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RESUMO:

O desenvolvimento de seres críticos e pensantes é defendido como objetivo da educação nos

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no entanto para que tal tipo de pensamento ocorra é

necessário rever a formação de professores que é de extrema importância para o aprimoramento

na atuação dos futuros docentes, que devem desenvolver visões mais amplas acerca da divulgação

científica e da formação de alunos cientificamente letrados, capazes de reverter o quadro da

educação bancária. Para tal, defendemos que os professores devem utilizar metodologias que

permitam que os alunos desenvolvam capacidades do pensamento crítico da Taxonomia de Ennis.

Para que esse desenvolvimento ocorra é necessário que os professores em formação também

aprendam como desenvolver tais capacidades. Buscando identificar se as metodologias utilizadas

atualmente no curso de formação de professores possibilitam o desenvolvimento das capacidades

do pensamento crítico, realizou-se uma pesquisa com alguns alunos a fim de identificar quais

capacidades eles exibiam.

ABSTRACT:

The development of critical and thinking beings is defended as a goal of education in the National

Curriculum Parameters (PCN), however for such kind of thinking occurs is necessary to revise the

teacher training is of utmost importance to improve the performance of future teachers which
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should develop broader views about science communication and training of scientifically literate

students, able to reverse the situation of banking education. To this end, we argue that teachers

should use methodologies that allow students to develop skills of critical thinking of Ennis

Taxonomy. For this development to occur it is necessary that the student teachers also learn how

to develop such capabilities. Seeking to identify the methodologies currently used in teacher

training course enable the development of skills of critical thinking, research was conducted with

some students in order to identify which skills they exhibited.

INTRODUÇÃO:

Um modelo de ensino ainda muito abordado é o denominado por Paulo Freire (2005) de educação

bancária, em que o conhecimento é apresentado de maneira narrativa, buscando apenas a

reprodução mecânica sem entendimento ou aplicação daquilo que está sendo estudado. Tal

perspectiva é conhecida também como modelo tradicional de ensino, que segundo Pérez (2000, p.

4) é um modelo “bastante enciclopédico e com um caráter cumulativo”, desta maneira, na

educação bancária, o conhecimento dos alunos é podado, de modo que não é possível estabelecer

relações entre o conhecimento “aprendido” e o seu cotidiano, relações estas que dariam sentido a

sua aprendizagem (FREIRE, 1979). No contexto da formação dos professores de ciências, a

tendência tecnicista do ensino presente entre os anos de 1960 e início de 1980 reforçou esse

problema quando provocou a fragmentação dos cursos dando prioridade as disciplinas que

trabalham a teoria dos temas específicos, em detrimento das que abordam a prática pedagógica,

distanciando professores em formação da realidade escolar e social. (VIANNA, 2004)

O papel do professor de ciências foi abreviado ao desenvolvimento de atividades programadas e

controladas, as quais tinham mero objetivo de memorização das informações científicas, por parte

dos estudantes. Os currículos dos cursos de licenciaturas começaram a ser modificados por volta

de 1980, com o objetivo de transformar essa prática, ressaltando as discussões sobre a formação

de professores, que deveriam passar a incorporar a relação teoria-prática, tanto na formação de

professores como na atuação dos mesmos. Porém, percebe-se que essa relação ainda é uma

dificuldade para muitos professores na atualidade, porque falta um delineamento de um perfil

curricular desejável para essa formação. (NASCIMENTO, FERNANDES e MENDONÇA, 2010)

Chamamos a atenção para a formação inicial de professores, que deve desenvolver nos futuros

profissionais da educação básica visões mais amplas acerca da divulgação científica e da formação

de alunos cientificamente letrados, capazes de reverter o quadro da educação bancária. No início

da década de 1990 Arroyo (1992) já observava que tal formação deve propiciar a busca por

temáticas e metodologias mais atraentes que possibilitassem o desenvolvimento de seres críticos e
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pensantes.

O desenvolvimento de seres críticos e pensantes é defendido como objetivo da educação nos

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), quando se ressalta que o professor deve “desenvolver as

capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de comunicação, bem como o espírito crítico e

criativo dos alunos” (BRASIL, 2000, p.42). Isso inclui favorecer que o aluno seja “(...) um leitor

crítico e atento das notícias científicas divulgadas de diferentes formas: vídeos, programas de

televisão, sites da Internet ou notícias de jornais” (BRASIL, 2000, p.27). O que nos mostra a

necessidade de que a formação inicial dos docentes ocorra por meio de metodologias que

preparem os licenciandos para promover essas habilidades nos alunos, assim como desenvolver

em si próprios.

A partir da década de 1930, tem sido abordada em referencias portugueses, (Vieira et. Al 2014;

Tenreiro-vieira 2004; Vieira e Tenreiro-Vieira 2015), a necessidade de promover o pensamento

crítico dos alunos, o qual é considerado como intrínseco ao próprio conceito de Ciência (VIEIRA,

2003). Assim, a substituição da educação bancária por abordagens que possam promover o

pensamento crítico pode contribuir para formação de seres mais reflexivos.

Atualmente existem diversas definições relacionadas ao pensamento crítico na literatura, dentre as

quais se destacam a de Ennis (1985); para esse autor, o pensamento crítico surge geralmente em

atividades que requerem reflexão e ação, e é definido como: “(...) uma forma de pensamento

racional, reflexivo, focado no que decidir em que acreditar ou o que fazer” (Ennis, 1985, p. 46). Ou

seja, é um pensamento exercitado por meio de uma reflexão para uma ação, que ocorre dentro de

um contexto que requer a solução de um problema que muitas vezes promove a interação entre

pessoas. (Tenreiro-Vieira e Vieira, 2000)

Tendo em vista que o desenvolvimento do pensamento crítico é de fundamental importância para o

ensino e aprendizagem, e levando-se em consideração que é aprendendo que se ensina,

consideramos necessário que os professores em formação sejam capazes de desenvolvê-lo e

utilizá-lo, para que assim possam propiciar o desenvolvimento do pensamento crítico nos seus

futuros alunos, pois assim como é exposto por Vieira e Vieira (2005, p. 92) “[...] um importante

ingrediente do sucesso no ensino do pensamento crítico é o professor ter as suas capacidades de

pensamento crítico desenvolvidas”.

Por isso, visando caracterizar o pensamento crítico de alunos do curso de Química Licenciatura da

Universidade Federal de Sergipe, procurou-se classificar as respostas apresentadas pelos alunos

investigados na pesquisa de acordo com Taxonomias do Pensamento Crítico de Ennis nas seguintes

categorias: a) Clarificação elementar, b) Suporte básico, c) Inferência, d) Clarificação elaborada, e)

Estratégias e táticas. (ENNIS, 1985)
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A estratégia empregada para se obter dados sobre o pensamento crítico do grupo investigado foi a

leitura de uma notícia cientifica, e a partir desta buscou-se verificar por meio de um questionário

se tal notícia possibilita a identificação de todas ou algumas capacidades do pensamento crítico,

que são propostas por Ennis (1985).

METODOLOGIA:

Buscando abordar uma proposta que fosse defendida pelo PCN (BRASIL, 2000), extraímos uma

notícia científica da revista “Notícias de la ciência” (Fonte: noticiasdelaciencia.com

/not/19762/una-nueva-tecnica-mejora-y-abarata-la-deteccion-delglu-ten-en-alimentos/) e a partir

das informações presentes, elaboramos um questionário contendo oito questões, em que cada

questão se remete a uma capacidade do pensamento crítico (Quadro 1), conforme definido pela

Taxonomia de Ennis (1985).

Cada capacidade pode ser descrita da seguinte maneira: a) Clarificação elementar – capacidade de

analisar argumentos, (procurar semelhanças e diferenças), fazer e responder questões e desafios

(identificar a questão principal, definir termos, etc.); b) Suporte básico – avaliar a credibilidade de

uma fonte (ter conhecimento de mundo); c) Inferência – fazer e avaliar deduções e induções,

atribuir juízo de valor, investigar (procurar evidências e conclusões); d) Clarificação elaborada –

avaliar definições, saber utilizar expressões equivalentes, formular respostas apropriadas

(esclarecer); e) Estratégias e táticas – Decidir sobre uma ação (definir o problema, avaliar,

formular soluções possíveis e alternativas).

Quadro 1: Questões apresentadas para os participantes e as capacidades relacionadas a cada uma.

Questões Capacidades de Pensamento Crítico da
Taxonomia de Ennis

1. Defina glúten e proteína Clarificação elementar
1. Qual a questão principal envolvida na

notícia? Clarificação elementar

1. Você considera essa notícia confiável?
Quais os critérios você utiliza para em
prol do seu argumento?

Suporte básico

1. Formule hipótese (s) sobre a
necessidade de se realizar pesquisas
como a mostrada na notícia.

Inferência

1. Escreva evidências implícitas e
explícitas que indique a não utilização
da nova tecnologia de detecção de
glúten nos alimentos.

Inferência

1. Escreva uma expressão equivalente a:
ácidos nucleicos. Classificação elaborada

1. Relate o significado que em química é
habitualmente atribuído ao termo Classificação elaborada
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”peptídeo”.
1. Alguém próximo a você apresenta os

seguintes sintomas: diarreia frequente,
de 3 a 4 vezes ao dia, com grande
volume de fezes; vômito persistente;
irritabilidade; perda do apetite;
emagrecimento sem causa aparente, e
você desconfia que possa ser
intolerância ao glúten?
Dentro dessa situação:

1. Defina o problema causador dos
sintomas.

2. Selecione possíveis soluções para
o problema.

3. Formule soluções alternativas.

Estratégias e táticas

Em virtude de a pesquisa ter sido realizada no período de férias dos alunos (20 de maio a 4 de

julho), eles foram escolhidos por afinidade e por terem participado de atividades anteriores

juntamente com os pesquisadores, por conta disso, possuíamos seus contatos de e-mail. Sendo

assim, foi enviado o primeiro e-mail para dez alunos convidando-os para participar da pesquisa,

após a confirmação de todos, foi enviado um segundo e-mail com a atividade proposta. Foi

designado o período de 6 a 20 de junho para que os alunos enviassem suas respostas. Os dez

alunos que se propuseram a participar da pesquisa estavam devidamente matriculados em

diferentes períodos do curso de Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, campus

Professor Alberto Carvalho no segundo semestre letivo de 2015.

Após o período estipulado, apenas sete alunos dos dez que se propuseram a participar da pesquisa

enviaram as respostas referentes ao questionário ao pesquisador. Observou-se nas respostas se

cada um dos participantes dispunha das capacidades pré-estabelecidas na taxionomia. Assim,

inferimos sobre a habilidade de pensamento crítico dos professores em formação e quais as

capacidades desse tipo de pensamento que foram mais manifestadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos dez alunos que se disseram interessados em participar da pesquisa, sete enviaram suas

respostas via e-mail no período que foi estipulado por nós, tais alunos estavam cursando entre o

quarto e o oitavo período do curso de Química Licenciatura da UFS.

Com base na Taxonomia de Ennis (1985) e na conceituação apresentada por ele para cada

categoria, como já foi mencionado anteriormente, buscou-se classificar as respostas dos alunos

como satisfatória ou pouco satisfatória de acordo com cada capacidade que era demonstrada a

partir da questão. De acordo com a análise das respostas foi possível construir a Tabela 1, que
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relaciona as questões com a quantidade de respostas que foram satisfatórias ou pouco

satisfatórias.

Tabela 1: Classificação das respostas dos alunos para cada questão.

Questão Capacidades de Pensamento Crítico da
Taxonomia de Ennis

Quantidade

Satisfatória
1 Clarificação elementar 6
2 5
3 Suporte básico 2
4 Inferência 7
5 3
6 Classificação elaborada 6

7 4
8 Estratégias e táticas 5

É possível notar que das capacidades apresentadas as que mais apresentam respostas com caráter

satisfatório são as que se referem a clarificação elementar e elaborada, que estão relacionadas a

saber identificar a questão principal em uma pergunta e saber elaborar uma reposta apropriada

para a questão, respectivamente. Ressaltamos como exemplo a resposta do aluno 5, que para a

primeira questão da pesquisa, em que era solicitado que os alunos definissem glúten e proteína,

informou: “Glúten: É uma proteína composta pela mistura das proteínas gliadina eglutenina, que

se encontram naturalmente na semente de muitos cereais, como trigo, cevada, centeio e

aveia.Proteína: São macromoléculas compostas de uma ou mais cadeias polipeptídicas, cada uma

possuindo uma sequência de aminoácidos e peso molecular característicos; ” (Aluno 5). Nota-se

que na resposta, o aluno define bem o que é glúten e proteína, demonstrando que foi capaz de

identificar qual o foco principal da questão, dando a esta uma resposta satisfatória. Por outro lado,

o aluno 6, por exemplo, apresentou uma resposta considerada pouco satisfatória a essa pergunta,

não sendo capaz de identificar a questão principal a ser respondida: “São encontradas em

sementes e cereais e que pode causar intolerância em algumas pessoas” (Aluno 6).

Das questões construídas a que mais apresentou caráter pouco satisfatório foi a questão 3, que
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carecia da capacidade do pensamento crítico denominada suporte básico, que requeria avaliar a

credibilidade de uma fonte, pois buscava que o aluno fosse capaz de identificar no texto

características que atribuíssem confiabilidade e veracidade às informações; no entanto, apenas

dois licenciandos demonstraram tal capacidade, apresentando respostas com caráter satisfatório,

tais como: “as fontes utilizadas são de organizações internacionais e universidades renomadas.”

(Aluno 4); “O texto possui uma fonte no final e aparentemente o site parece ser confiável”. (Aluno

7). Os demais apresentaram respostas que não eram condizentes com o objetivo da questão,

dentre elas podemos citar as dos alunos 1 e 6, respectivamente: “Sim, pois com os avanços

tecnológicos isso é possível” e “Sim, como existem vários tipos de doenças, a intolerância é uma

deficiência do organismo”.

Inferência é uma capacidade que pode ser analisada a partir das respostas das questões 4 e 5. A

questão 4 ressaltava a necessidade de construção de uma hipótese; ou seja, de se fazer induções

e deduções. Quanto a essa questão podemos usar a fala do aluno 7 para exemplificar uma ideia

satisfatória como resposta: “Como se trata de uma pesquisa que acaba beneficiando uma

quantidade de indivíduos que possivelmente sofre da doença celíaca, é importante análises

criteriosas na quantidade de glúten de determinados cereais”.

Estratégias e táticas é a capacitada que se espera que seja apresentada a partir da resposta da

questão 8. Para a resposta, esperava-se que o aluno conseguisse definir o problema, formulasse

soluções possíveis e alternativas, atitudes que precisamos conceber diariamente em diversas

situações. Dois dos sete alunos responderam à questão de forma pouco satisfatória, ressaltando

que não sabiam responder. Os demais apresentaram respostas de maneira satisfatória, em que

apresentavam possíveis soluções para o problema, dentre elas podemos destacar: “...fabricarem

alimentos com zero glúten ou algum tipo de medicamento (aluno 1); Não ingerir alimentos que

contenha glúten, procurar locais que comercializem produtos que não contém glúten (Aluno 2);

Tentar acostumar o corpo com pequenas quantidades de glúten (Aluno 3); Iria em busca de auxílio

médico que mostrasse a melhor solução para resolver este problema (Aluno 4) ”.

É importante ressaltar que apenas dois dos alunos (4 e 7) que participaram da pesquisa

apresentaram todas as capacidades do pensamento crítico requeridas no questionário. Um dos

alunos (aluno 6), concebeu apenas a capacidade inferência de forma satisfatória, na questão 4, ou

seja, o graduando apresentou um baixo rendimento no que se refere a apresentação das

capacidades do pensamento crítico na atividade que foi realizada. (Tabela 2):

Tabela 2: Capacidades do pensamento crítico apresentadas pelos alunos em cada questão.

Questão
Capacidades de
Pensamento Crítico da Alunos que apresentaram

respostas satisfatórias
Alunos que apresentaram
respostas pouco

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/um_exemplo_de_atividade_para_avaliacao_de_capacidades_do_pensamen.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.7-10,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Taxonomia de Ennis satisfatória

1 Clarificação elementar 1, 2, 3, 4, 5 e 7 6
2 1, 3, 4, 5 e 7 2 e 6
3 Suporte básico 4 e 7 1, 2, 3, 5, e 6
4 Inferência 12, 3, 4, 5 6 e 7 -
5 3, 4 e 7 1, 2, 5 e 6
6 Classificação elaborada 1, 2, 3, 4, 5 e 7 6
7 3, 4, 5 e 7 1, 2 e 6
8 Estratégias e táticas 1, 2, 3, 4 e 7 5 e 6

Vale ressaltar que esse é apenas o início das atividades que visam identificar e/ou promover o

pensamento crítico em alunos, sendo que no presente trabalho apresentamos uma breve pesquisa,

considerando um pequeno grupo de alunos do curso de química licenciatura. Apesar de somente

dois terem apresentado 100% de respostas que representam capacidade satisfatória de

pensamento crítico, as questões elaboradas mostraram-se adequadas para verificação do

pensamento crítico dos alunos consultados.

A pesquisa nos mostra que a taxonomia de Ennis permite facilitar a criação de atividades que

podem desenvolver e/ou identificar o pensamento crítico dos alunos. Por ter sido uma pesquisa

pequena e com pouca interação com os alunos, ainda não podemos apresentar grandes conclusões

a respeito da influência da formação de professores para o desenvolvimento do pensamento

crítico. Para chegar a tias conclusões seria necessário um trabalho mais elaborado com encontros

presenciais, recheados por conversas e desenvolvimento de atividades mais completas. Porém,

faz-se desse tipo de atividade uma nova abordagem que pode ser desenvolvida e utilizada pelos

futuros professores, seja para benefício próprio ou dos seus futuros alunos.

CONCLUSÃO:

Com o desenvolvimento da atividade apresentada foi possível identificar que alguns dos alunos que

participaram da pesquisa fizeram o uso de certas capacidades do pensamento crítico para

responder às questões. Foi possível identificar a partir da leitura do texto e da resolução das
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perguntas que entre as capacidades do pensamento crítico elencadas pela Taxonomia de Ennis

(1985), as que foram apresentadas em nível mais satisfatório foram as relacionadas à clarificação

(elementar e elaborada) e inferência, que diz respeito a criação de hipóteses. A que apresentou

caráter menos satisfatório foi a capacidade denominada suporte básico, essa capacidade está

relacionada a avaliar a credibilidade de uma fonte. Sem tal capacidade o aluno não é capaz de

reconhecer se uma notícia/informação é confiável, podendo apropriar-se de informações

equivocadas que serão repassadas de maneira errônea.

Foi possível notar também que, em virtude dos resultados apresentados podemos inferir que a

taxonomia de Ennis pode vir a dar suporte na elaboração de atividades na sala de aula que

possibilitem a promoção ou identificação do pensamento crítico dos alunos. E que essa poder ser

usada não somente nos cursos superiores, mas também desde a base.
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