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E m um comentário de volta às
aulas, publicado recentemente
no The New York Times, Gerald
Graff, um conhecido docen-

te da Universidade de Chicago, nos
Estados Unidos, ofereceu algumas re-
comendações aos estudantes univer-
sitários americanos. "Reconheçam
que saber muitas coisas não será uma
grande vantagem, a menos que vocês
possam fazer algo com o que sabem,
transformando isso em um argumen-
to", escreveu. Realmente, pesquisado-
res dizem que a habilidade para argu-
mentar está sendo reconhecida como
vital para o sucesso na universidade e
no trabalho.

O fato dos estudantes precisarem
aprender a discutir é uma surpresa pa-
ra pais de crianças de personalidade
forte. Mais do que nunca, administra-
dores e líderes de tecnologia educacio-
nal necessitam de informações confiá-
veis e recursos para orientar o processo
de tomada de decisão de tecnologia.
Mas, segundo os especialistas, argu-
mentos lógicos diferem do tipo de ar-
gumentos emocionais vivenciados na
família, e a maioria dos estudantes
possui apenas um conhecimento fra-
co de como reconhecer, construir e en-
tendê-los.

Alguns poucos estudos - ape-
nas 13, desde 2002, financiados pelo

Instituto de Ciências da Educação do
Departamento Americano de Educação
- estão começando a oferecer algumas
pistas sobre a forma como as compe-
tências de discussão dos alunos podem
ser melhoradas no tipo correto de ins-
tituição de ensino. "A boa notícia é que
um pouco de instrução parece ajudar",
afirma Anne Britt, uma professora as-
sociada de psicologia da Universidade
do Norte de Illinois, em DeKalb. "Não
é que o problema seja tão ruim que
exija medidas drásticas", completa.

Enquanto educadores defendem as
virtudes da argumentação eficiente,
pelo menos desde o tempo de Sócrates,
as escolas normalmente não gastam



muito tempo ensinando os alunos a
fazerem um caso fundamentado a fa-
vor ou contra uma determinada po-
sição. Estudiosos dizem que relativa-
mente poucos estudos, mesmo hoje em
dia, exploram as formas de melhorar
as habilidades dos alunos nesta área,
concentrando-se, em vez disso, no de-
senvolvimento de capacidades para re-
solver problemas ou melhorar o conhe-
cimento do assunto discutido em sala
de aula.

Ninguém da comunidade acadêmi-
ca sugere, no entanto, que os estudan-
tes americanos não precisem de ajuda
extra para criar um bom argumento.
Na mais recente Avaliação Nacional
do Progresso Educacional em redação,
em 2007, apenas 26% dos alunos do 3°
ano do ensino médio foram considera-
dos "excelentes" ou "habilidosos" na
escrita persuasiva, o que pode ou não
implicar em construir um argumento.
Outros 34% foram classificados como
"suficientes" e 27% geraram desempe-
nhos "irregulares". Os restantes foram
classificados como "insuficientes" ou
"insatisfatórios".

O VIÉS DO MEU LADO
A professora de psicologia Anne, em
seus próprios estudos com alunos do
ensino médio e universitários, desco-
briu que eles eram capazes de identifi-
car as principais reivindicações e mo-
tivos em um argumento apenas 30%
das vezes. Em 16% dos erros, os alunos
identificaram equivocadamente a rei-
vindicação contrária como o principal
argumento.

Os alunos se complicam ainda mais
quando se trata de identificar a pers-
pectiva "do outro lado" e organizar as
provas para enfraquecer o argumen-
to contrário, de acordo com Deanna
Kuhn, professora de psicologia e educa-
ção na Escola Superior de Professores da
Universidade de Columbia. A educado-
ra estudou o desenvolvimento das com-
petências de argumentação das crian-
ças desde a década de 1980 e, segundo
ela, freqüentemente, os alunos apresen-
tam o que os pesquisadores chamam de
"viés do meu lado" em seus argumen-
tos. "O que eles tendem a fazer é dar to-
das as razões que fundamentam o seu

lado e absolutamente ignorar a alter-
nativa", explica Deanna. "Eles dizem o
que têm a dizer, depois repetem e espe-
ram que o outro vá embora".

Algumas pesquisas também suge-
rem que a maioria dos alunos não melho-
ra muito sua argumentação à medida que
amadurece, conforme escreveu Deanna.

Outro obstáculo para melhorar tais
habilidades, segundo Deanna, em seu
livro Educação para pensar, de 2005, é
que os estudantes não estão necessa-
riamente dispostos a ver o valor da ar-
gumentação, especialmente quando
eles chegam à adolescência. Ela afirma
que os jovens costumam dizer: "Não
adianta porque você não vai chegar a
lugar nenhum" ou "Todo mundo tem
o direito de pensar o que quer". Diante
de um dilema prático, os estudantes
também tendem a favorecer soluções
que incorporem ambos os lados.

"As crianças precisam aprender
que o argumento é mais do que algo
a ser evitado", escreveu a professora
de psicologia e educação em um arti-
go publicado no ano passado. "Esse en-
tendimento não é intuitivo".

DEBATE FINAL
Para fortalecer as habilidades dos
alunos em construir um argumen-
to, Deanna e seus colegas da Escola
Superior de Professores desenvol-
veram um curso, com a filosofia de
argumentador único, que está sen-
do ensinado e estudado na Escola
Secundária de Columbia, em uma
instituição de ensino pública per-
to do campus da universidade em
Nova York.

Como parte do curso, os alunos
participam em duplas de diálogos ele-
trônicos, utilizando um software de
mensagens instantâneas com outros
colegas sobre questões como se uma
criança mal comportada deve ser ex-
pulsa da escola ou se a política de fi-
lho único na China é uma boa idéia.
Eles também analisam e mapeiam as
versões impressas dos diálogos, traba-
lham juntos para se preparar para o
debate final com toda a turma e ainda
escrevem um documento final de po-
sicionamento. Os professores oferecem
pouca instrução direta sobre como ar-
gumentar de forma eficaz, servindo
principalmente como treinadores ou
mentores para os alunos.

Estudos demonstraram que, em
comparação com seus colegas de uma
turma que aprende pela filosofia tra-
dicional na mesma escola, alunos do
programa na 6a série tornam-se mui-
to melhores em discursos argumenta-
tivos ao longo do ano. Eles desafiam os
adversários a apoiar as suas reivindica-
ções e constróem contra-argumentos
contra eles. No final da 7a série, conta
Deanna, quando os estudantes estão
na turma experimental há dois anos,
eles começam a produzir melhores ar-
gumentos por escrito sobre temas fi-
nais que nenhum grupo tenha estuda-
do antes.

Trabalhando com alunos do ensi-
no médio, Richard Anderson, um psi-
cólogo da Universidade de Illinois em
Urbana-Champaign, descobriu que
conduzir os alunos em discussões em
sala de aula - sobre dilemas morais,
práticos ou sociais - pode promover
melhores habilidades de argumenta-
ção. Em um destes dilemas, os alu-
nos leem sobre "Kelley," que entra em
um concurso de pintura em sua esco-
la. Assim que a chuva começa a cair,
Kelley percebe que a melhor artista da
escola deixou sua pintura no pátio. A
questão para os alunos discutirem é:
Deveria ela contar para a menina?

O programa do professor Richard,
conhecido como "raciocínio colabora-
tivo," agora está sendo testado em um
estudo financiado pelo Instituto de
Ciências da Educação envolvendo 36
salas de aula, em Illinois. Mas estudos
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de menor escala desta abordagem, que
foram realizados até agora em escolas
rurais e urbanas na China e na Coréia
do Sul, bem como em Illinois, apon-
tam para resultados promissores.

Por exemplo, após um mês de dis-
cussões em pequenos grupos, duas ve-
zes por semana, alunos falantes de
espanhol em uma escola urbana des-
favorecida de Illinois escreveram re-
dações mais longas e que incorporam
mais contra-argumentos, evidências,
razões e um vocabulário mais variado
em relação aos escritos por alunos fa-
lantes de espanhol de outras salas de
aula - e com mínima orientação dos
professores. Eles também tiveram um
maior progresso na melhora da com-
preensão oral e de leitura, de acordo
com esse estudo.

Segundo Richard, as crianças têm
poucas oportunidades preciosas pa-
ra mostrar o que elas podem fazer.
"Recebemos uma especialmente boa
resposta das crianças para as quais as

oportunidades em um dia normal de
escola são limitadas. Se você vai a uma
escola privada de elite, há mais opor-
tunidades para pensar". E ele comple-
ta: "Os treinadores podem preparar os
jogadores, e eles podem fazer um ba-
lanço depois do jogo, mas os jogadores
têm que jogar o jogo".

Como muitos de seus alunos ti-
nham dificuldades de aprendizagem
e liam abaixo do nível de suas séries,
Theresa Scott, professora-chefe e ins-
trutora da Escola de Benchmark - uma
instituição de ensino independente
que oferece de 1a a 8a série em Media,
distrito da Pensilvânia -, inventou jo-
gos para ensiná-los habilidades de ar-
gumentação durante reuniões pela
manhã. "Agora, eles conduzem e ava-
liam suas próprias discussões". Para a
educadora, que está iniciando seu ter-
ceiro ano utilizando esta abordagem,
eventualmente, as crianças poderiam
até mesmo gerar suas próprias ques-
tões para serem discutidas.

Elizabeth Albro, comissária adjun-
ta da divisão de ensino e aprendizagem
do Centro Nacional para Pesquisa da
Educação do Instituto de Ciências da
Educação, diz que outros estudos, sen-
do financiados pela agência federal de
pesquisa, estão explorando o desenvol-
vimento das habilidades de argumen-
tação dos estudantes em matemática,
ciência e tecnologia educacional.

"Mais pessoas estão se informando
a partir da internet, e você tem que ser
capaz de avaliar estas informações, es-
pecialmente quando elas se referem ao
meio ambiente, à medicina ou a temas
científicos", acrescenta Anne. "Se vo-
cê não consegue entender a importân-
cia das experiências e do papel da teoria,
então tudo é a mesma coisa para você. É
igualmente verossímel e convincente". G
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