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Este artigo começa definindo o pensamento crítico e estabelecendo uma história pessoal 
da jornada da autora para se tornar um pensador crítico. Considera duas barreiras co-
muns ao pensamento crítico: desaprovação cultural da crítica; e confundindo o pensa-

mento crítico com críticas. Em resposta, argumenta que o pensamento rigoroso oferece 
benefícios – e não somente riscos – às culturas bem como aos indivíduos. Considera on-
de os recursos culturais que apoiam a crítica podem ser encontrados. Além disso, argu-
menta que a análise crítica deve ser entendida (e desenvolvida) como um processo de 

apoio colaborativo a um pensamento rigoroso e não como uma forma de crítica hostil. Al-
gumas dimensões do pensamento crítico são delineadas, juntamente com perguntas que 
podem permitir aos leitores aplicá-las a contextos específicos. O artigo termina com algu-
mas reflexões sobre o processo de escrita no qual algumas dessas dimensões do pen-

samento crítico são aplicadas ao próprio artigo. 
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Introdução 
 
Em sua forma mais básica, o pensamento crítico pode ser definido como "a arte de anali-
sar e avaliar o pensamento com objetivo de melhorá-lo" (Paul e Elder citados por Hooks, 
2010, p. 9). Com um pouco mais de foco nos resultados que nós esperamos do pensa-
mento crítico, ele também pode ser descrito como: “o hábito de garantir que nossas supo-
sições sejam precisas e que nossas ações tenham os resultados que nós queremos que 
eles tenham” (Brookfield, 2012, 14). 
 
Este artigo oferece uma breve introdução ao pensamento crítico, aborda algumas das bar-
reiras ao pensamento crítico e, em seguida, define uma série de abordagens para fazer 
crítica a um determinado argumento, proposta ou prática. A princípio, foi a minha própria 
experiência que me convenceu de que as habilidades de pensamento crítico poderiam 
mudar vidas e comunidades. Assim, eu comecei explicando como eu encontrei o pensa-
mento crítico – embora ninguém tenha usado essas palavras na época. 
 
 
Uma história pessoal de pensamento crítico 
 
Eu nasci em uma família anglo-australiana, branca e conservadora, nos meados dos anos 
60. Meus pais são pessoas boas, que passaram a vida cuidando de sua família e amigos 
e doando seus tempos para criar melhores comunidades ao redor deles. No entanto, a 
Austrália branca na década de 60 não era um lugar muito reflexivo. Meus pais passaram a 
maior parte de suas vidas no centro do país que ainda é bem conhecido por seu racismo 
em relação aos povos Indígenas, que compõem uma proporção significativa da população 
de lá. Eu cresci ouvindo adultos ao meu redor falando sobre os Indígenas australianos de 
maneiras ofensivas, desdenhosas e abertamente racistas, muitas vezes reconhecendo 
que “existe o bem e o mal em todas as raças”, mas geralmente fazendo isso como uma 
introdução para dizer algo crítico ou degradante sobre um Indígena. 
 
Imigrantes recém-chegados eram comumente chamados de "novos Australianos". Nós 
tínhamos amigos que eram "novos Australianos". Todavia, eu ainda recebia mensagem 
de que eles não eram como "nós". Foi também uma época na qual se tomou como certo 
que as mulheres eram menos inteligentes e menos capazes que os homens. A ideia de 
uma mulher em um papel de grande liderança pública teria sido vista como risível. Eu sei 
agora que pessoas gays e lésbicas existiam, mas "elas" nunca foram mencionadas para 
mim quando criança e a homofobia era a regra e não a exceção quando eu comecei a ou-
vir sobre "eles". Eu não ouvi preconceito sobre os Católicos em nosso lar Protestante, 
mas ouvi isso na escola, e foi muito tempo antes de ouvir qualquer coisa sobre Muçulma-
nos, Budistas, Hindus ou pessoas de outras religiões. Eu aprendi na igreja que os Judeus 
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tinham vivido nos tempos bíblicos (e que Jesus era Judeu), mas ninguém mencionou que 
poderia haver pessoas Judaícas vivendo em nosso bairro. 
 
Este não é de forma alguma um catálogo completo do preconceito e da ignorância em que 
eu estava mergulhada como uma jovem que não teve seu entusiasmo roubado desde o 
início da vida, absorvendo o que estava acontecendo ao meu redor como uma esponja. 
Eu apenas posso imaginar que eu adquiri o racismo casual, as perspectivas de classe, os 
estereótipos de gênero, a ignorância e os silêncios dos adultos ao meu redor, juntamente 
com todos os outros novos conhecimentos. Eu tive a sorte de estar cercada por pessoas 
que eram principalmente atenciosas, bem intencionadas e ótimo caráter, mas elas esta-
vam inseridas em uma cultura que era preconceituosa e ignorante sobre algumas coisas, 
e elas falavam e agiam em conformidade. 
 
Por muito tempo isso era tudo que eu sabia. Eu me lembro muito bem de momentos em 
que eu comecei a perceber que algumas dessas coisas não estavam certas ou não eram 
a única maneira do mundo ser compreendido. 
 
Eu fui à uma escola do ensino médio onde haviam muitas palavras que todos sabiam que 
eram usadas na proporção significativa de crianças na escola que tinham herança Grega 
ou Italiana. Essas palavras foram usadas com freqüência e de forma ofensiva. Elas não 
eram elogios. Eu não me lembro do que eu pensei sobre isso, mas eu também não me 
lembro de defender meus amigos de origem Italiana desse tratamento ou de pensar que 
poderia ser diferente. Eu estudei Italiano no ensino médio e, eventualmente, fui transferida 
para uma aula caseira organizada em torno de todos os alunos que estudavam Italiano. 
Eu era uma das três ou quatro crianças anglo-descendentes em uma turma de cerca de 
quarenta alunos, onde todas as outras eram de origem Italiana. Muitos falavam dialetos 
Italianos em casa. Alguns tinham pais que não sabiam falar Inglês. Os estudantes Italia-
nos nos chamavam crianças Anglos e usavam "australianos"¹ como um insulto quando a 
professora não estava lá. Naquela aula, primeiro, eu tive uma ideia sobre como deve ter 
sido enfrentar o abuso que as crianças de origem Italiana enfrentavam todos os dias, por-
que percebi que eles estavam tendo uma das poucas oportunidades que tinham para re-
tribuir esse tipo de tratamento. 
 
A professora de Inglês no último ano do ensino médio me ofereceu mais oportunidades. 
Ela incentivou e moldou rigorosos envolvimentos com peças teatrais, poesia e romances. 
Eu achava que ela era extremamente inteligente, cheia de sabedoria e grandes idéias so-
bre o mundo. Lembro-me de ficar espantada quando ela perguntou sobre nossas opiniões 
sobre alguns dos textos que estudamos. Suas perguntas sugeriam que poderíamos ter 
opiniões e que nossas opiniões poderiam ser importantes. Acho que ela foi uma das pri-
meiras pessoas que me apontou que uma certa perspectiva sobre a relação apropriada 
entre mulheres e homens se refletia na poesia que estávamos lendo. Ela perguntou à 
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turma o que pensamos sobre isso. Esta foi uma maneira totalmente nova de pensar para 
mim. 
 
Aos poucos, ocorreu-me que como meu pai via o mundo era apenas uma das maneiras 
de ver o mundo, não a única. Eu acho que isso pode ter sido a maior realização que eu já 
tive. Para mim, essa percepção foi necessária para poder pensar sobre o mundo do meu 
próprio ponto de vista – pensar criticamente sobre ele. Era uma percepção tão grande que 
era como se o mundo se abrisse e a luz brilhasse. A partir daí, havia mais e mais luz. 
 
Quando terminei o ensino médio, tive o privilégio de ir para a Universidade e foi emocio-
nante! Havia uma seção inteira na biblioteca cheia de livros sobre feminismo e eu passei 
de um lado a outro da prateleira, ficando chocada, encantada, e confusa. Fiz matérias de 
política, filosofia e lógica e considerei a existência de um Deus, sobre a moralidade em 
comer carne ou fazer um aborto, se a revolução seria uma boa ideia. Eu levei essas per-
guntas para meus amigos e familiares e até para estranhos que pareciam interessados. 
Em suma, eu fiquei entusiasmada com as ideias e eu percebi que havia uma variedade 
muito maior de pensamento no mundo do que eu havia sido levada a suspeitar. Essas 
ideias não estavam apenas em livros: eu fui a muitas reuniões e comecei a trabalhar com 
pessoas que estavam tentando entender o poder, acabar com a guerra fria, pensar em 
urânio, desconstruir ideias dominantes sobre sexualidade e relacionamentos... enfim, nós 
questionamos tudo, e para mim isso começou com questionamento de mim mesma. 
 
Agora eu penso que esse foi o início da minha carreira como uma pensadora crítica. Co-
mecei a ir além de aceitar o mundo como o encontrei e me fundindo nas pessoas que vi 
ao meu redor sem questionar (e até mesmo, sem entender). Se quero levar uma vida éti-
ca – e o faço –, preciso estar ativamente procurando entender os meios pelos quais ma-
nejo o poder, os lugares em que tenho privilégios não examinados, os preconceitos que 
adquiri impensadamente. Eu também preciso ser capaz de pensar criticamente sobre as 
estratégias que estou empregando ou participando como parte de tentar criar uma mu-
dança social. Nos lugares em que estou sujeito ao preconceito ou à ignorância de outras 
pessoas, quero ser capaz de pensar sobre quais suposições estão sendo feitas a meu 
respeito, a fim de minimizar seus impactos sobre mim ou tentar persuadir as pessoas a 
abandonar seu preconceito. Tudo isso requer um pensamento crítico, e tentar entender o 
mundo é uma busca revigorante. Eu acho que a imensa diversidade de maneiras pelas 
quais os seres humanos encontram significado e buscam conhecimento é fascinante. 
 
E, no entanto, nem todos abraçam a ideia de pensar criticamente. E mesmo quando o fa-
zemos, existem barreiras e riscos a serem considerados. 
 
 
Barreiras ao pensamento crítico 
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O pensamento crítico não é necessariamente relaxante. Como qualquer processo rigoro-
so, pode ser exigente. Qualquer investigação moral séria pode levar tempo e envolve ris-
co. Pode exigir uma aprendizagem que "desestabilize formas convencionais de pensar ou 
comportar-se e confronte as pessoas com várias manifestações de poder e seu entrela-
çamento nelas..." (do Mar Pereira, 2012, p. 129). 
 
É um erro, no entanto, pensar que todo o desconforto reside em assumir o pensamento 
crítico. Há riscos em abandonar o pensamento crítico para ser "relaxado e confortável”.² 
Pensar criticamente, articular esses pensamentos e agir sobre eles, têm riscos potenciais 
e custos. No entanto, a passividade, a crença na conduta antiética e a compreensão su-
perficial também têm custos. Deixar formas dominantes, equivocadas, errôneas ou pato-
logizantes de pensar e agir inquestionavelmente também apresenta riscos. 
 
Na minha opinião, duas das principais barreiras para adotar o pensamento crítico são a 
desaprovação cultural e a confusão do pensamento crítico com as críticas, então vou 
considerar agora ambos em alguns detalhes. 
 
 
Desaprovação cultural 
 
Às vezes, as informações ou ferramentas necessárias para o pensamento crítico não 
estão prontamente disponíveis. Eu cresci em ambientes onde recebi muito treinamento 
projetado para persuadir ou obrigar-me a obedecer ao invés de questionar. Eu sei que 
não sou a única pessoa que viveu em contextos onde, principalmente, a investigação é 
ativamente desencorajada e a passividade é recompensada. Esse tipo de treinamento 
não me levou a perceber o pensamento crítico como inadequado. Isso fez a possibilidade 
de pensar criticamente invisível para mim. Nos momentos em que eu me encontrei com 
medo de seguir as conclusões dos meus próprios pensamentos e ainda mais temerosa de 
compartilhar esses pensamentos ou agir com base neles, tentei descobrir que recursos 
minha cultura oferece para o pensamento crítico. Eu me perguntei onde estão os pensa-
dores críticos em minha cultura (na história, no mundo da imaginação e no presente), e 
quais os custos e benefícios da predisposição cultural de não questionar. Em todas as 
culturas existem pessoas que resistem à passividade, seja de formas grandes ou peque-
nas, seja em silêncio, maneiras sutis ou em aberto, formas públicas. Eles podem fazer 
perguntas ou oferecer críticas através de poesia, música, arte, correspondência, perfor-
mance pública, concorrendo ao parlamento, organização comunitária ou ação revolucio-
nária. Quando eu estou participando de um projeto de mudança social do qual está sendo 
chamado de "não-Australiano" na mídia, eu penso nessas pessoas e em amigos e co-
ativistas que se preocupam com as questões que me interessam. 
 
Eu encontrei uma boa dose de inspiração em figuras da história. Mulheres que trabalha-
ram para o voto e pelo direito de concorrer ao parlamento. Ativistas que se opunham à 
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guerra mesmo em circunstâncias de grande perigo. Povo Judeu que resistira à persegui-
ção e gentios que escondiam os Judeus da perseguição. Pessoas que se opunham à co-
lonização e à escravidão apesar da brutal repressão e sendo elas mesmas colonizadas, 
despossuídas, escravizadas. Poetas que escreveram sobre lésbicas vivem em código dé-
cadas antes de eu nascer. Eu recorro a histórias de pessoas de privilégio que tentam por 
fim a opressão dos outros (assim como procuram aprender com seus erros) porque eu 
tenho privilégios e gostaria de seguir o exemplo delas. Eu também uso a coragem das 
pessoas que resistiram à sua própria opressão, porque eu gostaria de resistir aos lugares 
onde eu enfrento maus tratos ou preconceitos. A história não é meu único recurso: perso-
nagens fictícios de coragem em romances, peças e músicas me inspiraram e me anima-
ram. Atualmente, há pessoas em todo o mundo que estão trabalhando para acabar com 
pobreza, discriminação e abuso, e eu me preparo para confrontar o poder, questionar e 
agir mesmo quando tudo ao redor delas as pessoas estão lhes dizendo que elas devem 
permanecer em silêncio e cumprir com o poder dominante em sua cultura ou em seu país. 
 
Eu também gosto de perceber como o pensamento crítico melhorou a cultura em que eu 
vivo. Eu sou apenas uma das pessoas que se beneficiaram dos pensadores críticos e ati-
vistas da mudança social do passado e dos riscos que estavam dispostos a assumir. Em 
minha cultura, advogar pela igualdade de direitos para as mulheres ou até sugerir que as 
mulheres eram tão inteligentes e capazes quanto os homens fôra um escândalo no pas-
sado. Agora, direitos iguais são largamente aceitos, mesmo que não tenham sido comple-
tamente alcançados. Na minha própria sociedade, na minha própria vida, o racismo e a 
homofobia tornaram-se muito menos aceitáveis socialmente. Quando eu era criança, de-
fender a participação de Indígenas Australianos e pessoas abertamente gays na vida pú-
blica Australiana atraiu o ridículo e a condenação. Agora, assumimos que essas pessoas 
participarão da vida pública e esse tipo de preconceito é muito menos aceitável. 
 
 
O pensamento crítico não é o mesmo que crítica 
 
É possível dar feedback (a si mesmo ou para os outros) de formas que são pessoalmente 
prejudiciais e destinadas a minar a confiança e o entusiasmo do destinatário. Muitas pes-
soas tiveram experiências de serem tratadas dessa maneira, e isso levou alguns de nós a 
nos perguntar se algo além de elogios ou afirmações poderia ser apropriado. Elogio e 
afirmação certamente podem resultar do pensamento crítico. Se eu não estou comuni-
cando o que é funcional, prazeroso, distinto ou eficaz sobre o pensamento, a escrita ou a 
ação de outra pessoa, isso deve me levar a refletir sobre a qualidade do que eu estou ofe-
recendo ao processo colaborativo. No entanto, se apenas elogios e afirmações forem ofe-
recidos, às vezes a pessoa que pede feedback está sendo deixada em isolamento. Eles 
estão sendo deixados sozinhos nos lugares onde suas dificuldades podem ser mais difí-
ceis, em vez de receber apoio e assistência para lidar com essas dificuldades ou até iden-
tificá-las. 



www.dulwichcentre.com.au  www.reciclandomentes.org 

 
Nós precisamos seriamente considerar como nós podemos comunicar respostas críticas 
de modo que construam relacionamentos em vez de prejudicá-los; que expandem a cons-
ciência ao invés de causar constrição sob a influência de vergonha, medo ou humilhação. 
Meus esforços para fazer isso foram beneficiados com o pensar de como eu me autorrefli-
to. Eu certamente sinto orgulho e prazer quando meus esforços para agir com ética e efi-
cácia vão bem. A autorreflexão não deve ser uma oportunidade para ser dura comigo 
mesma sem um fim útil. No entanto, se eu parar no autoafirmação e nunca investigar os 
lugares onde eu agi sobre meus privilégios, consciente ou inconscientemente; se eu nun-
ca me perguntar sobre os tempos em que posso ter agido de forma antiética; se eu nunca 
questionar se eu poderia ter agido diferentemente em contextos onde causei mágoa ou 
dano a outros, então meu nível de autorreflexão continua baixo. Minha capacidade de agir 
como um agente ético e meus recursos para fazer a diferença em minha própria vida e 
nas dos outros são limitados. 
 
Em meu relacionamento comigo mesmo, eu tenho visto os lugares onde a autorreflexão 
construtiva se transformou em autocontrole ou em um grau inútil de autocensura. A maio-
ria de nós tem lugares dentro de onde nós estamos, ainda, incapazes de nos livrar de 
crenças sobre nós mesmos que limitam nossas vidas, nossos relacionamentos e nossos 
pensamentos, e eu não sou exceção. Eu às vezez falo comigo mesmo de forma que eu 
reconheceria como rude, inadequada e cruel se eu estivesse considerando em direcioná-
la para outra pessoa. O "pensamento crítico" não deve ser usado para dignificar essas 
formas de se relacionar consigo mesmo ou com qualquer outra pessoa. Uma abordagem 
rigorosa da autorreflexão como prática crítica precisa se concentrar na autorreflexão, que 
pode apoiar a conscientização e a função, em vez de simplesmente erodir nossa capaci-
dade de ação ética e pensamento construtivo. 
 
Em certas ocasiões, reconhecer para mim mesma que eu tenha agido de maneiras das 
quais não me orgulho, são os pontos mais profundos da autorreflexão. Outras pessoas às 
vezes me ajudam a alcançar essas realizações, seja conscientemente e a meu pedido ou 
sem perceber que o que eles disseram ou fizeram me alcançou profundamente. Algumas 
vezes recebi elogios ou garantias que me permitiram concluir que minha conduta fora ina-
propriada ou que minha compreensão de uma situação estava errada. Outras vezes, me 
disseram de forma muito direta e por vez hostil, sobre minhas limitações, falhas ou maus 
comportamentos. É a tarefa de cada pessoa que deseja uma vida melhor, e quem deseja 
ter relacionamentos mais fortes e mais profundos com os outros, para tentar descobrir 
como usar essas formas de feedback, construtivo ou ofensivo, como recursos do projeto 
maior. 
  
No passado, eu via principalmente o pensamento e a ação como empreendimentos indi-
viduais, em vez de esforços colaborativos. Naquela época da minha vida, eu às vezes 
sentia que os esforços que outros faziam para melhorar meu pensamento eram ataques 



www.dulwichcentre.com.au  www.reciclandomentes.org 

pessoais. Eu respondia defensivamente aos esforços deles para apoiar minha luta em di-
reção a conduta ética e pensamento rigoroso se eles assumissem a forma de crítica. Eu 
ficava hesitante em oferecer perspectivas críticas sobre as ideias ou estratégias de outras 
pessoas por medo de violar meus relacionamentos com elas. 
 
Todavia, conceituar o pensamento como uma atividade isolada e individual é muito limi-
tante – e não somente porque pode levar à defensiva e ao silêncio. Eu necessito da inte-
ligência de outras pessoas e da diversidade de perspectivas que apenas podem vir da co-
laboração. Se eu sempre conversar com pessoas que concordam comigo, que comparti-
lham minhas suposições e até mesmo meus preconceitos, eu não terei acesso aos recur-
sos necessários para melhorar meus níveis atuais de compreensão. É improvável que as 
pessoas que compartilham minhas experiências e valores de vida possam me oferecer 
novas perspectivas sobre as suposições que eu sustento tão profundamente que moldam 
(e limitam) minha compreensão do mundo e meu lugar nele. Essas suposições podem ser 
descritas como "paradigmáticas" (Brookfield, 2012, p. 17). Sem as perspectivas daqueles 
que defendem suposições paradigmáticas diferentes das minhas, é improvável que eu 
perceba que estou fazendo essas suposições. 
 
Em vez de se concentrar na comumente suposição de que estamos seguros quando to-
dos concordam, quando todos têm o mesmo direito de falar, se pensarmos em segurança 
como saber como lidar com situações de risco, então nós abrimos a possibilidade de que 
nós podemos estar seguros em situações onde haja discordância e mesmo conflito (Ho-
oks, 2010, p. 87). 
 
A fim de determinar esta forma de segurança, nós poderíamos considerar estabelecer e 
experimentar as regras básicas e estruturas que nós acreditamos apoiará as conversas 
que nós queremos ter uns com os outros (Brookfield, 2012, p. 59). 
 
"Pensamento crítico" não deve ser usado para dignificar os locais onde nós tratamos os 
outros com desrespeito, onde nós agimos com base na nossa arrogância, onde nós nos 
contentamos em ferir os outros em vez de enfrentar nossas próprias limitações. E nós po-
demos usar as relações que temos conosco mesmo como espaços de reflexão nos quais 
nós podemos reunir pistas que nós podemos usar em considerando se – e como – se 
comunicar percepções críticas para os outros. 
 
Eu espero que haja contextos onde os outros possam ver além das limitações de meus 
conhecimentos e habilidades atuais. Pessoas que possam ver além das minhas limita-
ções podem me ajudar a transcendê-las. Minha expectativa é que outros me inspirem a 
superar minhas esperanças e medos presentes no momento. Eu confio que pessoas com 
diferentes experiências e entendimentos, que estão em interseções de poder social, que 
são diferentes da ligação que eu tenho, estejam em uma posição potente para me ajudar 
a enxergar além dos lugares onde eu aceitei discursos dominantes como os limites de o 
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que eu posso ser, saber ou fazer. E eu possa aceitar minha responsabilidade e capacida-
de de oferecer a outras pessoas uma perspectiva que esteja fora do que puderem, por 
enquanto, ser, saber ou fazer. Isto é o que Maria do Mar Pereira nomeou de “o trabalho 
emocionalmente exigente de examinar criticamente o mundo e [nossas] vidas, imaginan-
do-os de forma diferente, e tentando mudá-los” (do Mar Pereira, 2012, p. 129). 
 
 
(Algumas) Dimensões do pensamento crítico 
 
Tendo falado sobre o caráter amplo do pensamento crítico, eu pretendo agora oferecer 
algumas estratégias específicas que eu considero úteis para examinar meu próprio pen-
samento e o de outras pessoas. Esta não é uma lista exaustiva de exemplos mas uma 
tentativa de gerar ferramentas que possam ser úteis na realização do pensamento crítico. 
 
Lógica 
 
Se a afirmação feita tomar a forma de um argumento, podemos perguntar se o argumento 
é lógico. O argumento é baseado em premissas sólidas? As premissas apoiam a conclu-
são? Se esses critérios não puderem ser satisfeitos, então – no caso de uma afirmação 
factual – não há motivo para sermos persuadidos pela conclusão. 
 
Evidência 
 
Se a afirmação apresentada for apresentada como factual, poderemos pedir provas de 
que a alegação é realmente um fato (uma afirmação verdadeira) e, em seguida, examinar 
a qualidade da evidência por se tratar de um fato. Podemos ir mais longe e perguntar so-
bre o contexto em que esse "fato" emergiu. Como esse contexto afetou o que é conside-
rado "factual", quais evidências são consideradas relevantes e quais perguntas não foram 
feitas? 
 
Empregando teorias contrárias 
 
Se pudermos identificar uma filosofia, teoria ou abordagem na qual a alegação está sendo 
feita, poderemos perguntar o que outras teorias diriam sobre essa afirmação. Quais ou-
tras abordagens existem? Como eles responderiam a essa afirmação? Essa abordagem 
certamente poderia ser usada para investigar as diferenças entre uma abordagem de te-
rapia narrativa e outra de uma escola de pensamento diferente dentro da terapia. A dis-
cussão entre diferentes abordagens teóricas pode fornecer pontos de vista alternativos 
que podem criticar um ao outro. Este processo em si pode fornecer uma abordagem mais 
diferenciada, que pode enriquecer ambos os campos. 
 
Perspectivas alternativas 
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Se nós pudermos identificar que a afirmação vem de uma perspectiva específica (ou que-
remos verificar a influência da perspectiva sobre a afirmação), poderíamos perguntar 
quais perspectivas alternativas poderiam ser ditas sobre essa afirmação. Quais as qualifi-
cações que eles teriam para essa afirmação? Eles rejeitariam ou aceitariam essa afir-
mação? Por quê? É imensamente útil fazer essas perguntas sobre as afirmações ou pro-
postas que estamos fazendo, já que nossas próprias perspectivas parecem naturais e 
normais para a maioria de nós. 
 
Quem se beneficia? Quem paga? 
 
Quais são os benefícios da proposta? Quais são seus custos? Quem se beneficiará desta 
proposta? Quem vai pagar ou arcar com os custos? É útil lembrar-se de pensar tanto local 
bem como globalmente. 
 
Examinando silêncios 
 
Nós também podemos perguntar quem está falando sobre essa afirmação ou proposta e 
o que eles estão dizendo. Se mais de uma voz estiver presente, o que você percebe so-
bre as diferenças no que cada voz contribui? Quem está em silêncio? Por que eles estão 
em silêncio? Quem é silenciado – não é permitido falar, não é relatado como falando, não 
é escutado se eles falam? É útil considerar nossos próprios silêncios: eles são escolhidos 
por nós mesmos ou encorajados por outros? Falar envolve penalidades? Existem lugares 
onde falamos? De que maneira nossas decisões de falar impedem os outros de falar? 
Como poderíamos habilitar o discurso deles? É possível que a maneira como falamos crie 
silêncios? 
 
Fluxos do poder 
 
De alguma forma, muitas das perguntas que eu sugeri até agora poderiam permitir uma 
investigação dos fluxos do poder. No entanto, é possível usar o próprio poder como uma 
estrutura para pensar criticamente sobre uma situação ou proposta. Podemos começar 
perguntando quem tem o poder na situação, conceitualizando o poder da forma mais am-
pla possível. Geralmente haverá múltiplas formas do poder no trabalho em uma situação. 
Podemos perguntar: qual perspectiva, experiência ou voz é privilegiada? Quem tem poder 
exercido sobre eles nessa situação? Por quem? Por quê? É importante também perguntar 
se o tratamento das pessoas nessa situação é consistente com fluxos do poder dominan-
tes, ou se empurra contra fluxos dominantes do poder. 
 
Examinando suposições 
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Eu acredito que todo pensamento crítico exige que nos aprofundemos mais do que a 
apresentação superficial de informações, comportamentos ou argumentos. Nós podemos 
então perguntar o que é assumido na situação que estamos examinando, quer essas su-
posições são válidas quer as suposições feitas seriam válidas para todos, em todos os 
contextos relevantes. Nós podemos considerar quais perguntas nos ajudariam a ir além 
de uma visão superficial da situação. Algumas vezes, o exame confirmará a exatidão de 
nossas suposições. No entanto, se descobrirmos que nossas suposições estão incorretas, 
devemos estar preparados para abandoná-las, não importa o quão apaixonadamente as 
tenhamos (Brookfield, 2012, p. 38). É improvável que nós descubramos nossas próprias 
suposições sem a ajuda de outros – a autocrítica é útil, mas geralmente não é suficiente. 
"É muito difícil descobrir como alguns dos seus valores e crenças mais profundos levaram 
você a escolhas erradas" (Brookfield, 2012, p. 57).  
 
O anseio de ir abaixo da superfície para fins construtivos é uma das razões pelas quais as 
pessoas buscam a opinião de seus amigos e familiares ou vão à terapia quando enfren-
tam uma decisão complexa. Eles estão esperando apoio para examinar suas suposições 
sobre si mesmos, como devem ser e o que podem ou devem fazer. 
 
O meio e a mensagem 
 
É provável que, em qualquer comunicação, haja mensagens explícitas e implícitas, mes-
mo que a pessoa que está fazendo a comunicação não tenha a intenção de comunicar as 
mensagens implícitas, que podem parecer tão naturais e normais para elas que passam 
despercebidas. Portanto, é útil perguntar quais são as mensagens abertas e as mensa-
gens implícitas. Podemos então perguntar como o meio escolhido nos convida a aceitar 
as mensagens abertas e as mensagens implícitas. O meio está convidando uma resposta 
emocional que nos torna mais propensos a aceitar essas mensagens? Às vezes me vejo 
assistindo a um filme ou programa de TV em que a música e as imagens estão me convi-
dando a simpatizar com alguém ou com algumas ações que normalmente considero ques-
tionáveis. Tendo percebido isso, eu posso fazer escolhas se esta é uma valiosa oportuni-
dade para reconsiderar minha posição anterior, ou se eu posso resistir à atração da emo-
ção levantada pela música e pelas imagens, uma vez que ela entra em conflito com uma 
posição ética a qual eu estou fortemente ligado por boas razões. Eu poderia decidir que 
minha posição anterior, embora basicamente correta, faltava compaixão. 
 
Verificando a trama 
 
Existem outras situações em que podemos nos sentir atraídos a pensar ou agir de manei-
ra conflitante com nossos padrões éticos. Isso ajuda verificar se estamos tramando uma 
conduta antiética ou pensando porque isso parece é familiar ou confortável, ou porque é 
do nosso interesse, de alguma forma, examinar nossos pensamentos e sentimentos. Nós 
podemos fazer perguntas tal qual: Como estou me sentindo com essa afirmação? O que 
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estou pensando sobre essa afirmação? Estou mais propenso a aceitar essa reivindicação 
sem exame crítico porque estou inclinado a concordar com ela? Como aceitar essa afir-
mação reforça meu privilégio? Como essa afirmação reforça as maneiras pelas quais eu 
posso ter internalizado mensagens opressivas sobre pessoas como eu ou "elas"? Eu sou 
puxado para tramar com a afirmação, a fim de permanecer confortável, ou para resistir ao 
autoexame? Isso seria ético para mim? 
 
 
 
 
Colocando o pensamento crítico em uso 
 
Tendo apresentado essas estratégias potenciais para o pensamento crítico, eu vou encer-
rar este artigo tornando visíveis algumas das reflexões críticas que fazem parte do pro-
cesso de escrita para mim... 
 
Escrevendo na primeira pessoa 
 
A história pessoal do pensamento crítico, que agora forma o início deste artigo, não esta-
va presente nos primeiros rascunhos. Foi proposto por uma das pessoas que leu o artigo 
em forma de rascunho e me deu feedback. Eu escolhi aceitar o feedback dele e, como re-
sultado, este artigo agora tem minha própria história como parte central. Eu me sinto um 
pouco incerta sobre isso. Parte da minha incerteza vem de me sentir exposta, e parte dis-
so vem da minha pergunta sobre o que é tão importante sobre mim que minha vida deve-
ria ocupar espaço neste contexto. Algo mais vem desse modo de escrever que é tão dife-
rente do que seria esperado na maioria dos outros contextos em que escrevo. Muitas ve-
zes não é esperado que eu fale sobre mim e minha experiências na minha escrita. Eles 
não são vistos como relevantes, e eu devo adotar um estilo de escrita distanciado que 
vem com (que eu acredito é) o sério problema de fazer parecer que minha perspectiva 
não é central para a escrita, quando minha perspectiva está sempre presente que eu re-
conheça sua centralidade ou não. Por outro lado, escritores cujo trabalho eu admiro muito 
(por exemplo, Audre Lorde e Bell Hooks) são autores cuja escrita começa a partir de suas 
próprias, claramente articuladas, experiências. 
 
A minha inclusão da história pessoal tornou o texto mais legível e vívido e mais importan-
te, fez a minha própria perspectiva, posição de fala e localização cultural mais visíveis? 
Esta continua sendo uma questão em aberto para mim. 
 
Valores, conduta e cuidar dos relacionamentos 
 
Eu tentei articular o pensamento crítico convidando a uma investigação profunda dos valo-
res próprios de cada pessoa e da relação entre seus valores e sua conduta. Mas, eu  
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pensei o suficiente sobre a importância de conectar o pensamento crítico à ética e cuidar 
dos relacionamentos? A idéia estereotipada do pensamento crítico Ocidental é individua-
lista e desapaixonada a ponto de ser insensível, ao invés de honrar ou valorizar os relaci-
onamentos. Eu espero que este artigo questione esse estereótipo em vez de confirmá-lo. 
 
Especificidade cultural 
 
Eu já reconheci suficientemente que minha perspectiva sobre o pensamento crítico é cul-
turalmente específica? Eu acredito que seja possível refletir sobre a própria localização 
cultural da pessoa, mas não é possível falar de fora dela. Eu escolhi escrever sobre os 
recursos para o pensamento crítico oferecidos em minha cultura e os limites impostos a 
ele, esperando que as pessoas cujas localizações culturais fossem muito diferentes das 
minhas pudessem encontrar pistas que pudessem usar em seus próprios processos de 
pensamento crítico. Eu espero que minha escrita na primeira pessoa permita que pessoas 
de diferentes tradições e locais pensem em suas próprias histórias. Com certeza, é prefe-
rível que eu finja falar por todos, de todas as culturas, como se isso fosse possível. Eu 
almejo também que as definições e dimensões do pensamento crítico que eu ofereço se-
jam amplas o suficiente para que possa haver alguma parte dele que ressoará suficiente-
mente nas diferenças para desencadear pensamentos sobre as próprias culturas e socie-
dades dos leitores. 
 
Eu sei que você, querido leitor, realizará sua própria avaliação crítica do que eu escrevi. 
Eu desejo que você leve consigo qualquer coisa que você achar valiosa ou útil e deixe o 
resto para ser esquecido. 
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Notas 
 
¹ Gíria para "Australiano", e muitas vezes aplicada pelos australianos para si. 
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² No período que antecedeu as eleições Australianas de 1996, John Howard, que se tor-
naria o primeiro-ministro Liberal (conservador) da Austrália (1996-2007), prometeu um go-
verno que tornaria os Australianos "relaxados e confortáveis". Eu considerei isso como 
significando (entre outras coisas) que os Australianos não-Indígenas seriam convidados a 
desistir de pensar sobre o que poderia significar abordar o legado da colonização, se nós 
já tivéssemos começado a fazê-lo. Eu também entendi que os ricos Australianos seriam 
convidados a não pensar em seus privilégios nem em acabar com a pobreza. 
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Caro leitor, 
 
Este artigo foi originalmente publicado pela Dulwich Centre Publications, uma pequena 
editora independente com sede em Adelaide, Austrália. Você pode nos fazer um grande 
favor, respeitando os direitos autorais deste artigo e qualquer artigo ou publicação da 
nossa plataforma. 
 
O artigo que você leu é de direito do © Dulwich Centre Publications Except, conforme 
permitido pela Australian Copyright Act 1968, e nenhuma parte deste artigo pode ser re-
produzida, armazenada em um sistema de recuperação, comunicada ou transmitida de 
qualquer forma ou por qualquer meio sem permissão prévia. 
 
Todas as perguntas devem ser feitas ao proprietário dos direitos autorais em: Dulwich 
Centre Publications, Hutt St PO Box 7192, Adelaide, SA, Austrália, 5000; email 
dcp@dulwichcentre.com.au  
 
Obrigado! Nós agradecemos muito sua compreensão. 
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