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Sumário executivo e principais resultados
No âmbito do projeto CRITHINKEDU, este relatório oferece uma análise global da
compreensão do Pensamento Crítico (PC) pelos empregadores e estabelece
semelhanças e diferenças na sua expressão, necessidade e aplicação prática
no local de trabalho. Adotando uma metodologia de investigação qualitativa, foram
realizados 32 focus groups, com a participação de 189 profissionais de 9 países
europeus. Os focus groups envolveram especialistas de quatro áreas profissionais,
nomeadamente Ciências Biomédias, STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e
Matemática), Ciências Sociais e Humanidades.
Com base no quadro teórico de Facione (Facione, 1990), os resultados principais
estão de acordo com estudos anteriores (Jones, 2009; Jones, 2010; Grace & Orrock,
2015; Sin, Jones & Wang, 2015), sugerindo que o PC é amplamente entendido e
interpretado como um conjunto de competências e disposições
interdependentes que são inquestionavelmente necessárias nos recémgraduados. Isso deve-se às exigências atuais do mercado de trabalho e da
sociedade, embora existam pequenas diferenças na sua aplicação prática, que
variam entre as áreas profissionais.
Para os empregadores, os colaboradores com pensamento crítico ideais
possuem um modo de pensar com critério, alimentado pela motivação e
vontade de aprender e melhorar, e ancorado num conjunto de aspetos
cognitivos e de predisposição interdependente, permitindo não apenas
antecipar e estar pronto para qualquer situação, mas também regular e
monitorizar o seu próprio pensamento e comportamento durante o processo.
Estes resultados sugerem que o PC surge da experiência, da aprendizagem ao longo
da vida, do esforço e da persistência, e está relacionado com objetivos e
desenvolvimento de longo prazo. Adicionalmente, o PC é frequentemente associado
à resolução de problemas e tomada de decisão, e a sua aplicação não depende
apenas de uma única habilidade, mas da convergência e interconexão de várias
competências e disposições para além das destacadas no quadro teórico adotado,
como a proatividade, a adaptabilidade, a criatividade, a maturidade emocional, a
comunicação e o trabalho em equipa.
Nas Ciências Biomédicas, para os profissionais de Saúde, o PC requer raciocínio
clínico que, por sua vez, compreende o pensamento sobre diferentes aspetos dos
cuidados de saúde, no sentido de obter uma decisão plausível sobre a prevenção, o
diagnóstico e o tratamento de um paciente específico, atendendo a diferentes
preocupações éticas. Em STEM, para os profissionais de Engenharia e das
Tecnologias da Informação e Comunicação, o PC requer o pensamento sobre
problemas e diferentes abordagens para alcançar as melhores soluções
relativamente às necessidades, objetivos e expectativas de um cliente específico. Nas
Ciências Sociais, para os profissionais de Educação, Administração e Turismo, o PC
é tido como um conjunto de competências e disposições desejáveis para a melhoria
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profissional, trazendo uma responsabilidade adicional especialmente para
professores e educadores, afetando diretamente o desenvolvimento e a
aprendizagem de futuros cidadãos, tornando-os os agentes principais neste processo
de modelação. Nas Humanidades, para os profissionais de Artes e Cultura, o PC é
expresso pelo pensamento sobre a realidade, sobre aquilo que envolve o ator e a
audiência, e por meio dessa observação intervém na realidade, transformando-a em
objeto/expressão artística.
Finalmente, e como principal resultado e inovação do presente relatório, apresentase uma proposta para “Um inventário europeu de competências e disposições de
Pensamento Crítico para o século 21”. Este inventário não só é constituído por uma
lista de diferentes competências e disposições de PC, como também integra o seu
entendimento específico nas diferentes áreas profissionais, relacionando-as com
tendências, diferenças, cenários e contextos que melhor ilustram a sua aplicação e
necessidade prática. O mesmo poderá ser útil na (re)definição de objetivos e
resultados de aprendizagem, adaptados às necessidades do mercado de
trabalho e da sociedade, e que possam ser incorporados nos diferentes
curricula europeus. Adicionalmente, espera-se apoiar organizações e recursos
humanos no desenho de programas internos de formação que deem resposta às
necessidades existentes, bem como selecionar futuros candidatos em processos de
contratação.
Surgiram algumas dificuldades durante a realização deste estudo. Estão relacionadas
com o desenho da metodologia de investigação (o uso de uma abordagem de
investigação qualitativa não permite a generalização dos resultados), com a amostra
do estudo (por exemplo, a variabilidade dos perfis e da experiência dos
representantes dos diversos campos profissionais) ou mesmo com o procedimento
de análise de dados (por exemplo, barreiras de idioma no processo de tradução e
dificuldades na categorização). No entanto, tendo-se trabalhado em várias áreas
disciplinares e em nove países, estas limitações foram minimizadas.
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