


Desenvolvendo a argumentação 
científica no ensino de Biologia

Mauren Martini Lobo

Roberto Shiniti Fujii



A disciplina de Biologia na educação básica tem por finalidade

contribuir para formar sujeitos que no seu cotidiano tenham

domínio dos conceitos biológicos e da linguagem científica; que

compreendam os fenômenos biológicos e a interação destes com os

demais fenômenos naturais, sociais e culturais; e construam

argumentos científicos sobre as implicações dos avanços biológicos

na vida em sociedade.

Fundamentação teórica



VIDA

Organização 
dos seres vivos

Mecanismos 
Biológicos

Biodiversidade

Manipulação 
Genética



Fundamentação teórica

Organização 
dos conteúdos 

escolares

• Por meio
Disciplinas 
escolares
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LEITURA

PROBLEMATIZAÇÃO



Fundamentação teórica
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LEITURA

LETRAMENTO CIENTÍFICO

PROBLEMATIZAÇÃO



No ensino de 
Biologia, a 
LEITURA é 

caracterizada 
como uma 

estratégia de 
ensino, assim 

como:

Debate

Visita técnica

Atividade experimental

Estudo do meio

Jogos didáticos

ESTRATÉGIAS DE ENSINO



DEBATE NO ENSINO DE BIOLOGIA



LEITURA NO ENSINO DE BIOLOGIA

Ela deve favorecer o letramento científico do 
estudante que implica que este saiba ler, entender e 
comunicar-se tanto oralmente quanto por meio da 

escrita na linguagem específica desta disciplina.



IMAGENS





TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA



DOCUMENTÁRIO



LETRA DE MÚSICA



Pressupõe que os estudantes tenham 
capacidade de fazer uso prático e social 
dos conhecimentos científicos e dessa 

forma possam interpretar o mundo e os 
fenômenos científicos que os cercam.

LETRAMENTO CIENTÍFICO



Como trabalhar os 
conteúdos escolares da 
disciplina de Biologia, 

utilizando-se da 
Problematização? 



A perspectiva problematizadora na disciplina 
escolar de Biologia assume uma tarefa investigativa, 

transformadora e ativa no processo ensino-
aprendizagem, no qual a aprendizagem é 

representada como uma resposta natural e não 
obrigatória do estudante diante de uma situação-

problema (BORDENAVE; PEREIRA 2010).

PROBLEMATIZAÇÃO



A problematização propicia subsídios para 
que os discentes adquiram condições de 
compreender o assunto trabalhado em 

sala de aula e adequá-lo a realidade 
vivida, avançando em abordagens 

superadoras para o ensino de Biologia.



A abordagem metodológica,
fundamentada na Leitura e na
Problematização, amplia e aprofunda
os conhecimentos específicos da
disciplina escolar Biologia, além de
propiciar o diálogo interdisciplinar.

CONCLUINDO



Agora o Professor Roberto vai nos 
apresentar uma possibilidade de 

encaminhamento pautada na 
avaliação de argumentos, em 

aulas de debates, na disciplina de 
Biologia.



• Conteúdo Estruturante: Organização dos seres vivos
• Conteúdo básico: Classificação dos seres vivos

• Conteúdo Estruturante: Manipulação Genética
• Conteúdo básico: Organismos geneticamente modificados

• Os limites da experimentação animal: 
• Homo sapiens X H. neanderthalensis

BIOÉTICA



Homo neanderthalensis

• Crânio
• Fossa suprainíaca (canal sobre a protuberância occipital externa do crânio)
• Meio da face projetado para frente
• Crânio alongado para trás
• Toro supraorbital proeminente, formando um arco sobre as órbitas oculares
• Capacidade encefálica entre 1200 e 1700 cm³ (levemente maior que a dos humanos 

modernos)
• Ausência de queixo
• Testa baixa, quase ausente
• Espaço atrás dos molares
• Abertura nasal ampla
• Protuberâncias ósseas nos lados da abertura nasal
• Forma diferente dos ossos do labirinto no ouvido



• Pós-crânio
• Consideravelmente mais musculoso

• Dedos grandes e robustos

• Caixa torácica volumosa e saliente

• Forma diferente da pélvis

• Patelas grandes

• Clavícula alongada

• Omoplatas curtos e arqueados

• Ossos da coxa robustos e arqueados

• Tíbias e fíbulas muito curtas







Modelo Toulmin de Argumentação





• Apresentação do caso dos Neandertais.

• Debate da ética envolvida na experimentação animal.

• Análise da qualidade dos argumentos apresentados utilizando o

Modelo Toulmin.

• Construção de cartazes com os argumentos apresentados.

• Pesquisa sobre as espécies de hominídeos.

Encaminhamentos



• Verificar a quantidade e qualidade de Justificativas (W) e

Fundamentos teóricos (B) apresentados pelos alunos.

• Solicitar escrita de artigo de jornal contra-argumentativo das

justificativas apresentadas pelos cientistas da empresa.
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