
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO DEBATE PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CRÍTICOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE CAXIAS DO SULINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ROGGER TONOLIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANA PAULA DA SILVA, VALQUÍRIA DE LIMA TAVARESORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1 
 

A IMPORTÂNCIA DO DEBATE PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PENSAMENTO CRÍTICO 

 

1. RESUMO 

Argumentar e racionalizar sobre assuntos que exigem uma visão crítica é algo muito 
subjetivo, pois podem ser contestado pelo relativismo, empirismo e por inúmeros 
fatores que podem ser citados como: sociais, culturais, psicológicos, entre outros. O 
conhecimento superficial e sem fontes confiáveis torna-se um elemento que 
influencia muito a vida dos indivíduos. Por este motivo os debates organizados de 
uma forma lógica e estruturados servem de auxílio para aumento de conhecimento e 
análise crítica de maneira mais sólida, e desta maneira, evitar o uso apenas do 
conhecimento baseado no senso comum. Assim, o estudo configura-se como uma 
pesquisa de caráter questionador, buscando a formação de uma análise crítica que 
minimize as contradições. Diante do exposto o presente trabalho pretende estudar a 
influência dos debates modelos para estimular a visão crítica dos indivíduos. 

Palavras-chave : pensamento crítico; debates; visão crítica; conhecimento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente a humanidade esta pressionada á realizar escolhas mais 

rapidamente e a quantidade de questionamentos acumula-se. Por isso o 

conhecimento superficial baseado em dados e informações destorcidos  conduzem o 

ser humano a fazer escolhas  muitas vezes sem apresentar o conhecimento correto 

do assunto e também as consequências das mesmas, pois não se tem uma visão 

ampla do assunto.  

 No decorrer da existência a humanidade apresenta novos paradigmas e 

também rompe com os antigos. Os paradigmas são postos á cada momento  

necessita-se de opiniões e  informações para que possa-se analisar e ter um ponto 

de vista formado á luz do conhecimento, o qual pode ser entendido como o de uma 

busca interminável. 

Analisando-se o contexto atual pode-se afirmar que há uma constante procura 

para melhorar a forma de busca de respostas e delinear um modelo para que não 

sejam feitas á partir do senso comum, o projeto com os debates é uma excelente 

ferramenta para o conhecimento e formação de uma visão mais crítica. 

Avaliando a visão crítica e de opinião seja do meio acadêmico ou fora dele, é de 

vital importância que o conhecimento seja passado e assimilado da forma mais 

verdadeira e explicativa possível, a fim de tornar cidadãos mais atuantes e críticos. 
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Os debates dentro de um modelo já estruturado estão trazendo muitos frutos 

positivos, lotando auditórios e levando a pesquisadores, estudantes, etc., a 

escreverem artigos baseados em novas idéias aprendidas e também em mudanças 

de pensamento, aceitando argumentos apresentados dos quais não se tinha 

conhecimento.  

Estes debates já são utilizados em lugares como a Universidade de Purdue 

(Indiana, EUA), Universidade de Oxford (Oxford, Inglaterra) Cambridge (Inglaterra) 

entre muitas outras que seguem uma linha democrática a fim de tornar os debates 

práticos e interessantes, deixando para trás qualquer tipo de discriminação e pré-

conceito. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Estudar a influência dos debates modelos para estimular a visão crítica dos 

indivíduos. 

 

Objetivos Específicos: 

• Analisar os tipos de debates modelos utilizados para estimular a visão 

crítica dos indivíduos; 

• Elencar quais os assuntos mais evidenciados nos debates; 

• Sugerir temas e ações que otimizem a efetividade dos debates para 

estimular o pensamento crítico. 

 

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto será baseado na pesquisa bibliográfica sobre o  

estabelecimento de debates para o estímulo do pensamento crítico. Assim, destaca-

se que a pesquisa é um processo sistemático de aquisição de conhecimento. (GIL 

2002). E para Marconi e Lakatos (2008, p. 157) a pesquisa “é um procedimento 

formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e 

se constitui no caminho para conhecer a realidade ou descobrir verdades parciais”. 

 Assim sendo, o embasamento teórico da literatura sobre determinado assunto 

do ponto de vista dos procedimentos técnicos pode ser realizado através de material 
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bibliográfico e/ou documental. (FACHIN, 2005; GIL, 2002, MARCONI E LAKATOS, 

2010). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O planejamento da pesquisa dar-se-á em duas etapas, sendo que a primeira 

etapa será voltada para a coleta de informações e, a segunda etapa será voltada 

para a análise e interpretação dos dados e geração de artigos científicos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O estudo pretende ajudar a explorar o senso crítico afim de que renda frutos para 

ser utilizado para uma racionalidade completa e não fragmentada como no 

conhecimento líquido, que os resultados obtidos por parte do estudo sirvam para 

que as escolhas e a forma de aceitação do conhecimento se torne uma fonte de 

aprimoramento dos valores éticos e morais, a fim de ser utilizado em todas as áreas. 

Espera-se que desperte a curiosidade e reforce a prática da análise proposta 

pelo projeto com o esperado resultado de que vários conceitos possam ser 

colocados á prova para informar os cidadãos por meio do estudo como estão sendo 

levadas as informações por parte de órgãos governamentais, científicos, religiosos 

etc., para serem analisadas conforme os estudos apresentados e argumentados. 
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