“A explicação da importância e necessidade
crescentes do ensino do 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. (…) Além disso, dada a multiplicação
galopante do conhecimento disponível no
mundo, é difícil, se não impossível, prever
qual a informação de que os indivíduos irão
necessitar no futuro. Por tudo isto, tornase imprescindível preparar o aluno para
lidar com a proliferação rápida de
informação com a qual cada indivíduo terá
de se confrontar. (…) O uso de capacidades
de pensamento crítico permite aos
indivíduos tomarem posições sobre as
questões científicas, raciocinando
logicamente sobre o tópico em causa de modo
a detetar incongruências na argumentação ou
no sentido de suspender a tomada de decisão
no caso de parecer haver evidência
insuficiente para traçar e sustentar uma
conclusão. (… ) As capacidades de
pensamento crítico, ao possibilitarem o uso
adequado do conhecimento, a sua aplicação a
novas situações, a resolução de problemas e
a tomada de decisões de forma eficaz,
tornam-se essenciais na realização da
atividade científica. Do anteriormente
exposto resulta inteiramente justificável a
importância das capacidades de pensamento
crítico na formação de indivíduos capazes
de se realizarem enquanto pessoas,
socialmente intervenientes e com capacidade
de resposta às dinâmicas e exigências do
século XXI. Atendendo a que os sistemas
educativos não podem alhear-se dos
imperativos e desafios que lhes são
colocados, entre as suas funções está
forçosamente o assegurar a todos os jovens,
futuros cidadãos, o desenvolvimento de
capacidades necessárias à sua autonomia e à
sua integração na sociedade contemporânea,
ao desempenho do seu papel económico e
social e ao assumir de responsabilidades
profissionais.
Tenreiro-Vieira, C., & Vieira, M.
(2001). Promover o pensamento crítico dos alunos:
propostas concretas para a sala de aula. (pp. 1416). Porto: Porto Editora.
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