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RESUMO O presente trabalho tem como proposta realizar uma reflexão no que tange a

problemática do pensamento crítico e do pensamento criativo no ensino de ciências. Faremos

inicialmente um levantamento teórico acerca dos termos, demarcando o que vem a ser cada

significado, com o objetivo de clarificar. Em um segundo momento, discutiremos se existem

distinções entre estas formas de pensar no que se refere ao uso destas dentro da sala de aula. Por

fim, faremos uma reflexão no ensino de ciências, buscando entender se o pensamento crítico e

criativo é possível de ser promovido nos alunos, para tal, partimos de uma análise dos documentos

oficias que regem a educação brasileira. Palavras Chaves: Pensamento Crítico, Pensamento

Criativo, Ensino de Ciências. ABSTRACT This paper aims at examining the question regarding the

issue of critical thinking and creative thinking in science education. We will initially a theoretical

survey about the terms, marking what comes to each meaning, in order to clarify. In a second

step, we will discuss whether there are distinctions between these ways of thinking as regards the

use of these in the classroom. Finally, we will make a reflection on the teaching of science, trying

to understand the critical and creative thinking can be promoted in students, to do so, we start

from an analysis of the official documents governing the Brazilian education. Keywords: Critical

Thinking, Creative Thinking, Science Teaching.

INTRODUÇÃO A sala de aula deve ser entendida como um ambiente de intensos diálogos, sendo

o professor o grande responsável por intermediar os debates possibilitando que todos personagens
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da sala possam trocar seus pontos de vistas. Uma questão central apresenta-se sobre esse

processo, como os estudantes podem posicionar-se frente a debates da sala de aula?

Sendo essa participação com base em argumentos alicerçados em conhecimentos científicos?

As respostas para estas questões certamente estão abarcadas na ideia do pensamento crítico e

criativo. Contudo, o que vem a ser o pensamento crítico e criativo?

Talvez ao respondermos a esta última pergunta possamos responder também, de algum modo, as

duas anteriores. Dessa forma, propomos neste trabalho um estudo acerca do que se entende por

pensamento crítico e criativo. Duas visões se destacam no campo teórico sobre o pensamento

crítico e criativo. Para Ennis (1985) o pensamento crítico é uma forma de pensamento racional e

reflexivo focado no que decidir e/ou fazer. Já quanto ao pensamento criativo, Tschimmel (2003)

explica que este relaciona-se a quantidade de ideias geradas (fluência), a flexibilidade,

originalidade e elaboração de ideias. Alguns pesquisadores no âmbito do ensino de ciências

defendem algo mais especifico para a sala de aula. Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) apresentam

abordagens na perspectiva de promoção do pensamento crítico. Os autores apontam que a

promoção desta forma de pensar pode ocorrer no currículo escolar, ou contexto de cada disciplina,

por exemplo, a Química e a Física do ensino médio. Assim posto, esse texto se propõem a

apresentar as definições de pensamento crítico e pensamento criativo, tentando estabelecer uma

reflexão desses termos no âmbito do ensino de Ciências. APONTAMENTOS TEÓRICOS

Pensamento crítico Em nosso mundo atual, o avanço da tecnologia e da globalização vêm

modificando rapidamente o espaço. Os indivíduos na atual conjuntura lidam com um número

significativo de informações. Estas precisam ser entendidas, e o homem posicionar-se frente as

situações, em outras palavras, ser capaz de olhar o mundo, entende-lo e ser crítico o bastante

para ter um pondo de vista, uma solução para os problemas. Mas por que devemos considerar o

pensamento crítico?

Essa indagação é objeto de pesquisa e interesse de estudos de vários órgãos que buscam pensar

em materiais didáticos voltados a esta questão. Nesta perspectiva Tenreiro-Vieira e Vieira (2000),

são enfáticos em defender a preocupação da promoção do pensamento crítico, para estes:

A explicação da importância e necessidade crescentes do ensino do

pensamento crítico reside sobretudo na constatação de que o pensamento

crítico é uma pedra basilar na formação de indivíduos capazes de

enfrentarem e lidarem com a alteração contínua dos cada vez mais

complexos sistemas que caracterizam o mundo atual (TENREIRO-VIEIRA e

VIEIRA, 2000, p. 14) Então é notório e emergente o desenvolvimento do

pensamento crítico nas sociedades, como afirma Tenreiro-Vieira e Vieira

(2000), “as pessoas que não forem treinadas a usarem as suas capacidades
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de pensamento serão os analfabetos do futuro, estando, por isso, em séria

desvantagem, designadamente, para competir no mundo do trabalho”

(TENREIRO-VIEIRA e VIEIRA, 2000, p. 16). No sentido de identificar estas

capacidades e disposições de pensamento crítico, Ennis (1987), organizou a

sua concepção de pensamento crítico em cinco áreas básicas: a clarificação

elementar (focar em uma questão, analisar argumentos e fazer e responder

a questão de forma clara), o suporte básico (Avaliar a credibilidade de uma

fonte e fazer e avaliar observações importantes), a inferência (Fazer avaliar

deduções/induções e juízo de valor-considerações sobre, explicar, formular

hipóteses-critérios, investigar e fazer), a clarificação elaborada (definir e

avaliar definições e estratégias de definições) e as estratégias e táticas

(decidir sobre uma ação e interação com os outros) para implementar o

pensamento crítico. Halpern (1996) define que o pensamento crítico pode

ser pensado como o uso de capacidades cognitivas na perspectiva de obter

resultados desejáveis. Entendendo então o pensamento crítico como uma

busca intencional e racional, estamos contemplando-o como uma habilidade

de resolver um problema que exija tomada de decisão, além disso, esse

mesmo autor comenta que essa forma de pensar está ligada a avaliação,

uma vez que, ao refletir criticamente sobre qual caminho seguir na

resolução de um problema, estamos a avaliar a conjuntura. Outra definição

de destaque é de Paul (1993), este autor esclarece que o pensamento crítico

é, “uma forma de pensamento intencional, no qual o pensador sistemática e

habitualmente impõe critérios e normas intelectuais” (PAUL, 1993 apud

TENREIRO-VIEIRA e VIEIRA, 2000, p. 26). O mesmo autor defende duas

formas de pensamento, um dito pensamento crítico “fraco” e outro “forte”.

O pensamento crítico pensado como fraco, é aquele em que o indivíduo

pensa considerando apenas um ponto de vista, em contrapartida, o

pensamento crítico forte, envolve o indivíduo em um pensamento dialógico,

presando a troca de informações e de pontos de vistas, essa visão de certa

forma rompe com as aulas monótonas, tão enfadonhas do modelo

tradicional de ensino. Swartz e Perkins (1990); Beyer (1988) e Presseisen

(1987), têm defesas próximas no que tange o pensamento crítico. Estes

autores analisam o pensamento crítico no que se refere a análise e a

avaliação crítica com racionalidade, em outras palavras, o aluno pensa

criticamente quando consegue desenvolver habilidades que possam avaliar

situações, buscando respostas a problemas, mas, acima de tudo, usando a
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razão. Em contrapartida, o teórico Ennis (1985) diz que:

A expressão “pensamento crítico” é geralmente usada querendo significar

uma actividade prática e reflexiva, cuja meta é uma crença ou uma acção

sensata [...] é uma forma de pensamento racional, reflexivo focado no

decidir em que acreditar ou o que fazer (ENNIS, 1985, p. 46 apud

TENREIRO-VIEIRA e VIEIRA, 2000, p. 27) O pensamento crítico é

considerado proposital, lógico e administrado para chegar em alguns

objetivos como: revelar curiosidade, reflexão crítica e espírito de abertura;

revelar a capacidade de aprender a pensar, interpretar dados e tirar

conclusões; revelar capacidade de observar e ordenar as observações;

revelar atitudes de confiança, aceitando outros pontos de vista. (PINTO,

2011) E o resultado disto tudo é chegar a uma resolução de algum problema

ou uma tomada de decisão. Afiançando assim na fala de Ennis e Norris

(1989)

O pensamento crítico envolve a resolução de problemas e a tomada de

decisão, pois o pensamento crítico ocorre num contexto de resolução de

problemas e/ou num contexto de interação com os outros, a fim de decidir,

racionalmente, o que fazer ou em que acreditar. Os processos próprios da

ciência e da matemática ajudam na elaboração de juízos no quadro de

situações de resolução de problemas e de interacção com os outros. (ENNIS

e NORRIS, 1989, apud TENREIRO-VIEIRA e VIEIRA, 2013, p. 182) O

pensamento crítico também envolve avaliação, pois, quando se pensa

criticamente, encontrar-se assim a avaliação dos resultados do processo

deste pensamento, isto é, o quanto adequado é uma decisão ou quanto bem

resolvido foi o problema. Por fim os autores referidos acima consideram que

o pensamento crítico é reflexivo e que está centrado na avalição, tornando

os indivíduos racionais. Pensamento criativo Pensamento critico é a

mesma coisa que pensamento criativo?

De ante mão podemos responder que o pensamento criativo é uma das

maiores capacidades do intelecto humano. Autores como Seabra (2007);

Mano e Zagalo (2009); mostra-nos a definição do termo. Seabra (2007)

esclarece que o estudo da ideia de criatividade iniciou-se na década de 1950

e que sua compreensão depende de quatro facetas: “situação criativa”,

“produto da criatividade”, “criatividade como processo”, “a pessoa criativa”.

Neste viés, a criatividade é defendida como um fenômeno de múltiplas
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facetas. Para Seabra (2007), a criatividade implica em um processo

psicológico, descrevendo,

“o pensamento criativo como processo de tomar conhecimento das

dificuldades, problemas, ausências de informação, elementos desaparecidos,

anomalias, de cometer erros e formular hipótese acerca de deficiências,

avaliar erros e hipóteses, possivelmente revê-las e compará-las e, no final,

comunicar os seus resultados. (SEABRA, 2007, p. 4) Há vários termos que

vem a se aproximar com a criatividade, como por exemplo, talento,

genialidade e dotação, todavia, esses termos não são suficientes para

definirmos criatividade em sua teorização científica. A criatividade na defesa

de Seabra (2007) é “a capacidade da pessoa para produzir ideias,

descobertas, reestruturação, invenções, objetos artísticos novos e originais,

que são aceites pelos especialistas como elementos valiosos no domínio das

ciências, da tecnologia e da arte” (SEABRA, 2007, p.14) Já Mano e Zagalo

(2009), discutem o pensamento criativo por dois vieses, que são o ponto de

vista do sujeito e do processo. “Para os mesmos autores, do ponto de vista

do sujeito, a base do estudo da criatividade esta ligada a personalidade

criativa, entretanto, há carências e limitações do sujeito criativo para

entender a personalidade criativa” (MANO e ZAGALO, 2009, p. 1218). Tais

carências e limitações são, (1) Esforço criativo, (2) Elementos necessários,

(3) Falta de controle sobre o processo, (4) Não estar limitada a um âmbito

concreto do saber, (5) Não é exclusiva a um determinado tipo de indivíduo.

Nesta perspectiva, que tipos de sujeitos podem desenvolver atividades

criativas?

Martínez (1999, apud MANO e ZAGALO, 2009, p. 1219) esclarece que não

podemos medir a criatividade apenas por fatores cognitivos, como por

exemplo, a inteligência, mas, também deve-se considerar os aspectos

temperamentais, motivacionais, entre outros, assim, fica evidente que

qualquer um pode desenvolver habilidades que o leve a criatividade e

consequentemente ao pensamento criativo. Nessa mesma linha de

raciocínio, Martínez (1999, apud MANO e ZAGALO, 2009, p. 1219) destaca

algumas capacidades desenvolvidas por um sujeito criativo, como por

exemplo, capacidades de: detectar problemas; percepção; interesse com o

novo; curiosidade; rapidez de produzir ideias; flexibilidade de pensamento e

síntese. Mano e Zagalo (2009, p. 1219) fazem uso da ideia de “produção

divergente”, que é entendida como, “criação da informação a partir de
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determinada informação, onde a ênfase é colocada na variedade e na

quantidade de rendimento da mesma fonte, capaz de implicar

transferência”. Nessa mesma perspectiva, estes definem e caracterizam o

pensamento criativo como uma produção do intelecto que expresse fluidez,

flexibilidade, originalidade e elaboração. Do ponto de vista do processo,

Mano e Zagalo (2009) esclarecem que o processo criativo é uma dimensão

da criatividade e para entendê-la precisamos analisar o processo em suas

partes, indo ao encontro do produto final, o “pensamento criativo”. Os

mesmos descrevem dois modelos sobre o processo criativo, que refletiremos

a seguir. O primeiro foi concebido por Jonh Dewey, mostra as cinco etapas

na resolução de um problema: (1) Encontro com uma dificuldade ou

problema, (2) Localização e definição do problema, (3) Planejamento de

possíveis soluções, (4) Desenvolvimento das soluções e analises de suas

consequências, (5) Aceitação da solução proposta (MANO e ZAGALO, 2009,

p. 1222). Já o segundo modelo é descrito por Ángeles (1996, p. 28 apud

MANO e ZAGALO, 2009, p. 1222) que são: (1) Preparação, (2) Incubação,

(3) Iluminação – solução criativa, (4) verificação. Neste viés, Mano e Zagalo

(2009), fazem referências aos modelos clássicos e aos modelos cognitivos,

este ultimo esta ligado aos processos internos, entendendo o processo de

criação como uma atividade cognitiva, esse processo no paradigma cognitivo

“se mostra como algo interno, complexo e com produto da atuação de

outros tantos processos interconectados” (MANO e ZAGALO, 2009, p. 1223)

PENSAMENTO CRÍTICO E PENSAMENTO CRIATIVO: EXISTEM

DISTINÇÕES?

Seria possível identificar diferenças ou dependências entre a teoria do

pensamento crítico em relação ao criativo?

Baseado em Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) existe sim diferenças entre

essas formas de pensamento. Segundo os mesmos autores o pensamento

criativo existe ausência de dimensões de avaliação e reflexão, abstêm o

pensamento criativo de poder conduzir com autoridade a validade das suas

próprias produções intelectuais. Ou seja, pensamento criativo nunca é

suficiente para definir, que posição tomar perante alguns resultados, como

exemplo a seguinte questão: “Qual das atitudes proposta é a melhor para

esclarecer um determinado fenômeno?

” nessa linha de raciocínio é notório que para responder determinadas

questões, e necessário o uso do pensamento crítico. O pensamento criativo

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

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.6-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



requer pensamento crítico de avaliação antes dos resultados serem aceitos.

Em contrapartida, Ennis (1987) afirma ainda que o pensamento crítico

demanda, muitas vezes, o apoio do pensamento criativo com o intuito de

encontrar uma resposta adequada para os problemas com os quais os

sujeitos se confrontam. Ennis (1987) defende que o pensamento criativo

não consegue por si só contribuir para o desenvolvimento da habilidade de

tomada de decisão, nesse sentido, somente o pensamento crítico consegue

proporcionar tal. Entretanto, quando pensamos criticamente, em alguns

casos, precisamos recorrer ao pensamento criativo. A criticidade tem

dependência da criatividade, porém, temos que entender, que enquanto

seres pensantes, as respostas a problemas não devem apenas ser

respondidas com a criatividade, é preciso usar a razão e a reflexão, isso

somente o pensamento crítico nos oferece. Contudo, não devemos

negligenciar o pensamento criativo dentro da sala de aula de ciências, na

mesma é notório o papel da criatividade, já dizia Boaventura de Sousa

Santos, “a ciência não descobre, cria” (SANTOS, 1987, p.83), na ciência os

cientistas criam, porém, é preciso delinear um caminho metodológico e

refletir as indagações criadas pelos problemas, assim o pensamento crítico é

inevitável. Talvez proporcionar aulas de ciências que desenvolvam

habilidades de pensamento crítico e criativo seja um desafio, entretanto os

enunciados até aqui expostos enfatizam a importância de desenvolvermos

as competências destas formas de pensamentos, como faremos isso?

O tópico a seguir oferece brevemente algumas sugestões. O PENSAMENTO

CRÍTICO E CRIATIVO NO ENSINO DE CIÊNCIAS Partimos da ideia que

pensamento crítico e pensamento criativo são duas formas de pensamento,

que se fazem necessárias desenvolver enquanto seres pensantes e ativos na

sociedade, nesta perspectiva, passaremos a refletir no âmbito do Ensino de

Ciências tais questões. Sendo assim surge um questionamento: Devemos

enquanto professores e professoras promover o pensamento crítico e

criativo nos nossos alunos?

Se sim, como fazer?

São perguntas que temos que refletir, pois se analisarmos a fundo os

apontamentos teóricos descritos anteriormente, veremos que promover o

pensamento crítico e criativo de nossos alunos é algo imprescindível, para

que eles possam viver em uma sociedade, cada vez mais plural e

freneticamente tecnológica, em que os obriga a se posicionarem
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criticamente, sendo capazes de entenderem o mundo, se inserindo nele, não

sendo apenas meros coadjuvantes, da mesma forma, essa conjuntura atual,

os obrigam a criarem, pois entendemos que para resolver problemas de

nossas realidades, se faz importante o desenvolvimento de habilidades de

criação, de métodos que busquem melhorar nossa qualidade de vida. Para

trazer uma reflexão plausível do pensamento crítico e criativo, destacaremos

eles no contexto do Ensino de Ciências, para tal, buscamos expor o que diz

os documentos oficiais (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira

LDB; Parâmetros Curriculares Nacionais PCN e PCN+) acerca da temática.

Posteriormente, buscaremos mostrar em que sentido o pensamento crítico e

criativo se faz necessário no Ensino de Ciências. No que tange o pensamento

crítico, A LDB em seu art. 35, esclarece que o ensino médio tem como umas

de suas finalidades promover “o aprimoramento do educando como pessoa

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia

intelectual e do pensamento crítico”, já em seu art. 43, quando comenta

sobre a educação superior, o mesmo documento esclarece que esse nível de

ensino deve “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito

científico e do pensamento reflexivo”. (BRASIL, 2012) Já os PCN para a

educação em seus níveis fundamental e médio, não citam o termo

pensamento crítico, mas comentam em seus enunciados que a criticidade

torna-se essencial no processo de aprendizagem. Esclarece sobre os

objetivos do ensino fundamental, que segundo o mesmo, deve desenvolver

nos alunos a capacidade de “posicionar-se de maneira crítica, responsável e

construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma

de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas” (BRASIL, 1997) Apesar do

esforço dos documentos oficiais em perpassar ao professor a necessidade de

promover o pensamento crítico dos alunos, desde o nível fundamental até

ao ensino médio, a ideia de pensamento crítico que se encontra nos

mesmos, não está em total acordo com os apontamentos teóricos elucidados

neste trabalho. O que percebemos é que existe um uso do termo

“pensamento crítico” sem uma ideia elaborada da dicção, o que reforça

ainda mais a necessidade de clarificarmos tal expressão. Já com relação ao

pensamento criativo, a LDB não explicita sobre a necessidade de

desenvolver o pensamento criativo, porém, quando procuramos a termo

“criação”, o mesmo documento esclarece em seu art. 4 no que tange o

direito a educação e do dever de educar, que é dever do estado garantir
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“acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação

artística, segundo a capacidade de cada um” (BRASIL, 2012, p. 10).

Entendemos que para alcançar esses níveis que a LDB comenta, se torna

imprescindível o desenvolvimento do pensamento criativo. Os PCNs não

trazem em seus enunciados nenhum trecho que destaque a necessidade de

promover o pensamento criativo, todavia, realizando uma análise nos

sinônimos de criatividade, conseguirmos encontrar defesas no que se refere

ao ser criativo. O mesmo documento comenta sobre a necessidade de

“desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de

comunicação, bem como o espírito crítico e criativo” (BRASIL, 1998, p. 43).

Na mesma linha de raciocínio, os Parâmetros Curriculares Nacionais, em

suas orientações educacionais complementares, entendem que “os

enunciados e os problemas devem incluir a capacidade de observar e

interpretar situações dadas, de realizar comparações, de estabelecer

relações, de proceder registros ou de criar novas soluções com a utilização

das mais diversas linguagens” (BRASIL, 2007, p. 137), isso requer, o

desenvolvimento do pensamento criativo. Fizemos uma análise dos

documentos oficiais, pois entendemos que eles são os norteadores do

sistema educacional, a base em que os professores devem buscar e

desenvolver na sala de aula. Mas neste momento, o grande desafio é

esclarecer as seguintes indagações anteriormente propostas, devemos

enquanto professores e professoras promover o pensamento crítico e

criativo nos nossos alunos?

Já podemos dizer que sim, mas na medida que respondemos sim uma outra

questão se coloca, como faremos isso?

Apontaremos algumas estratégias que os professores (as) podem pensar

levar a sala de aula. A importância de propor atividades que promovam o

pensamento crítico e criativo se deve a atual conjuntura de nossa sociedade,

vivemos em um mundo em que a globalização trouxe mudanças aceleradas

no modo de pensar e agir, as novas tecnologias vêm obrigando-nos a

entende-las, pois sem elas, acabamos sendo os analfabetos do futuro,

excluídos da sociedade. Nesse viés o ensino de ciências contribui para que

os alunos venham a entender o mundo atual, porém, devemos ter cuidado

se no ato de ensinar, estamos possibilitando com êxito que os alunos

venham a encarar a atual sociedade, sendo críticos para se posicionarem e

fazerem parte da mesma. Então, devemos sim promover o pensamento
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crítico e criativo dos nossos alunos, pois essas formas de pensamento

correspondem a uma “dimensão fundamental na formação de cidadãos

cientificamente literados que sejam capazes de mobilizar conhecimentos e

usar capacidades na tomada de decisões racionais e na resolução de

problemas pessoais e sociais que envolvem a ciência e a tecnologia” (VIEIRA

e TENREIRO-VIEIRA, 2015, p. 36) Vieira e Tenreiro-Vieira (2015), trazem

estratégias promotoras do pensamento crítico, e entendendo que o

pensamento crítico funciona juntamente com o pensamento criativo,

pensamos essas estratégias também como promotora do pensamento

criativo. Os mesmos autores entendem como estratégias de

ensino/aprendizagem sendo, “um conjunto de ações do professor ou do

aluno orientadas para favorecer o desenvolvimento de determinadas

competências de aprendizagem que se têm em vista” (VIEIRA e

TENREIRO-VIEIRA, 2015, p. 16). É pensando nesta definição que

apontaremos as estratégias que os autores defendem que promovem o

pensamento crítico, e que neste escrito consideremos que também promove

o pensamento criativo. Algumas das estratégias são: Aprendizagem Baseada

em Problemas ABP pensadas por Fartura e Tenreiro-Vieira (2007 apud

VIEIRA e TENREIRO-VIEIRA, 2015) e Fulgêncio (2012 apud VIEIRA e

TENREIRO-VIEIRA, 2015); os debates propostos por Ramos e

Tenreiro-Vieira (2005 apud VIEIRA e TENREIRO-VIEIRA, 2015). Além

desses, propomos o trabalho experimental, os mapas conceituais e os

questionamentos. Elencamos estas estratégias, uma vez que, estão

intrinsicamente ligadas as definições teóricas anteriormente elucidadas. Por

exemplo, a estratégia ABP obriga o aluno a pensar e refletir em qual

caminho seguir, criando meios para responder a(s) questão(es)

problema(s), em outras palavras, deve desenvolver habilidades na tomada

de decisão, sendo então crítico, e também abre espaço para criação, pois

deve criar meios que facilitem a reflexão. O mesmo raciocínio serve para as

outras estratégias aqui pontuadas, em suma, as estratégias devem ser

eficientes para a promoção de habilidades que venham a preparar os alunos

para se comportar na sociedade, sendo crítico para decidir em que acreditar

e criativo, para criar meios que venha a melhorar a sua vivência cotidiana. O

questionamento é uma estratégia muito usada pelos os professores, o todo

o instante o professor está formulando questões na sala de aula, porém ao

pensarmos o questionamento no âmbito do pensamento crítico e criativo, os
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docentes devem se policiarem e refletirem se as perguntas propostas estão

desenvolvendo as habilidades e/ou capacidades de pensamento crítico e

criativo. As questões, quando pensadas a desenvolverem essas formas de

pensar devem estar munidas das seguintes capacidades apontadas por

Ennis e citadas por Tenreiro-Vieira e Vieira (2000), são: (1) Clarificação

elementar, que consiste em, focar uma questão, analisar argumentos, fazer

e responder a questões de clarificação e desafio; (2) Suporte básico, que

busca desenvolver a habilidade de, avaliar a credibilidade de uma fonte,

fazer e avaliar observações; (3) Inferência, que exige que os alunos, faça e

avalie deduções, faça e avalie induções, faça e avalie juízos de valor; (4)

Clarificação elaborada, os alunos com essa capacidade podem, definir

termos e avaliar definições, identificar assunções; (5) Estratégias e tácticas,

esta última exige que o aluno, decida sobre uma ação, bem como, interatuar

com os outros. Quando pensamos os questionamentos em nossa sala de

aula enriquecidos com essas capacidades, estamos a desenvolver o

pensamento crítico e criativo de nossos alunos. Ainda somos partidários em

articular as estratégias de ensino aqui mencionadas, com aulas de ciências

pensadas na abordagem CTS e História da Ciência, pois entendemos que

essas abordagens são importantes para o ensino de ciências e para a

preparação de nossos alunos perante a sociedade. CONCLUSÕES E

CONSIDERAÇÕES FINAIS Já vimos nos escritos anteriores que o

desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e criativo se torna

importante no ensino de ciências. Mas como bem salientamos, não temos

uma ideia geral do que vem a ser essas formas de pensamento, muitas

vezes utilizamos dos termos sem ao menos saber o que significa. Por isso foi

necessário que realizássemos inicialmente uma discussão teórica como meio

de clarificar a ideia de pensamento crítico e criativo. Após a apreciação dos

referenciais mencionadas, é claro que se deve existir, uma grande

mobilização da parte dos profissionais do ensino, para que haja uma

melhoria em sua qualidade. Contudo, devemos estimular o uso do

pensamento crítico e criativo dentro da sala de aula de ciências. E neste

trabalho apresentamos estratégias eficazes de desenvolvimento destas

teorias tanto de pensamentos critico, quanto de pensamento criativo

aplicados no ensino, mostrando que os mesmos são eficientes quando se

aplicados de maneira orientada. É notório que é possível desenvolver

capacidades de raciocínios, resolução de problemas e de comunicação, bem
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como o espírito crítico e criativo dos indivíduos. Sendo assim fazendo uso

destes instrumentos, gera-se então no indivíduo com capacidades de

entendimento, sobre o mundo de uma maneira mais clara e objetiva.
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