em si necessita de que haja 

passos que permitam que se avancem para além dos dados (D), para chegar até a conclusão 

almejada (C). Para isso a argumentação possui as garantias ou justificativas (W). Elas são 

afirmações gerais ou hipotéticas que servem como pontes entre essas duas partes, permitindo 

com que se consiga entender o motivo pelo qual os dados (D) podem chegar até uma 

determinada conclusão (C), ou seja, elas justificam a conclusão (C) perante os dados (D). Essa 

lógica da posição das garantias (W) dentro do argumento as posiciona entre as outras duas 

partes, logo é muito importante não confundi-la com as outras duas partes, sendo que os dados 

(D) são recorridos de modo mais explícito, e as garantias (W) são apresentadas de modo mais 

implícito. Com isso é possível entender uma forma mais simples e reduzida do layout do 

argumento. A Figura 2.1 apresenta uma representação do layout da argumentação. 

 

 

 

Figura 2.1: Layout básico da estrutura do argumento de Toulmin. Fonte: Toulmin, 2006. p.143. 

 

 

A partir dessa lógica, podemos perceber que as garantias (W), podem conferir diferentes 

forças às conclusões as quais queremos que sejam beneficiadas, contudo temos uma outra parte 

presente no argumento que são os qualificadores modais (Q). Essas estruturas demonstram uma 
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força conferida às garantias (W), já que elas, normalmente, são formadas por uma ou poucas 

palavras que formam uma expressão que qualificam a conclusão (C) a qual queremos chegar. 

Por conta desse fato ele se localiza logo ao lado da conclusão (C) quando analisamos um layout 

do argumento organizado de forma mais completa que o supracitado. 

Um argumento pode ter condições que, ao serem apresentadas, permite deixar de lado 

parte da garantia (W) em questão, apresentando circunstâncias que serviriam como uma 

exceção para a aplicabilidade da mesma ou que imponham condições que impediriam que essa 

garantia (W) se fizesse real. Essas condições são chamadas de condições de exceção ou 

refutação (R), que implicam exceções a aplicabilidade da garantia.  

Essas condições excepcionais tem o poder de invalidar ou refutar a conclusão (C), 

perante a garantia (W), podendo aniquilar o argumento construído. Um conjunto de refutações 

(R) pode ser responsável por estabelecer limites até onde a sua garantia (W) é válida ou 

verdadeira, contudo ao provar que essas condições podem ser dribladas ou até mesmo 

invalidadas, torna assim o argumento mais forte perante ao interlocutor. 

É possível acrescentar ao argumento um reforço para as garantias (W) o que confiaria 

mais força mediante aos questionamentos levantados. Esse reforço é denominado como apoio 

(B), pois eles emprestam autoridade as garantias para que possam ser afirmadas de fato. Eles 

embasam as garantias (W), de várias formas, podendo ser desde dados estatísticos até outros 

textos e afirmações, conferindo uma maior veracidade perante a conclusão (C). 

 Em alguns momentos pode-se confundir, dentro do argumento, as garantias (W) com o 

apoio (B), contudo basta entender que as garantias são afirmações hipotéticas que servem de 

ponte para que possa se chegar a conclusão (C) desejada, já os apoios (B) são afirmações 

categóricas, referenciadas que reforçam as garantias (W) fazendo alusões as conclusões (C). 

Com isso teremos um layout mais completo (Figura 2.2) de todos os passos que fazem parte de 

uma argumentação 
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Figura 2.2: Layout completo do argumento de Toulmin. Fonte: Toulmin, 2006. p.150. 

 

O modelo elaborado por Toulmin reflete uma complexidade bastante interessante para 

analisarmos debates no contexto da sala de aula e até mesmo para observar as respostas dadas 

pelos alunos ao serem indagados ao longo de um seminário ou trabalho oral efetuado pelo 

professor. Ele evidencia uma visão sobre o argumento, o qual permite ao professor visualizar o 

destino que o aluno pode chegar e qual caminho irá traçar. Entretanto, ele não dá qualquer 

parâmetro para uma avalição qualitativa do argumento, pois a sua obra traz uma visão mais 

analítica, devido ao fato dele não ter sido estruturado visando o seu uso em sala de aula como 

instrumento avaliativo. Isso deixa a cargo do professor complementar a ideia proposta por 

Toulmin, com as suas próprias interpretações e entendimento de avalição perante ao que o aluno 

irá falar. O método de Toulmin é bastante utilizado na literatura em geral sobre argumentação, 

mesmo perante ao impasse apresentado acima. Logo, ele demonstrou-se importante para a 

utilização no presente trabalho, devido a estrutura com a qual esquematiza o argumento, sendo 

bastante sólida e complexa, atendendo assim as propostas do trabalho.  



    27 

 

3. MODELOS ATÔMICOS: DOS FILÓSOFOS GREGOS À BOHR 

 

 

O capítulo a seguir faz breve abordagem do desenvolvimento histórico de construção 

dos modelos atômicos, que foram trabalhados nas técnicas aplicadas em sala de aula. Iniciando 

com as teorias de constituição da matéria, elaboradas na Grécia antiga até a retomada da visão 

atomista por Dalton e suas influências. Em seguida a abordagem sobre o Modelo de Thomson 

descreve o seu experimento e as conclusões que ele chegou, como a presença de carga negativa 

no átomo. As duas últimas partes tratam dos átomos de Rutherford e Bohr, respectivamente, 

onde tem descritos o experimento de Rutherford, as conclusões que chegou e os postulados que 

Bohr elaborou para entender o comportamento dos elétrons. 

 

  

3.1. DOS FILÓSOFOS GREGOS AO MODELO DE DALTON. 

 

 

Os primeiros relatos de descrição sobre o que forma a matéria e entendimento dos 

fenômenos naturais, de forma desconectada de qualquer crença religiosa ou fenômenos 

sobrenaturais e paranormais, datam a partir dos filósofos gregos no século V a.C, onde existiam 

visões diferentes sobre esse tema, como Thales de Mileto, que pensava que a água era a base 

da constituição de tudo; Anaxímenes, o qual dizia que o principal elemento constituindo o 

universo era o ar e Heráclito, que dizia que o fogo era o elemento principal, pois ele 

transformava tudo o que tocava (ASIMOV, 1965),. Uma delas foi elaborada por Empédocles, 

que estabeleceu que toda a matéria era formada pelos quatro elementos (fogo, terra, água e ar), 

contudo a diferença na quantidade desses elementos presentes nas substancias formariam 

matérias diferentes possuindo uma simbologia própria para representar cada um desses 

elementos (PEDUZZI, 2005). Esse conceito de formação da matéria foi posteriormente refinado 

e aperfeiçoado por Aristóteles, por volta do ano de 350 a.C., associando “qualidades” (quente 

ou frio, seco ou úmido) a cada um dos elementos que possuía duas delas sendo opostas. A 

interpretação que se dá a ideia de Empédocles a partir da visão de Aristóteles é que o Ar seria 

quente e úmido, a Água fria e úmida, o Fogo quente e seco e a Terra seria fria e seca, sendo que 

a transformação de um elemento em outro dependeria da inversão dessas qualidades, trocando 

uma pela outra (ASIMOV, 1965). 
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 O pensamento sobre a formação da matéria de Empédocles e, posteriormente, 

aperfeiçoado por Aristóteles, influenciou a interpretação de como a matéria é formada ao longo 

de vários séculos após a sua elaboração. Essa ideia foi também responsável pelo surgimento da 

alquimia ao longo da Idade Média, entre os séculos I e XV d.C., a qual tentava várias 

combinações de metais para a obtenção de ouro, pois partiam do princípio de que se todos eles 

eram formados pelos mesmos elementos, então bastaria conseguir alterar as quantidades de 

cada um deles dentro da matéria para obter ouro (ASIMOV, 1965; PEDUZZI, 2005). Isso levou 

aos alquimistas acabarem por incorporar alguns aspectos místicos nas suas práticas, já que 

pensaram poder fazer um material que se encarregasse de transmutar qualquer metal em ouro, 

a pedra filosofal. Outro ponto que também acreditavam ser possível conseguir a partir dos 

princípios elaborados por Empédocles, era o elixir da longa vida ou elixir da vida eterna, o qual 

tornaria o homem que o bebesse imortal (PARTINGTON, 1960). Pode-se considerá-los os 

primeiros a tentar uma explicação fundamentada na experimentação para a explicação da 

matéria. O conceito onde a matéria é formada por elementos e pelas propriedades que os 

caracterizam, foram aceitas e utilizadas até o século XVII d.C. 

A ideia de que matéria é formada por partículas indivisíveis, foi contemporânea ao 

pensamento elaborado por Empédocles. Por volta de 400 a.C. os filósofos gregos Leucipo e 

Demócrito elaboraram uma filosofia atômica na qual a matéria era formada por partículas 

indivisíveis chamada de átomos (não divisível) introduzindo a ideia de matéria descontinuada, 

pois, segundo eles, a matéria poderia ser dividida incessantemente até que chegaria em um 

ponto o qual não haveria mais como ser particionada, porque ela atingiria uma unidade 

indivisível (ASIMOV, 1965; PEDUZZI, 2005).  

Ainda segundo suas ideias, todas as coisas seriam formadas de átomos e vazio (vácuo) 

e não poderiam ser vistas, sendo eles perpétuos e idênticos em sua composição, possuindo 

variação no seu tamanho e forma (CARUSO e OGURI, 1996). As propriedades dos corpos 

seriam explicadas através da diferença dos movimentos, tamanho e forma desses átomos. 

Demócrito afirmou que todas as coisas eram formadas por átomos, inclusive a alma, e pela 

união temporária entre eles. Contudo a ideia não foi bem aceita na época. 

 Os estudos realizados por Lavoisier e Proust e as suas leis ponderais, influenciaram o 

pensamento sobre a matéria. O químico francês Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), 

conhecido como o pai da química, priorizou o uso da balança em pesquisas científicas, o que 

permitiu que ele chegasse a resultados com precisões os quais outros cientistas ainda não 

haviam conseguido chegar. Com isso ele elaborou o Princípio da Conservação de Massas, onde 

em uma reação química as massas dos reagentes, somadas, deveriam ser iguais as massas dos 
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produtos, concluindo assim que não há perda nem ganho de matéria, apenas uma reorganização 

dos elementos que formariam compostos novos. Joseph Louis Proust (1754-1826), químico 

francês, observou que em uma reação química a relação entre as massas das substâncias 

participantes é sempre constante, isso permitiu com que ele elaborasse a Lei das Proporções 

Definidas. Segundo ele a proporção das massas dos elementos presentes nos reagentes se 

mantem nos produtos e ao ocorrer uma variação nos valores das massas dos reagentes, as 

massas dos produtos irão variar proporcionalmente. As suas ideias influenciaram o pensamento 

de Dalton na elaboração do seu modelo atômico (PARTINGTON, 1960; ASIMOV, 1965; 

CARUSO e OGURI, 1996). 

 Entre 1803 e 1808, John Dalton (1766-1844) elabora e propõe a sua teoria sobre a 

estrutura pela qual a matéria é constituída. Ele retoma o pensamento elaborado outrora por 

Demócrito e Leucipo e visando justificar os resultados obtidos por Lavoisier e Proust, elabora 

o seu modelo (PEDUZZI, 2005). Logo ele estabeleceu postulados os quais a sua teoria era 

firmada.  

O primeiro postulado dizia que toda a matéria seria formada por minúsculas partículas, 

denominadas átomos, sendo que eles não poderiam ser criados e nem destruídos, sendo cada 

substância constituída de um único tipo de átomo. O segundo postulado dizia que substâncias 

simples são formadas por átomos simples, sendo esses átomos isolados, porque átomos do 

mesmo elemento sofreriam repulsão e átomos simples seriam indivisíveis. O terceiro aborda 

que substâncias compostas seriam formadas por átomos compostos possuindo capacidade de se 

decomporem, através de uma reação química, em átomos simples. O quarto e último postulado 

dizia que átomos de uma mesma substância são idênticos em tamanho, forma e demais 

propriedades e átomos de substancias diferentes possuem essas propriedades diferentes uns dos 

outros, sendo que a massa de um átomo composto é igual a somas dos átomos simples que o 

formam (TAVARES, 2007; PEDUZZI, 2005). 

 Sendo a definição de postulados como afirmações que não podem ser comprovadas, 

porém são assumidas como verdade para que se possa fazer conclusões, os postulados 

elaborados por Dalton definiram que toda a matéria é constituída por átomos; foi atribuída a 

forma esféricas, maciços e indivisíveis; um grupo de átomos que possui propriedades iguais 

formam um elemento químico que apresenta diferentes propriedades físicas e químicas; a 

formação de materiais se dá a partir da união de átomos diferentes originando assim as 

moléculas, que ele chama de átomos compostos; que eles não surgem ou desaparecem, apenas 

se reorganizam quando submetidos a uma reação química (PARTINGTON, 1960; MACEDO 

e CARVALHO, 2000). 
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 Na época da elaboração do modelo atômico de Dalton haviam sido identificados cerca 

de 50 elementos diferentes (CARUSO e SANTORO, 1994). Com o objetivo de melhorar a 

representação simbólica, Dalton propôs novos símbolos utilizando pequenos círculos, com 

representações no seu interior, para os elementos que os alquimistas ainda não conheciam e 

substituiu os antigos por novos. Por volta de 1810 o químico sueco Jöns Jakob Berzelius (1779-

1848) organizou a notação química dos elementos introduzindo como seus símbolos letras que 

representavam seus nomes em latim, pois a notação naquela época era bastante confusa. Para 

indicar a proporção do elemento químico na molécula ele associou um número ao símbolo do 

elemento em questão para indicar a sua quantidade, sendo que esse número ele chamou de 

índice, sendo que o índice que informa o número um não é representado (PARTINGTON, 1960; 

ASIMOV, 1965; PEDUZZI, 2005). 

 Contudo o modelo de Dalton ainda era insuficiente para entender e explicar certos 

fenômenos como uma propriedade importante da matéria, a natureza elétrica. Essa propriedade 

já era conhecida por Tales de Mileto no século V a.C., na Grécia antiga, onde ao esfregar lã de 

carneiro em um pedaço de âmbar, que em grego chama-se elektron, ele percebeu que ela 

começava a atrair algumas folhas secas para próximo de si (PARTINGTON, 1960; PEDUZZI, 

2005). Outro que passou a observar a propriedade elétrica da matéria foi o físico norte-

americano Benjamin Franklin (1706-1790), que constatou a existência de cargas as quais ele 

nomeou de positiva e negativa. Sua observação foi feita com base no fato de que dois materiais 

ao serem atritados, adquiriam cargas opostas resultando em atração, logo ele concluiu que 

materiais que possuem a mesma carga se repelem e que possuem cargas diferentes sofrem 

atração mutua (ASIMOV, 1965). Mediante a essas questões mostrou-se necessário um modelo 

que explicasse tal fenômeno. 

 

 

3.2. O MODELO DE THOMSON 

 

 

 Em 1887 o cientista inglês Joseph John Thomson (1856-1940), estudou o 

comportamento de gases mediante a uma descarga elétrica em um experimento com tubos de 

raios catódicos, que consiste em um tubo de vidro onde são acoplados dois eletrodos, um catodo 

e um anodo ligados a um gerador de voltagem variável, e uma bomba de vácuo ligada ao sistema 

(PARTINGTON, 1960; CARUSO e OGURI, 1996). Ao realizar o experimento coloca-se um 

gás no interior do tubo de vidro e retira-se uma grande parte dele com o uso da bomba de vácuo 
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o que gera uma luminosidade no interior do tubo, que parte do cátodo para o ânodo, provocando 

uma fluorescência na parede oposta do cátodo (HARTWIG, et. al., 1999). No ano de 1878, 

anteriormente a Thomson, William Crookes (1822-1919) realizou um aperfeiçoamento do tubo 

de raios catódicos colocando o polo positivo ao lado do negativo. Esse sistema foi chamado de 

ampola de Crookes onde ele estabeleceu algumas propriedades aos raios catódicos como o fato 

de eles serem retilíneos, o que ele observou através da sombra que se formava em um anteparo 

do lado oposto do catodo; que eles possuem massa, observou isso após colocar um molinete na 

trajetória dos raios notando que ele se movimentava; e que possuía carga negativa, devido ao 

desvio que sofriam na direção da placa que possuía carga positiva (PARTINGTON, 1960; 

LOPES 2009). Logo Thomson, em colaboração com Rutherford, conseguiu, através do seu 

experimento, estabelecer uma relação entre carga e massa das partículas presentes nos raios 

catódicos e notando que ela era constante, concluindo então que elas estavam presentes em 

qualquer tipo de matéria e nomeio as partículas de elétron, através de uma sugestão do cientista 

irlandês George Johnstone Stoney (1826-1911) (LOPES, 2009).  

Ele também chegou a outras conclusões de que o fato das cargas positivas, como os 

raios canal e as partículas alpha, tinham uma massa maior que a dos elétrons, concluindo que 

maior parte do átomo era formado por partículas positivas; que a matéria era eletricamente 

neutra, e os elétrons eram negativos, logo o átomo deveria ter um equivalente positivo para que 

ele se mantivesse neutro; que a matéria pode adquirir carga elétrica, o que leva a crer que os 

elétrons não estão fixos de forma inseparável ao átomo, sendo que, mediante a certas 

circunstâncias eles podem ser transferidos de um átomo para o outro e que eles não seriam 

maciços e indivisíveis, devido a radioatividade (PARTINGTON, 1960).  

Com isso ele descreveu o átomo como não sendo maciço e indivisível, mas esférico com 

carga positiva o qual possuía na sua superfície partículas com cargas negativas, os elétrons 

(HALLIDAY, et. al., 2008), sendo que ele próprio associou o seu modelo a um pudim de passas 

no seu trabalho de 1897 onde ele apresentou o seu modelo, explicando fenômenos que não eram 

possíveis de ser compreendidos através do modelo de Dalton (PEDUZZI, 2005). 

 A radioatividade foi um dos acontecimentos mais importantes que contribuíram para o 

estudo e desvendamentos das estruturas atômicas. Seu registro cientifico é em decorrência da 

observação de Antoine Henri Becquerel (1852-1908), da ação de raios com grande poder de 

penetração emitidos pelo sal de urânio quando estes ficaram próximos a uma placa fotográfica 

(PARTINGTON, 1960; PEDUZZI, 2005). 

 Os estudos sobre os raios canais também contribuíram de forma significativa para o 

entendimento do átomo. Foram assim denominados pelo físico alemão Eugen Goldstein (1850-



    32 

 

1930), 1886, quando ele usou um tubo de raios catódicos modificado onde o catodo era uma 

placa de metal perfurada (PEDUZZI, 2005), contudo Marie Currie (1867-1934) decidiu estudar 

o fenômeno da radioatividade junto com seu marido Pierre Curie (1859-1906) que analisaram 

a emissão de raios capazes de impressionar filmes fotográficos e tornar o ar condutor de 

eletricidade seria uma prerrogativa do urânio, isso culminou que em 1898 ela descobriu os 

elementos químicos rádio e polônio (CURIE, 2012).  

 A massa deles é maior que a dos catódicos, podendo variar conforme o gás utilizado, 

sendo que os provenientes do hidrogênio possuem a menor massa obtida. Esse tipo de tubo 

contribuiu e permitiu a identificação do próton por Rutherford, quando ele aprimorou os 

experimentos de Goldstein, juntamente com o físico inglês James Chadwick (1891-1974), eles 

o isolaram pela primeira vez em 1922, descobrindo que sua massa era 1826 vezes maior que a 

do elétron (PARTINGTON, 1960). 

 

 

3.3. O MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD E BOHR 

 

 

Em 1911 o físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) desenvolveu um 

experimento onde procurava observar o interior do átomo através de um padrão pelo qual as 

partículas alfa se desviariam, visando assim a comprovação e adequação do modelo de 

Thomson, que era orientador. O experimento constituía em direcionar o percurso das partículas 

alfa para uma colisão com uma placa de ouro de espessura de 10-4mm (PARTINGTON, 1960; 

ASIMOV, 1965; MARQUES E CALUZI, 2003; PEDUZZI, 2005; LOPES, 2009).  

O ouro foi o material escolhido por ser pouco reativo. O resultado esperado era que as 

partículas alfa atravessassem o ouro de uma forma como um tiro de espingarda atravessaria 

uma folha de papel, de forma direta e sem ricochetear. O experimento foi montado colocando 

uma amostra de polônio no interior de uma cavidade funda em um bloco de chumbo através de 

um pequeno orifício, pois as partículas alfa não conseguem atravessar o chumbo, passando 

apenas pelo orifício por onde a amostra de polônio foi colocada. Em frente a essa caixa foram 

colocadas mais algumas placas de chumbo com o objetivo de conseguir orientar as partículas 

alfa de encontro a placa de ouro, sendo que ao redor dessa placa foi colocado um anteparo 

coberto por sulfeto de zinco (ZnS) o qual permitia visualizar o trajeto. Rutherford e os outros 

cientistas que trabalharam com ele, como o físico alemão Johannes Wilhelm Geiger (1882-

1945) e o físico inglês Ernest Marsden (1889-1970) (HALLIDAY, et. al., 2008; PEDUZZI, 



    33 

 

2005), variaram a posição do anteparo em volta da placa para poderem realizar mais 

observações e notaram que haviam pontos luminosos em diversos ângulos, alguns variando até 

180° (LOPES, 2009).  

Isso demonstrou que algumas partículas colidiram com “objetos” densos presentes ali, 

observando que a maioria das partículas alfa atravessavam a placa de ouro livremente, algumas 

delas sofriam desvio e pouquíssimas pareciam não atravessar. Os resultados obtidos mostraram 

que a placa de ouro funcionava como uma “peneira” onde a sua massa estaria distribuída de 

forma não uniforme. Esse fenômeno causou estranheza, pois seguindo o modelo elaborado por 

Thomson o átomo seria homogêneo e as partículas não sofreriam grandes desvios 

(PARTINGTON, 1960; LOPES, 2009). Ruhterford inclusive declarou que isso tinha sido uma 

das coisas mais incríveis que tinha acontecido na vida dele, concluindo que era como se 

disparasse uma bala de canhão em uma folha de papel e a bala ricocheteasse (HALLIDAY, et. 

al., 2008). 

Com os resultados obtidos, Rutherford apresentou uma alteração no modelo atômico, 

sendo o átomo constituído de espaços vazios, possuindo em seu centro um núcleo pequeno e 

denso. Devido a repulsão sofrida pelas partículas alfa, que possuem carga positiva, ao se 

aproximarem do núcleo, atribuiu-se uma carga positiva ao núcleo; a carga positiva era 

equilibrada pelos elétrons, que detém carga negativa, e estariam localizados em uma região 

periférica denominada eletrosfera. Ele concluiu que a massa da lâmina de ouro estaria 

concentrada em pequenos pontos, que seria o núcleo. A lógica do núcleo positivo e da 

eletrosfera negativa justificavam a natureza neutra do átomo. Com isso notou-se que um novo 

modelo deveria ser descrito para explicar os resultados obtidos. Então, em fevereiro de 1911, 

Rutherford defendeu a sua tese sobre o assunto intitulada de “Da dispersão das partículas alfa 

e beta pela matéria e da estrutura do átomo” que culminou para a elaboração um novo modelo 

atômico (MARQUES E CALUZI, 2003).  

As suas experiências o levaram a concluir também que o núcleo era muito maior em 

massa que a eletrosfera e que para os prótons não sofrerem repulsão o núcleo deveria possuir 

uma partícula sem carga de massa igual ao próton. Sendo que, em 1932, James Chadwick 

provou a existência das tais partículas sem carga e nomeou-as de nêutrons (HALLIDAY, et. 

al., 2008).  

Após essa descoberta definiu-se as cargas das partículas que formariam o átomo sendo 

os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga neutra, possuindo a mesma massa dos 

prótons, sendo essas duas partículas responsáveis pela formação do núcleo do átomo e os 

elétrons que possuem carga negativa, localizados em uma eletrosfera que circunda o núcleo 
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possuindo uma massa muito menor que a dos prótons e nêutrons (PARTINGTON, 1960). O 

modelo de Rutherford, possui uma aparência semelhante a um minúsculo sistema planetário, 

isso levou ele a ser conhecido como “Modelo Sistema Solar” ou “Modelo Planetário” (LOPES, 

2009).  

O modelo de Rutherford foi muito utilizado e ainda atualmente explica alguns 

fenômenos físicos existentes. Contudo, desde sua elaboração, apresenta algumas contradições 

relevantes que comprometem a sua aceitação plena. Essas questões dizem respeito ao fato de 

que um sistema planetário é regido pelas leis da gravidade, enquanto um sistema atômico é 

elétrico e as leis regentes desses dois sistemas são diferentes. Outro ponto seria o fato de as 

partículas de cargas opostas sofrerem atração e os elétrons deveriam perder energia ao 

orbitarem de forma gradual percorrendo um trajeto em forma de espiral em direção ao núcleo, 

e conforme fossem perdendo essa energia à emitiriam em forma de luz (LOPES, 2009). 

 Para entender a natureza dos elétrons presentes no modelo de Rutherford, o cientista 

dinamarquês Niels Bohr (1885-1962) procurou explicá-los através dos subsídios que seus 

experimentos com espectro atômicos lhe deram. Sua teoria foi elaborada sobre o movimento e 

disposição dos elétrons no átomo. Ele concluiu que se os átomos só emitem radiações em certos 

comprimentos de onda e em certas frequências determinadas, então os átomos se apresentam 

em estados de energia bem determinados também. Com isso Bohr elaborou postulados que 

permitiram o entendimento dessa natureza (PEDUZZI, 2005).  

 O primeiro deles diz que os elétrons descrevem uma órbita circular ao redor do núcleo 

com energia fixa e determinada, sendo chamadas elas de órbitas estacionárias. O segundo diz 

que os elétrons não emitem energia enquanto se movimentam nessas órbitas. O terceiro 

postulado diz que quando ele recebe energia suficiente ele salta para outra órbita, sendo que, 

após receber essa energia, ele tende a voltar para a sua órbita original emitindo essa energia de 

volta, podendo essa emissão ser em forma de luz ou calor, sendo que a energia devolvida e 

recebida é igual a diferença das energias das duas órbitas (PARTINGTON, 1960; MACEDO E 

CARVALHO, 2000).  

 Contudo as conclusões de Bohr não satisfazem por completo o entendimento do átomo, 

pois ele explica de forma satisfatória o átomo de hidrogênio, mas isso não se aplica aos outros 

átomos, além de não explicar por qual motivo o elétron apresenta energia constante além de 

possuir a restrição de que os elétrons nem sempre apresentam uma órbita circular ou elíptica ao 

redor do núcleo (LOPES, 2009). 

Os modelos atômicos são representações baseadas em experimentos e procuram 

explicar a forma e o comportamento do que seria um átomo na realidade. São elaborados com 
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a finalidade de elucidar os fenômenos que acontecem na natureza. Como até então não existe 

uma tecnologia que permite a visualização de um átomo real, os modelos possuem um papel de 

grande importância, ou seja, de possibilitar uma visão mais próxima o possível do que seria no 

mundo real. Esses modelos foram evoluindo em sua complexidade conforme avançava-se o 

conhecimento cientifico, o que propiciava a elaboração de teorias mais elegantes e, 

logicamente, mais complexas e tangíveis para a compreensão da matéria e dos fenômenos que 

a cercam.  
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4. DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

 

Neste capítulo, são descritos os motivos que levaram a elaboração do trabalho, local e 

público alvo. Também são descritas as técnicas que foram aplicadas e como podem ser 

avaliadas, utilizando as etapas do layout de Toulmin e como este se relaciona com a 

Aprendizagem Significativa. Ao final, está a descrição do produto didático. 

 

 

4.1 CAMPO DE PESQUISA 

 

 

Este trabalho foi baseado na elaboração e aplicação de técnicas de debate, voltadas para 

o ensino de modelos atômicos, com o intuito de elaborar um produto didático, que possa ser 

utilizado no cotidiano em sala de aula. Para tal foi realizado um levantamento bibliográfico de 

obras que definem o uso da argumentação, como instrumento para o ensino de ciências, 

priorizando aqueles que tinham como foco principal os conteúdos de Física. 

Para compreender como ocorre a aprendizagem, foi utilizada a abordagem de Ausubel, 

sobre a aprendizagem significativa e o conceito de subsunçor. 

As técnicas foram aplicadas no nono ano do Ensino Fundamental, tendo como objetivo 

uma análise qualitativa dos argumentos desenvolvidos pelos alunos, a introdução ao debate 

científico, a verificação de uma mudança no rendimento em sala de aula, melhoria no 

desempenho da aprendizagem e participação. 

A elaboração das técnicas do presente trabalho teve como base a estrutura de 

argumentação elaborada por Toulmin (2006). Os principais conteúdos abordados pelas técnicas 

aplicadas foram: Modelos Atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford-Bohr. Contudo as 

mesmas podem ser aplicadas em outros conteúdos desde que sejam realizadas adaptações 

satisfatórias para que as propostas estabelecidas pelo professor sejam cumpridas.  

O nono ano foi escolhido, por ser o primeiro momento da vida escolar, que o aluno faz 

contato com a disciplina de Física e com o estudo do átomo. A afinidade que tenho com os 

conteúdos trabalhados ao longo do nono ano, principalmente os Modelos Atômicos e pelo 

tempo de prática em lecionar essa disciplina, também foram levados em consideração. 

O uso do formato de debates como estrutura básica para esse trabalho, foi escolhido com 

o propósito de aproximar a vivência do aluno com os debates presentes nas academias e círculos 
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das sociedades científicas. Objetivando que, além do fato de haver o conflito de ideias entre 

pessoas que estariam na mesma etapa de aprendizagem, a complexidade do assunto contribuiria 

para tornar viável a prática da estruturação do argumento. 

 

 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Candido Portinari, localizado no município de Rolim de Moura – Rondônia, Bairro Centro, na 

Avenida Fortaleza, número 5550. Apesar de ser uma escola localizada no Centro, sua clientela 

também formada por alunos que moram em bairros periféricos, como o Bairro Planalto, 

Industrial, Cidade Alta, Boa Esperança e alunos da zona rural. As atividades foram executadas, 

ao longo das aulas de Ciências, realizadas nos anos de 2014 e 2015. 

Segundo o PPE (Projeto Pedagógico Escolar) elaborado no ano de 2014, traz diversos 

aspectos e a caracterização da escola (Tabela 4.1) em que o estudo foi desenvolvido. É 

considerada pela sociedade uma escola de tradição, pois parte dos pais e familiares dos atuais 

alunos também estudaram anteriormente na instituição. 

  

 

 

 

Tabela 4.1: Aspecto socioeconômico dos alunos do 6º ao 9º ano e Ensino Médio 

  

 Aspecto Porcentagem 

Alunos que veem a escola como autoritária 39,50% 

Pais descritos como analfabetos 32,00% 

Casa onde moram de 4 à 6 pessoas 67,85% 

Não recebe nenhum tipo de benefício de programas sociais 85,03% 

Renda familiar, que varia de 1 à 2 salários mínimos 47,60% 

Evangélicos 44,29% 

Católicos 44,04% 

Nunca sofreu retenção escolar  69,44% 
Fonte: PPE da E.E.E.F.M. Cândido Portinari   
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As turmas que participaram das atividades deste trabalho, eram todas do Ensino 

Fundamental, que frequentaram o período vespertino no horário das 13:00 às 17:15, sendo as 

aulas com duração de uma hora, sendo trabalhadas duas aulas seguidas em todas as turmas, por 

semana. No ano de 2014, os nonos anos totalizaram 88 alunos, estando presentes somente no 

período vespertino, distribuídos em três séries, todas participaram do estudo. As turmas 

trabalhadas foram: o 9ºA com 32 alunos, sendo sua faixa etária entre 14 e 17 anos; 9ºB com 26 

alunos com idades entre 13 e 17 anos; e o 9ºC com 30 alunos, sendo um deles residente na zona 

rural e um aluno em dependência.  

No ano de 2015, a E.E.E.F.M. Candido Portinari possuía quatro nonos anos, sendo um 

deles no período matutino, o 9ºA, e as demais presentes no período vespertino. Somente as 

turmas do período vespertino participaram do estudo, devido ao fato de serem as turmas as 

quais leciono. As participantes do estudo totalizaram 82 educandos sendo eles distribuídos: no 

9ºB que possuía 27 alunos, sendo um deles da zona rural, com faixa etária variando de 14 a 17 

anos de idade; 9ºC que possuí 29 alunos sendo um deles matriculado em dependência, 

possuindo uma faixa etária de 14 a 18 anos; e 9ºD que possuía 26 alunos matriculados com 

faixa etária variando de 14 a 17 anos. 

No ano de 2014 todas as turmas participaram da técnica de defesa de seminários, sendo 

ela desenvolvida entre os dias 24 de novembro de 2014 à 28 de novembro de 2014, que 

correspondem ao período do 4º bimestre escolar. Os grupos do 9ºC apresentaram seus trabalhos 

no contra turno, devido a necessidade de conclusão do trabalho para fechamento do ano letivo. 

As turmas do ano letivo de 2015 participaram das outras técnicas, sendo que o 9ºB 

participou do debate temático simples, o 9ºC desenvolveu a técnica de debate entre grupos com 

perguntas e o 9ºD, o debate temático com análise-crítica. Essas atividades foram desenvolvidas 

entre os dias 16 e 27 de março de 2015, período que faz parte do primeiro bimestre. 

 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

 

Os dados do trabalho e os cálculos foram registrados em um caderno de anotações de 

sala de aula do professor e armazenados numa tabela do programa Microsoft Excel, que faz 

parte do pacote de programas Microsoft Office. Os dados referentes a cada uma das turmas, 

foram anotados e separados por classe e por ano, para ser feita uma análise por classe. 
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A verificação do rendimento da aprendizagem foi realizada a partir a observação das 

participações dos alunos no decorrer das aulas. A forma como os argumentos foram analisados 

variaram conforme a técnica utilizada e descritos a seguir.  

No debate temático simples levou-se em consideração: os argumentos, a coerência e a 

participação do aluno ao longo do trabalho. No debate entre grupos com perguntas, foram 

observados: a coerência das perguntas com os conteúdos e a relação das respectivas respostas, 

levando em conta o embasamento para ambas. Na defesa de seminários os critérios observados 

foram: a postura demonstrada na apresentação, o tipo de apresentação, se as informações 

apresentadas estariam corretas e os argumentos apresentados ao professor, como resposta. No 

debate temático com análise-crítica foram utilizados critérios diferentes para cada qualidade de 

grupo: para os grupos que apresentaram os seminários, foram observados a postura 

demonstrada na apresentação, o tipo de apresentação, se as informações apresentadas estariam 

corretas e a forma como responderam às perguntas, para o grupo que realizou as perguntas 

foram consideradas a coerências das perguntas, as respostas formuladas, junto com o 

embasamento para formula-las e o grupo responsável pela análise-crítica foram considerados 

exposição de suas observações, se elas foram expostas de forma clara, a justificativa dos 

motivos pelo qual elas foram feitas e a capacidade de argumentar em cima do seu ponto de 

vista. 

Os grupos que realizaram os relatórios das técnicas de debate temático simples e debate 

temático com análise-crítica, tiveram como critérios observados: a transcrição dos argumentos 

apresentados ao longo do debate, a forma como transcorreu a técnica e os debates, e a conclusão 

que o grupo desenvolveu. As técnicas foram consideradas como um trabalho, sujeito a nota, 

que foi incluído na média dos alunos do bimestre em que foram aplicados. 

Os argumentos que se mostraram mais relevantes e de destaque ao longo da aplicação 

das técnicas, foram registados no caderno de campo para análise posterior, assim como os 

relatórios realizados pelos alunos foram utilizados para colher dados e os argumentos 

apresentados durante a atividade. Foram registradas observações do professor sobre 

comportamento dos alunos afim de relaciona-las com a aplicação da técnica. As maquetes 

animadas, foram registradas em fotos e filmadas para analisar a relação do experimento com o 

argumento e a teoria que elas representavam. 

Como critério de quantificação do desenvolvimento do trabalho, foi atribuída uma 

avaliação aos trabalhos, que foi de 0 a 5,0 pontos, no ano de 2014, e de 0 a 4,0 pontos, no ano 

de 2015. Foram atribuídos os critérios satisfatório e insatisfatório, para qualificação dos 
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trabalhos. Os trabalhos que obtiverem uma nota inferior a 50% do valor máximo, foram 

considerados insatisfatórios, enquanto os que estiverem acima foram considerados satisfatórios. 

Foram também aplicadas provas, no mesmo bimestre, sobre os conteúdos abordados 

para verificar a aprendizagem dos educandos, com perguntas dissertativas e objetivas. A 

pontuação foi de 0 a 3,0 pontos, no ano de 2014, e 0 a 4,0 pontos, no ano de 2015. Também 

foram utilizados os critérios de satisfatório e insatisfatório, descritos anteriormente, para a 

análise das provas. 

Contudo, para verificar a eficácia da técnica, foi realizado um comparativo entre o 

bimestre que foi aplicada uma das técnicas de argumentação, e um outro bimestre que utilizou 

o modelo tradicional. Para fazer essa análise, foram observados o número de provas que 

atingiram cada um dos critérios e calculada a porcentagem, mediante o total de provas aplicadas 

na turma. Também será observado a diferença entre as porcentagens dos bimestres para 

verificar se há diferença na aprendizagem. Foi utilizada regra de três simples para chegar aos 

valores das porcentagens desse estudo. 

 

 

4.4 DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS APLICADAS EM SALA DE AULA 

 

 

Antes da aplicação, as técnicas foram explicadas aos alunos junto com uma introdução 

ao conteúdo. Foram dadas três semanas, após essa aula, para que os alunos pudessem se 

preparar para a aplicação das técnicas, estudarem para estabelecerem os subsunçores 

necessários e procurassem o professor, caso ainda tivessem dúvidas.  

 

 

4.4.1 Debate temático simples 

 

 

Este tipo de debate possui um nível de organização mais direto e objetivo, sendo 

bastante interessante para turmas que possuem pouca ou nenhuma experiência com debates. A 

sua estrutura proposta, consiste em dividir os alunos em dois grupos, onde um deles deverá 

elaborar argumentos para defender uma ideia e o outro irá contra argumentar sobre um tema 

previamente definido e referenciado, nesse caso, o conteúdo de modelos atômicos. No momento 



    41 

 

do debate eles não terão acesso a nenhum material de consulta impresso, somente as anotações 

que poderão trazer e fazer no momento do debate.  

Foram estipuladas 4 aulas, para o desenvolvimento dessa técnica e proposto que cada 

aluno formulasse perguntas (de 3 a 5 perguntas), sendo apresentadas ao longo do debate, por 

quem as elaborou, direcionadas para um outro aluno. Não foi permitido que um aluno 

respondesse mais de duas vezes seguidas. Os alunos realizaram a réplica e a tréplica, após a 

etapa anterior, tendo um tempo limite variando de 40 segundos a 1,5 minutos, conforme a 

disponibilidade de tempo e do tamanho da turma. As falas foram organizadas, para que não 

houvesse confusão para avaliar os argumentos.  

O relatório foi desenvolvido por um grupo de 2 alunos, sendo ele redigido ao final do 

debate, e que expressasse uma opinião crítica sobre uma conclusão. Este trabalho foi a avaliação 

deste grupo na técnica. A avaliação dos alunos que debateram foi individual, levando em 

consideração tanto as perguntas que fizeram quanto as suas respostas.  

 

 

4.4.2 Debate entre grupos com perguntas 

 

 

Na aplicação desta técnica os alunos formaram grupos de 4 à 6 alunos e elaboram 

perguntas sobre os temas propostos. É interessante aplicá-la em turmas onde os alunos tenham 

pouco ou nenhuma experiência com argumentação cientifica. Isso se justifica pela simplicidade 

de sua elaboração assim como a sua execução e dinâmica.  

Foi distribuído um tema diferente para cada grupo. As perguntas e respostas elaboradas 

foram entregues para correção, sendo sugerido aos alunos que não se limitassem aos livros 

didáticos usados em sala para a elaboração das perguntas, mas utilizassem outros materiais e 

recursos como internet e revistas de divulgação científica. 

As perguntas foram feitas de um grupo para o outro onde o professor direcionou quem 

iria responde-las e cada grupo respondeu apenas uma pergunta por rodada. Os alunos trouxeram 

outros materiais de consulta para auxiliar nas respostas. O tempo para pesquisa e elaboração da 

resposta foi de 1 a 3 minutos e os grupos que ultrapassaram esse tempo sem dar uma resposta, 

perderam a vez.  

O grupo que responder deverá embasar sua resposta e explicá-la com objetividade, caso 

esteja errada, o grupo que elaborou a pergunta deverá apresentar a resposta explicando-a. Foi 

permitida a contra argumentação. Nesse momento o professor deverá dar um tempo para ambas 
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as partes, menor que o tempo dado para a resposta, e fazer a intervenção colocando os pontos 

que cada grupo argumentou e dizendo qual seria a resposta correta para a pergunta. 

Ao longo do debate, o professor realizou uma pergunta para todos os grupos, onde o 

grupo que encontrou a resposta primeiro foi levada em consideração, quando estava errada, foi 

considerado o segundo grupo. Essa técnica foi aplicada em 4 aula. 

 

 

4.4.3 Defesa de seminários 

 

 

Nessa técnica foram realizados seminários, sobre os temas de modelos atômicos na qual 

o professor realizou perguntas após o término da apresentação, e os educandos que assistiram 

também. Os grupos foram formados 4 a 8 alunos, sendo essa variação aplicada nas 3 turmas.  

Foi utilizada, aproximadamente, uma aula de 1 hora para cada grupo, sendo 45 minutos 

para a apresentação dos seminários, com intuito de evitar que haja dispersão. Nas perguntas 

elaboradas pelo professor foi estipulado um tempo de 15 minutos, para a realização da pergunta 

e desenvolvimento dos argumentos. A partir das respostas dadas pelos alunos, foram 

formuladas mais perguntas, para estabelecer uma sequência no debate.  

 

 

4.4.4 Debate temático com analise e crítica 

 

 

Para esta técnica foram organizados grupos, de 4 a 5 alunos, cada um com sua proposta 

específica, sendo que todos expuseram o seu argumento.  

A técnica é formada por quatro tipos de grupos: os que apresentaram os seminários, 

formaram dois grupos para apresentarem os temas: De Dalton a Thomson e o outro Modelo de 

Rutherford-Bohr; o responsável por realizar perguntas para os grupos que apresentaram; o que 

fez uma análise e uma crítica sobre os debates e o que construiu o relatório. Os grupos, foram 

formados pelo professor. Alguns alunos pediram para fazer parte de um grupo específico e 

foram colocados neles.  

O tempo necessário para essa técnica, foi de uma aula para o desenvolvimento de cada 

tema. Em alguns casos foi necessário um tempo maior, para conclusão dos argumentos e 

observações do professor. Para a apresentação do seminário foram estipulados 45 minutos. O 
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debate com o grupo das perguntas teve a duração de 10 minutos. O grupo da análise-crítica teve 

5 minutos para argumentar, para cada um dos outros grupos foi dado dois minutos, caso 

quisessem debater. Ao final de tudo o professor fez suas considerações em relação a cada grupo 

e ao que foi observado. O grupo responsável pelo relatório teve uma semana, após o término da 

técnica, para ser concluído e entregue 

 

 

4.4.5 Estrutura da análise dos argumentos 

 

 

 A avaliação do educando, para técnicas de argumentação, foi baseada na estrutura do 

seu argumento, como o formula e expõe, baseando-se nas etapas descritas no método de 

Toulmin (2006). Os conteúdos que foram apresentados previamente aos alunos, serviram como 

os dados (D) do layout. As justificativas (W) e os apoios (B) utilizados pelos alunos foram os 

instrumentos sujeitos a avaliação, pois são a base para entender o seu argumento. O 

entendimento dessas duas etapas, possibilitou compreender a sua interpretação e aprendizagem, 

junto com a relação com que estabelece, com a conclusão (C) proposta. Quando o educando 

desviou do conceito básico, ou em caso de equivoco nos dados (D) e nas conclusões (C), e essa 

situação pode ser percebida tanto pelos outros alunos ou pelo professor, haverá possibilidade 

de correção por parte do professor ou os outros alunos utilizarem isso como um apoio (B) na 

hora de argumentarem.  

 É possível incorporar a Aprendizagem Significativa de Ausubel no método de Toulmin. 

Os dados (D) do argumento, estarão presentes nos subsunçores dos alunos, pois a partir deles 

irão ser formados os argumentos. As conclusões (C) que o aluno irá defender, se originarão das 

“ancoragens” feitas nos subsunçores, pois o que ele aprendeu consegue explicar os dados (D). 

Quando o aluno formula as suas justificativas (W), ele irá recorrer a diferentes subsunçores, 

estabelecendo uma conexão entre eles, isso permitirá uma expansão deles, através dessa relação 

entre saberes, gerando um novo conhecimento. 

Caso o aluno não expuser com clareza seu argumento ou fizer de forma incompleta, 

gerando alguma lacuna ou problema na compreensão dos modelos atômicos, logo essa 

aprendizagem pode não ter se tornado significativa, permitindo que um outro educando elabore 

o seu contra-argumento baseado nesse equívoco, fazendo com que ambos percebam o erro e 
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reelaborem o conceito. Caso isso não ocorra, a interferência do professor é válida desde que 

seja para esclarecer e não para desestimular ou interferir na estrutura de argumentação do aluno. 

 

 

4.5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

O produto educacional, consiste na elaboração de um manual, descrevendo todas as 

técnicas desenvolvidas e aplicadas, as quais estarão em formato de planos de aula, com 

sugestões de forma de aplicação, variações do método e sugestões de possíveis formas de 

avaliação, utilizando uma linguagem acessível que facilite o seu entendimento e execução.  

Além disso, ele contará também com introduções sobre: as teorias de Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, do método de Toulmin, facilitando a compreensão da análise do 

argumento, com a finalidade de situar e enriquecer os conhecimentos teóricos do professor e a 

sua aplicação em sala de aula. 

Estará disponível em formato de arquivo PDF (Portable Document Format) para 

download no blog http://argumentacaoeosmodelosatomicos.blogspot.com.br/ que foi elaborado 

para essa finalidade e passível de futura expansão.  

O manual é dividido em capítulos, sendo o primeiro, reservado para uma introdução. O 

segundo capítulo, fala sobre a importância da argumentação dentro e fora da sala de aula. O 

terceiro capítulo é reservado para a descrição do método de Toulmin. O quarto capítulo faz uma 

abordagem sobre a Aprendizagem Significativa e os capítulos a seguir falam sobre cada uma 

das técnicas desenvolvidas neste trabalho. 
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5 RELATO DA APLICAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

 

Neste capitulo é discutida a aplicação das técnicas de debate, sob a perspectiva da 

metodologia da Argumentação. Para avaliação do desempenho dos alunos foi sistematizado, 

pelo método de Tolmin, trechos dos debates, a apresentação dos trabalhos práticos, reflexão 

dos comentários dos alunos. Também são apresentados os índices calculados de verificação da 

aprendizagem, e intercomparações, bem como os problemas encontrados ao longo da aplicação 

da técnica e discussões sobre a argumentação em sala de aula. 

 

 

5.1 PREPARAÇÃO DOS ALUNOS PARA A APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS. 

 

 

 Ao apresentar as atividades, alguns alunos tiveram uma recepção negativa, em relação 

ao desenvolvimento das técnicas, alegando vergonha ou não terem habilidade suficiente para 

falar em público. Entretanto, ao explicar sobre as técnicas, surgiu interesse. 

Explicou-se que um dos objetivos dos trabalhos, era aprender a formular um argumento 

a partir do seu aprendizado, e que não há motivos para riso, pois todos estão ali para aprender 

a desenvolver habilidades para construção de argumentos, logo equívocos ou pequenos erros 

são comuns, por causa da falta de prática argumentativa. Foi dito, também que o professor iria 

auxiliá-los a desenvolver essas habilidades. 

As turmas que se mostraram mais propensas a desenvolver as técnicas, foram o 9ºA, em 

2014, e o 9ºD, em 2015. Isso justifica-se, pois, os alunos vêm estudando juntos desde várias 

séries anteriores, gerando uma maior espontaneidade ao falarem diante da sala. Isso não foi 

observado nos 9ºB e 9ºC, em 2014 e nos 9ºB e 9ºC, em 2015, quando comparamos as turmas, 

uma vez que eram formadas por alunos que vieram de series diferentes, percebendo uma 

interação menor.  

Foi dada três semanas, para que os alunos pudessem estudar, tendo assim condições de 

estabelecerem subsunçores, para fundamentarem seus argumentos, e, nos que foram solicitados, 

preparar o material que iriam utilizar nas atividades. 

Estabelecendo uma relação entre a preparação através do estudo, com as ideias de 

Ausubel, nota-se que essa ação teria como objetivo criar subsunçores necessários para o 

desenvolvimento do trabalho (MOREIRA, 1979) ou então, para estabelecer relações do novo 
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conhecimento, com algo que eles já saibam (OSTERMANN e CAVALCANTI, 2010). 

Permitindo que esses subsunçores que se estabeleceram, funcionem como os dados (D) do seu 

argumento, gerando a formulação de suas justificativas (W). 

O fator nota também influência os alunos, dado que alguns alunos manifestaram medo 

de gaguejarem ou errarem alguma palavra, que possa afetar negativamente a avaliação. 

Explicou-se que o importante era ter um argumento bem fundamentado, mostrando o seu 

raciocínio e o seu aprendizado, com isso, defender a sua conclusão (C) e apresentar suas 

justificativas (W) ou uma refutação (R). 

 Quanto a procura para orientações dos trabalhos, a técnica de debate temático simples, 

teve pouca procura. Devido ao seu formato mais simples, poucos alunos tiveram dúvidas, sendo 

as mais comuns relacionadas ao conteúdo.   

Na turma em que a técnica de debate entre grupos com perguntas foi aplicada, os alunos 

procuraram o professor, para correção das respostas e tirar dúvidas sobre como elaborariam as 

perguntas. Alguns alunos, questionaram sobre a possibilidade de criarem questões com 

alternativas de múltipla escolha, não foi permitido, haja visto que o enfoque da metodologia era 

a elaboração de argumentos como resposta e uma pergunta com alternativas não permitiria isso. 

Das respostas corrigidas, algumas possuíam incongruências, distorção em relação ao que a 

pergunta pedia e o conteúdo da resposta. 

Na técnica de defesa de seminários, as dúvidas mais frequentes eram sobre a elaboração 

das apresentações, percebendo que a maioria dos alunos, tinha pouca ou nenhuma experiência 

com este tipo de atividade. Também houveram perguntas sobre: se poderiam ser feitos slides 

para apresentar em data show; se era para usar cartazes; se poderiam utilizar um material de 

apoio além da apresentação, como uma folha com anotações; se poderiam fazer algum tipo de 

maquete ou experimento para utilizarem na apresentação e se a atribuição da nota seria 

individual ou em grupo. Foi esclarecido aos alunos, que a maneira que fossem apresentar o 

conteúdo e os recursos utilizados seria como preferissem, contudo, foi estimulado o uso de 

maquetes animadas, com a ressalva para que evitassem o uso de isopor, expondo assim a 

importância da consciência ambiental.  

O uso de materiais de apoio, além da apresentação, foi restringido. Isso tendenciaria o 

aluno apenas a leitura do texto, o que não condiz com a proposta do trabalho, logo que o aluno 

não iria usar suas próprias palavras e nem formular argumento, ele iria apenas reproduzir o 

trecho de alguma obra ou um conteúdo disponível na internet.  

Quanto a nota, foi esclarecido que seria feita conforme desempenho do grupo, devido a 

necessidade de todos participarem e para estimular a discussão entre os membros. Outra 
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preocupação, foi relacionada com as perguntas que o professor iria fazer e sobre o que iriam 

abordar. Nessa questão, explicou-se que, seriam voltadas para os conteúdos que cada seminário 

iria abordar.  

A última metodologia despertou mais curiosidade, por causa da proposta de alguns 

grupos ser original, em relação aos trabalhos que eles estavam acostumados a desenvolver. Os 

grupos que elaboraram os seminários, tiveram perguntas semelhantes as da metodologia 

anterior; perguntaram também sobre o limite de perguntas que o outro grupo poderia fazer e se 

os argumentos do grupo da análise-crítica iriam afetar as suas avaliações. Foi esclarecido que 

haveria um tempo pré-estabelecido, para as perguntas, que iria variar em torno de 10 minutos 

para elaboração e discussão, logo não haveria um número específico de perguntas. Quanto a 

avaliação, ela seria baseada na sua apresentação, coerência e embasamento científico dos 

argumentos que eles usariam como respostas.  

O grupo das perguntas, questionou sobre: a quantidade de perguntas elaboradas, o grau 

de dificuldade, se poderiam ser feitas ao longo da apresentação ou após o seu final, se deveriam 

ser elaboradas previamente ou no dia da apresentação, a abrangência delas e se o grupo 

responsável pela análise-crítica poderia argumentar sobre o trabalho deles também.  

Da mesma forma que foi dito aos grupos dos seminários, esclareceu-se que não haveria 

um máximo de perguntas, pois o fator limitante seria o tempo. As perguntas poderiam ter o grau 

de dificuldade que achassem conveniente, desde que estivessem relacionadas com a 

apresentação. Foi aconselhado ao grupo que elaborasse questões, com as respostas, antes da 

apresentação, contudo poderiam desenvolver perguntas no dia da apresentação, desde que 

soubessem respondê-la. E que seriam feitas após as apresentações, permitindo ao grupo que 

estivesse apresentando expor todo o seu trabalho. Quanto a pergunta sobre o grupo da análise 

e a crítica, foi estabelecido que estaria dentro da proposta deles abordarem sobre o seu trabalho 

também.  

O grupo responsável pela análise-crítica, perguntou sobre: o tipo de crítica a ser 

desenvolvida, se deveriam estudar sobre os conteúdos das apresentações, se poderiam ter acesso 

as perguntas e ao relatório e qual o conteúdo das críticas. Informou-se que deveriam estudar 

sobre os conteúdos das apresentações, pois para realizar o seu trabalho eles deveriam conhece-

los; que não teriam acesso as perguntas e ao relatório, pois eles deveriam analisar o andamento 

total do trabalho e conhecendo as perguntas poderiam vir com um pré-julgamento, o que 

afetaria o objetivo real do grupo, que é a análise do todo; quanto ao relatório, que não teria 

motivo eles terem acesso, porque ele seria entregue após o final do trabalho. Foi explicado, que 

as críticas deveriam conter a opinião sobre o que foi apresentado e argumentado e expusesse o 
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que achassem de positivo na apresentação e, caso houvesse, o que considerassem negativo, 

apresentando o que considerassem o ideal.  

O grupo responsável pelo relatório, perguntou sobre o conteúdo e o que deveriam 

abordar nele. Foi explicado, que o relatório deveria conter um relato literal dos fatos que 

ocorressem ao longo da execução do trabalho, contendo detalhes sobre o que foi realizado pelos 

grupos e acontecimentos que mais se destacaram. Foi solicitado, que elaborassem uma 

conclusão final e que colocassem a sua opinião sobre o trabalho dos grupos. 

A maioria das questões foram realizadas ao longo dos primeiros dias, após atividades 

terem sido passadas em sala de aula. Conforme a data da aplicação se aproximava, a frequência 

com que os alunos procuravam o professor diminuiu. 

 

 

5.2 EXECUÇÃO DAS TÉCNICAS EM SALA DE AULA 

 

 

5.2.1 Desenvolvimento do Debate Simples sobre o Modelo Rutherford - Bohr  

 

 

 O desenvolvimento dessa atividade ocorreu na turma do 9ºB, no ano de 2015. Sendo 

utilizadas seis aulas ao longo de três semanas. O tema trabalhado nessa atividade foi o modelo 

de Rutherford – Bohr. 

No início do trabalho, um problema encontrado foi a compreensão da atividade, pois os 

alunos vieram preparados com perguntas e respostas, e ao iniciar os trabalhos fizeram questões 

sobre o conteúdo, invés de debater sobre o assunto. Mediante a isso, o trabalho foi interrompido, 

para o esclarecimento da proposta e do funcionamento de um debate. Foi explicado como é um 

debate e a importância do argumento exposto por eles, após esse esclarecimento foi dada uma 

semana, para os alunos se prepararem e, nas aulas seguintes, a atividade foi retomada. Devido 

a esse problema, houve a necessidade de estender duas aulas além das quatro aulas que eram 

previstas. 

Mesmo a proposta do trabalho sendo simples, era esperado algum tipo de problemas 

com a compreensão por parte dos alunos. A falta de oportunidade de se expressarem, seja em 

trabalhos ou ao longo das aulas, gera esse tipo de situação. Um debate é algo novo para os 

educandos, nesse momento, é necessário explicar que eles têm o direito de falar, o que acharem 

correto, desde que seja embasado. A estrutura de avaliação aplicada na escola, a partir de provas 
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escritas ou trabalhos de pesquisa impressos, não geram qualquer tipo de estímulo para uma 

participação mais ativa do aluno. 

 Analisando a estrutura dos argumentos presentes nessa técnica, segundo o trabalho de 

Toulmin (2006), ao aplicarmos o layout do argumento notamos que os dados (D) utilizados 

pelos alunos são as afirmações que sustentam o modelo de Rutherford-Bohr como a eletrosfera, 

o espaço ou vazio existente entre o núcleo e a eletrosfera e a órbita dos elétrons. 

Ao observar a conclusão (C), percebemos que ela varia conforme o objetivo do grupo. 

O grupo que pretende defender o modelo de Rutherford-Bohr, tem como conclusão (C) que ele 

explica o átomo e fenômenos relacionados a ele, já o outro grupo tem como conclusão (C), que 

essa teoria é insuficiente para explicar os fenômenos atômicos ou, como alguns alunos 

argumentaram, ela contradiz a experiência que eles têm com o mundo real. Nesta situação, a 

refutação (R) de um grupo, tornam-se os apoios (B) que outro grupo, irá utilizá-los para embasar 

as suas justificativas (W) ou se tornarem as próprias justificativas (W).  

O grupo responsável pelo relatório, teve seu argumento relatado de forma escrita nas 

conclusões do mesmo. Ao aplicarmos o layout à proposta desse grupo, os dados (D) 

apresentados são os relatos descritos ao longo do corpo do trabalho, sendo a conclusão (C) a 

opinião final dos alunos do grupo, já as garantias (W) apresentadas são os motivos e critérios 

pessoais estabelecidos pelo grupo que tiveram como apoio (B) as observações realizadas para 

a produção do relatório. 

Quando se avalia um argumento, utilizando o método de Toulmin, Sasseron e Carvalho 

(2013) dizem que método baseia-se na estruturação lógica do argumento, ao invés de questões 

contextuais, não fornecendo um padrão para avaliar o argumento. Logo, os argumentos 

apresentados pelos alunos, tem suas avaliações baseadas nos critérios que o professor estipula, 

conforme a proposta para o grupo. 

Nos primeiros momentos da aplicação dessa técnica, houve a necessidade de esclarecer, 

que cada aluno teria um tempo específico para falar e não havia necessidade de interromper o 

colega. Essas intervenções foram necessárias, devido aos educandos ultrapassarem o tempo 

estabelecido para formar o seu argumento. Conforme o trabalho transcorria, essas situações 

diminuíram. Esse fato concorda com Capecchi et al. (2000), onde registraram semelhante a 

dificuldade em organizar um debate em sala de aula. Os educandos que tiveram suas 

argumentações interrompidas foram bonificados com um acrescimento de tempo para 

concluírem o seu raciocínio.  

Um ponto que foi enfatizado pelo professor, é que todos os alunos presentes deveriam 

expor os seus argumentos, para que a avaliação pudesse ser feita, contudo tiveram aqueles que 
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foram relutantes em fazê-lo, mesmo deixando claro que a avaliação seria individual. Poucos 

alunos tiveram desinteresse em realizar a atividade, após o seu início, eles demonstraram 

argumentos falhos, com erros conceituais, frutos da falta de preparo, mediante a sua falta 

objetividade com o trabalho, apresentando argumentos medianos.  

O entendimento dos educandos, em relação ao modelo de Rutherford-Bohr, mostrou-se 

satisfatório quanto: compreensão da estrutura básica do modelo, posição do núcleo e da 

eletrosfera, movimento circular dos elétrons, os níveis eletrônicos que formam a eletrosfera e 

seus sub-níveis e o posicionamento das partículas subatômicas. Os alunos que apresentaram 

argumentos com melhores índices de satisfação, entre 3,5 e 4,0 pontos, totalizaram 36%, 

apresentaram apoios (B) que sustentavam de forma coerente e embasada as suas garantias (W) 

visando provar que as suas conclusões (C) estavam corretas.  

Entretanto houveram equívocos, nos argumentos, em relação aos princípios das 

modelos: um deles relacionados às cargas das partículas subatômicas, onde dois alunos do 

grupo que questionava o modelo de Rutherford-Bohr, disseram que os nêutrons possuem carga 

negativa e o outro com a camada de valência, onde um aluno que participava do grupo que 

defendia as ideias do modelo, citou que o sub-nível “Q” suportava apenas dois elétrons. Foi 

permitido que o argumento fosse exposto até o final, para aguardar se algum outro aluno se 

manifestaria para argumentar sobre o erro. No primeiro caso, um aluno do outro grupo 

identificou a falha e a relatou em seu argumento, nessa situação, os alunos que cometeram o 

erro, justificaram-se dizendo que houve uma confusão no momento de falarem. No segundo 

caso, nenhum aluno percebeu o equívoco, então o professor interveio dizendo que esse sub-

nível suportaria até oito elétrons. O aluno se justificou dizendo que, tinha estudado por um livro 

muito antigo, o qual dizia que essa camada possuía até dois elétrons. 

Situações onde o aluno comete falhas, mostram-se importantes, pois esses erros podem 

afetar seus subsunçores e também prejudicar seus argumentos, pois segundo Villani e Do 

Nascimento (2003) a argumentação é constituída de um conjunto específico de 

posicionamentos dirigidos, podendo ser expressos em um ou vários enunciados. Se esse 

posicionamento, for baseado em um conhecimento errôneo, isso afeta a validade de suas 

justificativas (W) e de seus apoios (B) comprometendo a força da sua conclusão (C) perante ao 

interlocutor, o que afetaria também os seus subsunçores, pois o aluno estaria realizando a 

“ancoragem” de um conhecimento falho. 
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Quadro 5.1: Trecho da 3ª aula da aplicação do Debate Temático Simples sobre o Modelo de Rutherford-Bohr 

Turnos do 

Debate 

 

Interlocutor 

 

Enunciado (Etapa do Argumento) 

 

Etapas do Argumento 

1 Aluno A Se o átomo possui um espaço vazio porque quando 

eu bato a minha mão na mesa ela não atravessa 

através da mesa? (R)   [Após fazer isso o aluno deu 

uns tapas na mesa para ilustrar a sua pergunta. (B)]  

 Pergunta/ 

Refutação (R) 

 Apoio (B) 

2 

 

 

 

Aluno B Não tem como isso acontecer (W), porque os átomos 

estão ligados uns nos outros por uma ligação 

química, como essa ligação é muito forte não tem 

como eles passarem (B). 

 Justificativa (W) 

 Apoio (B) 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na situação mostrada no Quadro 5.1, observamos que o Aluno A utilizou um exemplo 

através de uma ação comum, relacionando com o seu aprendizado, para embasar um argumento 

que questionou uma teoria. Utilizando o layout de Toulmin (2006), o aluno fez uso de um ato 

corriqueiro como apoio (B) que sustentou a garantia (W), utilizando-a para realizar a pergunta 

como refutação (R) para o modelo. 

Ao analisar a pergunta e a atitude do aluno, percebe-se que ele utilizou um dos 

conhecimentos atrelados ao subsunçor, relacionado a teoria de Rutherford, para questionar a 

existência do vazio espaço existente entre o núcleo e a eletrosfera. Logo, esse momento pode 

ser considerado, um aspecto positivo da aplicação da técnica, pois traduz a um momento que 

poderia acontecer em um debate cientifico real, onde ele questionou uma teoria, conflitando-a 

com uma situação real, demonstrando o entendimento de criticar cientificamente. 

Em seguida, durante a réplica, o Aluno B o aluno procurou explicar com a sua resposta, 

a força de coesão que os átomos têm através das ligações químicas, com isso ele relacionou 

dois subsunçores que, em um primeiro momento não seriam diretamente associados. Ele 

relacionou apoios (B), que não eram diretamente ligados aos dados (D) originais, para sustentar 

as suas garantias (W) de uma forma, que não estava presente unicamente dentro do estudo do 

modelo atômico de Rutherford, mas relacionou com Ligações Químicas. Estabelecendo essa 

conexão entre dois subsunçores diferentes, ele conferiu uma força maior a sua conclusão (C). 

O grupo responsável pelo relatório, foi posicionado próximo ao professor, com o intuito 

de facilitar qualquer pergunta que eles pudessem fazer. As suas dúvidas mais frequentes foram: 

o que deveria ser incluso ao relatório, a sua estrutura, se o texto deveria incluir tudo de forma 

literal ou se poderiam transcrever, com suas palavras e com a sua interpretação. Esclareceu-se, 
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que o corpo do relatório, deveria conter registrado de forma mais fidedigna possível e realizada 

uma conclusão. O relatório entregue mostrou a descrição detalhada do debate, expondo os 

dados (D), que fundamentaram os debates entre as equipes e também as conclusões (C), que 

cada uma sustentava com as suas garantias (W) e apoios (B). Incluíram também as falas que o 

professor realizou, na conclusão foi percebido uma análise dos desempenhos dos grupos e uma 

crítica aos momentos de interrupção e extrapolação de tempo, foi relatado também o que o 

grupo aprendeu sobre o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Logo após a avaliação, o relatório 

foi devolvido ao grupo. 

 

 

Na Tabela 5.1, observou-se uma queda de 11%, em relação ao bimestre em que se 

aplicaram técnicas tradicionais de ensino, quando relacionado ao bimestre que se aplicou a 

argumentação. Segundo os alunos, eles acharam interessante e diferente utilizar debates como 

técnicas de aprendizagem, contudo alegaram que os conteúdos do bimestre subsequente, eram 

mais simples de serem compreendidos, mas que gostariam de realizar novos debates. 

Esperava-se que, ao serem aplicadas as avaliações, os alunos tivessem desempenho 

melhor, quando relacionado com técnicas de ensino tradicionais. A interação e participação dos 

alunos uns com os outros, assim como a exposição do aprendizado, a partir da articulação de 

argumentos, nos permite entender que houve uma melhor compreensão do conteúdo, pois Costa 

(2008) afirma que o desenvolvimento das competências próprias da argumentação é relevante 

para a aprendizagem de ciências. Além disso, momentos como os proporcionados por essas 

técnicas, sanam o problema da falta de oportunidade para praticar o argumento conforme cita 

Driver et. al. (2000). Contudo, torna-se claro que, apesar de não ter refletido nas provas o 

desempenho da atividade, os alunos demonstraram interesse em realizar novamente a técnica, 

mostrando que ela se torna motivadora para o processo ensino-aprendizagem de ciências, 

estimulando os alunos buscar informações para formularem argumentos mais complexos e 

questionarem os colegas, estimulando assim a criticidade do educando. 

Tabela 5.1: Avaliação dos alunos do 9ºB em relação ao desempenho 

  

9ºB 2015 Trabalho Prova 

Bimestres Satisfatório Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Com argumentação 100% 0% 67% 33% - 

Tradicional - - 78% 18% 4% 

Fonte: Próprio autor 
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A técnica mostrou-se satisfatória perante aos objetivos do trabalho, conforme mostra o 

índice de satisfação do trabalho na Tabela 5.1. Mesmo não refletindo esse desempenho nas 

avaliações escritas, houve participação de todos os alunos da turma. Após a aplicação do debate, 

houve um aumento da participação dos educandos, ao longo das aulas, realizando mais 

perguntas e observações em relação aos conteúdos explicados, quando comparados antes da 

aplicação do debate. 

 

 

5.2.2 Debate entre grupos com perguntas 

 

 

A realização dessa atividade aconteceu no 9ºC, do ano de 2015, ao longo de quatro 

aulas, distribuídas em duas semanas. A atividade, iniciou após o posicionamento dos grupos na 

sala e a organização dos seus materiais para consulta. Constava, entre eles o seu livro didático, 

sendo a sua presença questionada pelo professor. Eles justificaram a sua presença, dizendo que 

era uma fonte de consulta que já tinham disponíveis e de fácil acesso.  

Outras fontes de consulta presentes foram: materiais impressos de sites da internet, os 

quais a facilidade de acesso e disponibilidade foram as justificativas para o seu uso, porém 

poucos grupos afirmaram verificar o conteúdo desse material. Havia a presença de outros livros 

didáticos, sendo a maioria do ensino médio e outros do ensino fundamental, sendo eles 

pertencentes a alguém da família ou estavam disponíveis na biblioteca da escola.  

O uso de materiais para consulta, é um recurso onde os alunos poderão extrair os seus 

apoios (B), isso permite que as suas garantias (W), sejam elaboradas com uma fundamentação 

melhor. Isso dá maior confiabilidade ao educando, que se sente mais seguro com os apoios (B) 

fornecidos pelas suas fontes, para debater possíveis refutações (R) que possam ser apresentadas. 

Contudo, materiais cujo as fontes não são confiáveis, como sites de internet sem procedência, 

fragilizam os apoios (B), tornam frágeis as bases de uma garantia (W), quando está é submetida 

a uma refutação (R) estruturada em apoios (B) de maior credibilidade, como livros de autores 

conceituados.  

 Aplicando o método de Toulmin nessa técnica, tem-se os dados (D) como os postulados 

que regem os modelos, que serviram como base para a elaboração das perguntas. As conclusões 

(C), seriam as respostas elaboradas para as perguntas, porque são elas que estão sendo postas a 

prova nos argumentos expostos pelos alunos. As garantias (W) são as colocações que sustentam 

as respostas estabelecidas pelos alunos, sendo os apoios (B) provenientes das bibliografias 
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utilizadas. Nessa técnica, a refutação (R) origina-se da discordância quanto a resposta 

apresentada, sendo ela representada pelos apoios (B) utilizados pelo outro grupo. 

É possível perceber a aprendizagem significativa nessa etapa da técnica. Para a 

elaboração das perguntas, é necessário que o aluno recorra a subsunçores e analise-os para 

elaborar as perguntas, pois para poder elaborar uma pergunta é necessário, que se compreenda 

claramente o objeto de estudo e consiga estabelecer conexões com outros subsunçores para 

aumentar a sua complexidade. E para formular as respostas, é necessário que ele recorra aos 

seus subsunçores, para conseguir encontrar os apoios (B) necessários, nos materiais de consulta, 

para assim formular as suas garantias (W), e validar seu argumento.  

Quanto ao início das atividades, não houve problemas, demonstrando clareza em relação 

ao entendimento da técnica. Isso, possivelmente, deve-se ao fato de o sistema baseado em 

perguntas e respostas ser algo bastante familiar aos alunos, pois é algo trabalhado ao longo de 

toda a vida escolar. Contudo, foram constados alguns problemas, ao longo da atividade. 

Houveram grupos que leram trechos dos materiais, invés de formular uma resposta embasada 

em várias fontes, fugindo assim da proposta do trabalho. Foi feita uma intervenção, 

esclarecendo que as suas garantias (W) deveriam ter a bibliografia como um instrumento para 

gerar apoios (B), por que isso não seria um argumento, mas uma leitura de informações.  

Os alunos demonstraram dificuldade de compreender esse ponto, já que a falta de 

costume de utilizar fontes para a elaborar e embasar uma única resposta, não era algo comum à 

sua realidade, conforme a atividade era realizada, os alunos conseguiram elaborar com mais 

clareza suas respostas, melhorando as estruturas de seus argumentos. Essa melhora, concorda 

com Sasseron e Carvalho (2013) ao dizerem que uma discussão pode ser desencadeada e 

encaminhada em sala de aula pelo professor, estimulando e favorecendo o uso de argumentos, 

logo esse processo é percebido quando, ao formularem uma resposta embasada em citações, ou 

apoios (B), o outro grupo pode aceitá-la ou apresentar uma refutação (R), criando assim um 

debate, que se originou, em objetos comuns numa aula, que são as perguntas e respostas. 

Após realizada a pergunta, algumas vezes sendo ela repetida, foi dado um tempo para a 

pesquisa e formulação da resposta. Quando ocorreu extrapolação do tempo, foi avisado para 

eles cessarem a pesquisa e responderem. Após um tempo de desenvolvimento da técnica, 

percebeu-se que os grupo os quais formulavam as perguntas, tendiam a interromper o grupo 

que estava respondendo antes do término do seu argumento, quando a mesma se mostrava 

correta. Nesse momento o professor interferiu, explicando que deve-se haver um respeito 

quanto a exposição do argumento, pois a ideia é que seja exposto todo o argumento, para 

perceber se ele era satisfatório ou não.  
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Ao longo do trabalho, alguns grupos fizeram perguntas ao professor, relacionadas a: 

formulação das perguntas, discordância quanto a exposição da ideia, erro na resposta formulada 

pelo grupo que realizou as perguntas e alianças e acordos entre grupos, para tirar algum tipo de 

vantagem. 

Quanto a formulação das perguntas, os questionamentos mais frequentes eram: sobre a 

clareza e interpretação das mesmas, logo foi pedido para que os grupos repetissem novamente 

as perguntas, em um caso específico houveram algumas perguntas que não corrigidas conforme 

o professor sugeriu, mantendo o caráter confuso e pouco claro, nessa situação foi dado 

vantagem ao grupo que respondeu à pergunta, pois o mesmo identificou o erro.  

Houveram casos (Quadro 5.2) que o grupo utilizou em uma resposta termos diferentes 

ou fundamentou sua resposta em garantias (W) e utilizou apoios (B) diferentes dos que o outro 

grupo que fez a pergunta tinha utilizado (Turno do Debate 2). O grupo que formulou a pergunta, 

não aceitou as justificativas (W) apresentadas como resposta e os apoios (B) ligados a ela 

(Turno do Debate 3).  

 

 

Quadro 5.2: Trecho do debate entre os grupos do modelo de Rutherford-Bohr e modelo de Dalton sobre a  

eletrosfera 

Turnos do 

Debate 

 

Interlocutor 

 

Enunciado (Etapa do Argumento) 

 

Etapas do Argumento 

1 Aluno A Segundo o modelo de Rutherford-Bohr, 

onde estão os elétrons? 

 Pergunta 

2 Aluno B Eles estão orbitando nas camadas da 

eletrosfera (C). 

 Conclusão (C) 

3 Aluno A Errado, eles estão nos níveis da 

eletrosfera (R). 

 Refutação (R) 

4 Aluno B Não, são camadas (W), porque no livro 

está dizendo que os elétrons estão 

localizados nos níveis da eletrosfera (B). 

Então está certo. 

 Justificativa (W) 

 Apoio (B) 

5 Aluno A Mas, no meu está dizendo que “as 

camadas da eletrosfera comportam os 

elétrons do átomo” (B) 

 Apoio (B) 

6 

  

Professor Pode considerar a resposta correta, pois 

níveis da eletrosfera e camadas da 

eletrosfera são a mesma coisa. 

 Interferência do 

professor 

Fonte: Próprio autor.   
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Foi permitido que os grupos debatessem e argumentassem apresentam garantias (W) 

que validassem de forma mais efetiva a conclusão (C) que queriam chegar, e os apoios (B) que 

as fundamentassem (Turnos do Debate 4 e 5). Após isso o professor expos que é comum o fato 

de existirem termos ou explicações diferentes para uma mesma ideia e que a resposta poderia 

ser considerada correta (Turno do Debate 6).  

Alguns grupos, mesmo após a correção do professor, mantiveram erros nos seus 

gabaritos, nessa situação foi permitido os grupos debatessem, para que cada um argumentasse 

e após as discussões, o professor esclareceu o erro presente na resposta do grupo e, quando 

apresentava os argumentos certos, dava a vantagem ao grupo que respondeu.  

 Nos casos de formação de alianças entre grupos, para saírem em vantagem nas 

perguntas em relação aos outros. Quando essa situação foi apresentada ao professor, foi 

chamada atenção dos alunos mediante a desonestidade para com o professor e os colegas de 

sala. Foi dito, que o objetivo da atividade era a aprendizagem e discussão e caso isso se repetisse 

eles teriam pontos subtraídos. Após isso, nenhum outro problema dessa ordem ocorreu 

novamente.  

As perguntas realizadas pelos alunos possuíram várias temáticas, como: a estrutura dos 

Modelos Atômicos, o funcionamento dos átomos em cada modelo, formulações das teorias e 

experimentos relacionados a elas e questões voltadas para o caráter histórico dos modelos, todas 

elas priorizando os dados (D) que seriam os pontos chaves dos seus argumentos.  

Houve destaque para uma pergunta a qual o educando pediu para estabelecer uma 

relação entre a evolução da movimentação dos elétrons do modelo de Thomson em relação ao 

modelo de Rutherford-Bohr, sendo essa pergunta considerada de uma complexidade um pouco 

elevada, porém bem elaborada. Ao responder essa pergunta o grupo utilizou apoios (B) 

provenientes das estruturas dos dois modelos para embasar as suas garantias (W).  

As justificativas (W) apresentadas relatavam a diferença entre a movimentação dos 

elétrons. Os apoios (B) estavam relacionados com modelo de Thomson, onde elétrons estavam 

incrustrados na superfície do átomo e no modelo de Rutherford-Bohr, onde eles estavam 

organizados ao longo da eletrosfera realizando uma órbita.  

Algumas perguntas realizadas possuíam caráter biográfico dos cientistas que elaboraram 

modelos assim como outras a momentos históricos da época, quando feitas, essas perguntas 

eram anuladas, pois estavam fora do contexto ou não foram descartadas conforme o sugerido. 

Ao compararmos os resultados das provas (Tabela 5.2), vemos uma diferença de 45% 

em relação de um bimestre ao outro. Os alunos alegaram, que ao desenvolver essa técnica, 

tornou-se mais simples elaborar respostas, formularem raciocínios para encontrarem as 
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alternativas corretas e interpretarem as perguntas. Isso concorda com Costa (2008) quanto a 

argumentação ser relevante ao processo ensino-aprendizagem. 

Apesar de alguns alunos apresentarem uma participação insatisfatória, e outros não 

participarem, conforme mostra a Tabela 5.2, o trabalho despertou o interesse da maioria da sala 

e teve um bom índice de satisfação. Os educandos demonstravam animação, ao executarem a 

atividade, pois ela foi vista como um jogo de perguntas e respostas, o que favoreceu a 

participação e envolvimento dos alunos com a proposta.  

Após a aplicação da técnica, os alunos tornaram mais questionadores. Realizando mais 

perguntas, ao longo das aulas, e também formulando perguntas, mais complexas e melhor 

elaboradas. Levando a concluir, que ao formularem perguntas e observarem as perguntas dos 

colegas, essa habilidade foi desenvolvida, refletindo no cotidiano em sala de aula, mesmo após 

o término da aplicação da técnica. 

 

 

 

5.2.3 Analise da defesa de seminários 

 

 

A prática de seminários, tem a sua aplicação difundida já há muito tempo dentro da 

educação, contudo a técnica aqui apresentada, não foi baseada somente na apresentação, mas 

nos argumentos apresentados pelos alunos, mediante as perguntas realizadas pelo professor. Ela 

foi aplicada nas turmas de nono ano de 2014. 

Foi utilizada uma aula para cada grupo, onde realizaram sua apresentação e 

argumentaram as perguntas realizadas pelo professor. Contudo, houve momentos em que esse 

tempo foi extrapolado, devido a necessidade de explicar algumas perguntas e para a formulação 

Tabela 5.2: Avaliação dos alunos do 9ºC em relação ao desempenho. 

 

9ºC 2015                Trabalho                Prova 

Bimestres Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Satisfatóri

o 

Insatisfatório Não 

participou 

Com 

argumentação 

76% 21% 3% 69% 31% - 

Tradicional - - - 24% 76% - 

Fonte: Próprio autor. 
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dos argumentos, não ultrapassando 15 minutos além do estipulado. Em algumas apresentações 

utilizou-se menos de uma aula. 

Ao analisar esta técnica, utilizando o layout do argumento de Toulmin, nota-se que os 

dados (D) são postulados dos modelos e as conclusões (C) são os conhecimentos adquiridos 

pelos alunos. As garantias (W) utilizadas pelos alunos, ao longo da explicação dos seminários 

eram, na verdade, os apoios (B) que embasam teorias, concluindo que as apresentações eram, 

a exposição dos apoios (B) que embasariam a explicação dos modelos em si. Já as garantias 

(W) utilizadas na defesa, tinham como apoios (B) principais, as informações utilizadas para 

apresentação dos seminários. Para as perguntas, o professor utilizava como seus apoios (B) 

principais, as apresentações dos alunos. Para questionar as justificativas (W) apresentadas pelos 

alunos foram utilizadas as possíveis refutações (R) que as suas garantias (W) apresentavam.  

Foi dada liberdade, para que as apresentações fossem feitas com recursos que os 

educandos se sentissem mais familiarizados. O uso de slides exibidos pelo data show foi o 

recurso mais utilizado, os grupos alegaram que a escolha foi feita pela facilidade em fazer os 

slides e o volume de conteúdo da internet, que poderia ser incorporados neles.  

O uso de maquetes animadas, recurso sugerido e estimulado pelo professor, também foi 

utilizado com frequência. Ele consiste em uma maquete que realiza algum tipo de movimento 

ou ação que simule a ideia que a apresentação é baseada. O modelo de Rutherford-Bohr, foi o 

único conteúdo que teve apresentações com esse recurso. Segundo os alunos, esse foi o único 

modelo que apresenta algum tipo de movimento, que possa ser representado através de uma 

maquete. Houve um grupo que optou por apresentar sem nenhum tipo de recurso, apenas 

apresentando oralmente o modelo, eles alegaram que seus slides tinham sumido, contudo 

optaram por apresentar mesmo assim.  

Ao iniciarem os seminários, houveram alunos que utilizaram anotações, fazendo uma 

leitura, invés da apresentação. Foi esclarecido aos alunos, que as apresentações constituíam nos 

argumentos feitos com base nos slides ou qualquer outro recurso, não justificando o uso de 

anotações, além disso não seria aceita a leitura de um texto em folha de papel, sendo ela apenas 

a reprodução do trecho de um livro ou material presente na internet, não sendo o fruto da 

aprendizagem que o aluno obteve com os estudos para a apresentação. 

 Ao longo das apresentações, foi percebido a falta de prática dos alunos em seminários, 

comportamentos como nervosismo, gagueira, longas pausas entre as falas, choro e até início de 

desmaios ocorreram. Quando questionados sobre esses comportamentos, foi dito que a 

dificuldade de falar em público, pelo medo de algum tipo de reação de reprovação ou chacota 
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pelos colegas. A falta de prática também foi citada, segundo os educandos, era a primeira vez 

que apresentavam seminários. 

Houveram grupos, que dividiram a apresentação de forma, que todos apresentassem 

uma parte do conteúdo, outros escolheram um ou dois membros para explicarem uma parte 

maior do que os outros, em um dos casos, um deles apresentou de forma intercalada com os 

outros membros.  

As apresentações, de forma geral, iniciaram com a biografia do cientista responsável 

pela teoria, falando também da sua vivencia acadêmica. Em seguida, se concentraram em 

descrever os modelos atômicos e seus princípios, dos grupos que utilizaram slides como método 

de apresentação, poucos trouxeram alguma simulação ou imagem animada que representasse 

os modelos. Houveram grupos, que tinham excesso de texto em seus slides, sendo que sua 

apresentação foi baseada, a sua maioria, apenas em leitura. Contudo, o professor havia 

orientado que dessem preferência para tópicos e imagens e fizessem, principalmente, o uso da 

fala. 

Os alunos que utilizaram maquetes animadas, procuraram traduzir nelas o conceito 

principal do modelo de Rutherford-Bohr. As maquetes representaram: o movimento dos 

elétrons, entorno do núcleo, dentro das eletrosferas (Figura 5.1); o experimento realizado por 

Rutherford (Figura 5.2) e uma explicação onde a maquete representava uma máquina de raio X 

para explicar o modelo de Rutherford (Figura 5.3 e 5.4). Foi observado que os alunos 

conseguiram abstrair em suas maquetes, uma representação próxima da descrição cientifica dos 

modelos, os movimentos reproduzidos por elas, e as descrições históricas e o funcionamento 

dos experimentos. 
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No 9ºC, um grupo explicou o funcionamento do experimento de Rutherford (Figura 

5.2), através de uma maquete animada. Foi feita a seguinte pergunta a eles:  

 

 

“ Se o objetivo do experimento, era o bombardeamento da placa de 

ouro e observar esse aparato, qual a utilidade dessas placas de 

chumbo? ”.  

 

Então, um dos alunos ligou o pisca-pisca que estava na maquete e respondeu:  

 

 

“Porque, assim ó. Esse cano aqui é o raio de partículas alfa, que o 

uranio tá soltando. Aí essas placas de chumbo com o buraco servem 

pra direcionar o raio, pra conseguir ver o que ia acontecer na placa de 

ouro. Então o raio chega e vê você as partículas refletindo aqui nas 

placas que são as luzinhas do pisca-pisca.” .  

 

 

Figura 5.1: Maquete animada referente ao modelo atômico de Rutherford-Bohr. Fonte: Próprio autor. 
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O educando conseguiu demonstrar, a experiência e a importância de cada uma das peças 

que a compuseram, para poder chegarem a conclusão (C). A abstração utilizada para representar 

o experimento, com um material comum como o pisca-pisca, demonstrou abstrair o conteúdo, 

relacionando um objeto comum do dia-a-dia com o resultado de um experimento científico. 

 

 

 

Figura 5.2: Maquete animada simulando o experimento de Rutherford. Fonte: Próprio autor. 

 

 

Analisando o seu argumento (Quadro 5.3), percebesse como a Aprendizagem 

Significativa atuou sobre o aluno, relacionando um material do seu uso comum, com um 

conhecimento recém adquirido, mostrando que, o subsunçor sofre uma transformação, 

tornando-se mais amplo e apto à novas assimilações, envolvendo a interação da nova 

informação com a estrutura de conhecimento específica (MOREIRA, 1979; SANTOS E 

TÉRAN, 2011). Ela se aplica ao uso da argumentação, pois o aluno utilizou uma analogia, que 

representou um subsunçor para criar um apoio (B), fundamentando a sua justificativa (W) e 

validando o seu argumento. Quanto a estrutura do seu argumento, o aluno apresentou nas suas 

garantias (W) bem fundamentadas nos seus apoios (B), onde é possível perceber a descrição do 

funcionamento do experimento como a justificativa necessária para que o interlocutor chegue 

à conclusão (C) proposta pelo grupo. Validando proposta do argumento, pois as garantias (W) 

validam a conclusão (C) perante os dados (D) presentes na experiência realizada por 

Rutherford. 
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Em uma apresentação individual no 9ºC a aluna, ela fez a maquete de uma máquina de 

raio-X (Figura 5.3 e Figura 5.4). Antes de iniciar a apresentação, o professor perguntou:  

 

 

“Uma máquina de raio-X? Por que você fez uma maquete de uma 

máquina de raio-X, sendo que é uma apresentação sobre modelos 

atômicos?” 

 

A aluna sorriu e iniciou a sua explicação: 

 

 

“Então professor, eu pensei em fazer assim, de uma forma meio 

diferente. Eu ia fazer sobre o experimento do Rutherford. Aí eu falei 

com a minha mãe que é enfermeira e ela falou pra mim como 

funcionava uma máquina de raio-X, aí eu achei que era meio parecido 

Quadro 5.3: Analise do argumento do sobre a maquete do Experimento de Rutherford 

 

Interlocutor Enunciado Etapa do argumento 

Professor Se o objetivo do experimento, era o 

bombardeamento da placa de ouro e 

observar esse aparato, qual a 

utilidade dessas placas de chumbo? 

Pergunta feia pelo professor 

 

 

 

Aluno 

[Maquete do Experimento de 

Rutherford] 

Dados (D) 

Esse cano aqui é o raio de partículas 

alfa, que o uranio tá soltando [o 

aluno aponta para a maquete (B)] 

Apoio (B) 

Aí essas placas de chumbo com o 

buraco servem pra direcionar o 

raio, pra conseguir ver o que ia 

acontecer na placa de ouro 

Justificativa (W) 

Então o raio chega e você as 

partículas refletindo aqui nas placas 

que são as luzinhas do pisca-pisca. 

Conclusão (C) 

Fonte: Próprio autor.  
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com o que o Rutherford fez só que aplicado pra saúde, então eu deu 

uma pesquisada e eu vi que no experimento algumas partículas 

passavam pelo ouro e iam refletir naquela placa de sulfato de zinco, eu 

acho que é esse o nome. Aí como no raio-X quando bate a chapa mostra 

só o osso, aí minha mãe explicou e eu li que isso acontece porque as 

partículas de radiação passa pelos tecidos do corpo, mas é refletida 

pelos ossos, porque eles são mais densos eu acho. Então eu achei 

parecido e resolvi apresentar e explicar como funciona a teoria dele 

com isso aqui. O senhor acha que tá errado? ”.  

 

 

 

Figura 5.3: Maquete animada simulando um aparelho de raio x para a explicação do modelo 

atômico de Rutherford-Bohr. Fonte: Próprio autor.  
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Inicialmente, observamos que a aluna fez uma apresentação onde ela relacionou um 

aparelho de uso comum no cotidiano da sua mãe, com uma teoria científica, ou seja, ela utilizou 

os conhecimentos adquiridos sobre o modelo de Rutherford, para entender o funcionamento da 

máquina.  

Ao analisar o argumento dado como resposta pela aluna (Quadro 5.4), mostra a 

aplicação do conhecimento aprendido para compreender os fenômenos que estão a sua volta, 

relacionando-os com subsunçores e estabelecendo conexões, entre a teoria e prática, para 

elaborar um argumento que apresentava uma garantia (W) que justificava a sua escolha, 

utilizando como apoios (B) o funcionamento de um equipamento hospitalar. Com isso observa-

se que as suas garantias (W) tiveram como apoios (B), não somente os conhecimentos do 

modelo atômico proposto na apresentação. 

 

 

 

 

Figura 5.4: Maquete animada simulando um aparelho de raio x para a explicação do modelo atômico 

de Rutherford-Bohr. Fonte: Próprio autor. 



    65 

 

 

 

Quadro 5.4: Análise do argumento sobre a maquete animada de máquina de raio-X. 

 

Interlocutor Enunciado Etapa do Argumento 

Professor Uma máquina de raio-X? Por que você fez 

uma maquete de uma máquina de raio-X, 

sendo é uma apresentação sobre modelos 

atômicos? 

Questão elaborada pelo 

professor/ Refutação (R) 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna 

Eu ia fazer sobre o experimento do 

Rutherford 

Dados (D) 

Aí eu falei com a minha mãe que é 

enfermeira e ela falou pra mim como 

funcionava uma máquina de raio-X, aí eu 

achei que era meio parecido com o que o 

Rutherford fez só que aplicado pra saúde 

 

Garantia (W) 

aí eu achei que era meio parecido com o 

que o Rutherford fez só que aplicado pra 

saúde 

Garantia (W) 

[...] então eu dei uma pesquisada e eu vi 

que no experimento algumas partículas 

passavam pelo ouro e iam refletir naquela 

placa de sulfato de zinco, eu acho que é 

esse o nome 

 

Dados (D) 

Aí como no raio-X quando bate a chapa 

mostra só o osso 

Apoio (B) 

Minha explicou e eu li que isso acontece 

porque as partículas de radiação passa 

pelos tecidos do corpo, mas é refletida 

pelos ossos, porque eles são mais densos 

eu acho 

 

Apoio (B) 

Então eu achei parecido e resolvi 

apresentar e explicar como funciona a 

teoria dele com isso aqui. O senhor acha 

que tá errado? 

 

Conclusão (C) 

Fonte: Próprio autor. 
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Isso minimiza as condições de exceção para o argumento, pois para validar a conclusão 

(C) perante os dados (D), as garantias (W) tiveram uma variedade de apoios (B), que vieram 

tanto do modelo de Rutherford-Bohr, quanto do funcionamento de um aparelho de raio–X. Essa 

relação estabelecida entre apoios (B) diferentes para suportar uma garantia (W), demonstraram 

uma maior força perante ao interlocutor mediante a conclusão (C) proposta pela aluna, devido 

a demonstração dos dados (D) em uma situação real e conhecida comumente. 

 As etapas de defesa iniciaram após as apresentações dos grupos. As questões realizadas 

pelo professor nortearam a elaboração dos modelos e seu funcionamento. Para o modelo de 

Dalton, a maioria das perguntas foi relativa a estrutura do modelo, os conceitos relacionados a 

ele, como era o seu comportamento e interação com outros átomos e como os postulados 

influenciaram os outros modelos e que contribuições se mantiveram até hoje.  

Quanto ao modelo de Thomson, as perguntas foram sobre: características do átomo, a 

existência do elétron no modelo e como era a substancia que havia no seu interior. Quanto ao 

modelo de Rutherford-Bohr foram feitas perguntas relacionadas a organização da eletrosfera e 

do núcleo, orbita e movimentação dos elétrons, o experimento realizado por ele e os postulados 

de Bohr. 

 Ao responderem as perguntas, alguns grupos demonstraram insegurança. Quando a 

pergunta era feita, os alunos se reuniam, para debater quais argumentos iriam apresentar como 

resposta (Quadro 5.5), ao longo desse momento, foi pedido algumas vezes que o professor 

repetisse a pergunta (Fase da Defesa 1, Turnos 1 ao 8) , foi questionado pelos alunos se eles 

poderiam recorrer a algum tipo de material para formularem as suas respostas, foi orientado 

pelo professor, que eles poderiam usar a apresentação para embasar as suas garantias (W), pois 

eles realizaram um estudo do tema e para possuírem um maior números de apoios (B) que 

auxiliassem na suas justificativas (W), validando melhor suas conclusões (C), não a leitura de 

um texto (Fase da Defesa 1, Turnos 9,10 e 11).  

Após apresentarem todas as suas justificativas (W) aos dados (D), o professor realizava 

outra pergunta baseada nos argumentos apresentados pelos alunos, gerando um ambiente de 

debates.  

Quando deparados com essa situação, se reuniram novamente em grupos para 

debaterem a resposta, e exporem os seus argumentos (Fase da Defesa 1, Turno 11). Houveram 

momentos que os alunos apresentaram contradições (Fase da Defesa 3, Turno 7 e 8), em relação 

as garantias (W) apresentadas anteriormente (Fase da Defesa 3, Turnos 2,3 e 4) e quando isso 

era mostrado a eles, os alunos demonstravam uma certa confusão nos seus argumentos para 

justificar a contradição (Fase da Defesa 3, Turnos 9 e 10). 
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Quadro 5.5: Fragmento da defesa da apresentação do grupo do 9ºB sobre o Modelo de Dalton 

(continua) 

Fase da 

Defesa 

 

Turno 

 

Interlocutor 

 

Enunciado 

 

Etapa do argumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 Professor Qual a relação entre Dalton, Lavoiser e 

Proust, Leucipo e Demócrito? 

Pergunta elaborada 

pelo professor 

2 Aluno 1 Como assim, professor? - 

3 Aluno 2 Professor, não entendi direito, o senhor 

poderia repetir? 

- 

4 Aluno 3 É, professor, não to entendendo. - 

5 Professor OK, vou simplificar pra vocês. Dalton 

elaborou um modelo atômico, certo? 

- 

6 Aluno 1,2,3 e 4 Certo! - 

7 Professor Ótimo, então qual a relação? O que tem a ver, 

o que o Lavoisier e o Proust disseram, o 

pensamento desses filósofos gregos, com o 

modelo do Dalton? 

- 

8 Aluno 1,2,3 e 4 Ah tá! - 

9 Aluno 4 Professor, a gente pode olhar nos livros e nas 

folhas que a gente trouxe? 

- 

10 Professor Não, vocês acabaram de falar sobre isso e 

estudaram para fazer essa apresentação, então 

se forem olhar alguma coisa, olhem seus slides. 

- 

11 Alunos 1,2,3 e 4 OK! [os alunos se reúnem em círculo para 

discutirem e olham os slides] 

- 

12 Aluno 2 Olha professor, o Dalton foi estimulado pelo 

Lavoisier e pelo Proust. 

 Garantia (W) 

 

 

2 

 

1 Professor Estimulado como? Eles falaram “Vai lá 

Dalton, faz essa paradinha aí que você 

consegue” [a sala e o grupo riem]. 

 

 Refutação (R) 

2 Aluno 1 Não, professor. O Dalton viu os estudos deles 

[Lavoisier e Proust] e fez o modelo dele lá. 

 

 Garantia (W) 

 

 

 

3 

1 Professor OK, e os gregos?  

2 Aluno 4 Ah, professor. Eles não tiveram nada a ver não.  Garantia (W) 

3 Professor Como assim?  

4 Aluno 4 É, eles falavam que as coisas eram feitas de 

água, terra, água e ar (W)[o aluno mostra o 

slide 2 da apresentação(B)]. 

 

 Garantia (W) 

 Apoio (B) 



    68 

 

 

Isso prejudica a estrutura do argumento, pois uma garantia (W) contradiz uma outra 

apresentada, ambas se invalidam, conferindo descredito aos seus apoios (B), tornando-as 

condições de exceção (R) uma da outra, enfraquecendo a conclusão (C) proposta pela 

apresentação.  

Houve casos de grupos que se abstiveram de responder, pois alegaram não possuir 

embasamento teórico. Foram realizadas algumas perguntas individuais sobre o tema 

apresentado. Nessa situação, alguns alunos alegaram que as questões não eram sobre a parte 

que iriam apresentar, contudo foi esclarecido pelo professor que os alunos deveriam ter o 

conhecimento de todo o conteúdo apresentado no trabalho e não somente uma parte.  

Alguns educandos, demonstraram nervosismo e ausência de clareza nos seus 

argumentos, com isso alguns colegas de grupo perguntaram se poderiam auxiliá-los de alguma 

maneira, sendo isso permitido pelo professor, ocorreram pequenas discussões entre os 

educandos, que poderiam ajudar no esclarecimento de alguma justificativa (W) que estava 

obscurecido por causa do nervosismo. Poucos alunos não responderam às perguntas afirmando 

que não possuíam os conhecimentos necessários. 

Quadro 5.5: Fragmento da defesa da apresentação do grupo do 9ºB sobre o Modelo de Dalton 

 (conclusão) 

Fase da 

Defesa 

 

Turno 

 

Interlocutor 

 

Enunciado 

 

Etapa do 

argumento 

 

 

 

 

 

 

3 

5 Professor Então, me diz uma coisa, passa para o próximo 

slide [o aluno avança para o slide 3 (B)]. Se isso 

é verdade, por que vocês disseram que ali, 

naquela parte, que o Leucipo e o Demócrito 

tinham pensado sobre a matéria de uma forma 

particulada, como o Dalton descreve (R)? 

 

 

 Apoio (B) 

 Refutação (R) 

6 Aluno 1 Pô velho, quem falou isso aí foi o Empédocles 

lá. O professor até falou o nome dos caras 

[comentou com o Aluno 2]. 

 

 Apoio (B) 

7 Aluno 4 Não, mas esses aí ajudaram.  Garantia (W) 

8 Professor Mas, você acabou de dizer que os filósofos 

gregos não tinham nada a ver. 

 Refutação (R) 

9 Aluno 4 Não, tipo, é que eu me confundi - 

10 Aluno 1 Fica quieto e deixa que eu respondo a próxima - 

Fonte: Próprio autor. 
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Foi permitido, aos educandos que estavam assistindo, fazerem perguntas aos grupos que 

estavam apresentando. Foram feitas algumas questões de cunho histórico que não estavam 

relacionadas com o conteúdo das apresentações, logo foi pedido para realizar outra pergunta. 

Foram feitos comentários depreciativos sobre os grupos, contudo foram repreendidos. As 

perguntas estavam relacionadas: ao funcionamento dos modelos atômicos, interação entre os 

átomos e dinâmica dos mesmos.  

As maquetes animadas, receberam perguntas sobre: o modo que os grupos elaboraram 

os mecanismos que davam movimentos as maquetes, os materiais usados, a explicação do 

funcionamento do modelo, quais eram as partes representadas nas maquetes. 

 

 

Ao observar a Tabela 5.3, nota-se uma diferença de 53% no índice de satisfação quando 

fazemos o comparativo entre os bimestres do 9ºA. Os alunos dessa turma alegaram, que as 

apresentações ajudam a perceber se eles entenderam bem os conteúdos ou não e ao terem que 

se reunir para formularem as suas respostas, os fez relacionar conteúdos e perceberem com 

maior facilidade o que tinha de fato aprendido. Quanto aos que utilizaram as maquetes 

animadas, os alunos disseram que elas os ajudaram a compreender melhor como era o modelo 

de Rutherford-Bohr. 

 

Tabela 5.3: Avaliação dos alunos do 9ºA em relação ao desempenho. 

 

9ºA 2014              Trabalho                   Prova 

Bimestres Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Com 

argumentação 

87,5% 12,5% - 59% 41% - 

Tradicional - - - 6% 94% - 

Fonte: Próprio autor. 

Tabela 5.4: Avaliação dos alunos do 9ºB em relação ao desempenho.  

9ºB 2014 Trabalho Prova 

Bimestres Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Com 

argumentação 

69% 15% 15% 15% 85% - 

Tradicional - - - 0% 100% - 

Fonte: Próprio autor. 
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Ao observar a Tabela 5.4, os alunos do 9ºB mostraram uma melhora de 15% nas 

avaliações escritas, ao compararmos os dois bimestres, apesar dos baixos índices nas 

avaliações. Os alunos alegaram dificuldade em apresentar, pois não sabiam como fazer 

apresentações, porém acharam mais fácil explicar o que sabem, do que colocar em uma prova 

escrita. 

 

  

Ao comparar os bimestres (Tabela 5.5), o 9ºC obteve uma variação de 4% no índice de 

satisfação. Apesar da pouca melhoria em relação aos outros nonos, os alunos disseram que foi 

uma experiência nova, contudo encontraram dificuldades falar o que eles sabiam. Quanto aos 

grupos que explicaram o modelo de Rutherford através de maquetes animadas, disseram que 

construir o que queriam explicar e dar movimento a isso, permitiu entender melhor como era o 

modelo. 

Ao comparar o rendimento das turmas, o 9ºA mostra um índice satisfatório maior que o 

dos outros nonos anos, assim como o rendimento nas avaliações escritas também foi maior. Isso 

mostra que a técnica teve uma maior efetividade nessa turma, que mostrou maior desenvoltura 

nas apresentações e seminários melhor estruturados. Pode-se atribuir isso, ao fato de a turma 

manter-se com os mesmos alunos a várias séries, isso gera uma maior segurança ao falar perante 

aos colegas que, como os próprios alunos dizem, estão a muito tempo juntos. 

Após a aplicação desta técnica, percebeu-se uma melhora na motivação em aprender 

ciências. Apresentar um tema ou construir uma maquete, que reproduz de alguma forma a ideia 

da teoria, permite aos alunos testar diferentes formas de alcançar o seu propósito e analisar a 

teoria de diversas formas. Essa construção do conhecimento científico, permitiu ao aluno 

identificação de evidências e confronto de evidências com teorias, segundo afirmam Capecchi 

et. al. (2000), pois para conseguir o nível de abstração necessário para reproduzir ou expor uma 

ideia, é necessário compreende-la, sem equívocos, para conseguir reproduzi-la e explicá-la.  

 

Tabela 5.5: Avaliação dos alunos do 9ºC em relação ao desempenho. 

 

9ºC 2014               Trabalho                   Prova 

Bimestres Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Com 

argumentação 

50% 30% 20% 17% 83% - 

Tradicional - - - 13% 87% - 

Fonte: Próprio autor. 
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5.2.4 Debates com uso de análise-crítica. 

 

 

Esta técnica apresenta uma maior complexidade, devido as suas propostas diferentes, 

como realizar perguntas e fazer uma análise e crítica. Com isso, ela exige habilidades, que os 

alunos ainda não teriam desenvolvido, como criticidade, ou teriam pouca experiência, como 

formulação de perguntas.  

O tempo de duração foi em média de uma aula e meia para cada conjunto de debates, 

devido ao maior número de discussões entre os grupos com diferentes propostas de argumento. 

Sendo ela desenvolvida no 2015, pelo 9ºD. 

As etapas do layout de Toulmin, apresentam variações em relação a avaliação do 

argumento, conforme a proposta dos grupos. Quanto aos grupos responsáveis pela apresentação 

dos seminários, o entendimento aplicado ao layout foi o mesmo utilizado na metodologia de 

defesa de seminários, com a diferença que as perguntas aqui foram realizadas por um grupo de 

alunos e não pelo professor.  

No grupo responsável por fazer as perguntas, temos como os dados (D) as perguntas e 

os modelo atômico, sendo as conclusões (C) as respostas dessas perguntas. As garantias (W) 

eram apresentadas somente quando havia contestação da pergunta ou uma refutação (R). 

Quando isso acontecia as garantias (W) apresentadas eram os próprios apoios (B), pois eles 

apresentavam as referências, que foram utilizadas para a elaboração das perguntas.  

Para o grupo que realizou a análise e crítica, eles utilizaram como dados (D), a ideia ou 

modelo do que eles julgaram que fosse correto para um seminário, elaboração de perguntas e 

as teorias dos modelos atômicos, sendo as conclusões (C) baseadas se os grupos estariam 

próximos, ou não, dos critérios estabelecidos nos dados (D). Suas garantias (W) tiveram como 

apoios (B) as observações feitas sobre os seminários e os debates, e as teorias sobre os modelos 

atômicos, sendo elas baseadas na relação estabelecida entre os apoios (B). O grupo que 

construiu o relatório, e o seu argumento estruturado da mesma forma que o relatório da 

metodologia de debate temático simples. 

Quanto aos seminários, foi semelhante à da técnica anterior, contudo foi pedido para 

que utilizassem slides, somente. Após as apresentações, iniciou-se a etapa onde eram realizadas 

as perguntas.  

O grupo se organizou de forma, que cada membro elaborasse 4 a 5 perguntas sobre os 

seminários, contudo alguns também optaram por elaborar algumas perguntas ao longo das 

apresentações. Esta ação foi permitida pelo professor, demonstrando que as apresentações 
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possuíam conteúdos, além do que eles haviam pesquisado, isso permitiu novas “ancoragens” 

aos seus subsunçores, levando a construir novas conclusões (C) e argumentos.  

As perguntas tiveram como foco principal: os experimentos que levaram a elaboração 

dos modelos, com destaque para as perguntas que envolviam o experimento de Rutherford, os 

postulados desenvolvidos, estrutura e dinâmica dos mesmos, impacto que tiveram na 

comunidade cientifica da época, como esses modelos são tratados atualmente, diferenciação e 

evolução de um modelo em relação ao outro, quais contribuições eles trouxeram e quais se 

mantiveram até os dias atuais. Contudo algumas delas fugiram do foco, como as que envolviam 

fatos históricos contemporâneos aos modelos, porém não relacionadas a eles, sendo elas 

anuladas.   

Após feitas as perguntas, os grupos que realizaram os seminários, iniciaram os seus 

argumentos para responder, houve questionamento em relação a algumas perguntas, alegando 

que elas não foram baseadas na sua apresentação. Foi esclarecido que, caso a pergunta seja 

pertinente ao conteúdo, ela deveria ser respondida devido a sua relação com o conteúdo da 

apresentação. Quando as respostas satisfaziam as perguntas, a próxima era realizada, quando 

isso não acontecia, o grupo das perguntas exibia a sua resposta.  

Quando os grupos discordavam das respostas, exibiam as refutações (R), para as 

garantias (W) apresentadas pelo outro grupo. Os alunos que estavam sendo questionados 

expunham suas garantias (W), utilizando apoios (B) provenientes de seus estudos, para 

convencer o interlocutor, que era o outro grupo, que as suas conclusões (C), que são as repostas, 

eram as corretas e que as condições de exceção (R) apresentadas para as suas garantias (W) não 

eram válidas. Foi dado um tempo de 2 minutos para a fala de cada grupo, encerrando a próxima 

pergunta era feita.  

Em alguns momentos, alunos interromperem a apresentação das justificativas (W), o 

professor interveio dizendo, que o educando deveria aguardar o colega terminar de expor as 

suas garantias (W) e apoios (B) antes de fazer as suas, pois assim ele poderia perceber se 

haveriam refutações (R) nas garantias (W) ou apoios (B) apresentados pelo colega do outro 

grupo.  

Na etapa das perguntas, as discussões realizadas se aproximaram muito dos debates 

científicos pois as garantias (W) e apoios (B) utilizados como respostas, as questões realizadas, 

a aceitação ou não, através de refutações (R), das mesmas e a discussão gerada pela não 

aceitação.  

Após o término da etapa das perguntas, foi pedido ao grupo da análise-crítica que 

expusesse os seus argumentos e conclusões (C) (Quadro 5.6). Observou-se que os argumentos, 
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abrangeram diversos aspectos: como os conteúdos apresentados pelos seminários, a postura e 

comportamento dos alunos que apresentaram, a dinâmica da apresentação, a estrutura e 

formulação dos slides, a estrutura das perguntas, a relevância das perguntas e a relação que elas 

tinham com o conteúdo, a organização do grupo e também a postura dos educandos que 

assistiam as apresentações.  

Quanto aos conteúdos, cada um dos alunos do grupo, apresentou o que achou relevante 

nas apresentações e se o que foi explicado estava da forma correta. Quando os seminários, 

tinham algum aspecto considerado insatisfatório, o grupo expos a sua opinião dizendo que 

poderia ser incluso nas apresentações para enriquece-las se houve algum equívoco ou ausência 

na apresentação e a riqueza do trabalho. O grupo procurou o professor, anteriormente, para 

saber se deveriam estudar os conteúdos que seriam apresentados, foi dito que isso seria 

fundamental, para embasar os argumentos que eles deveriam apresentar.  

A postura ao longo das apresentações, também foi observada pela análise e crítica, pois 

o comportamento apresentado pelo grupo como: gestos, tom de voz, maneiras com que se 

movimentavam, posição em que se encontravam ao longo da apresentação, o vocabulário 

utilizado, pronúncia de termos científicos, se haviam conversas paralelas entre os membros do 

grupo, a forma de apresentação dos slides e se os alunos se sentavam ou estavam de pé ao longo 

da apresentação. Quanto aos slides foi observado: a coerência dos slides em relação as falas dos 

grupos, se eles possuíam excesso de texto, se as figuras estavam bem relacionadas com o que 

foi explicado, a estética dos slides para a apresentação e a relevância deles para a apresentação 

feita. Eles também apresentaram em suas garantias (W), críticas em relação ao comportamento 

do grupo que realizou as perguntas, se eles estavam atentos, se faziam anotações e se estavam 

conversando enquanto o seminário acontecia.  

As perguntas também foram criticadas e analisadas quanto: a sua coerência em relação 

ao que foi apresentado, a sua relevância em relação ao conteúdo, sua clareza, se a estrutura da 

pergunta foi bem elaborada e se ela foi longa ou curta, se elas foram feitas na hora ou 

previamente, se o grupo fez uma pesquisa para a elaboração das perguntas. Os educandos que 

estavam assistindo, também foram mencionados quanto a sua postura em relação as atividades, 

principalmente quanto a conversas paralelas ao longo dos debates. O momento da 

argumentação do grupo que realizou a análise-crítica foi interessante e enriquecedor, pois a 

falta de hábito de ouvir críticas sobre seus feitos, principalmente as que tem um teor negativo, 

gera reações de defesa para contra argumentar de forma imediata.  
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Quadro 5.6: Análise do fragmento do argumento do grupo da análise-crítica 

 

Interlocutor Fala Enunciado Argumento 

 

Aluno F. 

1 Eu achei a pergunta da aluna P. muito boba 

e besta 

 Conclusão (C) 

2 As imagens não têm nada a ver com os slides 

(C). Tipo os slides falam de uma coisa e a 

imagem de outra (W). 

 Conclusão (C) 

 Garantia (W) 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno M. 

1 Olha, vocês usaram muito texto. Vocês 

deveriam ter usado tópicos (C), que é muito 

melhor para apresentar (D), porque senão 

quem vê fica só lendo e não presta atenção 

no que vocês falam (W). 

 Dados (D) 

 Conclusão (C) 

 Garantia (W) 

2 Vocês deveriam ter usado mais imagens 

também (C), para ilustrar o que vocês estão 

apresentando no slide (W). 

 Conclusão (C) 

 Garantia (W) 

3 Outra coisa, vocês ficam olhando só para o 

professor (D), vocês têm que ficar olhando 

para a plateia (C), vocês estão apresentando 

para a sala e não só para o professor (W). 

 Dados (D) 

 Conclusão (C) 

 Garantia (W) 

4 Vocês estavam muito nervosos (D), vocês têm 

que ficar mais calmos (W), para terem 

certeza do que vocês falaram (C). 

 Dados (D) 

 Conclusão (C) 

 Garantia (W) 

5 Assim, alguns de vocês ficaram muito 

parados e outros se mexeram demais (D). 

Tem que ter um meio termo (C). Não precisa 

ficar parado que nem uma estátua (W), mas 

também não precisa ficar se mexendo como 

em um show de hard rock (W). 

 Dados (D) 

 Conclusão (C) 

 Garantia (W) 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os comentários e críticas positivas foram bem recebidos por todos os educandos, 

contudo ao receberem uma crítica negativa, em relação ao seu trabalho, os alunos tendiam a 

interromper a fala do aluno que estava argumentando. Essa atitude foi reprendida pelo 

professor, pois a exposição de um argumento não deveria ser interrompida, mas sim exposta 

por completo, antes de ser feita qualquer consideração. Eles deveriam ouvir todo o argumento 
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do colega antes de expor o seu, porém esse comportamento se repetiu várias vezes com outros 

grupos, muitos aparentemente, levando para o lado pessoal.  

Em alguns momentos, tornou-se necessário que o professor interrompesse as atividades 

para que fosse esclarecido aos alunos que, no fazer cientifico, críticas negativas não podem ser 

censuradas, pois ideias apresentadas são alvo de discordância e as críticas atacam não só a ideia, 

mas a forma que ela é exposta, sendo esses momentos comuns e devem ser analisadas, antes de 

serem feitos argumentos sobre elas, evitando se emocionar ao ouvi-las. Os alunos ouviram as 

críticas, porém demonstravam impaciência ao terem que ouvir por algo que questionaria o seu 

trabalho de alguma forma.  

Foi solicitado ao grupo do relatório que não relatasse tudo de forma literal, mas que 

elaborassem um texto coeso, que expusesse todos os acontecimentos dessa atividade da forma 

mais clara possível. O relatório pronto foi dividido em 3 (três) partes sendo elas: a introdução, 

desenvolvimento e conclusão.  

Na introdução, os educandos procuraram expor a mecânica da metodologia, o seu 

funcionamento e como seria a participação de cada grupo.  

 

 

O trabalho aplicado pelo Professor Bruno foi baseado em um debate, em que os 

grupos apresentaram um seminário sobre o modelo de Dalton, o modelo de Thomson 

e o modelo de Rutherford e um grupo fez perguntas sobre os seminários e um outro 

grupo fez uma análise de tudo e tinha que fazer uma crítica e nós fizemos um relatório 

[...] 

 

No desenvolvimento, constou o relato das atividades e momentos aconteceram ao longo 

do trabalho.  

 

 

2º Dia 15:40 

O aluno F. do grupo da análise e crítica disse que a aluna P. do grupo das perguntas, 

fez uma pergunta muita besta. A aluno cortou quando ele tava falando, mas o 

professor falou que era pra ela deixar o aluno F. falar, porque era a vez dele e depois 

que ele terminasse ela podia falar. 

 

Na última parte, na qual consta a conclusão, os alunos expuseram a sua opinião sobre a 

atividade, o desempenho de cada grupo e sobre o seu aprendizado. 

 

 

Nós achamos a atividade bem legal, o problema é que o pessoal não tem educação, 

foca falando o tempo todo, e não deixa os outros falar e o professor tem que ficar 
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chamando atenção o tempo todo. [...] Nós aprendemos bastante sobre o átomo e como 

ele funciona. Aprendemos também sobre o Dalton, o Thomson e o Rutherford, que 

foram cientistas importante e fizeram muita coisa sobre o átomo. 

   

 

Ao observar a Tabela 5.6, percebe-se uma diferença de 77% no índice de satisfação, 

entre o 1º bimestre, onde aplicou-se a técnica e o 2º bimestre, onde foram utilizadas aulas 

expositivas. 

 

 

Essa diferença pode ser atribuída ao perfil da sala, que é formada por alunos 

participativos e críticos, onde alguns demonstravam facilidade em falar em público, devido a 

atividades que desenvolvem na escola, como grupos de teatro e apresentações musicais em 

igrejas. Esses fatores facilitaram a aplicação, recepção e o desenvolvimento da atividade nessa 

turma. 

  Mesmo apresentando uma complexidade maior que as outras técnicas, pois esta 

apresenta novos elemento em relação as outras. A turma atendeu a proposta da atividade, 

mesmo havendo alunos que não participaram, porém se mostraram atentos ao trabalho 

desenvolvido pelos grupos.  

Os grupos interagiram entre si, conforme a sua função, debatendo dentro do que foi 

proposto pela técnica. Contudo, muitos não souberam lidar com as críticas negativas, 

interrompendo o argumento do colega enquanto ele o exponha, sendo para descordar, justificar 

ou, em algumas situações, ofender. Isso concorda quando Capecchi et. al., (2000) dizem sobre 

a dificuldade de desenvolver um ambiente de debate em sala de aula, pois existe um processo 

de adaptação paras que os alunos aprendam a ouvir o colega, analisar o seu argumento e 

estruturar uma argumentação em cima do que foi ouvido, conferindo uma maior validade ao 

seu argumento. 

Tabela 5.6: Avaliação dos alunos do 9ºD em relação ao desempenho. 

 

 9ºD 2015              Trabalho                  Prova 

Bimestres Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Satisfatório Insatisfatório Não 

participou 

Com 

argumentação 

92% 0% 8% 92% 8% - 

Tradicional - - - 15% 81% 4% 

Fonte: Próprio autor. 
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A interação entre grupos com propostas diferentes, conseguiu expor os alunos a 

diferentes argumentos, com diversas perspectivas, enriquecendo a técnica e a experiência do 

educando, eles experimentaram um ambiente onde foram submetidos a críticas e aprovações de 

seu trabalho, por outros colegas.  

Os alunos relataram sobre a dificuldade de ouvir críticas de alguém que está no mesmo 

nível que eles, sem poder interferir, pois, conforme alegaram, ouvir críticas e opiniões de um 

professor, é algo esperado, devido ao fato de ser um profissional que se preparou para essa 

função, contudo de um colega de classe, que possui os mesmos conhecimentos que ele, era 

complicado, justamente por estarem equivalentes em níveis de conhecimento, concordando 

novamente com a citação de Capecchi et. al., (2000) acima. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Trabalhar com técnicas que envolvem argumentação, é um desafio. A falta de 

oportunidade para os alunos expressarem sua opinião e formularem argumentos, agravam essa 

dificuldade, isso soma-se a um sistema educacional que se baseia em aulas expositivas, 

explorando ao mínimo formas de o aluno interagir. Com isso, habilidades como criticidade e 

argumentação ficam em segundo plano, baseando a formação dos alunos, principalmente 

voltadas para a resolução de testes e provas que serão aplicadas para ingressar em uma 

faculdade, concursos públicos ou compor índices do governo. 

A educação deve ir além de provas, conforme descreve Costa (2008), ela permite 

desenvolver cidadãos responsáveis com capacidade crítica, que avaliem a informação repassada 

e recebida, estando conscientes do impacto de suas ações e do dos outros, sendo capazes de 

argumentar de forma fundamentada na hora de tomarem decisões. Logo, concordando com 

Driver et. al. (2000), ensino deverá então dar acesso a formas de argumentar através da 

promoção de atividades realizadas em sala de aula e associar estas às práticas discursivas. 

Portanto, ensinar por argumentação vai além do conteúdo, mas visa formar esses cidadãos 

críticos, que contribuam com o meio em que vivem e não só realizar testes. 

Aplicar técnicas de argumentação, em turmas de 9º ano que não haviam tido essa 

experiência, confirmaram esse desafio, pois a ausência de subsunçores relativos aos conteúdos 

de modelos atômicos e a ausência de habilidades e prática em argumentação, fizeram 

necessários um preparo dos alunos para o seu desenvolvimento com aulas sobre os conteúdos 

e explicação sobre as técnicas. 

O debate temático simples, onde dois grupos atuam sobre um tema, aplicado no 9ºB do 

ano de 2015, foi a única que não apresentou melhora nos índices de satisfação, tendo uma queda 

de 11%. Isso gerou uma controversa, mediante a expectativa de melhora com aplicação da 

técnica. Contudo a justificativa dos alunos, dizendo que acharam mais fáceis os conteúdos que 

vieram a seguir, e que gostariam de realizar a técnica novamente, demonstraram a sua validade 

e que, apesar de não mostrar melhora na nota, mostrou resultados no cotidiano em sala de aula, 

onde aumentaram a participação dos alunos e o número de perguntas ao longo das aulas, sendo 

essas perguntas com um caráter mais crítico. 

O debate entre grupos com perguntas, aplicada em 2015, no 9ºC, sendo uma técnica que 

teve facilidade em execução, mostrando-se simples e de fácil entendimento, com poucas 

dúvidas sobre o seu funcionamento por ser baseada em grupos que elaboraram perguntas sobre 



    79 

 

o seu tema, para serem respondidas por outro. Apesar da dificuldade dos alunos em formular 

perguntas, devido erros de estrutura da própria pergunta, ela mostrou-se satisfatória.  Notou-se 

uma melhora de 45%, nos índices de satisfação das notas da avaliação escrita, quando 

comparada ao bimestre onde as aulas foram expositivas. Essa técnica mostrou seus benefícios 

além das provas, tornando os alunos mais participativos ao longo das aulas, com perguntas mais 

elaboradas e melhor estruturadas. Os alunos alegaram que, ao formular perguntas, a 

compreensão das questões presentes em provas e atividades tornaram-se mais fácil.  

A defesa de seminários, aplicada nos 9ºA, 9ºB e 9ºC de 2014, também foi bastante 

simples quanto ao desenvolvimento. A aplicação de seminários, onde o professor realiza 

perguntas para os alunos sobre a sua apresentação, é algo frequente na vida acadêmica e muito 

comum no ensino superior, logo sua aplicação logo no ensino fundamental mostrou-se 

importante.  

A elaboração de seminários foi uma novidade, para os alunos, e expor oralmente os seus 

argumentos causou estranheza e receio, contudo mostrou melhoria nos resultados em avaliações 

escritas nas três séries, sendo a maior no 9ºA com uma melhora de 53%, no 9ºB de 15% e no 

9ºC, uma melhora mais sensível, de 3%. O 9ºA, por ser uma turma onde os alunos têm uma 

melhor interação entre si, por estarem juntos há várias series, demonstraram maior facilidade 

em expor seus argumentos para a sala.  

O uso de maquetes animadas, como alternativa aos slides, mostrou bons resultados 

conseguindo mostrar a abstração do aluno, pois ele constrói o modelo, e cria o seu movimento, 

conforme ele o elabora dentro de sua mente, exibindo o subsunçor dessa aprendizagem, foi 

desenvolvido segundo o que se espera para aquele modelo.  Após a aplicação dessa 

metodologia, os alunos mostraram melhoria na abstração de conceitos cientifico, mesmo onde 

a satisfação foi menor, além de uma melhoria na participação em sala de aula. 

A técnica de debate temático com análise e crítica, aplicada no 9ºD, de 2015, teve um 

desenvolvimento complexo. Grupos apresentaram seminários, para debaterem com outro 

responsável por realizar perguntas e ambos submetidos a uma análise-crítica de um outro grupo. 

Apesar da complexidade, a técnica mostrou uma melhora de 77% nos resultados em avaliações 

escritas, quando comparadas com a do bimestre seguinte, onde foram utilizadas técnicas 

tradicionais. Houve dificuldade dos alunos em ouvir as críticas feitas pelos seus colegas.  

A aplicação dessa técnica, motivou não só o uso da argumentação, mas o da criticidade 

também, o que foi observado nas aulas posteriores, onde as perguntas tinham um tom mais 

crítico em comparação as que eram feitas anteriormente. A capacidade dos alunos de lidar com 

as críticas e saber questioná-las, também foi observado em momentos de interação entre eles. 
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O aumento da participação também foi percebido, os educandos passaram a fazer mais 

perguntas ao longo das aulas. 

Apesar da diferença entre os índices de comparação, o uso de técnicas de argumentação 

mostrou-se eficaz, não só em questão de notas em avaliações escritas, mas no cotidiano em sala 

de aula. A melhora na participação dos alunos, na sua criticidade, no argumentar e estruturar o 

seu argumento, mostra que uma mudança no fazer pedagógico em sala de aula traz uma melhora 

que vai além das provas, mas estende-se nas atitudes dos alunos perante a escola e a aula, 

revelando que abordar técnicas que permitam o aluno a participar de forma mais efetiva da aula 

e interagir com o conhecimento, mostram resultados positivos e efetivos. Logo, a elaboração 

de um manual com essas técnicas, como produto didático, mostrou-se um passo para permitir 

que a sala de aula, seja um ambiente de aprendizagem com debates. 
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