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Resumo. As tecnologias de informação trouxeram a possibilidade de, para lá do acesso à informação, 
virtualmente cada ser humano poder transformar dados preexistentes ou produzir novos dados, e 
colocá-los à disposição do resto da humanidade na Internet ou nas redes sociais. Ainda, em 
conjunção com a quantidade de informação disponível, a sua acessibilidade e possibilidade de 
transformação, tem-se evidenciado uma pressão social para a novidade, com a exigência de ciclos 
noticiosos de 24/24h, num ambiente mediático hipercompetitivo, onde o critério que preside à 
disseminação da informação é o do timing da mesma e não o do seu rigor. Hoje a tendência reforça-
se no sentido do desejo de informação instantânea, já decomposta, e muitas vezes fruto do viés de 
confirmação que naturalmente estamos condicionados a operar, que confirme o que os indivíduos já 
suspeitam ou desejam. Como defende Nichols (2018), a liberdade se de publicar qualquer coisa na 
Internet ou nas redes sociais inunda o espaço público com informação errada e ideias superficiais, 
sem qualquer controlo editorial e que disponibiliza tudo à mesma velocidade e com o mesmo grau 
de importância, contribuindo para a equalização dos indivíduos do ponto de vista da sua capacidade 
de produzir informação com rigor. Deste modo determina-se a necessidade de os indivíduos 
desenvolverem competências de infoliteracia, que lhes permitam por um lado perceber que há 
hierarquias na qualidade de fontes de informação e que abundam os pseudo-factos, e, por outro 
lado desenvolverem competências de desocultar os múltiplos vieses analíticos potenciais subjacentes 
à interpretação e produção da informação disponível (Levitin, 2016). Assim, os media em geral, 
devem ser considerados como um território onde a informação existe, mas não podem ser 
confundidos como um árbitro do ponto de vista do rigor, reforçando a necessidade da transferência 
da responsabilidade de verificação e valorização da informação para o indivíduo, que exige tempo e 
competências específicas (Levitin, 2016). 
Presentemente exige-se ao indivíduo a capacidade de analisar dados, informação ou ideias 
contraditórias de modo lógico e sem condicionamentos de ordem pessoal ou emocional, na essência, 
o desenvolvimento de competências de pensamento crítico. Este é definido como o processo 
intelectual disciplinado de ativa e habilmente, conceptualizar, aplicar, analisar, sintetizar e/ou avaliar 
informação recolhida ou gerada pela observação, experiência, reflexão, raciocínio ou comunicação, 
contribuindo para um guia para o conhecimento ou para a ação (Scriven & Paul, 1987). 
Não obstante não haver uma definição universalmente consensual sobre pensamento crítico (Nosich 
2011), são vários os elementos que se repetem nas diferentes aceções sobre o conceito, salientando-
se as ideias de: apelar à intencionalidade com que é realizado, não devendo portanto ser meramente 
reativo ao contexto, mas um processo que o indivíduo conduz conscientemente; implicar 
competências cognitivas e atitudinais específicas e bem desenvolvidas; poder ser continuamente 
trabalhado e melhorado pelo indivíduo no sentido do aumento da competência metacognitiva; ser 
um componente central no pensamento e prática de múltiplas profissões. 
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Na área das Ciências da Saúde, e especificamente no domínio profissional da Enfermagem, 
frequentemente, pensamento crítico e raciocínio clínico são usados na literatura como sinónimos ou 
conceitos parcialmente sobreponíveis, a par de outros conceitos como pensamento analítico, 
julgamento clínico ou tomada de decisão, e as competências inerentes ao pensamento crítico estão 
presentes em todas as decisões e intervenções de Enfermagem (Cerullo & Cruz, 2010). 
Simultaneamente, a investigação tem demonstrado que o pensamento crítico, é uma competência 
essencial ao estudante no ensino superior. No domínio do ensino da enfermagem esta é uma área 
com alguma tradição que se tem focado na procura de metodologias de ensino que promovam o 
pensamento crítico, em ordem à necessidade de formar profissionais capacitados para a tomada de 
decisão e para a provisão de cuidados de saúde efetivos e seguros, num mundo em transformação 
de complexidade crescente e onde a revolução, face à conservação, é a regra. Deste modo, no 
contexto da investigação no ensino da enfermagem, diferentes estudos têm demonstrado que, em 
geral, metodologias de ensino centradas no estudante, que se distanciem da prática tradicional do 
ensino expositivo, criando ambientes propícios à reflexão, a criatividade e a confiança dos 
estudantes em desenvolver e implementar estratégias inovadoras, são mais eficientes na promoção 
das competências de pensamento crítico (Peixoto & Peixoto, 2017; Lee, Lee, Gong, Bae, & Choi, 
2016). Salientam-se, nestes aspetos, a título de exemplo, o estudo de Kong, Qin, Zhou, Mou e Gao 
(2014) que indica que a metodologia de aprendizagem baseada em problemas promove o 
pensamento crítico, os estudos de (Goodstone et al., 2013; Wane & Lotz, 2013; Park et al., 2013) 
cujas conclusões sugerem que a aprendizagem baseada em situações de simulações de alta-
fidelidade estão associadas com o aumento da capacidade de pensamento crítico, ou ainda os 
estudos de Kaddoura, (2011) e de Moattari, Soleymani, Moghaddam e Mehbodi (2014) que 
concluem que a elaboração de mapas conceptuais potencia o pensamento crítico. 
As competências propriamente ditas em termos de pensamento crítico no domínio profissional da 
enfermagem, são objecto de diversas abordagens salientando-se o quadro teórico de Scheffer e 
Rubenfeld (2000) onde se propõem como competências de pensamento crítico a capacidade de 
análise, de julgamento e aplicação de regras ou normas, de discriminação, de pesquisa de 
informação, de raciocínio lógico, de capacidade de planeamento, e da capacidade de transposição de 
conceitos, práticas ou funções entre diferentes contextos. Estes autores propõem ainda como 
hábitos de pensamento essenciais ao pensamento crítico do enfermeiro: a autoconfiança, a 
capacidade de perspectivar, a criatividade, a flexibilidade, a curiosidade, a integridade intelectual a 
intuição, a mente aberta, a perseverança e a reflexividade. 
Outro domínio onde se afiguram de primordial importância as competências de pensamento crítico é 
o da Literacia em Saúde, que de acordo com a WHO (1998) se refere “à capacidade dos indivíduos 
para ganharem acesso a compreenderem e a usarem informação de formas que promovam e 
mantenham boa saúde”. A Literacia em Saúde enquanto fenómeno complexo está relacionada com 
determinantes pessoais, sociais e ambientais (Sørensen, 2016), e implica o conhecimento, motivação 
e competências para aceder, compreender, avaliar e aplicar a informação, bem como de tomar 
decisões e tomar ações sobre cuidados de saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde na 
vida quotidiana e manter e promover a qualidade de vida durante o curso desta (Sørensen et al., 
2012). Do ponto de vista das referidas determinantes pessoais está demonstrado que o pensamento 
crítico relacionado com a capacidade de autocontrolo e empowerment constituem fatores que 
potenciam níveis mais elevados de literacia em saúde (Crondahl & Eklund Karlsson, 2016). 
A relação que diferentes indivíduos estabelecem com o objeto de estudo “pensamento crítico” é 
complexa e multifacetada. Por um lado, a própria capacidade de introspeção e as competências de 
metacognição que cada um desenvolve são uma potencial dimensão de abordagem investigativa 
qualitativa, por outro lado, é pertinente perceber que competências de pensamento crítico põem os 
indivíduos em uso quando interpretam informação oriunda do contexto circundante, salientando-se 
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neste aspeto por exemplo o que valorizam os utentes dos serviços de saúde no discurso dos 
profissionais, bem como a sua leitura e interpretação do conjunto vasto e heterogéneo de 
informação. No domínio do ensino, assumem-se como potenciais dimensões de investigação 
qualitativa, por exemplo, a questão de que representações sobre o pensamento crítico e 
competências associadas estabelecem os diferentes atores dos contextos educativos (estudantes, 
professores), e em que medida essas representações são ou não sobreponíveis. Ainda no contexto 
educativo uma possível via de investigação qualitativa constitui-se no estudo do modo como os 
planos de estudos estão orientados (conceptualmente, mas também ao nível da sua 
operacionalização) para o desenvolvimento do pensamento crítico nos estudantes. 
 
Palavras-Chave: Pensamento crítico, Literacia em Saúde, Estudante de Enfermagem, Tecnologias de 
Informação. 

Recursos Necessários: Sala com videoprojector, internet, computador com software Office e, 
eventualmente, impressão de até 4 folhas máximo por cada participante. 

 

Proposta de organização do painel de discussão 

1- Breve contextualização do tema 
A sociedade atual caracteriza-se pela produção e disseminação de informação em quantidades e em 
moldes sem paralelo na história. Tal facto determina novas lógicas de relacionamento com a 
informação e com o saber, reforçando no cidadão o papel de árbitro da informação consumida, 
apelando ao desenvolvimento de competências de pensamento crítico. Não obstante este ser um 
facto transversal à sociedade, diferentes contextos (de onde se destacam, neste painel, os 
estudantes de enfermagem e os utentes) determinam diferentes necessidades nos indivíduos em 
ordem à interpretação do meio circundante. 
 

2- Objetivos 
● Discutir em que medida o modelo de sociedade atual, por um lado centrada no poder da 

informação, e por outro no impacto que esta tem sobre o comportamento dos indivíduos, 
determina a exigência de novas competências aos indivíduos (ou no reforço de outras pré 
existentes), em ordem a uma vida que se pretende em autonomia e responsabilidade. 

● Identificar potenciais contributos que a investigação qualitativa (do ponto de vista de 
objetos de estudo na área do pensamento crítico, e respetivas abordagens metodológicas), 
pode trazer para o aumento da densidade e da qualidade do conhecimento sobre os temas 
apresentados teoricamente no painel. 

 
3- Dinâmica/estratégia 

a. Apresentação  
Apresentação da sessão e metodologia da discussão a implementar. José Falé -10 minutos  
 

b. Exposição Teórica do tema 
Exposição teórica, incluindo contributos recentes da investigação qualitativa nas 3 dimensões 
distintas abordadas:  
Pensamento crítico na era da informação - Miguel Serra - 20 minutos  
Pensamento crítico na formação inicial de Enfermagem - Carla Nascimento - 15 minutos  
Pensamento crítico e competências de literacia em saúde - Ana Catarina Maia - 15 minutos 
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c. Aplicação em outros contextos 

O tema discutido é transversal em geral ao ensino superior e em particular à formação inicial em 
outras profissões na área da Saúde.  
 

d. Discussão 
Discussão em torno dos domínios abordados com a duração de 30 minutos. 

 
4- Aplicação da proposta na realidade/exemplos práticos.  

Desenvolvem-se, para cada dimensão abordada, as possíveis extrapolações e contributos para áreas 
afins àquelas que são exploradas. Discussão com propostas concretas de discussão por parte dos 
elementos presentes na plateia. 
Pretende-se discutir modos de operacionalização de diferentes metodologias de investigação 
qualitativa no estudo da promoção ou do impacto do pensamento crítico, por exemplo no seio do 
contexto estudantil ou de utentes dos serviços de saúde. 
 

5- Resultados esperados.  
Espera-se que os participantes desenvolvam ou reforcem a conceção pessoal do objeto de estudo 
“pensamento crítico” como potencial alvo heurístico, recorrendo ao uso de metodologias 
qualitativas. 
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