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EMENTA

Relações entre os estudos da argumentação e os processos de ensino/aprendizagem. Contribuições da
argumentação para a compreensão dos processos de construção do conhecimento e do
desenvolvimento do pensamento reflexivo, na educação científica. Desenvolvimento das habilidades e
competências requeridas para argumentar, construir estratégias didáticas argumentativas e mediá-las
em ambientes educacionais.
OBJETIVOS DO COMPONENTE

Geral:
Estudar a argumentação e sua importância para a aprendizagem na educação científica, bem como
desenvolver as competências argumentativas dos estudantes e suas habilidades para construir e mediar
estratégias didáticas fundamentadas na argumentação em ambientes educacionais.
Específicos:
- Conhecer as diferentes perspectivas teóricas sobre argumentação ao longo da história;
- Estudar as dimensões dialética, dialógica, cognitiva, metacognitiva e epistêmica da
argumentação;
- Aprofundar o estudo sobre as relações entre Linguagem e Cognição;
- Compreender o papel da argumentação nos processos de construção de conhecimento e de
desenvolvimento do pensamento reflexivo na educação científica;
- Compreender a importância da implementação de um ensino dialógico na instituição da
argumentação como prática pedagógica;
- Compreender o funcionamento da argumentação e seus elementos constitutivos;
- Desenvolver as habilidades de identificação, produção e avaliação da qualidade da
argumentação;
- Apropriar-se dos diferentes tipos de argumentação: espontânea e intencional, intencional
estruturada e não-estruturada;
- Estudar sobre as ações discursivas do professor importantes na emergência e manutenção da
argumentação;
- Vivenciar diferentes estratégias didáticas argumentativas;

-

Aprender a desenvolver, aplicar e analisar estratégias didáticas potencialmente argumentativas
na educação científica.

METODOLOGIA

O trabalho pedagógico da disciplina Argumentação e Aprendizagem na Educação Científica será
realizado numa perspectiva de articulação entre teoria e prática. A partir da vivência de situações
diversas de argumentação, o estudante será encorajado a discutir teoricamente os conceitos ao mesmo
tempo em que reflete sobre sua própria prática, autorregulando sua aprendizagem. Isto se dará
mediante a videogravação de tais situações argumentativas e posterior análise dos vídeos pelos
próprios estudantes, mediada pelo professor, possibilitando um ambiente propício ao desenvolvimento
cognitivo e metacognitivo dos mesmos. Além disso, haverá exposições dialogadas (debates/
discussões), atividades individuais e colaborativas (trabalhos individuais e em pequenos grupos),
utilizando textos, artigos, vídeos, filmes e outros recursos, além da produção, pelo estudante, de uma
estratégia didática potencialmente argumentativa e mediação da mesma em um ambiente educacional.
AVALIAÇÃO

A avaliação dar-se-á de forma processual, levando em consideração, no decorrer da disciplina: a
participação nos debates, discussão, análise e exposição de ideias nas aulas; elaboração e apresentação
dos trabalhos individuais e em grupos com clareza, objetividade e criatividade; avaliação de
desempenho escrito e assiduidade às aulas. Ao final, haverá a elaboração e aplicação de estratégias
didáticas potencialmente argumentativas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Argumentação e educação científica
1.1 Ciência x Senso Comum
1.2 O papel da argumentação no desenvolvimento do pensamento científico
2. A argumentação e a aprendizagem na educação científica
2.1 Diferentes perspectivas teóricas sobre argumentação ao longo da história
2.2 A dimensão dialética e dialógica da argumentação
2.3 A dimensão psicológica da argumentação: desenvolvimento cognitivo e metacognitivo
2.4 A dimensão epistêmica da argumentação: construção de conhecimento
3. Ensino e aprendizagem mediados pela argumentação
3.1 Elementos constitutivos da argumentação: argumento, contra-argumento e resposta
3.2 Principais movimentos discursivos argumentativos e o impacto na aprendizagem científica:
justificação e negociação
3.3 A qualidade da argumentação: aceitabilidade, relevância e suficiência
4. Como trabalhar com argumentação na educação científica
4.1 O ensino dialógico como ambiente educacional propício à argumentação
4.2 Diferentes tipos de argumentação na sala de aula: argumentação espontânea e intencional
estruturada e não-estruturada
4.2.1 Argumentação intencional não-estruturada: as ações discursivas do professor para
emergência e manutenção da argumentação
4.2.2 Argumentação intencional estruturada: diferentes estratégias didáticas argumentativas

4.3 Construção, aplicação de avaliação de estratégias potencialmente argumentativas na
educação científica.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DAS AULAS
Data

Atividades

CH Acumulada

08/04

Ciência x Senso Comum
O papel da argumentação no desenvolvimento do
pensamento científico

04

15/04

Diferentes perspectivas teóricas sobre argumentação ao
longo da história
A dimensão dialética e dialógica da argumentação

08

22/04

A dimensão psicológica da argumentação:
desenvolvimento cognitivo e metacognitivo
A dimensão epistêmica da argumentação: construção de
conhecimento

12

29/04

Elementos constitutivos da argumentação: argumento,
contra-argumento e resposta

16

06/05

Principais movimentos discursivos argumentativos e o
impacto na aprendizagem científica: justificação e
negociação

20

13/05

A qualidade da argumentação: aceitabilidade, relevância e
suficiência

24

20/05

O ensino dialógico como ambiente educacional propício à
argumentação

28

27/05

Design argumentativo
Diferentes tipos de argumentação na sala de aula:
argumentação espontânea e intencional estruturada e
não-estruturada

32

03/06

Argumentação intencional estruturada: diferentes
estratégias didáticas argumentativas (apresentação)

36

10/06

Argumentação intencional estruturada: diferentes
estratégias didáticas argumentativas (vivência)

40

17/06

Argumentação intencional estruturada: diferentes
estratégias didáticas argumentativas (análise)

44

24/06

Construção, aplicação de avaliação de estratégias
potencialmente argumentativas na educação científica.

48

01/07

Construção, aplicação de avaliação de estratégias
potencialmente argumentativas na educação científica.

52

08/07

Construção, aplicação de avaliação de estratégias
potencialmente argumentativas na educação científica.

56

15/07

Encerramento da disciplina
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