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RESUMO 
O presente trabalho visa o estudo do desenvolvimento de competências argumentativas 
em estudantes do curso de Psicologia da UFPE a partir da experiência em uma 
disciplina eletiva do primeiro período do curso (doravante citada como DIP). Este 
estudo fez uso do banco de dados de um projeto-mãe chamado “O Debate Crítico como 
contexto de desenvolvimento do pensamento reflexivo”, projeto que adaptou para sala 
de aula o modelo do Debate Crítico para estimular o desenvolvimento do pensamento 
reflexivo através do ensino de habilidades argumentativas. O Debate Crítico foi 
primeiro proposto por Fuentes (2010), pensador chileno, onde o debate serviria como 
atividade de intensa atividade cognitiva e discursiva, e, para, além disto, atividade 
dialógica (consideração da voz do outro) e dialética (construção ponderada do 
conhecimento). Características que se mostraram interessantes para adaptação e 
aplicação no contexto de sala de aula na Universidade. Objetivo do trabalho é investigar 
de que maneira o desenvolvimento das competências argumentativas aprendidos em 
sala de aula podem ser observados longe de seu contexto de gênese, ou seja, em 
ambientes de configurações diferentes ao da sala de aula, de conteúdo, professor e 
condições da discussão. Entende-se desenvolvimento como processos de mudança que 
afetam de forma integral a constituição dos sujeitos, no caso deste estudo, se está diante 
de processos de mudança na do pensamento reflexivo, caracterizado sumariamente 
como processo de autorregulação do pensamento. Isto justifica a articulação com 
argumentação, aqui entendida como atividade cognitivo-discursiva de natureza 
dialógica/dialética que mobiliza de forma explícita a dimensão reflexiva da cognição. 
Este estudo filia-se à correntes qualitativas de metodologia da pesquisa em psicologia, 
em especial, focando nos aspectos discursivos dos dados construídos. Os participantes 
(3) foram estudantes que participaram da disciplina eletiva referida e que participaram 
de um debate atípico ocorrido em sala de aula. Foram analisados trechos de 
participações destes alunos em 5 situações diferentes de uso argumentativo, escolhidas 
em função do grau de afastamento da situação inicial: a participação no Debate Crítico 
em sala de aula, contexto esse entendido como o zero do ensino formal de 
argumentação para os alunos no ensino superior. As situações estudadas foram: o 
Debate Crítico, um momento atípico dentro da DIP, ciclo de aulas de outra disciplina do 
curso, um grupo focal temático e a solicitação de material de redes sociais onde o 
estudante acredite haver usado a argumentação. Os parâmetros de afastamento foram: as 
regras da interação entre os participantes, a temática da discussão, o contexto onde se 
inseria e a presença de mediador (professor ou pesquisador).  A argumentação foi 
analisada a partir da unidade triádica formulada por Leitão que ajudará na identificação 
dos episódios argumentativos e em sua estrutura. Foi feita uma análise do discurso para 
investigar a transformação dos usos da argumentação em função do distanciamento do 
Debate Crítico. Os principais resultados deste estudo sugerem que a unidade de análise 
de Leitão consegue abarcar o fenômeno argumentativo em diferentes contextos 
discursivos de produção, que o ensino de argumentação ganha outras formas a medida 
que se afasta do contexto inicial: sendo o foco em justificar suas posições, o 
endereçamento, a caracterização de seus posicionamentos em forma de polêmicas entre 
duas posições e a consideração de posições alternativas marcas que sugerem 
desenvolvimento de competências aprendidas em sala de aula para além de contextos 
não escolares. O que leva a discussão dos diferentes propósitos que sustentam o ensino 
da argumentação em sala de aula: argumentação para construir conhecimento e para 
tomar posicionamento no mundo, ou seja, um modo de pensar e agir no mundo. 
Palavras chave: Competências Argumentativas. Desenvolvimento. Debate Crítico. 



 

 

ABSTRACT 
This work aims to investigate the development of argumentative competencies in UFPE 
undergraduate Psychology students from an experience in a non-mandatory course 
(futher addressed as IPC). This study used the data bank from the “mother-project” 
“Critical debate model as context of reflective thought development” which consisted in 
adapting a Critical Debate Model to classroom context in order to promote the 
development of reflective thought through teaching argumentative skills. The Critical 
Debate was first proposed by Fuentes (2010), Chilean thinker, where the debate would 
serve as an intense cognitive and discursive activity, and so, in addition, dialogical 
(consideration of the voice on the other) and dialectic (rational construction knowledge) 
enterprise. This works goal is to investigated how the development of argumentative 
competencies learned in classroom could be observed outside its context of genesis, in 
other words, in different settings of classroom, content, teacher and ground rules of 
discussion. Development is understood as the changing process that affects integrally 
the constitution of human beings, in the present study, we deal with the changing 
process of reflective thought briefly conceptualized as the self-regulated thinking. This 
justifies articulating argumentation studies, here understood as a discursive-cognitive 
dialogical activity which enables explicitly the reflective dimension of cognition. This 
study stands in the qualitative methodological background of psychological research, in 
special, focusing the discursive aspects of data analysis. The participants were (3) 
students enrolled in a non-mandatory Psychology course and were in the class when the 
atypical debate occurred. It was analyzed the discursive manifestation of the students if 
5 different situations chosen due to the degree of deviation from the initial situation in 
the Critical Debate followed by: the atypical discussion, another Psychology course, 
focus group discussion and social network material chosen by the students were they 
used argumentation. The deviation degree criteria were: the ground rules of interaction, 
the themes discussed by the students, the institutional context and the presence of a 
discussion mediator. Our analysis was made through the triadic model proposed by 
Leitão which helped to identify argumentative episodes and its structure. It was made an 
discourse analysis to investigated the uses of argumentation in the different setting 
based of the deviation degree from the Critical Debate. The main results were that 
Leitão’s modeal of argumentation shows to have the potential to analyze broader types 
of argumentative activities (as the persistence of argumentative structures learned from 
one context to another). The developmental gains most persistent outside classroom 
were: the deepening of justification of positions, the addressing to a point of view, 
featuring one own position through polemic issues and question and the consideration 
of contrary positions as a form of constructing one’s own opinions. Which come to our 
conclusion that using argumentative setting in classroom is beneficial for cognitive 
development: as argumentation helping knowledge construction and to provide students 
tools for positioning in the world, in other words, develop ways of thinking and acting 
in the world. 
Key Words: Argumentative Competences. Development. Critical Debate. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo observar o desenvolvimento do uso de 

elementos argumentativos em diferentes contextos tomando como ponto de partida a 

experiência em uma disciplina introdutória da Psicologia (doravante referida como 

DIP); executada a partir da adaptação do modelo de ciclos de debates por Fuentes 

(2011), pensador chileno. A adaptação foi realizada pelo grupo de pesquisa NupArg 

(Núcleo de Pesquisa em Argumentação) onde a referida disciplina foi alvo de pesquisa 

intitulada “O Debate Crítico como contexto de desenvolvimento do pensamento 

reflexivo” que tinha como objetivo estimular o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo a partir do uso do ensino da argumentação em sala de aula. O modelo foi 

escolhido por conseguir atender as demandas dialógicas (formatação de diálogos 

racionais sobre uma temática) e dialéticas (promove construção do conhecimento na 

troca de posições antagônicas em diferentes turnos) que o grupo de pesquisa 

compreende como necessárias para trabalhar em sala tanto conteúdos temáticos da 

disciplina, tanto quanto trabalhar o ensino de estratégias argumentativas que ajudem os 

alunos a refletirem sobre sua tomada de posição em sala de aula. 

  Nesta pesquisa é observada a persistência, ao longo do tempo, das 

competências discursivas (e cognitivas) associadas à atividade argumentativa dos 

participantes da DIP e de que maneira a experiência na disciplina é fator importante 

para o desenvolvimento de práticas argumentativas em ambientes diversos, dentro e fora 

da sala de aula – problematizando assim de que maneira o que se constrói em sala de 

aula é visto também em outros usos cotidianos. O fato de usar uma adaptação de um 

modelo que promove debates apostou-se na mobilização ao mesmo tempo do conteúdo 

temático (curriculares) das aulas, como também, no desenvolvimento de competências 

argumentativas e do pensamento reflexivo. 
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 Deste modo, foi investigado, tomando como partida os dados registrados em 

sala, se o ensino da argumentação que vinha sendo trabalhados em sala ganha forma e 

persistência em contextos diferentes do inicial seguem exemplos de tópicos da 

argumentação trabalhados em sala que servem como indicador para observar 

argumentação também fora da sala: o uso de critérios de avaliação da qualidade dos 

argumentos usados em sala de aula, a justificação crítica dos pontos de vista e a 

ponderação respeitosa e valorativa da fala do interlocutor. 

 Além dos tópicos trabalhados em sala, foi investigada a relação entre a 

participação na disciplina e o desenvolvimento do uso cotidiano destes elementos 

discursivos trabalhados para o debate estruturado. Em que medida o processo de 

reflexão orientada em sala de aula ajuda no desenvolvimento de habilidades discursivas 

que podem ser encontradas cotidianamente na vida dos alunos, nesta medida, o 

engajamento em atividades argumentativas não se restringe ao âmbito escolar, porém, é 

nele que encontra caráter pedagógico e formalizado: especialmente quando em contato 

com gêneros discursivos que privilegiam esta modalidade de construção do pensamento, 

neste caso, o debate crítico. Nesta direção, é preciso pensar na relação entre o 

desenvolvimento humano e o cotidiano, refletindo sobre os usos cotidianos de 

habilidades desenvolvidas em sala de aula. Como por exemplo, solicitar ou usar 

fundamentos para argumentos como regulador de interações dentro e fora do contexto 

escolar. O que seria, naturalmente, o uso de um critério de avaliação do argumento a 

partir do Debate Crítico se transforma explicitamente em ação pedagógica que 

privilegia a reflexão (as competências do raciocínio) sobre modos de pensar e tomar 

posição (aspecto imprescindível tanto no cotidiano quanto numa estratégia pedagógica). 

Ou seja, a sala de aula é espaço de circulação do cotidiano transformado em ação 
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pedagógica visando o estímulo ao desenvolvimento de certas competências (no caso da 

DIP é a argumentação em favor dos processos reflexivos). 

Este trabalho se mostra relevante na medida em que tenta alargar o 

conhecimento sobre intervenções em sala de aula e suas consequências pragmáticas no 

cotidiano dos estudantes, em especial, sobre o uso da argumentação em sala de aula 

como promotor de desenvolvimento do pensamento reflexivo para além dos muros da 

instituição. 

OBJETIVO GERAL 

Investigar a eventual persistência de competências argumentativas estimuladas a partir 

do Debate Crítico em diferentes contextos de uso definidos a partir de parâmetros de 

distanciamento gradual do contexto de sala de aula em estudantes universitários. 

Objetivos Específicos 

Identificar a persistência do uso de elementos argumentativos ao longo da participação 

no Debate Crítico. 

Observar a manutenção e incorporação de aspectos do Debate Crítico no uso fora do 

contexto formal pelos alunos estudados. 

Verificar de que maneira a persistências dos recursos discursivos se relaciona com o 

envolvimento no Debate Crítico em sala. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desenvolvimento e Linguagem 

 Esta reflexão se inicia tentando investigar de que maneira a atividade discursiva 

permeia o desenvolvimento humano ao longo do tempo – o que determina as escolhas 

metodológicas desta pesquisa. O foco é pensar como um modo de interação regulado 

em sala de aula se modifica e se consolida a partir de um contexto inicial (a sala de aula) 

para fora dele, ou seja, pensar como o desenvolvimento de habilidades argumentativas é 

usado fora do contexto que promoveu a mudança inicial.  

 A ideia central é que estudar desenvolvimento é estudar mudanças, ou seja, 

investigaremos a transformação (mudança e persistência) de habilidades argumentativas 

ao longo da disciplina, seu uso no contexto da sala de aula e seu uso em contexto fora 

da sala de aula. Assim, estamos falando de desenvolvimento, no nosso caso, 

desenvolvimento cognitivo (e discursivo) em alunos de ensino superior. Nosso contexto 

primeiro se dá na exposição dos alunos a modos específicos de argumentar em sala de 

aula, dentro de um ambiente regulado por regras que permitem ao aluno exposição 

direta ao uso de argumentação para regular a interação e construir conhecimento. 

 O foco em compreender como essa experiência pode se manifestar em 

contextos diferentes daquele ao surgimento de certas estratégias é que nos faz inserir 

nossa proposta de estudo no campo da investigação por processos e não por produtos – 

investigam-se os modos de argumentar e não só o argumento final. Isto nos coloca 

diante de uma psicologia do desenvolvimento que preza pela compreensão de 

fenômenos em transformação no tempo e no espaço (Valsiner, 2006). Problematizar isto 

quer dizer tentar entender de que maneira eventos únicos e singulares (mesmo que 

sistemáticos e periódicos) ajudam na transformação gradual de um fenômeno 
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psicológico consolidado (o pensamento), ou seja, como, no caso, um modo de pensar se 

transforma e se estabiliza em diferentes contextos de produção, que aspectos 

permanecem e de que modo seu uso é visto em função da variação dos contextos de 

produção. É importante definir como entendemos desenvolvimento para melhor nos 

posicionarmos frente às implicações metodológicas que um estudo como este exige, por 

um lado, ter explícito quais caminhos são possíveis para investigação de processos à 

medida que acontecem, e de outro lado, entender de que modo é possível construir 

conhecimento generalizável. 

Isto nos coloca frente a dois modos de compreender desenvolvimento: o 

primeiro, diz respeito ao caráter transformacional (processos de mudança), onde um 

processo ou estrutura ao longo do tempo transforma-se em outra, preservando ou não 

características do momento inicial de surgimento, e, portanto, justifica-se a ideia de que 

o estudo deva ser processual, microgenético (estudar o surgimento, a mudança e a 

estabilização momentânea de estruturas psicológicas) e qualitativo. Este primeiro modo 

de compreender desenvolvimento nos lança nos desafios de investigar o movimento 

dialético de construção da subjetividade humana, em especial, da construção do aparato 

cognitivo onde é característica a necessidade de constante transformação sem que haja 

necessariamente um produto final, onde é possível investigar de que modo X se 

transforma em Y num processo constante de diferenciação entre eles, portanto, não se 

estuda o desenvolvimento em momentos dados (o produto inicial versus o final), já que 

o foco não é o momento X, nem o momento Y, e sim, que condições de possibilidade 

permitiram a X transformar-se em Y, e que características Y preserva de X para que 

possamos justificar serem eles familiares entre si. Isso nos leva a entender o porquê de 

focar na variabilidade das situações de desenvolvimento, nos colocando diretamente 

ligados a perspectiva qualitativa dos estudos sobre desenvolvimento humano. 
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 Valsiner (2006) justifica essa ideia na noção de que a psicologia sempre se 

utilizou de modelos de desenvolvimento onde o foco eram os produtos iniciais e finais e 

compará-los entre si, porém, acredita o pensador que isto não responde a demanda de 

compreender como uma coisa passa a ser outra, sendo responsabilidade de um novo 

olhar entender de que maneira X, ao longo do desenvolvimento, pode se diluir em Y e 

Z, que preservam características de X em sua função, mesmo que nem sempre a relação 

seja explícita. Em nosso estudo, entenderíamos X como o uso da argumentação do 

modo como se chegou à disciplina, como naquele momento a argumentação ajudava na 

organização da cognição, e Y e Z como em momentos posteriores em que se veem 

modos argumentativos de organização do pensamento, no entanto, já bastante diferentes 

do inicial e de que modo repercutirá à medida que os alunos se afastem da situação de 

produção inicial. 

O segundo ponto para compreender desenvolvimento é o de se pensar que 

desenvolver-se é progredir em função de certas potencialidades, ou seja, olhar para a 

evolução gradual que determinadas características atingem e que condições permitem ao 

sujeito superá-las ao longo do tempo. Observar a tensão entre desenvolvimento real e 

potencial é de grande valia para discutir de quais situações cotidianas participam na 

regulação de processos de desenvolvimento humano, Valsiner (2006) chamou os 

modelos que prezam por essa compreensão por modelos de desenvolvimento de Ensino-

Aprendizagem. Com isto, o contexto educacional (escolar) se mostra bastante propício 

para discutir a relação entre desenvolvimento real e potencial. Não que este tipo de 

modelo postule que Ensino-Aprendizagem é propriedade de instituições educacionais, 

uma vez que, essa relação diz da capacidade de perceber o desenvolvimento como não 

só uma atribuição individualizante, solitária, mas sim, em sua perspectiva interacional e 
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cultural. O pensador propõe entender de que maneira existe participação mútua e co-

reguladora no desenvolvimento ao longo da vida entre seres humanos. 

Aceitar ambas as perspectivas nos lança diretamente nos estudos histórico-

culturais que são encabeçados pelas teorias do desenvolvimento de Vigotski (2000); 

entender tanto os processos de diferenciação e de transformação que estruturas 

psicológicas passam ao longo da vida, assim como discutir como a regulação cultural 

permite o desenvolvimento de potencialidades não previstas caso se imaginasse 

linearidade lógica no desenvolvimento, ou seja, a cultura promove dinâmica nos 

processos de desenvolvimento “natural” dos sujeitos (Vygotsky, 2012; Valsiner, 2006).  

Aceitando esta proposta precisamos definir que unidade é mediadora das 

transformações possíveis no psiquismo (desenvolvimento) e seu estatuto de 

materialidade das funções psicológicas (das possibilidades de investigação deste 

fenômeno). Vigotski (2000) discute ser a palavra, unidade básica que une pensamento e 

linguagem, o veículo de acesso a processos psicológicos superiores. Portanto, é latente a 

necessidade de posicionar nosso estudo frente a uma perspectiva semiológica da 

psicologia, onde é no estudo da construção dos sentidos que buscaremos substrato para 

discussão de processos psicológicos. Sendo assim, visualizar o modo como o signo se 

constrói no tempo, é também, olhar para como o sujeito se desenvolve, já que é na 

linguagem que o sujeito encontra espaço para desenvolvimento de suas funções 

superiores. 

Esta palavra é determinante para o processo da transformação ideológica da 

consciência individual: para uma vida ideológica independente, a consciência 

desperta num mundo onde as palavras de outrem a rodeiam e onde logo de início 

ela não se destaca; a distinção entre nossas palavras e as do outro, entre os 

nossos Pensamentos e os dos outros se realiza relativamente tarde. Quando 
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começa o trabalho do pensamento independente experimental e seletivo. 

(Bakhtin, 2002, p.145). 

Este tipo de reflexão nos leva a perceber que a consciência individual é marcada 

diretamente pela construção ideológica das palavras que a constituem, é nessa mão 

dupla entre cognição e linguagem que podemos perceber desenvolvimento, é essa 

compreensão que nos permite perceber a relação entre a formação histórica do signo e a 

singularidade temporal que cada consciência tem, é na luta entre as diferentes 

dimensões ideológicas, na tensão dialética inerente a todo processo de formação que 

encontramos a possibilidade para o estudo do desenvolvimento humano.  

Além da coerência conceitual, a definição de modelos de desenvolvimento para 

nossa pesquisa ajuda na compreensão da seleção dos participantes, sendo a maior 

variabilidade entre os sujeitos da pesquisa uma necessidade para observação do modelo 

teórico em diferentes modos de funcionamento, e também, nos ajuda a entender o 

motivo da observação da multiplicidade de contextos de desenvolvimento e de que 

maneira aspectos de habilidades aprendidas se mantém ou se perdem em diferentes 

contextos, é na coerência da clareza entre modelos teóricos e situação de investigação 

que podemos observar de que maneira transitar pelos discursos é imprescindível ao 

desenvolvimento humano. 

Deste tipo de estudo cabe ainda não focar somente em aspectos estruturais da 

linguagem, a sintaxe ou a fonética, mas sim, tentar olhar a linguagem em ação – 

entender estrutura e ação como um todo da enunciação. Privilegiar essa ação nos 

permite olhar para processos de construção de sentidos e de processos psicológicos, 

como a cognição. Portanto, é no discurso que o signo se materializa e permite 

construção do psiquismo, ou seja, a interação mediada por signos nos permite agir no 

mundo e nos constituir como do modo que vemos hoje. Então, a discussão da relação 
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entre estudos do Discurso e Psicologia se tornam cada vez mais importantes, levando 

nosso olhar para processos que privilegiam as relações entre pensamento e linguagem. 

Discurso e Cognição 

 Nossa perspectiva tem por compromisso básico estabelecer e deixar claro, 

sempre que possível, de onde entendemos o fenômeno que estudamos, uma vez que isto 

acarreta em consequências metodológicas evidentes na condução do estudo. 

 Como Bruner (1997) ressaltou, a ciência cognitiva vem sofrendo graduais 

transformações ao longo do tempo. Para nós, é interessante refletir acerca dos impactos 

da chamada “Virada Discursiva” para os estudos da cognição. Chama-se a atenção para 

o fato de que a partir deste movimento podemos entender melhor a relação entre 

linguagem e pensamento. A mudança mais significativa pode ser dita pelo fato de que o 

foco dos estudos será o processo de significação das pessoas em sua situação de 

produção, ou seja, a maneira como a linguagem em uso está relacionada com a cognição 

situada no tempo e no espaço. 

 Para nós, é em Vigotski (2000), Bakhtin (2009) e Valsiner (2006) que 

encontramos a grande referência para compreender de que maneira os aspectos sócio-

semióticos são imprescindíveis na formação da mente e da cultura. É a partir deste 

referencial que desenvolvemos nossa perspectiva teórica. A compreensão de que 

linguagem e pensamento não são fenômenos isolados, que são construídos ao longo do 

desenvolvimento humano e é nas práticas culturais que encontram seu modo mais 

explícito de funcionamento. A natureza social e semiótica do pensamento nos exige a 

discussão de que é no contato com outros ambientes discursivos que haverá 

desenvolvimento humano, com isto defende-se que é nas práticas discursivas que se 

poderá perceber a sofisticação da aprendizagem, no nosso caso, de alunos do ensino 

superior. 
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Cada ato de cognição ou comunicação – como evento único e, portanto, não 

repetível – é entendido como uma resposta, uma tomada de posição valorativa 

diante de outras ações que o antecederam. Tal ato, por sua vez, antecipa uma 

resposta, ou seja, convoca uma tomada de posição em reação ao ato já realizado. 

(Leitão, 2007a, p. 455). 

É nessa convocação ao posicionamento que entendemos estar a construção do 

psiquismo humano, sendo nossa investigação uma forma de compreender de que 

maneira esse convocar afeta o desenvolvimento da cognição, de que maneira estar 

obrigado a criar sentido no mundo faz com que as pessoas transitem pelo mesmo, 

utilizando-se da comunicação para agir. 

 Consequências são decorrentes deste tipo de posicionamento frente ao fenômeno 

que escolhemos estudar. Uma vez que não mais basta perceber o conteúdo existente 

naquilo que se diz/faz em relação ao que se sabe, já que o conteúdo é somente uma parte 

da equação para compreender como os diferentes aspectos das práticas culturais 

participam do desenvolvimento cognitivo-discursivo no cotidiano das pessoas. Uma 

consequência é o fato de que o olhar recai sobre processos de construção do 

conhecimento que passam pela via discursiva para se constituir. Portanto, se mostra 

imprescindível para este tipo de estudo reflexões acerca da relação entre a cognição, a 

linguagem e a atividade discursiva situada em seu contexto de produção e em seu uso 

(privilégio ao caráter contextual pragmático da linguagem e da cognição). 

Uma hipótese com que trabalhamos é a de que a consciência é formada na 

oposição entre signos. É na relação entre signos que podemos compreender a 

constituição do psiquismo humano. 

[...] que a própria compreensão não pode manifestar-se senão através de um 

material semiótico (por exemplo, o discurso interior), que o signo se opõe ao 
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signo, que a própria consciência só pode surgir e se afirmar como realidade 

mediante a encarnação material em signos. Afinal, compreender um signo 

consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já conhecidos; em 

outros termos, a compreensão é uma resposta a um signo por meio de signos. 

(Bakhtin, 2009, p. 32). 

 Uma consequência que decorre desse raciocínio é a compreensão de que os 

fenômenos psíquicos tem orientação discursiva, ou seja, o psiquismo é constituído 

através da relação entre elementos semióticos. Compreender esta oposição como 

transformacional, ou seja, propulsora de desenvolvimento nos lança diretamente na 

necessidade de compreender que elementos constituem essa relação de oposição que 

permitem desenvolvimento. Em outras palavras, de que maneira compreender e 

interpretar faz parte da produção de sentidos, e mais, de que maneira é possível 

possibilitar sofisticação dessa compreensão e interpretação Parece-nos ser este um dos 

motivos para se estudar argumentação e desenvolvimento de processos cognitivos, uma 

vez que é na argumentação (cotidiana ou regulada em ambientes específicos) que se 

observa de forma mais explícita o embate entre signos, ou pelo menos, mais explícitas 

da ação gerada por estes embates. Assim, a argumentação ganha contornos tanto como 

catalizador de ações de desenvolvimento, como estratégia metodológica de acesso aos 

processos de desenvolvimento psicológicos, uma vez que são inseparáveis cognição e 

discurso, e na argumentação discurso e cognição são visíveis de forma bastante 

explícita. 

É, portanto, no âmbito da investigação da heteroglossia dialogizada - entendida 

como o encontro dos múltiplos discursos ou vozes, que circulam socialmente - 

que se pode buscar um entendimento sobre a gênese e o funcionamento dos 

processos mentais conscientes (Leitão, 2007b, p. 79). 
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 Ainda tentando definir a natureza do nosso fenômeno é preciso refletir sobre 

diversos aspectos indispensáveis para o entendimento das práticas discursivas, tão 

importantes para nosso estudo. Para este momento é importante ressaltar 3 pontos: 1) a 

constituição sociológica das práticas discursivas, 2) o caráter pragmático da língua em 

uso com que trabalhamos e 3) a dimensão dialógica de toda relação humana, em 

especial, na construção do conhecimento. 

 O primeiro ponto atende a perspectiva de linguagem enquanto construção 

histórico-cultural e que deve ser entendida em seu contexto de produção. Adotamos 

com isto a perspectiva Bakhtiniana (2009) onde o signo é compreendido como 

materialidade tanto da cultura como do psiquismo humano – o signo se mostra o 

amálgama entre intrasubjetividade e a possibilidade de intersubjetividade. Sem 

atividade com signos não seria possível existir cognição do modo que entendemos 

atualmente, uma vez que, é operando com esta unidade histórica e social que a mente 

humana se constitui e cria condições para que seja possível unidade social entre os 

povos “A realidade do psiquismo interior é a do signo. Sem material semiótico não se 

pode falar em psiquismo” (Bakhtin e Volochinov, 2009). 

Uma frase é bastante usada para definir esse tipo de perspectiva “constituído na 

e pela linguagem”, algo que é amplamente usado em trabalhos e em salas de aula, para 

nós, tem um peso enorme e que necessita justificação. Constitui-se pela linguagem, uma 

vez que a orientação do signo é sociológica, antes do sujeito estar imerso em linguagem, 

ele (o signo) já existe e é a unidade básica que permite inter-relação ao longo do 

desenvolvimento humano: os humanos nascem nesse caldo semiótico e é ali que 

encontram subsídios para seu desenvolvimento psicológico. E por outro lado, somos 

constituídos na linguagem, uma vez que nos usos diversos é que se superam a 

reprodução automática do que nos cerca, é a linguagem que permite renovação e 
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atualização deste signo sociologicamente construído, ao mesmo tempo em que 

herdamos algo, construímos e atualizamos para futuras gerações. 

 Isto é importante para o nosso estudo uma vez que tiramos o foco das sentenças 

(frases) e agora se passa a focar na enunciação, ou seja, focar nas sentenças em uso, em 

sua forma cotidiana (Bakhtin, 2002). Sendo assim, analisaremos enunciados e a que 

posições e práticas discursivas esses enunciados se reportam, e não julgando pessoas e o 

conteúdo verdadeiro de suas frases. Vale destacar, portanto, que se por um lado há uma 

herança sociológica impregnada na linguagem através do signo linguístico, é também 

usando o signo que é possível atualização e transformação dessa herança, superando 

assim qualquer possibilidade de um determinismo sociológico cristalizado que 

transformaria a atividade humana em mera reprodução do passado. Isto é importante 

para compreender o desenvolvimento humano como atividade orientada para 

transformação de si mesmo no tempo, onde trabalhamos com condições de 

possibilidade e não com determinação psíquica do passado sobre o futuro. 

 Isto nos leva ao segundo ponto, entendemos a língua em uso, ou seja, 

reforçamos a perspectiva de que ao mesmo tempo em que a língua faz uso de um 

sistema de regras e acordos possíveis, em uso, viva, ela ganha qualidade, também, de 

transgressora, modificadora, atualizadora. Ao compreender isto, podemos afirmar que 

os parâmetros linguísticos formais não dão conta da diversidade dos usos que a língua 

tem em seu ambiente natural, em seu uso cotidiano, no diálogo em sua forma viva. 

A réplica de qualquer diálogo real encerra esta dupla existência, ela é construída 

e compreendida no contexto de todo o diálogo, o qual se constitui a partir das 

suas enunciações (do ponto de vista do falante) e das enunciações de outrem (do 

partner). Não é possível retirar uma única réplica deste contexto misto de 
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discursos próprios e alheios sem que se perca seu sentido e seu tom, ela é uma 

parte orgânica de um todo plurívoco. (Bakhtin, 2002, p.92). 

 Vemos que a linguagem precisa ser vista em sua dimensão viva, ativa e global, 

na interação entre enunciados, em especial, em enunciados que se contrapõem (o que 

justifica o uso da argumentação como ponto chave para nossa investigação). Sendo 

assim, entender de que maneira enunciados se contrapõem e constituem a consciência 

humana. Além disto, entender a flexibilidade dessas regras que regem a linguagem é de 

suma importância para entender os usos e a apropriação que as pessoas têm da língua, é 

justamente a sofisticação deste uso que buscamos investigar neste trabalho. Um dos 

elementos de importância que devemos focar é a investigação de como o gênero 

discursivo, como propôs Bakhtin e o Círculo (Faraco, 2009), é parte constitutiva do 

universo de possibilidades que os sujeitos têm para atuar no mundo, e mais, de como o 

desenvolvimento de certas habilidades discursivas permite também transgressão e usos 

não ortodoxos dos gêneros, a transformação no tempo permite uso diversificado da 

linguagem no cotidiano. O debate, enquanto gênero discursivo socialmente 

compartilhado permite uma série de elementos existirem, no entanto, é possível pensar 

que aprender e se apropriar deste gênero permita ao sujeito transitar por diversos outros 

de forma mais complexa. 

 O terceiro ponto diz justamente da metáfora base a qual Bakhtin (2005; 2009) 

vai atribuir todo fazer humano: a ideia de diálogo. A compreensão que Bakhtin e o 

Círculo nos trazem de diálogo é tentando ampliar a concepção e importância que os 

estudos de linguagem da época tinham. A nós essa ideia soa bastante familiar, pois, para 

eles o diálogo não queria dizer exclusivamente da interação face a face que o nome 

sugere.  
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Na verdade, eles estavam falando de características fundamentais da constituição 

do ser humano, a ideia que toda palavra é, em última análise, uma resposta a algo, sendo 

assim, toda fala humana é fundamentalmente responsiva, construída a partir da tensão 

dialética que enunciar carrega, pensando sempre haver uma relação de anterioridade, 

irreversibilidade e antecipação entre o enunciado e o tempo.  

Outra dimensão que nos chama atenção é o fato de que todo enunciar é tomar 

posição (é um ato responsável), algo bastante importante em se tratando de 

argumentação. Em outros termos ao falar estamos tomando posição no mundo e em 

nossa fala se mostra um enquadramento axiológico do mundo, enunciar e interpretar são 

formas de produzir juízos sobre o mundo e as coisas (Bakhtin, 2003), ou seja, falar é em 

alguma medida se comprometer com o que se diz, além de se fazer algo (aspectos 

pragmáticos) e se constituir (aspectos do desenvolvimento) pensamos também sobre 

como o dialogismo também implica em pensar nos aspectos responsivos e interacionais 

das práticas discursivas, a construção de regras, as possibilidades de transgressão e os 

modos de engajamento em atividades discursivas passa também por um viés de 

posicionamento e interesses contextualizados para aqueles que participam das 

atividades. 

Uma última reflexão sobre a importância deste conceito para nós é em função da 

noção de que para que haja diálogo, ou melhor, relação dialógica não necessariamente 

precisa-se de duas pessoas (apesar de ser assim mais explícito), Faraco (2009) nos diz 

que ao falarmos em diálogo precisamos ter em mente a noção de vozes sociais uma vez 

que são elas que permeiam os enunciados das pessoas, e a consequência disto é que não 

lidamos com posição exclusiva de um sujeito, mas sim, com um enunciador que, em sua 

fala, pode ter diversas posições de diferentes lugares e que podem representar outras 

vozes sociais. Para argumentação este aspecto é ainda mais importante, uma vez que, na 
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argumentação a relação entre dialógico com outro e diálogo consigo mesmo se 

confundem, sendo o dialógico consigo parte do diálogo com outro, ou seja, toma-se 

posição no mundo revisando e revendo pontos de vistas, acompanhados ou 

solitariamente. 

A partir desta breve conceituação é possível entender que discurso e cognição 

fazem parte de um mesmo movimento em se tratando de fenômeno psicológico, um 

implica e constitui a existência do outro. No entanto, nosso acesso ao cognitivo será via 

o discursivo, uma vez que é neste último que encontramos a materialidade do signo em 

ação. Portanto, o estudo se propõe a discutir as relações entre a transformação de 

elementos discursivos no desenvolvimento de aspectos cognitivos das pessoas, uma vez 

que entendemos serem inseparáveis o pensamento e os modos de construção de 

significados. 

Argumentação e o Pensamento  

 Tendo em vista que não podemos separar a competência discursiva do 

desenvolvimento cognitivo, a argumentação se torna ponto chave para um estudo da 

cognição, já que enquanto recurso discursivo medeia processos de constituição do 

pensamento reflexivo (Leitão, 2007a).  

Dentro da tradição dos estudos de argumentação temos estudos dialéticos e 

retóricos (Cunha, 1998), e, portanto, diante de fenômeno discursivo que ocorre na 

interação, não com isso querendo dizer que toda interação é argumentativa, mas, 

pretendo afirmar que a argumentação é matéria necessária para compreender tanto a 

organização e construção do pensamento, como também, um modo de se colocar no 

mundo e se fazer ver e ouvir (Grácio, 2010). Com isto, afirma-se então, que a 

argumentação é central para compreensão de processos de resolução de divergências, 

não só entre pares, mas também consigo mesmo. Uma vez que só é possível pensar 
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nessa resolução em situação de, no mínimo, oposição a pontos de vista, e, para, além 

disto, pensando nestes problemas não reduzidos à esfera escolar, e sim, uma função 

cognitiva de organização social-cultural, e neste sentido, um modo de interação 

realmente privilegiado para compreender a relação entre cultura e desenvolvimento 

humano.  

Blair (2011) diz de duas tradições dos estudos de argumentação: de um lado os 

estudos retóricos sobre persuasão e convencimento e de outro lado os estudos 

“dialéticos” que visavam modos de testar e avaliar as trocas de ideias. Parece haver, 

ainda na tradição dos estudos de argumentação, uma inclinação para compreensão da 

aceitabilidade do discurso (escola dialética) e numa outra perspectiva os estudos dos 

efeitos do argumentar (ordem retórica) (Santibañez Yañes e Riffo Ocares, 2007), no 

entanto, ambas correntes filiam-se a ideia de regras gerais para existência da 

argumentação, regras que regem o bom argumentar e o caráter performático da 

argumentação. 

 Ao perceber isto: a aparente necessidade de um ambiente que promova 

igualdade entre pares para que a argumentação decorra de forma ideal (que tenha suas 

fases respeitadas, ou, efeitos possíveis) e que no uso cotidiano a argumentação se 

mistura aos modos de interação em ambiente natural dificilmente igualitário, tentamos 

então, discutir de que maneira a argumentação em ambientes onde existem regras 

explícitas (em um debate, por exemplo) pode auxiliar o uso cotidiano da argumentação 

para constituir modos de posicionamento crítico frente ao mundo fora da segurança das 

regras que regem a argumentação mais formalizada, seja num debate escola, seja em 

negociações empresariais ou em resolução de conflitos judiciais. Todos estes são usos 

possíveis da argumentação em ambientes mais ou menos estruturados. Sendo assim, o 

presente estudo tenta situar-se de modo a compreender ambos os modos de argumentar, 
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tanto as estratégias retóricas (usos) quanto os modos “críticos” de construção do 

conhecimento. 

 Leitão (2007b) entende argumentação a partir de 3 movimentos cognitivo-

discursivos distintos que são constitutivos de todo argumentar, estes movimentos são: 

posição inicial e justificação, contra-argumentação e uma resposta, que em outras 

palavras seria, tomada de posição e defesa da mesma, consideração de posições 

antagônicas ou que enfraqueçam o posição inicial e a negociação de posições 

alternativas à primeira; estamos falando então que a argumentação tem caráter 

axiológico, reflexivo e responsivo (exige posicionamento, reflexão e permite criação de 

novas posições). Entendo estes movimentos como de caráter dialógico-dialético, uma 

vez que, todo posicionamento traz em si a construção histórico-cultural daquela posição, 

seja das lutas de classe, seja como resposta a posições anteriores, portanto, construídos 

na tensão da oposição entre algo que responde e tenta transformar o primeiro, sendo a 

esse o movimento de desenvolvimento que buscamos estudos, os momentos de tensão 

que levarão a mudança das estratégias discursivas usadas no cotidiano dos alunos. 

Os movimentos discursivos de justificação de pontos de vista e resposta a 

perspectivas contrárias criam, no discurso, um processo de negociação no qual 

concepções a respeito do mundo são continuamente formuladas, revistas e, 

eventualmente, transformadas. Tomados em conjunto, estes movimentos, ao 

mesmo tempo em que geram as variadas fases da sequência argumentativa, 

constituem, eles próprios, um mecanismo específico de aprendizagem que se 

postula inerente à argumentação. (Leitão, 2007b, p. 82). 

 Então, entender argumentação como tipo discursivo que permeia diversos 

gêneros nos permite pensar em modos de atuação em contextos sociais que maximizem 

esse fazer argumentativo, que privilegiem a tensão criativa que permite o confronto de 
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ideia e o surgimento de novas posições. A argumentação, portanto, carrega consigo uma 

dimensão epistêmica bastante forte, uma vez que ela permite o encontro de ideias, a 

possibilidade de influenciar uma audiência e construir possibilidades alternativas de 

resposta ao que foi dito/antecipado. Leitão (2000; 2008b) ainda trata de duas dimensões 

possíveis para considerar o caráter epistêmico da argumentação, em primeiro lugar, e 

mais explícito, estão os modos de construir conhecimento sobre o objeto em questão 

(aspectos cognitivos), no entanto, aspectos metacognitivos estão também envolvidos 

nos modos de construir conhecimento, uma vez que passaria por essa via a regulação e 

sofisticação de estratégias que o próprio sujeito utiliza para conhecer o mundo, pensar 

sobre o que e como se pensa se torna parte constitutiva do pensamento reflexivo, e a 

argumentação ferramenta mediadora indispensável para esta constituição.  

Um processo no qual isto se torna evidente é na inerente revisão e revisitação de 

pontos de vista para que alguém justifique, ou até mesmo tome alguma posição, 

acreditamos que este é um ponto importante para discutir de que maneira as pessoas 

constroem conhecimento e se posicionam, seja no âmbito formal escolar, seja em redes 

sociais livremente. Portanto, devemos refletir sobre o processo do pensamento (a 

cognição enquanto função), problematizando as habilidades e o desenvolvimento de 

competências no modo de pensar, e não, caracterizar o conteúdo do pensamento, o 

produto final. Estamos em buscar de capturar o processo de desenvolvimento da 

cognição através da variação de ambientes onde a argumentação apresenta e como os 

alunos transformam os usos de ambiente para ambiente, o que se estabiliza e o que se 

perde no processo.  

Entendendo que dentro das construções dialógicas de conhecimento não 

podemos situar o ser que produz saber fora de seu contexto, nem podemos excluir do 

seu fazer discursivo suas intenções e ideologias (Leitão, 2007b). Utilizando-se do 
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modelo do Debate Crítico vê-se a necessidade de respeito às regras que façam com que 

todos os participantes obedeçam de modo ordenado ao que se pensa como ideal para o 

embate de ideias – seguir as regras não é mera formalidade, mas sim, um modo 

específico de argumentar. No entanto, a pergunta que surge é ao pensarmos sobre as 

situações do cotidiano, onde as regras sobre boa convivência, bom senso e respeito não 

dependem de juízes especializados, mas são, na realidade, construídas no momento de 

interação (e aqui, pensando sempre em interação dialógica, e não somente face a face). 

O que se chama atenção é para o fato de que, se no debate há maior rigidez é para que 

haja também maior exposição às dimensões mobilizadas na argumentação, no entanto, 

se discute se os elementos discursivos aprendidos a partir do debate formal podem ser 

vistos também em outras situações de construção do conhecimento e na interação do 

cotidiano. 

 A sala de aula e o debate (de forma ainda mais explícita) são ambientes 

discursivos que permitem enxergar ainda melhor a interação argumentativa, onde se 

pode melhor identificar a circulação de ideias, no entanto, nosso estudo discute em que 

medida o fazer argumentativo em sala de aula, e no debate, ajudam os alunos em sua 

construção do pensamento reflexivo para o cotidiano, a pergunta que nos norteia é a de 

se convivendo com espaço discursivo (na circulação de gêneros argumentativos) que 

permite maximização das características da argumentação, haverá desenvolvimento 

também do pensamento reflexivo, consequentemente, tornando um aluno/pessoa mais 

crítico ao se posicionar. O debate enquanto gênero discursivo privilegia certos processos 

que nos permite enxergar a maximização de características primordiais à argumentação, 

sendo assim, uma ferramenta pedagógica poderosa para fomentar a discussão e a 

construção sofisticada do conhecimento. 
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 Vale ainda comentar, mesmo que brevemente, a relação entre a constituição do 

discurso argumentativo na interação entre o discursivo próprio com o discurso dos 

outros. A circulação constante de ideia é fato primordial para compreender o fazer 

argumentativo, independente de contexto. Compreender de que maneira a apropriação 

dos discursos alheios e de que maneira eles passam a fazer parte do discurso interno do 

sujeito se mostra tarefa básica nas investigações da relação entre atividade discursiva e 

pensamento reflexivo. 

 Para argumentação em contextos de aprendizagem esta dimensão da linguagem 

é bastante importante a ser observada. Bakhtin e Voloshinov (2009) chamam atenção 

para a constituição do discurso próprio como uma forma de reelaboração do discurso do 

outro. Em sala de aula algumas formas explícitas de apropriação do discurso do outro 

são vistas constantemente, o discurso citado, por exemplo, ou a assumir vozes de 

personagens para expor ideias próprias. 

 Isso leva a considerar que na escolha de uma estratégia pedagógica para o ensino 

da argumentação tanto quanto do ensino de conteúdos curriculares é preciso ter em 

mente: a inexorável relação entre o discurso pessoal e o discurso do outro, que é na 

circulação de discursos que haverá apropriação de conteúdos diversos, na medida em 

que a aprendizagem curricular ocorre outros processos psicológicos são estimulados, 

que é numa atividade discursiva de apropriação de discursos socialmente legitimados 

que a educação formal se situa. Isto tudo é a base para escolha para adaptação e 

aplicação do modelo de debates escolhido pelo NupArg como forma de ensinar a 

argumentar e aprender argumentando. 

O modelo do Debate Crítico e sua adaptação 

 Como já discutimos anteriormente, o modelo do Debate Crítico surge como 

proposta alternativa ao modelo de debate tradicional (Fuentes, 2011). Do debate 
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tradicional Claudio Fuentes (2011) aponta algumas características que precisavam de 

revisão, pois, privilegiavam um contexto competitivo acrítico, e não, uma forma de 

desenvolvimento de habilidades críticas dos participantes. Ele faz notar que no debate 

tradicional em escolas poderia se levar a atitudes negativas e de confrontação entre os 

estudantes, inflexibilidade de ideias, tendência ao clima hostil entre participantes, falta 

de resolução de problemas cooperativamente, e, o que ele chama de privilégio ao debate 

não colaborativo, onde no debate só se fala para persuadir o adversário, sem o escutar 

ou considerar as suas ideias, sendo assim, um diálogo não construtivo. 

 Sua ideia principal foi criar um modelo onde as ações do debate pudessem 

oportunizar a construção cooperativa do conhecimento, a ponderação respeitosa da 

posição do outro, o diálogo entre ideias mirando uma resolutividade, desenvolvimento 

de habilidades argumentativas para além da oratória, ou seja, priorizar os bons 

argumentos, fazendo com que a dimensão da qualidade e o fundamento das opiniões 

versadas no debate fossem ponto relevante para avaliar um vencedor. 

 A partir desta concepção é proposto o seguinte modelo de condução das ações 

do Debate Crítico: 1) relatório de pesquisa; 2) debate restringido; 3) debate aberto e 4) 

fechamento resolutivo. Definindo-se debate então, como uma prática de negociação 

argumentativa entre conjuntos de bancadas (agrupamento de debatedores) que 

pretendem discutir um tema controverso (Fuentes, 2011). 

 Na primeira etapa uma bancada, chamada de “investigativa”, apresenta o “estado 

da arte” do tema debatido para que público e debatedores tenham acesso a informações 

canônicas sobre o assunto. Em seguida, na segunda etapa o debate centra-se na oposição 

entre as bancadas “afirmativas” e “negativas”, sendo restrito à aos participantes de cada 

bancada a defesa dos pontos de vista de acordo com a bancada defendida. Já na etapa de 

debate aberto as bancadas podem transitar pelos argumentos sem a necessidade de 
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defesa de um ponto de vista previamente estabelecido, isso permite circulação do debate 

sem restrições ao fator persuasivo, e sim, focando na qualidade do que é exposto. E por 

último, a etapa de fechamento responde a necessidade de tentar sintetizar, por parte de 

um dos participantes de cada bancada, as ideias articuladas no debate, assim como 

propor uma conclusão ou resolução para a controversa gerada e debatida naquele dia. A 

bancada vencedora é determinada a partir da comparação das forças dos argumentos 

usados durante cada fase do debate, sendo o aspecto lógico-informal o fator 

determinante para avaliar a força de cada argumento.  

O ponto crucial de associação entre as duas perspectivas (a proposta de Fuentes 

e o Centro de Estudos da Argumentação – CEAR e a do NuPArg) é a partir do 

entendimento de que a unidade de análise de Leitão (2007a;2007b;2008a), já referidas 

nesse trabalho (argumento, contra-argumento e resposta), preserva as dimensões 

mobilizadas que são: discursiva, psicológica e epistêmica (Fuentes, 2011). O que se 

quer dizer com isto é que o modelo do Debate Crítico é encaminhado pensando em 

assumir o desenvolvimento dessas dimensões, que são típicas na atividade 

argumentativa, no debate são exploradas de forma explícita. Fuentes (2011) dá crédito a 

tal proposta dizendo ser ela capaz do complemento ao que faltava para estabelecer as 

bases teóricas para a aplicação de um modelo de debate que seja dialógico e com foco 

no desenvolvimento de funções cognitivas. Ainda serão mais bem exploradas as 

dimensões mobilizadas pelo debate que são contempladas pela unidade de análise 

citada, uma vez que nossa hipótese centra-se na possiblidade de observando o 

desenvolvimento destas dimensões que poderemos discutir em que medida há 

desenvolvimento de habilidades nos estudantes. Por ora, fica a reflexão da coerência 

entre a proposta chilena para um debate dialético e focado na qualidade lógica dos 

argumentos, e a compreensão brasileira de que a argumentação é modalidade 
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discursivo-cognitiva de construção do conhecimento e circulação de ideias, tanto na 

vida acadêmica quanto fora dela, sendo o aspecto dialógico adicional a ideia dialética já 

falada. 

 O núcleo de pesquisa NuPArg já realizou três adaptações para este modelo de 

debate. O modelo apresentado é uma, e a mais extensa, dessas adaptações e surge como 

alternativa viável para circulação da argumentação em sala de aula nos moldes 

compreendidos pelo NuPArg como desejáveis em termos de mobilização tanto de 

conteúdos da disciplina, mas também, como do ponto de vista do desenvolvimento do 

pensamento crítico-reflexivo. Ramirez e Souza (2013) e Leitão (2013) já mostram 

resultados satisfatórios ao observar o desenvolvimento da capacidade de avaliação da 

qualidade do argumento e no cuidado com o uso de justificativas dentro dos Debates, 

neste trabalho o foco é observar a continuidade destas competências para além do 

contexto primeiro (a DIP), para além do contexto acadêmico (outra disciplina) indo até 

o cotidiano (grupo focal e redes sociais). 

 A adaptação que o presente estudo focará é na realizada para sala de aula do 

curso de Psicologia da UFPE. Em sala de aula o debate foi pensado para ser distribuído 

em ciclos de 4 aulas, onde contempla-se uma aula expositiva e de conteúdo realizada 

pelo professor, um momento de oficina de preparação para o debate (onde o papel de 

monitores que auxiliam no prepara é importante) e como finalização um momento de 

fechamento onde é sedimentado o conhecimento canônico do assunto estudo no ciclo, 

assim como um feedback dos alunos acerca do que se passou em todas as etapas, assim 

como o que faltou ser dito e explorado no debate. 
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MÉTODO  

O estudo aqui realizado é um estudo de 3 casos a partir dos dados parcialmente 

construídos na vigência do projeto “O Debate Crítico como contexto de 

desenvolvimento do pensamento reflexivo” (Leitão, 2011) e que pertencem ao Núcleo 

de Pesquisa em Argumentação (NupArg) da Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva da 

UFPE. Este projeto teve como objetivo investigar o impacto de uma intervenção 

pedagógica baseada na adaptação do Modelo do Debate Crítico (Fuentes, 2011), 

realizada em uma disciplina introdutória da Psicologia (DIP) oferecida a alunos do 

primeiro ano do curso de graduação em psicologia de uma universidade pública. As 

ações pedagógicas em sala de aula demandavam do aluno tanto reflexão sobre 

conteúdos curriculares quanto o desenvolvimento de habilidades argumentativas, sendo 

o Modelo do Debate Crítico o instrumento mobilizador destas duas dimensões da 

intervenção em sala. O Banco de Dados do qual foram obtidos os dados analisados no 

presente projeto foi construído a partir dos registros videográficos e produções escritas 

dos alunos participantes da DIP. 

Era objetivo desta disciplina tanto trabalhar o conteúdo da psicologia, como 

promover o desenvolvimento de competências argumentativas a partir de prática 

intensiva de debates. Para isto, o modelo de debate utilizado foi uma adaptação do 

Modelo de Debate Crítico desenvolvido por Claudio Fuentes (2011). A característica 

distintiva da experiência pedagógica realizada nesta disciplina foi a utilização (como 

método de ensino aprendizagem dos conteúdos curriculares) de uma estratégia que 

instituía prática intensiva de argumentação em sala de aula. A temática geral da 

disciplina foi a maneira como se constituem diferenças psicológicas, individuais ou de 

grupos, entre seres humanos, temática polêmica na Psicologia. 
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A DIP (carga horária 60h) foi organizada em seis ciclos de debate, com um 

número mínimo de quatro aulas, realizadas numa frequência de duas aulas por semana. 

Todas as atividades da disciplina foram devidamente registradas em vídeo (com 

autorização prévia dos alunos), com uso de duas câmeras, uma com foco exclusivo na 

professora e outra com foco nos alunos. Cada ciclo tinha eixo temático próprio, com 

ênfase geral predominante em questões relativas ao embate entre abordagens inatistas e 

culturalistas (ou não inatistas). Todos os ciclos foram estruturados a partir de uma 

mesma sequência de fases, compostas por uma ou mais aulas, realizadas com pequenas 

variações: 

 Fase um – Aula(s) expositiva(s) ministrada(s) pela professora da 

disciplina, ou por professores convidados, sobre o tema curricular 

focalizado no ciclo. 

 Fase dois – Dividida em duas partes, tinha como objetivo preparar os 

alunos para a prática do debate crítico na sala de aula, segundo proposto 

no Modelo de Debate Crítico. No primeiro momento dessas oficinas 

(como eram denominadas), a professora retomava os assuntos 

trabalhados na fase 1. Em seguida, os alunos eram organizados em três 

subgrupos, coordenados por monitores, que trabalhavam com eles 

conteúdos ligados à natureza da argumentação (opinião x opinião 

fundamentada; argumentação e explicação; tipos de informação usados 

em argumentos; critérios de avaliação da qualidade do argumento; 

conectores argumentativos) e os preparava para debate a ser realizado na 

fase seguinte do ciclo. Nesta oficina definia-se o tema a ser debatido e se 

procedia a construção dos argumentos que seriam usados no debate da 

aula seguinte. Como parte das oficinas era também definida as funções 
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específicas em que cada um dos três subgrupos de alunos atuaria no 

debate: função de bancada afirmativa (em relação à polêmica alvo do 

debate), negativa ou de juízes (avaliadores da qualidade do debate).  As 

oficinas eram, portanto, mobilizadoras tanto de conteúdos curriculares da 

DIP quanto de aspectos relativos à argumentação e seu papel no 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

 Fase três – Realização do Debate Crítico acerca de polêmica relacionada 

ao tema no ciclo em andamento.  

 Fase quatro – Aula (a) coordenada (a) pela professora que visava o 

fechamento do ciclo, legitimando o conhecimento construído e dando 

oportunidade dos alunos se manifestarem sobre a qualidade da 

argumentação produzida. 

Com objetivo de acompanhar, durante toda a formação acadêmica, o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo dos alunos alvo, o projeto ‘O Debate Crítico 

como contexto de desenvolvimento do pensamento reflexivo’ (Leitão, 2011) previa 

ainda fossem feitos registros de discussões em aulas de outras disciplinas que não a 

DIP, na qual o estímulo ao desenvolvimento de competências argumentativas havia sido 

deliberadamente implementado. O projeto em questão, de natureza longitudinal, previa 

que fossem (e ainda estão sendo) filmadas aulas de uma ou duas disciplinas cursadas 

pela turma-alvo a cada semestre. As aulas selecionadas para gravação são definidas em 

negociação com professores que se mostram abertos ao uso das câmeras em suas aulas, 

com duas câmeras e dois focos diferentes (uma nos alunos e outra no professor) 

acompanhando-se por 4 semanas a aula referida e fazendo-se gravações duas vezes por 

semana. 
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A descrição acima caracteriza, brevemente, a estruturação geral prevista e 

executada no projeto em que foi gerada uma parte dos dados analisados no presente 

estudo. No entanto, um momento imprevisto no planejamento da DIP veio a constituir-

se elemento-chave tanto para a definição dos participantes da presente pesquisa quanto 

para a construção de outro conjunto de dados que constituem o corpus analisado nesta 

pesquisa. Tal momento surge quando, por questões climáticas, apenas uma parte dos 

alunos matriculados na DIP pode chegar até a universidade acarretando no 

cancelamento do Debate naquele dia. Nesta aula, que se tornou inviável, seria realizado 

um dos debates regrados, motivo este decisivo para que a aula fosse suspensa. De 

interesse central para o presente estudo foi, no entanto, o fato de que, à medida que os 

estudantes que lograram se deslocar até à universidade iam chegando à sala de aula – e 

por iniciação espontânea dos próprios estudantes – foi-se organizando uma espécie de 

‘debate’ que chamaremos de ‘atípico’, uma vez que não transcorreu nos moldes do 

modelo de debate crítico praticado na disciplina. O debate atípico que foi igualmente 

registrado tendo o mesmo sido escolhido como uma das situações de sala de aula 

analisadas no presente estudo. Mais que isso, entretanto: a participação nesse debate se 

tornou critério básico de seleção e inclusão dos participantes da nossa amostra. Os casos 

investigados no estudo são exatamente o dos alunos que, tendo participado do debate 

‘atípico’, foram selecionados para serem observados em outras situações discursivas, 

que serão descritas posteriormente. 

A ênfase dada ao debate ‘atípico’ se justifica por considerarmos que essa 

situação se mostra ímpar para compreensão dos possíveis movimentos de mudança e 

estabilização de competências argumentativas, que o presente projeto objetiva 

investigar. Ela configura uma situação particularmente importante aos propósitos do 

presente estudo uma vez que permite olhar para o engajamento dos alunos em atividade 
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de discussão fora do âmbito e das regras do Debate Crítico, planejado para favorecer o 

desenvolvimento de competências argumentativas. Parte desse material foi também 

usado nas análises realizadas no presente estudo por representar dados produzidos em 

situação de afastamento da situação inicial onde o estímulo ao desenvolvimento de 

competências argumentativas foi deliberada e explicitamente implementado (a DIP). 

Diferente do debate ‘atípico’, no qual tudo (conteúdo focalizado, disciplina em que 

ocorria, presença da professora e monitores etc.) era semelhante aos debates planejados 

na DIP, exceto que foi um debate espontâneo (sem regras formais), no caso das 

discussões em outras disciplinas, embora houvesse ainda um mediador formal 

(professor) e fosse realizado no mesmo ambiente institucional (na UFPE), tratava-se de 

um outro professor, cujo trabalho em sala de aula não se centrava em práticas 

argumentativas, e cujo foco temático abordado nas discussões eram conteúdos de 

disciplinas outras, que fazem parte da grade curricular do curso de graduação em 

psicologia. As aulas selecionadas para gravação são feitas em negociação com 

professores que se mostraram abertos ao uso das câmeras em suas aulas, (duas câmeras, 

com dois focos diferentes, uma nos alunos e outra no professor), tendo-se acompanhado 

por quatro semanas a aula referida, fazendo-se gravações duas vezes por semana. A 

gravação usada para este estudo ocorreu dois semestres após a DIP, ou seja, um ano 

após a experiência explícita com o ensino de argumentação em sala de aula. 

Participantes 

O recorte deste estudo escolhe intencionalmente os participantes em decorrência 

da participação deles em atividade argumentativa espontânea fora do contexto do 

Debate Crítico realizado na DIP. Como dito anteriormente, os casos investigados no 

presente estudo são alunos que, tendo participado do debate ‘atípico’, foram 

selecionados para observação também em situações discursivas que não eram parte da 
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DIP, a serem descritas posteriormente. A ideia central foi observar a participação desses 

alunos em cinco diferentes situações de argumentação, em momentos diferentes do 

contexto inicial da DIP – o material teve, aproximadamente, 2 anos de diferença entre a 

DIP e o registro do grupo focal –, definidas em função dos diferentes níveis de 

distanciamento que se acredita caracterizar essas situações em relação à situação 

original em que o desenvolvimento do pensamento reflexivo foi estimulado na DIP. A 

opção metodológica pelo estudo de casos intencionalmente selecionados se apoia em 

autores como Flick (2009), segundo o qual na pesquisa qualitativa representatividade da 

amostra não deve ser tomada em termos estatísticos ou populacionais, mas, sim, deve-se 

selecionar uma amostra que seja especificamente relevante para o fenômeno estudado 

em sua totalidade. Quando se trata de um estudo de casos (Yin, 2001), a amostragem é 

selecionada por parâmetros que respeitam a demanda qualitativa do estudo, ou seja, 

estudar casos em profundidade, minuciosamente, ressaltando o caráter da complexidade 

dos processos estudados. 

Considerando os limites práticos dados pelo tempo previsto para execução do 

presente estudo, foi estabelecido que não mais que seis e nem menos que quatro casos 

seriam analisados. Como amplamente discutido (Yin, 2001), no estudo qualitativo que 

se caracteriza como estudo de caso se torna inviável a utilização de grande número de 

participantes na pesquisa por sua natureza de análise em profundidade dos casos. Os 

casos selecionados foram escolhidos em função da participação dos alunos no momento 

‘atípico’ da disciplina, anteriormente descrito, e da disponibilidade mesmos alunos para: 

participarem de uma situação extra sala de aula, criada especificamente para fins desse 

estudo – no caso, um Grupo Focal –, e permitirem ao pesquisador acesso ao material 

por produzido eles em redes sociais das quais fossem usuários.  
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Dos alunos convidados a participar do estudo houve aceitação inicialmente de 

quatro deles; no entanto, um dentre estes faltou a todos os encontros e não entregou 

material digital referente ao material das redes sociais, o que impossibilitou a inclusão, 

nesse estudo, de registros de sua participação em outros contextos. Sendo assim, foram 

analisados, nesta pesquisa, três casos de argumentação produzida, em diferentes 

contextos, por alunos que se haviam submetido ao programa de desenvolvimento de 

competências argumentativas realizado no âmbito da DIP. Foram excluídos da pesquisa 

os alunos da DIP que posteriormente vieram a participar de atividades ligadas ao 

Núcleo de Pesquisa em Argumentação (NuPArg) da UFPE, por acreditar que estes 

estariam trabalhando constantemente com conteúdos de argumentação e, portanto, 

sendo mais estimulados quanto ao desenvolvimento de suas competências 

argumentativas, que os demais alunos da DIP. A solicitação em qualquer momento do 

participante para sair ou deixar de participar de qualquer etapa que deseje foi respeitada 

e garantida como possibilidade aos sujeitos da pesquisa. 

 Uma vez identificados os alunos participantes do debate ‘atípico’, foram 

rastreadas retrospectivamente, para construção do corpus do estudo, suas participações 

em momentos de realização do Debate Crítico dentro da DIP, bem como em discussões 

geradas em aulas de outras disciplinas. Além destes materiais, já construídos, os 

participantes foram convidados a participar de um grupo focal e a cederem trechos que 

os eles considerassem argumentativos em seu uso cotidiano em uma rede social. 

Corpus analisado  

 Como já mencionado, a filiação teórica deste estudo implica diretamente uma 

compreensão qualitativa do fazer científico que privilegia a observação de processos e 

não só de produtos. A ideia central foi observar os participantes em cinco diferentes 

situações selecionadas a partir de parâmetros que permitissem definir diferentes níveis 
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de afastamento da situação selecionada, em relação ao contexto onde houve estímulo ao 

desenvolvimento do pensamento reflexivo inicialmente (DIP). Justifica-se esta proposta 

por se partir da concepção teórica de que o desenvolvimento de processos psicológicos 

implica que a possibilidade de observar tais processos em ação não se resuma ao 

contexto de sua gênese devendo também ser observáveis em contextos outros que não 

aqueles em que emergiram. 

 Com isto, e para atingir nosso objetivo nesse estudo, foram inicialmente 

definidos parâmetros de escalonamento de níveis, ou graus, de distanciamento da 

situação em que a argumentação dos participantes foi analisada e o contexto em que o 

desenvolvimento das competências argumentativas dos alunos foi deliberadamente 

estimulado (DIP). Tais parâmetros são: o ambiente discursivo onde a argumentação 

ocorre (aula da própria DIP, outras disciplinas, grupo focal, redes sociais), o tema 

discutido (conteúdos da própria DIP, outros temas curriculares, temas extracurriculares 

embora da esfera acadêmica, temas não acadêmicos), a presença, ou não, de mediador 

na discussão e o nível de regramento, ou seja, se a discussão obedece a regras 

estruturadas previamente, ou se estas são acordadas na situação de interação A 

relevância desses parâmetros pode ser assim entendida: os debates realizados no 

ambiente discursivo da sala de aula tinham foco em temas controversos numa subárea 

específica da psicologia – o estudo das diferenças individuais. Utilizando o parâmetro 

tema é possível investigar de que maneira competências argumentativas observáveis na 

discussão dos temas específicos da DIP aparecem eventualmente na discussão de outros 

temas da psicologia e em ambientes outros que não o de uma aula. O foco na mediação 

formal do debate nos ajuda a entender de que maneira um mediador regula a 

participação e usos da argumentação em uma situação de discussão; com isto podemos 

investigar, no presente estudo, se competências observadas na argumentação em 
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contextos institucionais formais apareceriam também em contextos sem a mediação 

reguladora do professor (e monitores) da DIP. Continuando, A atenção ao parâmetro 

regramento atende à mesma lógica de funcionamento: permite observar se 

competências argumentativas que aparecem no contexto das regras que caracterizam o 

Modelo do Debate Crítico – especificamente desenhadas para estimular a reflexão 

crítica sobre um tema-alvo – também seriam observadas em situações cotidianas 

espontâneas, não regradas. Partindo destas ideias as situações e parâmetros geradores do 

corpus analisado neste estudo podem ser assim sumariados: 

 Primeira situação: foram analisados os dados relativos a um dos ciclos de 

debates videografados na DIP. Em relação aos parâmetros acima 

indicados, esta situação tem como característica a argumentação ocorrer 

em atividade de aula da própria DIP. Neste caso, vê-se a presença de 

conteúdos curriculares como foco das discussões, presença de mediador 

formal (professora, monitores) em sala de aula e argumentação 

estruturada em função das regras que definem o Modelo do Debate 

Crítico para participação em debates. Caracteriza-se, portanto, como 

situação de mínimo distanciamento – modos de funcionamento cognitivo 

explicitamente enfatizado na sala de aula são observados em atividades 

deliberadamente desenhadas para favorecer o uso desses mesmos 

funcionamentos. 

 Secunda situação: análise de registro do debate ‘atípico’. A não 

estruturação do debate com as regras previstas no Modelo do Debate 

Crítico é o parâmetro de distanciamento que se destaca nesta situação. 

Mesmo ocorrendo no ambiente de sala de aula, no contexto da própria 

DIP, sendo mediado pelo professor e acerca de conteúdo curricular da 
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disciplina, este ‘debate’ se distingue dos focados no item anterior por não 

ser regrado. 

 Terceira situação: análise de registros de discussões dos participantes em 

disciplinas outras que não a DIP. Permitiu observar como argumentavam 

os alunos ainda em contexto de sala de aula (mediação do professor e 

monitores), discutindo temas curriculares da Psicologia – porém, não 

mais os da DIP –, e em disciplinas onde a argumentação não era foco 

metodológico e, portanto, as discussões não obedeciam à estrutura prévia 

do Modelo do Debate Crítico. 

 Quarta situação: análise de material obtido a partir de um grupo focal 

sobre o tema “Benefícios e malefícios da greve na universidade”. Este 

grupo focal foi realizado no espaço físico da própria universidade onde 

estudavam os participantes, em uma sessão, com a presença dos três 

participantes do estudo e mediação do pesquisador. Esta situação 

distancia-se, então, das anteriores, a partir do conteúdo discutido (não 

mais se trata de conteúdo da Psicologia), sendo ainda em contexto 

regulado por mediador formal (embora seja o pesquisador, não mais o 

professor da DIP), mas já regido por regras menos rígidas do que as do 

Modelo do Debate Crítico.  Tais regras, tipicamente usadas em grupos 

focais, permitiam aos alunos se posicionarem de forma mais livre, tanto 

em termos do conteúdo quanto da forma de se expor, nos permitindo 

observar o perfil argumentativo dos participantes em contexto fora da 

sala de aula. 

 Quinta situação: entendida como a mais afastada do contexto pedagógico 

criado na DIP (debate estruturado). Foi pedido aos alunos que, por 
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critério pessoal, cedessem ao pesquisador trechos de materiais de sua 

autoria, espontaneamente postados em redes sociais (Facebook, Orkut, 

Instagram), e nos quais eles acreditavam ter feito uso da argumentação 

para se posicionar sobre um tema. Tentou assim, investigar a 

argumentação dos participantes em espaços onde a regra principal é tão 

somente a da convivência entre as pessoas – reguladas, portanto, por 

normas sociais de caráter mais geral e não por autoridade acadêmico-

institucional e/ou por regras de debates estruturados.  

Na tabela abaixo está sumariado a relação entre situações argumentativas 

selecionadas para análise e os parâmetros de distanciamento da situação instrucional 

deliberadamente criada para promoção do desenvolvimento de competências 

argumentativas – é bom ressaltar que na DIP os alunos estão no primeiro ano do curso e 

no contexto do grupo focal e do material da rede social no início do terceiro ano: 

Tabela 1: Relação Parâmetros x Situações no estudo 

Parâmetros 
Situações 

Onde ocorre Tema  Mediador  Regramento 

Ciclos de 
Debate/DIP 

Sala de aula Psicologia Professor Regrado 

Debate ‘atípico’ Sala de aula Psicologia Professor Não regrado 

Outras disciplinas Sala de aula Psicologia Professor Não regrado 

Grupo Focal Extraclasse Não acadêmico Não 
professor 

Não regrado 

Redes Sociais Extraclasse Não acadêmico Inexistente Não regrado 

 

Proposta de Análise  

Já foi referida a unidade de análise proposta por Leitão (2007a; 2007b), no 

entanto, vale ressaltar que entendemos que esta unidade de análise preserva em si o 

funcionamento da totalidade da argumentação, no entanto, em sua unidade mínima 
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possível. Ou seja, carrega consigo a função dialógica do embate explícito de signos e a 

dialética da transformação do conhecimento e dos processos crítico-reflexivos que são 

mobilizados no argumentar. A unidade é formada por argumento, contra-argumento e 

resposta. Argumento é composto por um ponto de vista e sua justificação (um dos quais 

permanece, por vezes, implícito), contra-argumento é a oposição ou confrontação ao 

ponto de vista proposto e resposta é definida pela reação do proponente frente ao contra-

argumento (podendo resultar no surgimento de pontos alternativos e/ou na consolidação 

do ponto inicial). A unidade de análise referida nos permite identificar os episódios 

argumentativos presentes no corpus analisado. 

Entendendo o material construído para análise como de ordem discursiva, 

entende-se que a proposta de análise que segue deve ser coerente com os pilares teóricos 

dos estudos do desenvolvimento e da linguagem, referido anteriormente, neste estudo; 

portanto, uma abordagem de análise do discurso se mostra a alternativa viável para 

investigação dos dados analisado nesta pesquisa.  

Maingueneau e Charaudeau (2008) definem análise do discurso como campo de 

estudo do discurso com muitas variações. O presente estudo entende a análise do 

discurso como a via de investigação de dados da linguagem em ação, em seu contexto 

social e inserido em sua situação de produção, o que nos permite ver, através das marcas 

textuais, ao longo do tempo, transformação nos usos do discurso. Em sendo este um 

estudo por excelência psicológico e focado no desenvolvimento de competências 

argumentativas, buscou-se na análise dos discursos produzidos no contexto do ensino da 

psicologia, via argumentação, indicadores de persistência (estágio de estabilidade do 

desenvolvimento) das competências argumentativas (ensinadas) em diferentes 

contextos. As competências (aqui tomadas como indicadores) trabalhadas na disciplina 

são: diferenciação entre opinião e opinião fundamentada, identificação diferentes tipos 
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de informação que validam um argumento forte, uso de critérios de qualidade para 

construção de argumentos, presença coerente de conectores argumentativos na produção 

discursiva dos participantes e consideração de posições opostas e tomadas de posição 

frente a essas posições. Na DIP, além do que foi ensinado sobre argumentação, foi 

criado um ambiente discursivo que visava mobilizar os alunos argumentativamente 

dentro e fora de sala de aula, este ambiente se reflete para nós da seguinte maneira (para 

que seja usado como indicador macroanalítico): foco nas divergências dentro de um 

tema – os alunos, de maneira geral, podem focar em entrar em acordos, na DIP a 

solicitação era em explicitar o desacordo e tentar construir conhecimento a partir de 

ideias opostas – da DIP, o uso de perguntas mobilizadoras de polêmicas (os ciclos da 

DIP foram construídos em função de perguntas mobilizadoras para cada tema que 

sugeriam as posições em contraposição para o tema) e a construção da oposição entre 

duas posições – na DIP eram duas oposições dominantes que estavam em jogo sempre. 

Estes aspectos não eram diretamente “ensinados” em sala de aula, mas criou-se um 

ambiente, através das atividades e do modo de funcionamento da disciplina, que 

demandava do aluno estar atento para argumentação a partir deste foco. 

O olhar analítico deste trabalho recai sobre as produções argumentativas em 

diferentes contextos. Portanto, a análise é realizada em dois níveis, o microanalítico, no 

qual são analisados detalhes da formatação do discurso/argumentação em uso nas 

diversas situações estudadas. No outro nível, o macroanalítico, é analisado a 

persistência dos usos das competências argumentativas ao longo do tempo e das 

situações. São descritos abaixo os procedimentos analíticos adotados nesta pesquisa: 

 Aproximação e transcrição dos dados: Considera-se neste trabalho parte 

importante da análise dos dados a participação do pesquisador no 
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conhecimento construído, portanto, a transcrição e o material selecionado 

para análise são o primeiro movimento de interpretação dos dados. 

 Identificação dos episódios argumentativos e sua pragmática numa 

perspectiva microanalítica: Através da unidade triádica de Leitão (2007a; 

2007b) identificaram-se os episódios argumentativos, o endereçamento e 

os movimentos metacognitivos dos enunciados analisados.  

 Macroanálise do desenvolvimento das competências argumentativas: 

Usando como indicador de persistência das competências argumentativas 

os conteúdos estimulados na DIP, observam-se os eventuais usos das 

competências argumentativas trabalhadas na DIP e seu aparecimento em 

diferentes contextos. Os indicadores de persistência são: uso de opinião 

fundamentada, diferenciar tipos de informação, uso critérios para 

avaliação da qualidade do argumento, a presença de conectores 

argumentativos, ponderação de posições alternativas, foco na divergência 

(e não nos acordos), uso de polêmica como mobilizador argumentativo e 

uso de oposição entre duas posições dominantes (na DIP os alunos 

colocavam duas posições em perspectiva e isso pode ser um indicador de 

uso fora da sala de aula). Analisam-se, de forma global, as mudanças 

ocorridas no uso de competências argumentativas ao longo do tempo e 

em diferentes contextos de produção. Observa-se a eventual persistência 

das competências argumentativas (desenvolvimento do pensamento 

reflexivo) estimuladas nos alunos da DIP, compreendendo que é através 

da análise da linguagem/argumentação em ação – ou seja, através da 

análise do discurso – que as mudanças cognitivo-discursivas observadas 

no estudo podem ser adequadamente capturadas. 
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A análise do discurso não parte de categorias analíticas previamente construídas, 

sendo parte da análise dos dados a construção de categorias que permitam visualização 

da interpretação dos dados feita pelo pesquisador. Foi analisada, então, tanto a 

enunciação (ato) quantos os enunciados (produtos) observando os momentos de 

mudança e estabilização das estruturas do discurso presentes na organização 

argumentativa de se posicionar no mundo frente a uma discussão. A análise do discurso 

se mostra uma alternativa de olhar sobre o fenômeno social que tem como concepção a 

linguagem enquanto elemento central na constituição da cultura e consequentemente, do 

sujeito (Gill, 2002). 

Para estruturar a análise dos dados nesta dissertação dividiu-se em seções 

diferentes o perfil argumentativo de cada participante, em cada uma das situações em 

que foi observado, buscando-se estabelecer cruzamentos e comparações entre as várias 

formas de argumentação produzidas pelo participante. Ou seja, são minunciosamente 

analisadas as argumentações produzidas pelos três participantes observados nas cinco 

diferentes situações estudadas.  
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ANÁLISE DOS DADOS  

Microanálise: os 3 casos 

Como mencionado acima, a análise dos casos estudados será apresentada a partir 

da identificação de episódios argumentativos referentes a cada situação escolhida para 

análise, situações essas que implicam diferentes níveis de afastamento da situação de 

ensino-aprendizagem de práticas de argumentação, criada pela DIP. Tais situações vão 

do contexto do debate em sala de aula (máxima proximidade) à argumentação produzida 

para mídias sociais (máximo distanciamento). Da DIP foram escolhidos dois momentos 

para análise: um debate regrado e o debate atípico. Para acompanhar a participação dos 

alunos em dois momentos da disciplina foi necessário escolher um debate posterior ao 

debate atípico (não havia presença destes participantes nos debates anteriores). 

 Nas situações escolhidas observa-se (em termos de indicadores) o que já havia 

sido trabalhado e não a relação entre causa-efeito entre um debate específico e o debate 

atípico. Ou seja, entende-se a observação de contextos discursivos diferentes que 

permitem observar modos variados do uso da argumentação. Sendo assim, a ordem 

cronológica (o debate atípico e o debate típico) não afeta o poder de análise sobre os 

contextos e situações escolhidos, uma vez que estamos olhando para situações de 

produção e competências ganhando estabilidade entre o momento inicial e o momento 

analisado e não a relação direta entre o debate típico e atípico. A temporalidade é fator 

decisivo nas marcas desenvolvimentais do trabalho, porém, as situações são comparadas 

com o contexto inicial da DIP, ou seja, o momento zero (nenhum ensino de 

argumentação) para a reatualização do uso durante os debates. Ainda é interessante 

notar que a DIP acontece dois anos antes do grupo focal realizado no estudo, e entre a 

DIP e o grupo focal estão as gravações em outra disciplina do curso de Psicologia. 
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 O debate regrado escolhido para contraste com o “atípico” pertence ao ciclo 5. 

Como as análises focam em indicadores que já haviam sido trabalhados para observar a 

persistência de competências argumentativas em cada contexto e dada a proximidade 

entre o debate regrado e o debate atípico, não parece que a escolha de um debate formal 

posterior ao informal afeta na observação de características persistentes na 

argumentação dos alunos, uma vez que a comparação é com o momento inicial da 

disciplina e com o desempenho global do aluno, e não tão somente dos momentos chave 

das análises. 

Para a descrição geral dos modos de argumentar dos participantes – através da 

identificação de episódios argumentativos – usa-se a unidade triádica proposta por 

Leitão (2007). Ao longo da apresentação dos episódios argumentativos, pontuam-se em 

que medida diferentes aspectos enfatizados na proposta pedagógica da DIP (relativos à 

prática da argumentação crítica) se refletem no discurso produzido pelos participantes. 

Entende-se que assim se define um trabalho analítico em dois níveis: ou seja, um estudo 

detalhado das formas de argumentação de cada participante em cada contexto 

argumentativo investigado (microanálise) e, num outro nível, macroanálise, um estudo 

da eventual estabilização (persistência) dessas formas de argumentação, capturável 

somente a partir de uma comparação da atividade argumentativa de cada participante 

em diferentes contextos, com diferentes propósitos.  

A apresentação dos dados será feita da análise de pequenos excertos 

argumentativos retirados de registros das transcrições da argumentação de cada 

participante da pesquisa. Nomes fictícios são usados ao longo da apresentação dos 

dados. 
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Caso Sofia 

Sofia, aluna regular do curso de Psicologia e cursou a DIP, foi uma estudante 

bastante ativa e com desempenho excelente na disciplina (além de boas notas é bastante 

participativa em todas as atividades). Sempre atenta às discussões, recorre bastante às 

leituras que faz para cada aula em suas participações em sala de aula, seja na DIP ou na 

disciplina acompanhada em outro período do curso. Uma característica do ciclo de 

debates em sala de aula era proporcionar os estudantes defenderem posições diferentes 

das suas próprias, o que em contextos menos regrados o aluno não precisa atender essa 

demanda. Sendo um esforço cognitivo a mais dentro do debate, não só antecipar 

posições contrárias, mas construir argumentos que validem posições que o próprio 

aluno discorda.  

Na sequência a participação da estudante em contexto de debate regrado. O 

debate em questão faz parte do ciclo 5 que tratava do conceito de Inteligência 

Emocional. Neste ponto os alunos já haviam sido instruídos, em se tratando de 

argumentação, acerca das diferenças entre opinião e opinião fundamentada, avaliar a 

força do argumento em função de sua qualidade (relação de aceitabilidade, relevância e 

suficiência de um argumento), os tipos de informação usada para fundamentar o 

argumento – sendo a informação objetiva a mais valorizada, uma vez que no contexto 

acadêmico é bastante pertinente que assim o seja e considerar as posições alternativas 

ao ponto de vista defendido (antecipar ou considerar a fala da bancada opositora).  

O trecho selecionado refere-se à participação da estudante em um dos debates 

regrados em que era necessário defender o ponto de vista de sua bancada na fase inicial 

do MDC (Modelo do Debate Crítico), o tema do ciclo deste exemplo era conceito de 

Inteligência Emocional frente ao conceito clássico de Inteligência. Neste ciclo estava 

em jogo o potencial teórico do construto Inteligência Emocional para o estudo do 
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comportamento humano. A proposição que instala a polêmica para o debate foi “O 

construto da Inteligência Emocional é relevante para o estudo do comportamento 

humano?”, a perguntas se coloca frente, por um lado, na defesa de que o construto de 

Inteligência não mais responde a totalidade do que diz respeito a inteligência, sendo 

necessária uma nova compreensão sobre diferentes componentes que integram o 

comportamento humano, e por outro lado, a falta de fundamentação teórica dada ao 

construto de Inteligência Emocional.  

Sofia integrava a bancada afirmativa, responsável por defender a pertinência do 

construto Inteligência Emocional para os estudos em Psicologia. O excerto foi retirado 

da fase inicial do Debate, onde cada bancada poderia apresentar suas posições a partir 

dos argumentos construídos previamente. A bancada de Sofia foi a primeira a se 

posicionar, ou seja, apresentar pontos de vista justificados que defendessem a relevância 

do construto de Inteligência Emocional. Durante o preparo para este debate (nas aulas 

anteriores) a polêmica estabelecida era de que os estudos tradicionais de inteligência e 

os testes de QI já tinham respaldo cientifico suficiente, sendo a Inteligência Emocional 

um construto novo (pouco estudado) e, portanto, pouco confiável. Neste trecho Sofia 

defende que mesmo novo, é pertinente rever a posição tradicional da psicologia com 

relação a inteligência e que há necessidade de revisão do conceito inteligência se 

apoiando no exemplo sobre sucesso na vida (restrito, na fala de Sofia, ao QI) agora sob 

a ótica da Inteligência Emocional. Ao longo da análise discutiremos este aspecto, segue 

o excerto 1:  

Excerto 1 

É... o que a gente mostra, o que a gente leu no texto é que existe uma 

preocupação em não restringir mais sucesso na vida só ao QI -  

habilidades cognitivas -  e se percebe cada vez mais a necessidade de 

mostrar a influência das emoções nessas interações, e a inteligência 
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emocional surgiu como uma forma de ampliar o conceito do que é a 

inteligência, e de mostrar como as emoções se relacionam com a nossa 

intelectualidade de uma forma geral. Então, é um conceito assim que é 

recente, mas que é muito necessário, e cada vez mais os próprios 

psicólogos da inteligência reconhecem a necessidade de ampliar o que é 

inteligência, e de perceber essa sinergia entre cognição e emoção, que 

existe. Então, é uma coisa que não se pode negar. Então assim, por mais 

que “teja”, por exemplo, uma definição ainda não muito precisa, porque é 

recente, a gente já vê que há a preocupação tanto social senso comum, 

quanto dos intelectuais.  

 

Utilizando a unidade de análise, argumento, contra-argumento e resposta, para 

identificar a ação argumentativa no trecho chega-se a tal identificação. Ponto de vista: a 

inteligência é compreendida tradicionalmente na Psicologia como suficiente para 

compreender o comportamento humano e o sucesso em diferentes atividades, sendo o 

QI o indicador científico deste posicionamento. Contra-argumento: essa posição não é 

suficiente, uma vez que existem outras dimensões psicológicas envolvidas no sucesso 

na vida, o que demanda da ciência psicológica revisão do construto Inteligência. 

Resposta: o sucesso também está associado às emoções (e não só ao QI) o que sugere 

relevância bastante atual, seja para comunidade científica, seja para a vida pública, o 

que garante ainda maior legitimidade para que seja ampliado do conceito de inteligência 

reconhecida pelos próprios psicólogos da inteligência. 

Durante as aulas era particularmente focado ensinar aos alunos observar a 

relação entre pontos de vista, suas justificativas e que conclusão inferida. Foi ensinado a 

olhar para relações de relevância e suficiência ao observar a construção de argumentos 

ou avaliar os argumentos produzidos por colegas. Sofia mostra ênfase na construção do 

posicionamento em dois termos centrais, a suficiência do conceito central 



51 

 

(inteligência/QI) e a relevância do tema Inteligência Emocional frente ao consenso entre 

intelectuais da área. De forma explícita a aluna usa dois conceitos trabalhados acerca da 

qualidade do argumento de forma particular.  

O fato de Sofia chamar atenção para suficiência e relevância indica o esforço de 

fazer uso do que foi ensinado em sala de aula na sua fala. Para contestar a suficiência do 

argumento (um argumento que é suficiente para explicar todo conhecimento sobre o 

assunto discutido) “QI dá conta de compreender sucesso na vida”, Sofia faz uso de 

estudos que tentam revisar e ampliar o construto de inteligência. Sofia, neste caso, pode 

não estar avaliando os argumentos que defendem as posições, mas sim, usando 

parâmetros de avaliação argumentativa para compreender as razões que levaram o 

construto Inteligência a ser revisado, um uso particular e coerente para avaliar discursos 

historicamente constituídos.  A avaliação usada (e que foi ensina) segue o modelo de 

Govier (2010) que foca na hierarquia progressiva entre aceitabilidade (se o argumento é 

aceitável), relevância (da pertinência do argumento para o tema) e suficiência (se o 

argumento encerra a possibilidade de oposição). 

 Interessante notar que a aluna o faz de modo a antecipar a bancada opositora 

(afirmar que sua posição ainda está em construção da Psicologia – “oferecer” um ponto 

fraco de sua posição) – o valor do QI para avaliar potencial e sucesso das pessoas de 

modo geral. Outro dado interessante é o uso de marcadores lógicos (também 

trabalhados no ensino da argumentação) para construção do argumento: necessidade, 

suficiência e uso de condicionais. O exemplo para tais afirmações pode ser visto no uso 

da partícula “só” ao afirmar que o sucesso na vida não deveria ser restringido somente 

ao QI. O uso “só” ao mesmo tempo marca a insuficiência em restringir o sucesso na 

vida ao QI como garante também validade ao construto tão bem fundamentado na 

literatura acadêmica em Psicologia.  
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Ao mesmo tempo em que a aluna posiciona seu ponto de vista contrário ao 

conceito faz uma ponderação de utilidade do mesmo para compreender o fenômeno 

discutido no debate. Uma marca bastante importante de ponderação de posições 

contrárias como equivalentes em valor para discussão, algo bastante salientado durante 

a DIP. 

  Neste caso estamos diante de um interessante diálogo da aluna com posições 

constituídas tradicionalmente na psicologia – o valor tradicionalmente atribuído aos 

testes de inteligência (QI), o posicionamento de que Inteligência é excluído dos estudos 

da emoção, sendo cognição e emoção processos psicológicos independentes, o 

movimento de revisão de construtos na construção da ciência psicológica, dos diferentes 

movimentos que levam um construto a serem revisados – e as possíveis posições que 

seriam adotadas pela bancada opositora – o fato do construto de Inteligência Emocional 

ser recente, a não necessidade e relevância da Inteligência Emocional e estabelecer uma 

relação inegável entre cognição e emoção evitando assim que a bancada opositiva 

pudesse fazer a separação entre as áreas.  

Na sequência, a participação da aluna no debate chamado “atípico” que 

aconteceu em sala de aula, porém, de forma espontânea pelos alunos e em formato de 

roda de conversa. A característica central nesta situação é o não regramento (turnos de 

falas específicos, participação restrita das bancadas e regras de tempo) da discussão em 

sala de aula. Em ordem cronológica este debate foi anterior ao debate analisado 

anteriormente, porém, os alunos já haviam sido iniciados no ensino da argumentação e 

já haviam participado de outro debate (o ciclo 1 consistia em discutir aspectos inatos e 

adquiridos na constituição do psiquismo humano) o que é suficiente para ver algumas 

características da argumentação ensinada, para o debate, aparecendo fora dele, mas 

ainda em sala de aula. O debate “atípico” se mostra interessante ponto de partida para 
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discussão por reservar aspectos do debate nele, uma vez que em função de um 

contratempo meteorológico o debate regrado não pode acontecer, no entanto, os alunos 

tomaram a voz e discutiram o tema livremente.  

Esse debate é parte do ciclo 2 que tratava da construção da identidade de gênero, 

e os alunos já haviam sido iniciados no estudo da argumentação sobre dois aspectos: a 

diferença entre opinião e opinião fundamentada (era indicado que um argumento precisa 

ser fundamentado) e diferente tipos de informação (objetivo, subjetivo e hipotético) – 

sendo o objetivo, a citação direta, o mais valorizado pelos alunos como critério de um 

argumento válido e confiável.  

Segue então o excerto 2 referente a participação da estudante no debate 

“atípico”, o tema da discussão era a construção da identidade de gênero. Este excerto se 

refere ao início da discussão que estabeleceu a polêmica em sala. O que faz uma mulher 

ser mulher, e o que faz um homem ser um homem. Marisa propõe uma dúvida central 

sobre quais elementos são suficientes para dizer que uma mulher/homem é aquilo que se 

diz. A discussão neste momento centra-se entre Marisa e Sofia que estão tentando entrar 

em um acordo sobre quais características legitimam que Sofia se afirme mulher: a 

criação (aspecto social), o visual (a autoimagem) ou os hormônios (aspectos 

biológicos). A discussão, de modo geral, ao longo da aula centrou-se em estabelecer as 

diferenças conceituais entre as demandas sociais, o modo como o sujeito se percebe e a 

força dos aspectos biológicos sobre o corpo. Sofia defende que é a soma de todas as 

características que permite a alguém uma identidade, mesmo que com características 

diferentes, é a autodenominação que prevalece na compreensão da identidade de gênero. 

Marisa se mostra a posição polêmica no grupo (pôr em dúvida a capacidade de se dizer 

homem ou mulher dos outros alunos) e Sofia defende o ponto de vista de que a verdade 
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de se dizer algo está na experiência do sujeito e não nas características que o sujeito 

carrega. 

Excerto 2 

Marisa: E se tu tivesse dois pontos desse e não tivesse um, tu ia ser 

mulher? 

Sofia: Aí eu não sei, depende... da força desse ponto que não vai ter 

existido aí. 

Marisa: Então... 

Sofia: Porque tem uma força não, tem uma síndrome que fala no livro 

que a pessoa tem hormônios masculinos, e ela... como se diz? ... é do 

sexo feminino e o órgão externo ele é ambíguo. Faz-se uma cirurgia e 

decide-se que vai ser mulher, e ela vai ser mulher, ainda assim ela vai 

ter que tomar hormônios masculinos, mesmo que ela se sinta mulher, 

entende? Então aí a força dos hormônios foi muito forte. Porque ela 

veio se comportando como homem, mesmo se sentindo mulher, aí tem 

sido, você tem que ver que ponto foi esse que faltou em relação aquela 

pessoa, se for a criação certamente vai ter uma força, se for hormônio 

vai ter mais força ainda. Mas aí tem que ver na sua opinião qual o ponto 

mais forte, entendeu? Então por isso que tem os três pontos, não é só 

por causa disso, é por tudo isso... 

  

Neste trecho vê-se uma característica evidente a essa situação “atípica”: a troca 

de turnos aberta no diálogo, sendo também posições contrárias explícitas as que 

estavam em jogo (nesta situação, de maneira geral, os estudantes defendem suas 

posições pessoais e dialogam abertamente).  

Pode-se dizer que em um debate com características de uma roda de conversa o 

diálogo entre os participantes é explícito e direcionado. Comparando com o debate 

formal a intenção geral é de mostrar a força do argumento, neste caso, a intenção de se 

fazer entender se parece mais pertinente. O indicador para isto é o uso de marcadores de 
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monitoramento: “como se diz?”, “entendeu?” e “entende?” ao longo do diálogo é uma 

constante nas falas de todos os participantes nessa situação, algo menos observado no 

debate regrado (o que veremos nas análises posteriores). Através da nossa unidade de 

análise chegamos a seguinte descrição desse episódio argumentativo. Argumento: a 

constituição da identidade de gênero é composta de múltiplos fatores (aspectos sociais, 

biológico e de autoimagem). O contra-argumento: existem condições biológicas ou 

culturais que mudam o sentido de identidade de gênero isoladamente, ou seja, só um 

fator seria suficiente para alterar o curso da identidade de gênero (contradizendo a 

possibilidade da multiplicidade de fatores). A resposta: mesmo que mude a identidade 

de gênero, a mudança é em sua totalidade e não só unitariamente naquela característica, 

Sofia defende que a identidade de gênero, mesmo em situação de transtornos 

biológicos, é constituída pela totalidade das características. Neste sentido, os pontos de 

vista em oposição são a multiplicidade de fatores da constituição da identidade de 

gênero versus o determinismo e predominância de algum fator em detrimentos dos 

outros (em geral, o biológico sobre o social e vice-versa). 

É digno de nota o esforço de se fazer entender durante os períodos de fala nesta 

situação. Chama atenção o uso de marcadores de monitoramento que ao mesmo tempo 

marcam esse esforço por se fazer entender, assim como, o esforço de convocar o 

parceiro de diálogo para a sua fala. O que sugere que numa situação mais aberta de 

discussão a negociação dos conceitos discutidos é mais ampla. Aqui ainda se vê o 

recurso a fontes da literatura psicológica como forma de garantir a validade do 

argumento, algo bastante salientado na DIP, o uso de justificativa e fundamentação para 

os pontos de vista, de maneira geral, os alunos se apegavam a citação de estudos como 

forma de legitimar um argumento (o uso do tipo de informação objetiva como mais 

“válida”).  
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A justificativa, neste caso, apoia na validade do uso de uma referência para a 

posição defendida, o que faz bastante sentido uma vez que no contexto discursivo 

(discussão de tema acadêmico no qual as fontes científicas são valorizadas). Neste 

momento, em fala informal, dizer “síndrome que fala no livro” sugere o recurso à 

informação objetiva, mesmo que sem fazer referência direta, uma vez que o contexto de 

conversa informal permite esse tipo de fala, por outro lado, a temática demanda a 

objetividade de um livro que sustente o exemplo usado. Aqui estão em contraste algo 

notável na situação analisada, de um lado as demandas da informalidade da conversa e 

da formalidade do contexto de discussão acadêmica. Manter em uma situação de 

conversa informal características de argumentação aprendida sugere já um indicador de 

persistência de competências similares em contextos discursivos diferentes. 

A sútil diferença na lógica de Sofia (da não predominância de um fator sobre os 

outros) está em no enunciado “não é só por causa disso, é por tudo isso”, aqui o “só” e o 

“tudo” são elementos discursivos que demarcam as posições contrárias da discussão, de 

um lado, a ideia de que seria possível reduzir a identidade de gênero a um fator e de 

outro de que são todos os fatores que constituem a identidade de gênero. 

O trecho 3 se refere ao momento fora da DIP, no entanto, ainda em uma sala de 

aula. O trecho se refere a participação da aluna em seminário (ação pedagógica de 

exposição por parte do aluno acerca de um tema, em geral, em grupos previamente 

divididos pelo professor) em uma disciplina regular da Psicologia. Nesta disciplina foi 

requisitado que os alunos se dividissem em grupos e fossem a campo: cada grupo ficou 

responsável por pesquisar um tema, escolhido coletivamente, acerca do impacto social 

da instalação do complexo industrial em região litorânea de Pernambuco, observando 

assim aspectos relevantes na formação da identidade cultural, educação e a relação 

socioeconômica da região. 
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 A participação da aluna é frente à posição de um colega que defendia que os 

trabalhadores dessa região não investem em educação porque o salário que eles recebem 

é suficiente, Sofia não fazia parte do grupo que apresentava, porém, em momento de 

abertura para pergunta ela toma a palavra para defender seu ponto de vista, outros 

alunos já haviam falado acerca das diferentes razões para o pouco investimento e 

valorização da escolaridade na região, seu opositor lógico neste momento é outro aluno 

que defende que os estudantes da região ganham mais dinheiro que os próprios 

professores, exercendo uma função que não necessidade de educação formal, o que faria 

com que a educação perdesse sentido, Sofia se opõe a justificativa (ou seja, concorda 

que há pouca valorização, mas vê outras razões): 

Excerto 3 

É porque quando ele falou isso eu fiquei pensando que, de uma forma 

geral, os trabalhadores braçais, trabalhos menos valorizados, eles não têm 

a consciência de que Suape, por exemplo, só existe por causa do trabalho 

deles, sabe? Consciência do valor do que ele faz, porque assim, de uma 

forma ou de outra a gente vê nos questionários, nas respostas do grupo da 

gente que tinha um que queria ser médico, ginecologista, biólogo, teve 

até a que queria ser dentista, aí eu acho que eles têm inspirações, mas no 

caso, eles tão vendo o crescimento, recebendo dinheiro, comprando 

aparelhos, tendo uma vida mais confortável, mas, sem consciência que 

eles fazem parte desta construção. É como se tivesse chegando aqui uma 

coisa pra mim e eu reconheço isso, mas não reconheço que eu tô 

construindo isso, essa é a questão da cidadania. Então, eu acho que é uma 

questão da cidadania que já não era muito desenvolvida antes e agora fica 

confuso nisso, porque se tem a consciência de que aquilo tá acontecendo, 

mas não se tem consciência da participação nisso. 

 

Já nesta situação é a fala da estudante fazendo uso do gancho de outro aluno, 

porém, direcionada ao professor (situação bastante comum nas salas de aulas). O 
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episódio argumentativo se constitui no círculo de vozes acerca do valor do trabalho e 

quem pode valorizá-lo. De uma maneira geral a estudante defende a cidadania como 

valor construído para superação da alienação do poder do capital frente ao trabalho 

pesado realizado em regiões de avanço industrial, onde há grande mão de obra bem 

remunerada, porém, com pouco impacto na formação social (tema do grupo em 

questão).  

Aqui a estudante defende seu próprio ponto de vista e o justifica frente a posição 

de outro estudante, na verdade, a usando como ponto de partida para reflexão. O que se 

mostra algo interessante ao longo de toda a análise, somente na DIP (e no Debate) os 

alunos teriam a oportunidade de “experimentar” a defesa de posições que não são as 

suas. Seu argumento central contra o qual a estudante se posiciona (é interessante notar 

que a estudante usa o argumento do outro como forma de se posicionar frente ao tema) 

é: os alunos de escolas da região já ganham dinheiro suficiente para não precisar da 

educação como forma de melhorar de vida. Sua posição, um contra-argumento, é de que 

existe uma diferença fundamental entre a questão salarial e a valorização na educação, 

em que funções menos valorizadas (braçais e de uso da força) não se percebem como 

pertencente ao local que fazem parte. E sua conclusão alternativa (resposta) é de que 

isto é uma questão de cidadania e que a formação cidadã é um meio de conscientização 

dos trabalhadores e que há pessoas interessantes em um futuro profissional.  

A tentativa de argumentar centra-se na oposição entre o valor moral da educação 

e a utilidade financeira (mercadológica) do trabalho. Sofia parece tentar se opor a ideia 

do colega que defende que a educação (nessas regiões) serve como forma de acréscimo 

salarial, Sofia parece mais preocupado com a falta de cidadania que o afastamento da 

escola gera.  
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O que decorre deste excerto é notar o esforço em justificar um ponto de vista 

alternativo ao de um colega que Sofia faz, a DIP se caracterizava por demandar dos 

alunos justificar todos seus pontos de vista – e era solicitado que construíssem 

argumentos antes de todas as aulas – o que obrigava os alunos a lidar com justificação 

intensamente. Neste trecho, em particular, Sofia faz um esforço de justificar a si mesma, 

porém, como esta é uma situação não pensada pela participante pode gerar menos 

segurança nas relações entre a premissa e sua conclusão causando reiteração do ponto 

de vista como forma de “legitimar” o que estava sendo dito, mesmo que sem fornecer 

uma justificativa que se relacione com o ponto de vista primeiro. O uso de “porque 

assim” por Sofia, em geral, é entendido como marcador explicativo, porém, a 

participante parece não encerrar seu raciocínio inicial puxando outro assunto em 

seguida. Aqui Sofia compreende uma concordância com o colega (a educação é pouco 

valorizada), porém, foca nos pontos de discordância (o que faz com que ela queira se 

manifestar), fazendo com que ela estabeleça uma relação de oposição com a fala do 

colega, mostrando esforço em colocar sua posição em oposição explícita a do colega 

fazendo esforço para se justificar. 

 Interessante notar que o argumento da estudante é estabelecido numa brecha 

deixada por um colega o que sugere que a participante precisa refletir sobre as bases nas 

quais o colega estabeleceu seu argumento para poder se posicionar. Dois aspectos 

bastante trabalhados durante o ensino de argumentação: consideração ponderada da fala 

do outro (se opor às ideias), a avaliação da força do argumento do outro para construir 

seu próprio argumento, a sugestão do colega é aceitável e relevante (Sofia concorda que 

eles estão “recebendo dinheiro, vendo crescimento”), porém, não é suficiente, e constrói 

todo argumento adicionando outras razões (a falta de consciência do trabalho braçal que 

sustenta aquela região). Interessante ainda é notar, novamente, o papel dos marcadores 
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de monitoramento (“sabe?”) na convocação e organização dos pontos centrais da fala da 

estudante, constante em situações de fala “aberta” e menos presentes no debate regrado. 

A quarta situação diz respeito a participação no grupo focal realizado pelo 

pesquisador com a temática “Aspectos positivos e negativos da greve de professores na 

UFPE”. De maneira geral o grupo focal se configura como uma conversa informal sobre 

um tema previamente estabelecido o que difere um pouco quanto a situação de sala de 

aula, das regras do debate e quanto ao tema (agora afastado da área de psicologia, mas 

ainda pertinente a vida dos alunos em qualquer universidade). Segue então o trecho 4, 

onde Sofia reflete acerca do papel de diferentes instituições e interesses envolvidos na 

greve, tendo sido instigada por uma reflexão de Bernardo que sugere que existem 

muitos interesses escusos por trás da greve, o interesse do investimento privado em 

desvalorizar a educação pública, interesse dos governantes em mostrar a classe 

estudantil (e dos professores) como baderneiros, com isso favorecendo os interesses de 

manipulação de massas através da mídia, Bernardo fica em dúvida de que alternativas 

seriam possíveis à greve, porém, afirmando que a greve por ela mesma é ineficiente, 

Sofia começa sua reflexão a partir disto: 

Excerto 4 

[...] E o que eu acho da greve? Que realmente não é eficiente [apontando 

para Bernardo] e eu vi muitas pessoas argumentando que era o único 

modo, assim como os protestos eu vi muitos estudantes argumentando e 

tentando me convencer de todas as formas que o uso de violência é 

necessário às vezes e eu continuo sem concordar, por que eu acho que 

passou-se o tempo de que o mundo mudava por violência, a gente teve 

muita mudança ao longo da história que foi por violência, reconheço isso, 

mas, acho que no nosso momento atual existe muito jogo de poder 

[apontando para Bernardo] e muita manipulação de comunicação. Então 

é muito fácil a mídia pegar, quem tá no poder mesmo, manipular as 
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informações que são passadas e quem ganha não é exatamente quem 

estava demandando essa informação. O que é que a gente conseguiu de 

fato com os protestos no Brasil? O que a gente conseguiu de fato com a 

greve dos professores? E quando eu penso nisso eu vejo uma necessidade 

urgente de se criar uma outra estratégia que ao invés de nos prejudicar, 

prejudicar nossa imagem, porque eu vi muitas vezes na televisão que 

passou a imagem que os professores estavam fazendo uma coisa que 

prejudicavam os alunos e tudo mais. 

  

 O argumento de sua fala é: o protesto e o uso de violência são necessários para 

se conseguir ganhos com as reivindicações da greve, argumento defendido por “muitos 

colegas” e que diz respeito da urgência em se reivindicar fazendo barulho. Seu contra-

argumento é: outras instituições sociais não estão interessadas nestes ganhos (a mídia, 

por exemplo) e a violência é um artifício que prejudica o próprio movimento da greve – 

onde entram em cena os jogos de poder. Sua resposta é: diante do cenário é preciso 

pensar em estratégias não violentas que não possam ser manipuladas contra os 

manifestantes ou grevistas.  

Seu posicionamento, explicitamente pessoal, diz de um lugar de insatisfação 

com os meios de protestar atuais, em especial, em função de sua ineficiência, posição 

construída não sem reflexão. Então, Sofia aqui usa da fala de Bernardo para posicionar 

os modos tradicionais de protestar frente à necessidade “urgente” de novos modos de 

reivindicar mudança social. O uso da fala de Bernardo (consideração da fala do colega – 

um aspecto bastante trabalhado na DIP) surge como o gancho para o início de sua 

reflexão. Marcar, na fala ou na gestualidade, o uso da fala do outro parece ser um modo 

de construção de argumentos similar ao da DIP em que era sugerido aos alunos usar da 

fala do outro como forma de construir suas próprias posições. Neste caso Sofia não faz 
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uma citação à fala, porém, aponta e olha para Bernardo como forma de caracterização 

de que seu enunciado (o de Sofia) está em conformidade com o de Bernardo. 

Aqui é interessante fazer notar o papel das interrogativas (enunciados 

interrogativos) como, mais uma vez, organizador do pensamento argumentativo, e mais 

ainda, um modo de estabelecer uma marca para as justificativas usadas pela 

participante. Algo bastante trabalhado nas aulas da DIP era de que as opiniões 

precisavam estar fundamentadas. Neste trecho vemos o esforço da participante em 

marcar a fundamentação ou justificação de sua opinião com uma interrogativa: o uso de 

“O que penso eu sobre a greve?” como forma de garantir que a opinião e sua 

justificativa estão suficientemente explícitas. O esforço fazer sua justificativa 

compreensível e válida é, de certo modo, usar como modo de construção dos 

argumentos algo aprendido em sala de aula, fundamentar os pontos de vista de forma 

clara. De maneira geral, isto nos leva a observar a função dos enunciados interrogativos 

na relação entre construção do conhecimento e o diálogo argumentativo observado junto 

aos participantes, iremos explorar mais este dado ao longo de nossa análise. 

Ainda refletindo sobre o papel das interrogativas vale falar que na DIP a 

polêmica acerca de cada tema era construída em função de uma pergunta ou proposição 

que colocava as posições que seriam discutidas em contraposição, ou seja, a discussão 

em sala de aula não era só orientada pelo tema, mas também por uma proposição 

(muitas vezes uma pergunta). Sofia ao perguntar “O que é que a gente conseguiu de fato 

com os protestos no Brasil? O que a gente conseguiu de fato com a greve dos 

professores?” parece, além de orientar seu discurso, estabelecer onde está a polêmica 

que gostaria de levantar e discutir, fazendo refletir acerca do papel orientador de 

polêmicas na construção de argumentos. 
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Sofia, mais uma vez, foca na discordância com Paulina (não explícita no trecho) 

e usa a concordância com Bernardo (explícita) como apoio para sua discordância 

apresentada em “eu acho que passou-se o tempo de que o mundo mudava por violência” 

– posição claramente defendida por Paulina durante a duração do encontro. O foco em 

estabelecer oposição focando a discordância parece ser um dado interessante do ponto 

de vista desenvolvimental.  

 O quinto trecho é referente a produção de uma argumento em mídia social 

(Facebook) de forma espontânea pela estudante falando acerca da opressão de gênero 

que um possível aplicativo para avaliação do desempenho e qualidade das mulheres 

(aplicativo este que seria uma resposta ao aplicativo Lulu – onde mulheres podem 

avaliar com notas ex-parceiros e expor esta avaliação para outras mulheres). Essa é uma 

postagem de motivação pessoal que mostra a preocupação de Sofia com os usos 

perversos da mídia social sobre os corpos, especialmente a pressão que isso exerce 

sobre o corpo e o comportamento feminino: 

Excerto 5 

Fico me perguntando até que ponto chegamos, kant sempre dizia que as 

pessoas devem ser um fim e não um meio. As pessoas são um meio para 

a tua satisfação? São um produto para uso na busca por prazer? Quando 

descubro que criaram aplicativos como este, percebo o quanto nós 

estamos virando produtos no mercado virtual; somos avaliadas pelos 

consumidores, que publicam suas opiniões, aumentando ou diminuindo o 

nosso valor. Até que ponto chegamos?  

 

Quantas mulheres já não foram ou serão prejudicadas por este tipo de uso 

da tecnologia? Vamos continuar assistindo, caladas? Podia ter sido com 

você, pense nisso e denuncie esse tipo de coisa. 

 



64 

 

 Em situação de postagem nas redes sociais o caráter monológico da postagem é 

bastante evidente e isso nos leva a compreender um movimento de argumentação escrita 

onde o diálogo interno é o regulador da produção discursiva. O argumento aqui é: a 

mídia virtual coisifica as pessoas. Seu contra-argumento: é preciso estar atento contra 

esses movimentos de transformar pessoas em bens de consumo, em especial, bens de 

consumo para o prazer alheio. Sua resposta: denunciar e agir contra o tornar o humano 

um produto comercial on-line. A referência direta a Kant chama atenção, sem aspas ou 

páginas, uma citação despretensiosa que chama atenção para um filósofo tradicional, 

um modo bastante informal de recorrer a fontes confiáveis, o que mostra apropriação e 

uso particular de um aspecto aprendido, interessante notar que em alguns casos a citação 

ganha formas de apelo a autoridade (citar com intenção de convencer), o que não 

acontece neste caso, é uma citação ao discurso como forma de construir uma ideia 

acerca de um tema.  

As interrogativas aqui ganham mais ainda o contorno de organizadores de 

convencimento para a construção de um argumento que consiga tocar os leitores. Aqui, 

mais uma vez, é a polêmica direta que convocam interlocutores (já que em rede social o 

alvo não é, geralmente, direto). Sendo assim, construir uma proposição interrogativa 

“Até que ponto chegamos?” que carrega consigo uma posição demarcada de 

insatisfação. O estabelecimento de polêmica, nesse contexto, surge como forma de 

demonstrar uma posição, ao contrário da polêmica na DIP que é um modo de instaurar a 

reflexão equivalente entre as duas posições no debate. 

Macroanaliticamente falando o caso Sofia nos permite inferir que: a 

argumentação sofre mudanças graduais ao longo do tempo (preservando algumas 

características – o uso de informações objetivas com foco na justificativa, o uso das 

relações de relevância, suficiência, a ponderação da palavra do outro e forte marcação 
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da discordância como modo de construir argumentos), porém, ainda preservando 

características pessoais ao longo dos trechos, seu tom mais “racional” é mantido durante 

toda a investigação. Que de maneira geral a avaliação da qualidade dos argumentos se 

mostrou como uma dimensão intuitiva na construção dos próprios argumentos da 

participante. Que as interrogativas exercem papel crucial na organização do pensamento 

argumentativo e na convocação do outro ao diálogo – sem falar no estabelecimento de 

uma polêmica central instaura as oposições de ideias em suas falas. E por último que 

existe uma diferença entre argumentar para construir conhecimento e argumentar para 

se posicionar no mundo, porém, ainda preservando estrutura similar (argumento, contra-

argumento e resposta e oposição de ideias). 

Caso Paulina 

 Seguimos agora com a participante Paulina. Essa estudante era, de forma geral, 

bastante participativa, porém, ao contrário de Sofia, que tinha características acadêmica 

tradicional (fala formal, citação de fontes, tentativa de ponderação de lados opostos), 

Paulina usa de argumentos pessoais (exemplos de vida, o que chamamos de fontes 

subjetivas) como forma de justificação de suas opiniões, um traço marcante em suas 

participações. O recurso às fontes da literatura científica parece ficar para segundo 

plano nas falas dessa participante. A informalidade também é uma marca central no 

modo de Paulina se expressar, assim como o comprometimento de sua fala com causas 

sociais, em geral, posicionando-se em sala na direção de “contracorrente”. 

  Como no caso anterior seguimos com a formatação de análise por situação 

argumentativa. Situação essa escolhida a partir do uso da unidade de análise como 

forma de identificação do episódio argumentativo (se houve ou não argumentação no 

caso) e na identificação da circulação de vozes dos argumentos investigados garantindo 

assim um olhar sobre as manifestações dialógicas dos participantes.  
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 Segue então o trecho 6, referente a participação de Paulina no Debate Crítico. 

Situação em sala de aula e entendida como situação de mínimo afastamento dos 

parâmetros escolhidos neste estudo. Paulina fazia parte da bancada de juízes, ou seja, 

ela precisava avaliar e justificar sua avaliação, ao contrário de Sofia e Bernardo que 

precisavam defender uma bancada, Paulina precisava justificar uma decisão a partir de 

critérios da qualidade dos argumentos construídos coletivamente, o foco do grupo de 

Paulina foi na utilização (ou não utilização) de fontes que legitimassem o discurso das 

bancadas: afirmativa e negativa (que defendiam a pertinência do construto Inteligência 

Emocional para o estudo do comportamento).  

A oposição nas bancadas foi estabelecida a partir da falta de literatura 

consolidada que legitimasse a inteligência emocional como relevante para psicologia. 

Paulina refere-se então a materiais que poderiam ser usados pelos colegas e que haviam 

sido trabalhados em outras disciplinas. Os critérios estabelecidos pelo bancada de 

Paulina foram, em resumo, o uso de citação quando tratar de um conceito que se queira 

discutir e fundamentar, argumentar usando os pontos fortes e fracos das falas dos 

adversários, não se contradizer, ponderar respeitosamente e seguir as normas do debate. 

Seguem então o excerto 6: 

Excerto 6 

Assim é... ficou um pouco no achismo outra coisa que assim realmente 

tiveram pesquisas e estudos que até a gente tá dando em P3, que é 

motivação e emoção, que o grupo poderia ter usado a favor, e não 

explorou muito, poderia ter explorado, entendeu? Uma outra coisa foi 

que a bancada dos limites entrou um pouquinho só em contradição, 

porque no início do debate, o grupo das vantagens falou muito que os 

estudos, eles perguntaram quais estudos, vocês não tão falando quais 

eram os estudos, sendo que eles também não tavam apresentando tantos 

estudos assim. Só falaram que foi nesses estudos, mas esqueceram 
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também de citar quem fez, como fez, uma coisa que o grupo das 

vantagens também falou, mesmo que não tenha sido tão fundamentado 

assim, mas eles explicaram como era aquele do autorrelato. Não só a 

pesquisa, como também como também [incompreensível] o 

procedimentos da pesquisa, entendeu? 

 

 Como dito acima é interessante notar o exercício de argumentar para defender 

uma tomada de decisão (o que não é explicitamente trabalhado em salas de aula 

tradicionais) e não só para expor uma opinião (neste caso é mais que a opinião da aluna, 

é o modo de pensar que a fez entender quais critérios eram mais relevantes). O ponto de 

vista deste trecho é: Citar estudos é importante para construção de um bom argumento, 

a solidez de um argumento está na demonstração (justificativa) do mesmo. Contra-

argumento: só citar não garante a qualidade da participação no debate, uma vez que é 

preciso explicar. Resposta: não é suficiente citar, é preciso explicar de onde e como as 

informações usadas são tiradas, sendo a coerência tão importante quanto o de leitura. A 

oposição que Paulina instaura com sua fala é de um lado a importância do uso de 

citações para garantir legitimidade a um argumento e, de outro lado, a relevância dessas 

citações e o uso dos mesmos, que podem ser legítimos ou não.  

Paulina, intuitivamente, descobre que citar é importante desde que não seja vazia 

(indica compreensão de que em alguns casos a citação pode ser falaciosa). Sendo assim, 

Paulina faz uma meta-avaliação do critério de qualidade “fonte citada” para avaliar os 

grupos em questão onde não basta revelar uma fonte, mas sim, explicar o motivo desta 

fonte e de que maneira esta fonte tem algo relevante para a discussão. Então, aqui 

Paulina faz uso explícito do que havia sido trabalhado em sala como forma de avaliar 

argumentos e construí-los (o que é óbvio dado a situação discursiva na qual a 

participante se encontrava: a bancada de juízes), porém, Paulina vai além da avaliação e 
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reavalia a própria importância, fazendo notar um movimento de revisão dos conteúdos 

ensinados em argumentação. Ao dizer “Não só a pesquisa, como também” Paulina 

chama atenção dos colegas para o fato de que citar, de forma vazia, não agrega “força” 

ao argumento, porém, chama atenção para a necessidade de falar dos procedimentos de 

pesquisa que levam uma fonte a ser uma “boa” citação. 

 A desenvoltura com nos usos de critérios de qualidade mostra homogeneidade 

entre os alunos na apropriação dos termos referentes ao uso da argumentação como 

forma de contestação da posição do outro. É interessante ver em sala de aula a 

argumentação servindo para além dos propósitos de negociação e construção do 

conhecimento, indo também na direção de defesa de posições e decisões tomadas em 

diferentes situações. O trecho 7 se refere a participante no debate “atípico” em sala de 

aula quando a questão era sobre identidade de gênero. Como este momento foi atípico 

em sala houve bastante dispersão dos alunos antes de se organizarem para discutir de 

forma coletiva, Sofia e Marisa (citados no caso anterior) já estavam discutindo quando 

os outros alunos começaram a se inteirar do tema, Paulina começa a participar da 

discussão quando um grupo já estava discutindo se havia ou não a escolha sobre ser 

homossexual, um grupo tentava dizer que é preciso definir primeiro o que é 

homossexualidade (suas fontes e causas) para depois discutir se há ou não escolha 

(determinismo biológico, social ou escolha pessoal). Paulina durante a discussão mostra 

libertária acerca do assunto defendendo que o modo como se discute homoafetividade 

no meio acadêmico já era uma forma de preconceito. Segue então o início da 

participação de Paulina que toma a palavra e começa por uma pergunta, que já marca 

sua posição no tema: 

Excerto 7 
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Paulina: Vocês tão preocupados em definir quando uma criança decide 

ser homossexual? 

Sofia: Não, porque a gente falou assim se como uma criança escolhe, 

realmente, ou se é uma questão hormonal [inaudível]. Aí eles tão 

dizendo que não tem pra quê definir o que é ser homossexual. 

Paulina: Porque assim, se uma criança decide ser médica ninguém diz 

se é hormonal e tal, mas se diz ser homossexual todo mundo já fica 

assim “oh!”, por ser ho-mos-se-xu-al, tem toda aquela tensão em volta. 

 

 A característica central desta situação era a troca aberta de turnos de fala, como 

dito no caso Sofia, a marca da argumentação estava associada ao diálogo entre os alunos 

e na fluidez em função do tema. Aqui o tema sai da identidade de gênero e chega na 

orientação sexual. Ao inquerir se a turma estava “preocupada” em “definir” acerca da 

escolha da sexualidade pela criança Paulina já marca sua posição. Estar “preocupado”, 

neste caso, ganha tonalidade de ironia por parte de Paulina, que entende ser essa uma 

medida preconceituosa de tratar a sexualidade fora do “padrão”. O argumento central é: 

a homossexualidade tem um preconceito em torno de si enquanto tema, construída e 

sustentada em discursos ditos neutros, como o científico, de forma velada. Contra-

argumento: outras funções da vida pessoal, como a profissão, não demandam maiores 

explicações ou não são tema de maior preocupação social. Resposta: só se discute 

homossexualidade desta forma por haver um preconceito por parte da comunidade 

científica. A oposição que Paulina chama atenção é de que de maneira geral os 

discursos servem a propósitos que nem sempre são explícitos, ou seja, de um lado está a 

definição científica sobre um assunto e, por outro, o fato de que discursos sociais já 

estão imbuídos de crenças preconceituosas que vão se inserindo nos modos de construir 

conhecimento.  
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De modo geral Paulina apresenta um modo mais informal de falar o que faz com 

que sua defesa de posições tenha característica de conversa informal. Algo que se repete 

em suas falas é o modo como ela “assume” a voz de outras posições para construir seu 

argumento, como por exemplo, neste caso, assumir o espanto “oh!” diz não só de um 

marcador de interjeição, mas também, revela como ela posiciona o espanto do 

preconceito frente à questão da homossexualidade. Esta partícula “oh!” parece carregar 

o peso do tabu que a homossexualidade enfrentou em discussões científicas ao longo da 

história.  

O uso destes elementos discursivos conversacionais parece diminuído em 

situações onde há mais regramento (no debate) e aumento em situações onde há menos 

regramento (o grupo focal, por exemplo). Paulina, parte de uma hipótese para 

construção de seu ponto de vista (escolha profissional e sexualidade humana estão na 

mesma classe de fenômenos) e que a escolha sobre qual fenômeno é mais importante é 

baseada em preconceitos sociais. Aqui, Paulina faz sua construção argumentativa em 

função da ponderação da posição, entendida por ela, como predominante em sala. Ou 

seja, considera a fala do outro (nesse caso, a sala e a ciência) para construir sua posição. 

Tentar estabelecer elos entre o que é dito e sua própria posição era algo bastante 

salientado na DIP, recorrer explicitamente a uma pergunta (direcionada a Sofia) é um 

modo, visto também em outras análises, de garantir que se está considerando (e abrindo 

espaço) para posições contrárias encontradas na fala de outros.  

O trecho 8 diz respeito à participação em seminário fora da DIP, mas ainda no 

curso de psicologia (na mesma disciplina do caso de Sofia). A participação é trecho de 

uma exposição em um seminário em sala de aula que tratava dos aspectos sociais 

relevantes a pesquisas em psicologia em uma comunidade afetada pelo crescimento 

econômico. Paulina era integrante de uma equipe que investigou as relações entre 
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educação e o crescimento desta região. Nos seminários os alunos vão programados a 

falar suas “partes” no seminário, a fala de Paulina surge como uma “quebra de 

protocolo” no modo de funcionamento do seminário. Paulina toma a palavra para si para 

falar da experiência que vivenciou e como interpreta o que viu ao fazer o trabalho de 

campo. Segue o excerto: 

Excerto 8 

Assim, uma coisa, eu particularmente não esperava que escola tivesse 

uma estrutura renovada, mas eu, eu, esperava que os alunos tivessem 

consciência das oportunidades que eles estão tendo, então assim, como 

apareceu em outros grupos todos os efeitos colaterais negativos de 

Suape eles estão sofrendo: que é a violência, o aumento da população e 

tudo mais. Só que eles não estão tendo acesso aos efeitos positivos, na 

realidade, eles não têm nem consciência do quão bom aquilo pode ser 

pra eles, mas os efeitos negativos eles estão sofrendo todos. 

 

O seminário não é uma atividade que promova explicitamente a argumentação 

como tipo discursivo mais demandado, em geral a turma era solicitava a recontar o que 

aconteceu em campo, e em alguns momentos fazer reflexões metodológicas sobre o que 

viram em campo. O que se vê, de forma geral, é a narrativa das atividades realizadas 

fora da sala de aula e uma problematização do fazer pesquisa de campo por parte do 

professor. No entanto, os trechos selecionados dizem de participação dos alunos de 

forma isolada ao se referir a um tópico específico. É preciso salientar isto, pois, os 

exemplos estão mais ligados à experiência dos alunos em campo do que a uma 

discussão teórica da pesquisa psicológica. Na verdade o que se vê é uma coletânea de 

pontos de vista “não esperava que escola tivesse uma estrutura renovada”, “esperava 

que os alunos tivessem consciência das oportunidades”, todas sem justificação, não sem 

o esforço de justificar, porém, a demanda discursiva da situação não fazia com que 
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justificar efetivamente fosse o foco. Faz refletir acerca do contexto discursivo do 

seminário que não promove confrontação de posições explícitas, no entanto, Paulina 

tenta organizar sua narrativa em frentes, supostamente, opostas. Aspectos positivos e 

negativos da experiência dos alunos em sala de aula. 

 Colocar posições em confronto era bastante constante durante a DIP. A aluna 

parece querer construir uma narrativa argumentativa, ou seja, mostrar pontos de vista a 

partir de sua experiência, porém, sem fazer o esforço de justifica-las – uma vez que é da 

experiência pessoal (o que ela esperava) que surge sua posição. Na DIP a demanda por 

justificação obriga o aluno a ir além da coletânea de pontos de vista. Em termos de 

persistência de competências trabalhadas na DIP, a consideração de posições opostas é 

bem delineada neste trecho em que diz “Só que eles não estão tendo acesso aos efeitos 

positivos, na realidade, eles não têm nem consciência do quão bom aquilo pode ser pra 

eles, mas os efeitos negativos eles estão sofrendo todos.” e é possível dizer que é um 

modo de considerar diferentes pontos de vista para um mesmo fenômeno. 

Dito isto, este trecho tem como argumento: os estudantes da região portuária não 

se beneficiam dos pontos positivos trazidos pelo desenvolvimento da região. Contra-

argumento: não há sequer conhecimento do que seria efeito positivo para aquela 

população. Resposta: mesmo sofrendo com os efeitos negativos do desenvolvimento da 

região os estudantes não usufruem do impacto positivo em suas vidas. Mais uma vez a 

participante faz uso da argumentação como modo de reforçar o ponto de vista inicial, o 

que sugere uma marca pessoal no modo de construir argumentos para defender suas 

próprias posições, a falta de justificativa pode ser um indicador acerca da diferença de 

posicionar-se e construir conhecimento através da argumentação. 

O trecho 9 se refere a participação da estudante no grupo focal, situação mais 

informal e que permite explorar aspectos das posições pessoais. O tema do grupo focal 
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foi “Aspectos positivos e negativos das greves dos professores na UFPE”, Paulina 

(opositora de Sofia na compreensão do papel das greves) defende o uso da força e do 

choque como forma de mobilização frente às mazelas sociais acreditando só ser possível 

mudança quando a população se sente afetada. Aqui Paulina explica sua posição falando 

que alternativas pacíficas são menos eficazes e que algumas classes recebem mais 

atenção por fazerem mais barulho quando reivindicam algo. Segue então: 

Excerto 9 

Rodoviário... banco, essas greves não duram muito tempo porque essas 

greves causam um estado de calamidade, por isso que eu acho que a 

questão da violência funciona algumas vezes, mas não pelo fato de 

violência gratuitamente mas, pelo fato da calamidade, pelo fato de 

chocar. Por exemplo, a gente junta um grupo de pessoas no Dona Lindu e 

vai fazer um protesto [Gesticula com a mão indicando insignificância 

desse ato] tá de boa, ninguém se influenciou por nada. Agora vai fechar a 

Agamenon [Sofia – Afeta as pessoas], então: “a gente tem que fazer 

alguma coisa pra liberar a Agamenon, então dá logo o que esse povo quer 

pra gente poder liberar a Agamenon”. Porque quando você procura 

receber alguma coisa, pelo menos ao meu ver, você não quer saber é “Ai, 

vamos tomar cuidado nisso”, não, não, é “eu quero conseguir aquilo”. 

Acho que a maioria das revoluções foi assim, tipo, tem até uma foto, meu 

Deus, muito engraçada, aquela imagem, aquela pintura da Bastilha, e 

dizendo “não pessoal, não vamos vandalizar a Bastilha, vamos fazer uma 

petição on-line”, só conseguiram por que a galera foi lá e quebrou tudo. É 

[palavrão], é. É tenso, é. 

 

 Este trecho se refere à discussão no grupo focal acerca da relação entre o que 

determina as possibilidades de sucesso de um protesto ou greve. Quais classes 

conseguem mais ganhos e como esses ganhos devem ser alcançados. Se por um lado 

Sofia defende a não violência como estratégia, Paulina defende o ponto contrário. O 
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argumento que segue é: para se conseguir os objetivos de um protesto é preciso chocar a 

população através de meios que afetem a vida pública. Contra-argumento: a violência 

gratuita gera mais malefícios do que benefícios para a causa (posição defendida por 

Sofia e consolidada no exemplo jocoso sobre a Bastilha). A resposta: não há mudança 

social sem que haja impacto nas pessoas, seja negativo ou positivo. Interessante notar 

que as participantes defenderam posições contrárias ao longo de todo o grupo focal. 

 A voz de Paulina representa a compreensão de que a mudança social prescinde 

de um efeito de choque sobre a coletividade, se por um lado, Sofia defende usando de 

uma racionalidade própria ao seu estilo pessoal, Paulina, do mesmo modo, fazendo uso 

de seu modo próprio de argumentar usa de vozes sociais, personagens fictícios 

construídos a partir da imaginação (obviamente, baseada em vozes legitimadas 

socialmente) para defender sua posição. Paulina constrói sua argumentação na oposição 

entre diferentes vozes de mudanças e ao dizer “você não quer saber é “Ai, vamos tomar 

cuidado nisso”” ela define uma posição (a qual se opõe) de protestos pacíficos e coloca 

em contraposição a “não, é “eu quero conseguir aquilo”, fazendo notar que sua posição 

é de que a posição que deveria ser atendida é de que para conseguir mudanças é preciso 

fazer acontecer, e não ficar tomando cuidados. Assumir o discurso de outros como 

forma de construção de uma posição pessoal se mostra de suma importância na 

experiência dos participantes, em especial no grupo focal.  

O que parece haver é a experiência de vida (uso de informações subjetivas ou 

hipotéticas e não a fundamentação teórica – a informação objetiva) como justificativa 

para certas tomadas de posição. Ao dizer “Por exemplo, a gente junta um grupo de 

pessoas no Dona Lindu e vai fazer um protesto [Gesticula com a mão indicando 

insignificância desse ato] tá de boa, ninguém se influenciou por nada.” Paulina chama 

atenção para um exemplo de sua hipótese (protestos pacíficos não tem efeito) baseado 



75 

 

em considerações lógicas pessoais, nada garante a não eficácia desse tipo de protesto a 

não ser a experiência prévia. O uso deste tipo de elemento diz de uma sofisticação nos 

usos da argumentação fora da DIP, já que na disciplina os alunos confiavam mais no 

discurso teórico para se fundamentar, ainda assim, justificar hipóteses é um indicador de 

persistência que foi bastante trabalhado em sala. Ainda se tratando de indicadores de 

persistência, vê-se na sutileza de Paulina dizer “mas não pelo fato de violência 

gratuitamente mas, pelo fato da calamidade, pelo fato de chocar.” assume não uma 

posição pró-violência e, sim, pró-choque nos protestos, fazendo assim uma 

consideração alternativa à posição oferecida por Sofia (anti-violência). Considerar e 

“atuar” argumentativamente a partir da fala de outros foi bastante trabalhado na DIP e 

aqui ganha sutileza na fala de Paulina.  

Aqui fica claro o uso de dois indicadores: o foco na discordância e o esforço em 

manter posições justificadas. Paulina e Sofia estão de acordo sobre a não eficácia dos 

protestos, sobre a necessidade de meios mais contundentes, porém, sustentam a 

discussão na discordância do método usado para se atingir um objetivo (pacíficos ou 

não). Sendo esse um modo particular de enxergar o tópico discutido, não foi solicitado 

de nenhuma delas de continuar a discussão nessa via (da discordância), nem sequer foi 

solicitado que explicitassem suas razões, ainda assim, Sofia, Paulina e Bernardo se 

mantiveram na discussão das discordâncias a partir de se fazer o esforço de 

compreender e justificar os pontos de vistas (pessoais e dos colegas). Algo interessante, 

uma vez que o funcionamento da DIP era instaurar um ambiente discursivo que 

promovesse esse tipo de comportamento nos alunos, discutir os fundamentos de suas 

crenças a partir das suas justificativas. 
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Ainda é preservado elementos de justificação e avaliação dos pontos fracos dos 

argumentos do opositor lógico, no entanto, o papel da construção axiológica no jogo da 

constituição das ideologias se mostra como o ponto central. 

 Aqui a argumentação serve ao propósito não só de se fazer entender, mas 

também, de demarcar uma posição valorativa no mundo. Ao dizer “É, tenso. É”, Paulina 

se posiciona valorativamente no mundo, é como dizer “as coisas são do jeito que são” e 

isso é um fio condutor não só da argumentação mas, também, de um modo de encarar a 

realidade. Essa parece ser uma diferença na argumentação dentro e fora da sala de aula, 

ou pelo menos, da argumentação com propósitos de aprendizagem formal e com 

propósitos informais. 

Por último o trecho 10, onde Paulina em sua página da rede social faz uma 

crítica usando elementos de ironia ao período natalino: 

Excerto 10 

Que nesse ano o seu Natal vá além dos presentes e da ceia, além da 

decoração do shopping e do especial Roberto Carlos, além das reprises 

de "Esqueceram de Mim" e dos seus parentes perguntando sobre um 

possível namorado (a). Que o seu Natal chegue puro, simples, assim 

como Jesus chegou ao mundo nessa data.  

Um Feliz Natal pra todos vocês! Com muitos abraços e muita 

esperança! 

O argumento da participante é: o natal deveria ser uma época de pureza e 

confraternização. O contra-argumento: há hipocrisia que cerca este período que acaba 

por se tornar uma época sem sentido no ano. A resposta: que o natal possa retomar seu 

sentido original. As posições em oposição estão marcadas pelo “Que nesse ano o seu 

Natal vá além” que demarca a insatisfação com algo relativo ao natal época em que os 

presentes e as coisas consideradas banais estão em evidencia e a posição contrária está 

em “Que o seu Natal chegue puro” chamando atenção para um sentido perdido do natal. 
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A oposição marcada por Paulina se revela em tonalidade ácida, fazendo uma crítica 

geral ao comportamento das pessoas em época natalina. O marco desta passagem é o 

fato do uso da ironia como um modo de expor sua posição sobre a hipocrisia da época 

natalina. Assim, neste trecho, afastado da situação da DIP vemos ainda a consideração a 

pontos opostos como forma de construir um posicionamento no mundo, mesmo que sem 

elementos formais da argumentação em sala de aula. 

 Do ponto de vista macroanalítico é possível ver no caso Paulina: que as marcas 

de estilo pessoal acompanham a argumentação ao longo do tempo, algo a ser mais 

explorado nos estudos de argumentação (as marcas pessoais e de personalidade no 

argumentar). Que os propósitos da argumentação diferem a partir das situações que o 

propõe. E, mais importante, que muitos dos parâmetros vistos em sala de aula (dos 

ensinados para o debate e daqueles que fazem parte do que entendemos por “ambiente 

discursivo”) são vistos na participação dos estudantes: a fundamentação da opinião se 

mostra como forma principal de manutenção na argumentação em diferentes contextos, 

seja por meio de exemplos, falas fictícias, discurso citado ou assumir posições diversas. 

O foco em estabelecer polos opositores para guiar a fala (argumentativa ou não), tentar 

montar um cenário em que seja explícita as razões para se crer em um ponto de vista. 

Paulina é a que mais “vive” o argumento, sendo ela quem mais expõe experiências 

pessoais como forma de validar seu discurso, sendo ela quem faz a ponderação sobre a 

validade de argumentos citados fica clara sua valorização de informações subjetivas 

como fonte de argumentos de qualidade. A argumentação serve não só ao propósito de 

construir conhecimento, mas também de se posicionar no mundo, porém, os modos de 

se fazer ouvir entre os dois “modos” argumentativos se mostram bastante parecidos. 
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Caso Bernardo 

 Bernando é um aluno que se destacou nesta disciplina. Menos falante que as 

outras participantes, Bernardo se destaca por fazer comentários pontuais em suas falas 

ao longo das diferentes situações. Na DIP Bernardo teve ótimo desempenho, mesmo 

que menos falante. 

 Como nos outros casos o primeiro trecho a ser trabalhado é referente a 

participação no Debate Crítico onde o tema era avaliar a pertinência do conceito de 

Inteligência Emocional em psicologia, Bernardo defendia a posição oposta à de Sofia, 

ele ficou na bancada que defendia a pouca validade no construto de inteligência 

emocional, em especial, devido à falta de estudos que validassem a proposição do grupo 

oposto. Bernardo durante a DIP se mostrou, além de bom com os conteúdos da 

disciplina, um bom avaliador da qualidade dos argumentos dos colegas, uma vez que ele 

tem como característica ser questionador do que os colegas falavam. Aqui Bernardo 

tenta diferenciar os diferentes pontos de vista e exemplos usados pela bancada 

adversária, diferenciando conceitos que se misturaram (e não deveriam ser confundidos) 

e colocando um novo olhar sobre as fontes citadas pelos colegas. Segue o trecho 11: 

Excerto 11 

Então, ser inválido, não é? Mas o que? ((riso)) há muitas falhas, entende? 

principalmente nesse sentido que você falou agora de que não há um 

estudo que correlacione as medidas de autorrelato com as de... ((olha pra 

suas anotações)) desempenho. ((olha pra suas anotações)) não há um 

estudo que tenha abordado essa relação entre os dois. Referente ao que 

vocês falam [incompreensível] que você trazem sobre o que é 

inteligência emocional, confundem com testes de personalidade, isso tem 

a ver com a personalidade do indivíduo, e não necessariamente com 

“inteligência emocional”. E vocês falam de estudos, estudos, mas, que 

estudos são esses? Que resultados trazem esses estudos...? 
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 A participação de Bernardo, em geral, é menor (em comparação às outras 

participantes) e de fala pausada. Esse é uma marca pessoal ao longo de todo material, 

como se no seu modo de refletir houvesse um caráter de observação primeiro. Isto é 

importante para avaliar a participação dele de forma geral, porém, neste trecho Bernardo 

está na fase de troca de turnos entre as bancadas do Debate Crítico, onde se pode avaliar 

a posição da bancada em função dos argumentos construídos. O argumento que segue é: 

os estudos de inteligência emocional ainda não têm bases sólidas suficientes. O contra-

argumento: as bases sólidas de uma pesquisa em ciência estão na sua competência 

metodológica. A resposta: é preciso diferenciar inteligência emocional de outros 

conceitos em psicologia e ter base em pesquisas de diferentes abordagens 

metodológicas, ou seja, é preciso estudos mais criteriosos e explícitos que validem o 

conceito de Inteligência Emocional. A oposição que Bernardo põe em destaca é de um 

lado uma perspectiva que supõe a necessidade da “Inteligência emocional” como 

construto e de outro o fato de que inteligência emocional, enquanto construto, ainda é 

confuso, necessitando mais pesquisas para que ganhe solidez no meio acadêmico. 

 Bernardo se vale da confusão conceitual do grupo opositor para construir seu 

argumento, especialmente, como forma de evidenciar a confusão conceitual nos 

argumentos utilizados pela bancada oposta. Sendo assim, Bernardo faz uso tanto da 

crítica à qualidade do argumento, quando diz “que vocês trazem sobre o que é 

inteligência emocional, confundem com testes de personalidade, isso tem a ver com a 

personalidade do indivíduo, e não necessariamente com “inteligência emocional”, 

Bernardo está avaliando a capacidade de produzir conclusões apropriadas para 

premissas usadas pelos alunos. Algo bastante sofisticado e pouco usual na fala dos 

alunos, porém, algo bastante trabalhado em sala. Bernardo age sobre a fala alheia, outro 
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dado importante ao levar em conta os modos de apropriação do aluno em sua conduta 

argumentativa.  

Ainda é interessante notar que Bernardo força o estabelecimento de relações (e 

da não relação) entre conceitos e da necessidade de maior apropriação para que não haja 

confusão entre personalidade e inteligência emocional. Neste ponto ele não está 

negociando conceito, ele é claro em se posicionar de que há uma confusão conceitual 

por parte do outro grupo (e até dos dados dos livros) o que se mostra um movimento de 

pensar sobre conceitos bastante interessantes do ponto de vista pedagógico. 

No Debate atípico uma característica notada ao longo das análises é o diálogo 

explícito, como em situações informais de conversa, em que os participantes têm de 

tomar a voz para si para poder falar. Diferente de todas as outras situações em que 

Bernardo era solicitado a tomar posição ou narrar um fato, no debate atípico Bernardo 

não conseguia ter um turno de fala para expor sua posição de maneira mais prolongada. 

O que acontece inúmeras vezes é a tentativa de Bernardo de falar e outro aluno lhe 

“toma” a vez, algo bastante comum para esta situação discursiva. Aqui Bernardo (como 

em outras participações) se resume a fazer perguntas (bastante pertinentes e que incitam 

bastante discussão) e ouvir a posição dos colegas. Nesta situação Bernardo se resume a 

fazer perguntas, de ordem a resolver conflitos conceituais ou estabelecer uma nova 

polêmica, porém, como em situação informal Bernardo não tomava o turno para si 

sendo frequentemente interrompido em sua fala, não havendo assim participação dele 

onde ele pudesse explicitar suas posições. 

 No trecho 13 temos a participação de Bernardo em outra disciplina (a mesma das 

outras participantes) em momento de seminário onde o participante faz uma narrativa de 

sua participação na coleta de dados para o trabalho em grupo sendo apresentado como 

parte do seminário. Bernardo e seu grupo ficaram responsáveis de investigar o 
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fenômeno “homens que fazem sexo com homens” (HSH) na região de expansão 

econômica investigada pelas outras participantes. Como nos outros casos, é a narrativa e 

não um posicionamento crítico que foi solicitado do aluno: 

Excerto 13 

Era bem difícil, assim, a abordagem. Porque a gente tava, assim, na rua. 

E aí a gente né, os investigadores, tinha que ficar observando algum 

sinal, né, [inaudível] de HSH. A gente tinha que chegar na pessoa, 

explicar a situação, pra depois perguntar se ela se enquadrava no perfil. É 

um pouco constrangedor, compreende? Apesar de ter toda a “pinta” 

[aspas com a mão e risos na sala], desculpa o termo, eles negavam “não, 

o quê? Comigo? Não faço parte desse perfil”.  

 

Neste trecho o episódio argumentativo não é tão evidente quanto nos demais. A 

suposição que se faz é de que por ser um recontar de uma experiência vivida como parte 

da coleta de dados no campo que o participante foi. Apesar de não haver um episódio 

característico de argumentação podemos refletir acerca do trecho. Algo importante é 

ressaltar que o movimento de posicionamento axiológico no mundo e uma narrativa da 

vida do sujeito constituem dado bastante estudado (Bruner, 1997; Bakhtin, 2003, 2009), 

no entanto, posicionarem-se no mundo frente outras posições não configura para nós 

uma atividade argumentativa por si só, neste caso, não parece haver os movimentos de 

consideração de posições opostas à posição do interlocutor (contra-argumento) nem um 

movimento de construir opções alternativas para negociar as posições (uma resposta). O 

que se vê é o posicionamento do participante frente a uma experiência cotidiana para 

falar do constrangimento de abordar uma pessoa e tocar em um assunto tomado como 

delicado por Bernardo.  

Assim, podemos ver pontos de vistas não justificados. Alguns desses pontos de 

vista são: é preciso se libertar de amarras pessoais para fazer pesquisa de campo, certos 
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temas geram desconforto no pesquisador e no sujeito de pesquisa e nem todos estão 

dispostos a falar de suas vidas para uma pesquisa. É importante problematizar que a 

formatação do seminário guia para uma ação não argumentativa em sala de aula dando 

ao estudante uma linha reta de exposição, apesar da utilidade do gênero seminário (e da 

possibilidade de haver argumentação nele), é importante colocar outros modelos (como 

o MDC) frente aos modelos clássicos refletindo acerca de que tipo de aprendizagem 

ocorre em cada um desses ambientes discursivos. 

 O trecho 14 se refere ao grupo focal já mencionado acima. Aqui segue a fala de 

Bernardo sobre sua indefinição acerca de sua posição sobre a greve e sua ponderação 

sobre diversos interesses que mobilizam os agentes da greve e seus opositores. Bernardo 

reflete acerca dos diferentes interesses que envolvem o não sucesso de uma greve, neste 

momento a discussão foi iniciada pela pergunta do pesquisador que coordenava o grupo 

focal “Quem ganha com a greve?” que surge em função da oposição de Sofia e Paulina 

que discutiam sobre os efeitos da greve, da ausência de ganhos e da ineficiência dos 

modos de protestas usados nas greves de professores do ano de 2012. Segue o excerto: 

Excerto 14 

Tem a greve e etc e isso toca uma categoria, né verdade, a dos 

professores. Eu acho que de alguma forma o governo e outros interesses 

negligenciaram as demandas da universidade por conta mesmo de 

desvalorizar a educação pública por trás disso também há isso na 

sociedade da gente de diminuir a qualidade do ensino público pra emergir 

a valorização de universidade privadas, escolas particulares, e a greve, 

“pô”, eu, [pausa e coça a cabeça] eu não sei se eu sou contra ou a favor 

da greve, entende? Sei que a greve ela parece ser necessária, o pessoal 

mesmo fala que só faz a greve, mesmo, depois de esgotar todas as outras 

alternativas. Então você vê que é necessário. Agora, por outro lado, como 

Sofia falou, não é eficiente. Então, fica difícil. Então seria greve mais 
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alguma coisa, mas não sei que alguma coisa seria essa pra poder 

reivindicar. 

 

 O argumento central aqui é: a greve é um direito na luta por melhorias na classe 

dos professores. O contra-argumento: a greve é negligenciada propositadamente para 

servir a interesses do mercado privado da educação. A resposta: indefinição sobre sua 

posição acerca de ser contra ou a favor da greve já que os interesses nem sempre são os 

melhores. Importante ressaltar a insistência em ponderar os dois lados da moeda na 

construção do argumento, que no caso, não é só um argumento, mas uma tomada de 

decisão sobre como se posicionar frente a um tema polêmico, Bernardo consegue pesar 

a oposição existente no tema, porém, diz “eu não sei se eu sou contra ou a favor da 

greve”, mostrando que a argumentação neste caso serve para além do aprofundamento 

no tema, mas também, como ferramenta de decisão. 

 Pesar os dois lados da moeda se mostra uma estratégia bastante importante na 

construção de argumentos de qualidade (intensamente trabalhado na DIP), no entanto, 

neste caso, vemos que o resultado é a indefinição, uma vez que no posicionar-se existem 

diversas outras instâncias envolvidas além da escolha de um lado. Neste ponto, mais um 

vez, a questão da tomada de posição valorativa no mundo passa diretamente pela via da 

construção de um argumento que defenda esta posição. Aqui, também, há a presença de 

marcadores de monitoramento (“entende?”) como organizadores da fala argumentativa, 

algo constante nos três casos estudados. Bernardo faz um uso diferente das outras 

participantes para as justificativas, aqui o foco na justificativa é para evidenciar os 

diferentes pontos de vista em jogo (necessidade de protestar versus ineficiência dos 

métodos), mesmo que Bernardo não assuma uma posição seu foco é na construção de 

argumentos justificados que validam posições legitimas acerca do tema. Aqui também 
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segue um exemplo de foco em oposição entre duas posições, algo bastante similar ao 

vivenciado na DIP. 

 Ainda sobre este excerto é importante ressaltar a consideração, explícita, sobre a 

fala da colega Sofia. Na DIP o endereçamento da fala dos alunos não precisava ser tão 

explícito, uma vez que as bancadas em discussão tinham um tema comum, com fontes 

de estudo comuns e os alunos sabiam das posições. Ao ressaltar “Agora, por outro lado, 

como Sofia falou, não é eficiente”, Bernardo escolhe fazer referência à colega como 

forma de dar atenção ao argumento que ela usou, ou seja, não é uma referência vazia, 

mas sim, um convite a revisitar a posição defendida por Sofia (os métodos atuais de 

protestos são ineficazes). Então, o que se reflete é que chamar atenção para fala de Sofia 

não é uma alternativa retórica de “convencimento”, mas sim, uma forma de dar ênfase a 

um ponto de vista considerado válido. Mais uma vez, na DIP a ênfase sobre a 

importância da fala do outro na construção coletiva de argumentos era enorme, o que 

nos serve como indicador de persistência de competências argumentativas aprendidas ao 

longo da DIP. 

 Bernardo, apesar de usar a mídia social mais comum (facebook), diz não fazer 

uso de redes sociais para fins argumentativos (ou qualquer outra finalidade que não seja 

ver fotos de amigos). Ele não se negou a entregar material de sua página pessoal, só faz 

questão de ressaltar que não há material argumentativo em sua página. O que leva a 

reflexão dos modos de circulação de informação em mídias on-line. Em conversa 

informal ele diz que virtualmente as discussões não levam a nada e que assim ele 

prefere se abster (na verdade essa é uma posição consensual entre os estudantes, todos 

dizem que a rede social não é um ambiente argumentativo). Algo que por si só seria 

objeto de estudos, o que faz com que um ambiente de excessiva troca de informações a 
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argumentação se mostra como artifício problemático, perigoso ou desencadeador de 

conflito. 

 Do caso Bernardo podemos macroanaliticamente dizer que: a argumentação 

surge como modo de ponderação entre posições antagônicas com finalidade de tomar 

uma posição, focando na justificativa como a forma razoável de ponderar as ideias. Que 

a justificativa ganha diferentes contornos ao longo das situações, porém, sendo ela 

determinante para construção dos argumentos do participante. Que, novamente, as 

interrogativas fazem parte da organização da construção dos argumentos, seja no 

endereçamento da fala ou no estabelecimento de uma polêmica (dúvida) que instaura o 

debate. 

Macroanálise dos três casos 

 Na etapa de análise anterior foram salientados os aspectos micro e 

macroanalíticos “intra” pessoais, ou seja, analisou-se o caso de forma particular e 

unitariamente, comparando as situações dos participantes entre elas – sem que disso se 

fizesse inferência entre os participantes. Segue então, a macroanálise inter-participantes, 

ou seja, reúne-se aqui a análise dos dados comparada entre os participantes de acordo 

com os indicadores analíticos de desenvolvimento citados anteriormente. 

O discurso direto e o esforço em justificar 

 Chama atenção o uso do discurso direto na construção dos argumentos, seja por 

meio do uso de citações a referências ou usando outras “vozes” como recurso para 

justificar suas posições. Não é raro ver os participantes assumirem uma voz social e 

falar “como se fosse” outra pessoa fazendo parecer ser um modo particular de ação 

argumentativa, interessante notar o fato de que no debate este modo de construir 

argumentos é instruído por meio do uso de fontes confiáveis (as citações e referências – 

amplamente aceito na comunidade acadêmica), porém, no cotidiano a referência teórica 
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parece dar lugar ao uso de vozes sociais (Bakhtin, 2009) como forma de legitimar a 

posição assumida naquele momento. O que nos leva refletir acerca do papel do uso do 

discurso direto em argumentos no cotidiano, em função de seu propósito e de sua 

função cognitiva. De um lado temos uma manifestação não acadêmica para defesa de 

um ponto de vista (ou exemplificação de um caso) e por outro, um modo particular de 

organizar seu ponto de vista para si mesmo. No cotidiano, experiências pessoais 

aparecem com mais frequência como justificativas para argumentos, em contraposição 

ao referencial teórico insistentemente repetido na vida acadêmica dos alunos.  

Sigamos com o exemplo de Paulina, no grupo focal, onde a participante estava 

refletindo sobre a diferença entre professores interessados em ensinar e professores 

pesquisadores (uma diferença estabelecida por ela para caracterizar boas e más 

experiências em seu curso de graduação) – vale ressaltar que este é não é um exemplo 

isolado de um tipo de uso da argumentação pelos três participantes: 

[...] essas experiências negativas eram professores ligados a área da 

pesquisa e eu, realmente, vejo uma falta de vontade de dar aula mesmo, 

tipo: “eu não quero ser professor, eu quero ser pesquisador, mas pra ser 

pesquisador eu preciso ser professor”. [Grifo nosso] 

 Paulina, neste trecho, mostra de que maneira o discurso direto pode ser usado 

para representar seu posicionamento e construir um argumento inteligível. O argumento 

representado pela fala aspeada de Paulina é de que um pesquisador e um professor são 

categorias diferentes. Faz-se notar a partir das discussões de Bakhtin e Voloshinov 

(2009) que o uso do discurso de outrem, seja de forma direta ou indireta, precisa ser 

visto em sua totalidade, especialmente, fazendo notar os efeitos da transmissão do 

discurso citado sobre o interlocutor.  

Sendo assim, parece ser um modo de justificar e convencer funcional para 

situações cotidianas. Kuhn (2003) trata da importância da produção de razões que 



87 

 

suportem os pontos de vista como uma meta necessária para o desenvolvimento de 

competência para o pensamento crítico. Acredita-se que na DIP foi estimulado aos 

alunos produzir, sistematicamente, justificativas para suas posições e em diferentes 

situações a produção de justificativas se mostrou constante. Se no discurso direto se 

mostra por via de citações e fontes acadêmicas, no cotidiano é a fala dos outros que 

desempenha essa função de legitimação do ponto de vista. Neste sentido, o uso do 

discurso direto a partir da fala de personagem é uma maneira socialmente aceita, no 

cotidiano especialmente, de transmitir informação válida. Interessante notar que a 

experiência pessoal parece constituir o discurso citado no cotidiano assim como a 

citação a fontes literárias constitui a legitimação do discurso em situação acadêmica em 

contextos de defesa de opinião e fundamentação de pontos de vista.  

Assim, estamos diante de um movimento de construção dialógica de um 

argumento (a participante visa transmitir de forma efetiva seu ponto de vista 

antecipando o que o interlocutor precisa ouvir), carrega consigo uma consideração 

valorativa sobre o mundo (com seu devido posicionamento justificado) e movimenta 

vozes sociais legitimamente constituídas para transmitir pontos de vista pessoais. Então, 

o discurso direto, a citação de fontes, parece transitar na fala dos participantes em 

diferentes momentos, em sala de aula como “o livro” ou “tal autor” e fora dela como 

criação de personagens ou assumir para si o discurso de outro. O que nos leva a sugerir 

continuidade e transformação no uso do discurso direto/citado, ainda preservando sua 

função de garantir validade aos argumentos transmitidos. 

Na DIP era particularmente enfatizado que os argumentos fossem justificados de 

maneira clara, compreendido pelos alunos como uma solicitação pelo uso de fontes 

confiáveis, agora transposto o princípio de que é preciso justificar, porém, sem o recurso 

teórico a seu favor de modo claro, faz-se uso do aspecto discursivo que aproxima as 
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duas situações, o recurso ao discurso de outros como forma de legitimar a posição 

própria. O que sugere não só persistência de competências argumentativas a partir da 

DIP, mas transformação nos três casos. 

As interrogativas: polêmicas, endereçamento e marcadores de monitoramento 

 As interrogativas foram talvez, o modo de organização do discurso 

argumentativo mais frequente nestes dados. Por um lado é um modo de convocar a 

participação do interlocutor na fala. Em outro, é um modo de chamar atenção para 

pontos importantes da própria fala, o que demonstra o caráter intencional do uso da 

interrogativa na enunciação. E ainda, um regulador da fala argumentativa na busca de 

justificação de seus pontos de vista: 

Chama atenção da mídia e faz isso repercutir de forma positiva, tu tais 

entendendo? Porque faz efeito sim as repercussões positivas sobre a 

imagem dos jovens, talvez não faça um efeito tão imediato como faria 

uma greve de rodoviários mas, vai fazer um efeito. [Grifo nosso] 

 

 Neste exemplo Sofia enfatiza seu ponto de vista a partir de um marcador de 

monitoramento que chama os colegas para discussão do tema. Para chamar atenção para 

o fato de que são necessárias estratégias que mantenham a imagem dos protestos 

positivas ela quebra a argumentação com uma pergunta de ordem convocatória, ou seja, 

não é necessariamente um chamado preocupado com o entendimento do que está sendo 

dito, mas, na realidade, um modo de deixar claro a reiteração e a importância da fala 

que vem a seguir, modo bastante importante de transmitir informação, especialmente no 

cotidiano onde prestar atenção nem sempre acontece. Muller e Perret-Clemont (2009) 

ao falarem das competências cognitivas associadas à argumentação dizem da natureza 

sócio-comunicativa das trocas argumentativas, porém, a sofisticação nos casos 

observados se manteve no seguinte sentido: o estabelecimento do contato argumentativo 
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não era desinteressado do que o oponente pudesse dizer, ao contrário, o estabelecimento 

de contato se dava justamente antecipando posições alternativas. As autoras sugerem 

que essa é uma função primordial para o ensino de argumentação com intenções para 

sala de aula: criar um ambiente em que os participantes estejam aptos para regular a 

interação (ganhos cognitivos e discursivos nesse caso). 

 Já em outro caso Sofia faz uso das interrogações para estabelecer uma polêmica 

que permite que ela construa seus argumentos, ou seja, faz uso da dúvida explícita como 

modo de exemplificar sua linha de raciocínio revelando aos outros participantes seu 

modo de pensar: 

O que é que a gente conseguiu de fato com os protestos no Brasil? O que 

a gente conseguiu de fato com a greve dos professores? E quando eu 

penso nisso eu vejo uma necessidade urgente de se criar uma outra 

estratégia que ao invés de nos prejudicar, prejudicar nossa imagem. 

[Grifo nosso] 

 Construir perguntas já é por si só um bom modo de fundamentar argumentos – 

especialmente quando esse modo é vivenciado sistematicamente numa disciplina –, já 

que põe em dúvida posições dominante, porém, neste caso é um modo também de 

explicitar de que modo ela chegou a tal ponto de vista, não ter conseguido o que se 

queria gera “uma necessidade urgente de se criar outra estratégia” para os protestos que 

geram uma imagem negativa a quem reivindica algo. Ela poderia ter omitido a pergunta 

e ter dito somente da dúvida que a levou a pensar nisto, porém, ela faz uso da 

interrogativa, também, como artifício de construção da oposição entre posições. O que 

na DIP era realizado pelo professor e sua equipe. 

 Sendo assim, as interrogativas parecem ter papel crucial tanto para modalidades 

dialéticas (revisão de perspectiva) quanto para retóricas (o efeito persuasivo) nas ações 

argumentativas vistas ao longo deste estudo.  
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 No uso das interrogativas há um modo bastante particular de transformação do 

que foi trabalhado em sala de aula. Parece ser um modo eficaz de chamar atenção para 

os pontos centrais de um argumento e ao mesmo tempo um modo eficiente de 

enfraquecer posições contrárias, é preciso refletir em que medida o uso destas 

interrogativas, especialmente em contexto não escolar, é uma preservação da 

necessidade de se chamar atenção para a fundamentação dos argumentos de maneira 

geral. E uma reedição do modo como a DIP era construída (em ciclos formatados a 

partir de uma pergunta polêmica). 

Conflito de ideias como marcador argumentativo dentro e fora da sala 

 De maneira geral, e bastante visível, os alunos estruturam suas falas em função 

de oposição de ideias para explicitar seu ponto de vista. Na DIP essa era a característica 

central (trabalhar temáticas da psicologia que fossem controversas) que colocavam duas 

posições dominantes em perspectiva. Os alunos parecem persistir nesse “modo” de 

funcionamento mesmo em situação fora da sala de aula. Os três alunos estabelecem suas 

bases para argumentar sobre um tema a partir do conflito de duas ideias básicas, seja 

sobre o que for, em que a justificativa mais “coerente” faz com que se tenda mais para 

um dos lados da oposição. 

 Assim, o ambiente discursivo instaurado pela disciplina (pensar conteúdos da 

Psicologia a partir da confrontação entre duas posições) se transforma em um modo 

particular de tomada de decisão e exposição de um posicionamento no mundo. Assim, 

parece pertinente que os alunos em todos as situações foquem na exposição do conflito 

de posições como forma de ressaltar suas posições pessoais, sendo assim, o foco nas 

divergências (mais claramente visto nos casos Sofia e Paulina) se mostra uma forma de 

sofisticação de competências argumentativas trabalhadas em sala de aula. Na DIP a 

verticalização de um tópico (discutir o tópico e esmiuçar seus conceitos) servia ao 



91 

 

propósito da construção do conhecimento, fora da sala os participantes fazendo uso 

desta “competência” – aqui já sofisticada – para posicionar-se no mundo e saber 

diferenciar acordos e desacordos. A compreensão e uso da controvérsia como fonte de 

diálogo nas interações observadas acompanha a reflexão da literatura da área (Kuhn, 

2003, Muller e Perret-Clemont, 2009) que tratam da consideração de ideias opostas 

como uma forma sofisticada de lidar com a própria posição, e em especial, com a 

posição do outro, a capacidade de descentralizar opiniões (tirar uma contraposição da 

sua própria posição) é um movimento cognitivo sofisticado que se vê bastante associado 

às interações argumentativas. 

 O que leva a refletir sobre diferentes propósitos da argumentação e de que 

maneira a argumentação é usada em diferentes contextos de produção. Na DIP o foco 

no tema e na estrutura do debate permitia participação de todos os alunos, 

igualitariamente dentro do debate. Porém, fora da sala de aula o que se vê é um conflito 

de turnos de fala, sendo competências pessoais mais importantes para tomar a palavra 

para si. A ponderação da oposição e foco na divergência parece ser um modo de 

antecipar e manter o turno de fala com o falante que pode pensar mais ao falar, uma vez 

que considera mais pontos de vistas e mais justificativas. Já que na DIP o tempo de fala 

era limitado, porém igualmente concedido, a fala em outros contextos pode ser 

“ilimitada”, porém, sendo necessário ao falante manter atenção e o turno de fala. Sendo 

assim, diferenças no contexto de produção indicam não só os modos de produção da 

argumentação, mas também, as transformações que ocorrem entre o uso da 

argumentação na DIP para o uso fora dela. 
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DISCUSSÃO FINAL 

 O estudo aqui realizado se propunha a investigar as relações desenvolvimentais 

entre o ensino de argumentação em sala de aula e sua persistência fora do contexto de 

ensino. Para investigar tal relação foram usados indicadores que poderiam dizer da 

trajetória da argumentação em diferentes contextos em três alunos de uma disciplina 

introdutória da psicologia. Entendendo que desenvolvimento é mudança ou 

transformação (Valsiner, 2006) pode-se afirmar que é esperado que na trajetória do 

desenvolvimento das competências argumentativas aprendidas em sala de aula estejam 

presentes elementos de caráter pessoal, uso diversificado e formas diferentes de 

manifestação da argumentação em diferentes contextos. Com isto em consideração, a 

discussão segue na direção de sustentar que a partir dos indicadores observados 

(aspectos ensinados sobre argumentação e o ambiente discursivo instaurado em sala de 

aula) neste estudo é possível afirmar que competências aprendidas em sala de aula 

ganham forma própria na trajetória de estudantes dentro e fora das salas de aula. E mais, 

que além de modos singulares de apresentar a argumentação, o impacto é parecido entre 

os participantes, indicando proximidade na trajetória de desenvolvimento da 

argumentação entre os participantes. 

 Um dos elementos mais importantes na DIP foi a constante demanda por 

diferenciar uma opinião (ou ponto de vista) de uma opinião fundamentada (ponto de 

vista justificado). E este é um ponto central observado neste estudo: o esforço de 

colocar em perspectiva opiniões que fossem fundamentadas por diferentes fontes de 

informação. Importante ainda ressaltar que certos contextos discursivos permitem (ou 

demandam) maior precisão quanto à forma de apresentar uma opinião, ou seja, em 

contextos discursivos mais descritivos (ou narrativos), como o seminário, o esforço em 

oferecer uma opinião fundamentada surge como um modo diferente de apresentar um 
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dado descritivo. O esforço em oferecer contrapontos, exemplos e fundamentos que 

legitimem uma posição não se restringe ao contexto acadêmico em que foi ensinada 

formalmente a diferença entre opinião e opinião fundamentada. 

 A ideia de que fundamentar uma opinião é simples é desfeita ao ser observado o 

esforço em melhor estabelecer quais tipos de fundamentos seriam mais “fortes” para se 

fazer entender, esforço esse que os três alunos constantemente fazem. Mesmo que cada 

um à sua maneira, Sofia mais acadêmica, Paulina mais polêmica e Bernardo mais 

crítico. Sugerindo assim, apropriação e transformação (desenvolvimento) da 

competência de usar fundamentação para constituir uma opinião (uma posição 

valorativa no mundo). 

 O esforço em se justificar, ao mesmo tempo, era ponto central na DIP e é, 

também, nos dados analisados. Mesmo que com diferentes propósitos a justificativa se 

mostrou o ponto mais forte na construção de um argumento legítimo. Interessante notar 

que eram as justificativas o foco tanto na construção dos argumentos como na 

“desconstrução” do argumento alheio (agir sobre o argumento do outro a partir de suas 

justificativas – mostrando consideração a opinião alheia, porém, não aceitando suas 

justificativas). 

 Ainda se tratando da justificativa é interessante notar a transformação do uso da 

citação direta ou indireta em contextos acadêmicos para o uso de “vozes sociais” como 

forma de justificar opiniões – visto especialmente no caso Paulina. Em contextos 

acadêmicos a citação é o modo de garantir validade para um argumento sendo realizado 

por meio de citação direta (o uso da fala citada), no entanto, em contextos 

conversacionais não acadêmicos a fala citada é assumida por posições dominantes 

constituídas historicamente. Vê-se assim um modo similar na construção de 

justificativas em diferentes contextos de produção, outro dado importante para refletir 
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acerca da persistência de competências argumentativas fora da sala de aula, ainda 

preservando elementos discursivos (o discurso citado) centrais para justificativas 

acadêmicas. 

 Algo pouco visto, e também trabalhado com menos ênfase, é a avaliação 

(explícita) da qualidade dos argumentos alheios. O uso de fontes e citações garantiria a 

validade do argumento do proponente (os participantes), porém, pouco se vê sobre 

questionar a relevância, suficiência ou aceitabilidade de um argumento. Dois aspectos 

merecem ser levantados: no contexto acadêmico argumentar sobre os pontos de vista de 

outros pode ser mais “aceitável”, porém, em contextos conversacionais (a depender do 

“background” cultural) questionar a opinião (pontos de vista) de terceiros pode soar 

rude e abusivo, o que pode fazer com que os alunos invistam menos em “invalidar” o 

argumento dos colegas.  E segundo, o uso desses parâmetros para avaliar a qualidade 

dos argumentos é algo bastante sofisticado, algo que talvez merecesse mais que seis 

meses de aulas para que os alunos fizessem uso sistemático de um certo modo de avaliar 

argumentos, o modo que foi ensinado em sala de aula. 

Algo interessante, de em alguma medida inesperado antes da fase de análise dos 

dados, é ver a forte influência do ambiente discursivo instaurado na DIP. Aqui ambiente 

discursivo entende-se pelo modo como a disciplina foi pensada e executada fomentado a 

discussão ponderada, a verticalização das discussão, e em especial, o foco na oposição 

de ideias e o uso de perguntas deflagradoras para cada ciclo temático. O “clima” 

instalado em sala pode ser visto refletido na continuidade do uso dessas competências 

trabalhadas de forma menos explícita para os alunos. Com os dados desse trabalho vê-se 

a forte relação entre o ambiente discursivo criado em sala de aula e o desenvolvimento 

de habilidades argumentativas fora do contexto inicial, mostrando aprendizagem não só 

de conteúdos explícitos, mas também de modos de funcionamento discursivo e 
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cognitivo. Construir um ambiente pedagógico que permita diversidade da construção de 

argumentos a partir de parâmetros que beneficiem a construção do conhecimento é meta 

ideal de qualquer atividade escolar.  

Matusov (2007) faz uma crítica aos modelos “estruturados” de ensinar 

argumentação em sala de aula, sua crítica fundamenta-se basicamente na premissa 

Bakhtiniana de que as competências educacionais deveriam estar associadas com a livre 

aprendizagem dos gêneros discursivos – e não uma atividade estruturada que ensinasse 

a argumentar. O que os dados aqui apresentados refletem é que: de um lado o ensino de 

argumentação através de uma atividade estruturada é útil para o desenvolvimento de 

diferentes modos de se posicionar no mundo (tomar decisões, entrar em acordos, avaliar 

diferentes posições sociais) compreendendo que as trajetórias pessoais de 

desenvolvimento são “incontroláveis”, e por outro lado, que mesmo uma sala de aula 

organizada em função de uma atividade estruturada, o debate, gera um ambiente 

discursivo que permite circulação de vozes sociais, para além do debate formalizado, a 

aula, e a aprendizagem, acontece para além do momento do debate, sendo todo o 

contexto determinante para o aprendizado (dos conteúdos da disciplina e da 

argumentação).  

Outra crítica de Matusov é do uso “teatralizado” da argumentação em atividades 

“regradas” (com regras que não as do mundo discursivo “real”), essa atividade 

“teatralizada” serve a propósitos não pensados pelo pensador. Ao defender um ponto de 

vista que não é o seu (acontece na DIP e não em outros contextos) o aluno precisa fazer 

o esforço cognitivo de se deslocar do seu centro de opiniões e considerar de forma 

responsável a opinião contrária como possibilidade, sendo essa consideração aspecto 

bastante visível na fala dos estudantes fora do contexto da DIP. Mesmo sem precisar 



96 

 

“falar a voz do outro”, os alunos, de forma espontânea, assumem essas diferentes vozes, 

do mesmo modo que eram “obrigados” a assumir nos debates. 

Com isto se quer dizer que: a atividade argumentativa estrutura não atrapalha a 

trajetória de desenvolvimento limitando o “ambiente” de aprendizagem dos alunos, pelo 

contrário, a DIP (e o Debate Crítico) se mostra como alternativa de construir uma 

atividade pedagógica que atinja o mesmo objetivo defendido por Matusov em sua 

crítica: constituir um ambiente de aprendizagem onde se argumente para aprender e se 

aprenda argumentando. E mais, os ganhos maiores dessa atividade (foco na divergência, 

colocar ideias em oposição, uso de polêmicas deflagradoras da discussão) são vistos 

para além da atividade estruturada, ou seja, o uso de atividades em sala de aula não 

prejudicam, mas auxiliam no desenvolvimento da sofisticação de modos de 

funcionamento cognitivo-discursivos, e esse é o caso da DIP. Com isto pode-se afirmar 

que há persistência e sofisticação de competências argumentativas do contexto da DIP 

para contextos menos formalizados. 

 Conclui-se com este estudo que as características ensinadas em sala de aula 

tendem a ganhar outros contornos e usos quando passam para contextos mais afastados 

do escolar. Algumas, com era de se esperar, nem observadas foram, no entanto, a 

justificativa, o uso de fundamentação para opinião, consideração de posições contrárias 

na construção de argumentos, uso do conectores argumentativos coerentes com os 

enunciados propostos e mais, a argumentação como ponto central na construção de uma 

identidade pessoal (o que não é ensinado em sala, porém, é um dado importante para 

compreender o papel do ensino da argumentação em sala de aula). 

 De maneira bastante sólida é possível dizer que a estrutura dos argumentos é 

preservada em diferentes contextos de uso. Outra observação é de que a argumentação 

em sala de aula tem como propósito trabalhar os conteúdos curriculares, já em contextos 
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informais a argumentação parece ser o regulador de uma posição socialmente legítima, 

em alguma medida é uma forma de demarcar uma identidade social e uma posição no 

mundo. 

 A DIP, enquanto disciplina que propõe instaurar um modo de ensinar e aprender 

argumentando, se mostra como um bom modelo para desenvolvimento de competências 

argumentativas. A adaptação do Debate Crítico (modelo dos torneios) para DIP tem três 

focos intencionais: o epistêmico, o discursivo e o psicológico. No nível epistêmico é 

construir uma atividade de aprendizagem contínua para os alunos e colaborativa, no 

nível discursivo construir um ambiente explicitamente argumentativo e por último, 

instaurar um ambiente de desenvolvimento cognitivo (nível psicológico) exaltando o 

caráter metacognitivos da argumentação (Leitão, 2008a).  

 Com este estudo além de contribuir para a discussão das relações entre discurso 

e cognição focando no desenvolvimento de como se modificam, ao longo do tempo e a 

depender da situação de produção, competências aprendidas em sala de aula. Dando 

ênfase nos aspectos discursivos pode-se observar o desenvolvimento de competências 

reflexivas (cognitivas). Além disto, a validade da adaptação do modelo do Debate 

Crítico para sala de aula como estratégia que fomenta o desenvolvimento da 

aprendizagem para além da sala de aula. 

 Fica ainda a reflexão de que a pesquisa sugere mais atenção para aspectos 

discursivos não explícitos das atividades de sala de aula, e fica aberta a possibilidade de 

investigação sobre “ambientes discursivos” instaurados por diferentes atividades em 

sala de aula e sua influência no curso do desenvolvimento cognitivo-discursivo dos 

estudantes. A possibilidade de ter mais estudantes com outros níveis de comparação é 

outra possibilidade que surge deste estudo: observar o desenvolvimento da 

argumentação no ensino superior em alunos de diferentes cursos, tentando entender o 
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papel da dinâmica de sala de aula na forma de construir conhecimento e se posicionar 

no mundo. 
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