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and when a person proves you wrong, they save 
acres of mind you were about to close 
and turn it into habitable land. 
 
 
Hannah, S. (2006). Soft-handed man. 
In Sophie Hannah selected poems. London: Penguin Books. 
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resumo 
 

 

O Pensamento Crítico é uma competência transversal essencial para todos os 
indivíduos (enquanto estudantes, profissionais, cidadãos), sendo necessário 
um compromisso com a sua promoção, o que aliás vem sendo um dos motes 
das instituições de ensino superior ocidentais. Mas, na prática, que esforços 
concretos, mensuráveis e sustentáveis estão aquelas a encetar de modo a 
assegurar que o Pensamento Crítico dos estudantes está, efetivamente, a ser 
promovido deliberada, explícita e sistematicamente pelos professores, no 
quadro das suas unidades curriculares? Dada a sua relevância e face a tais 
questionamentos, o presente estudo pretende responder a duas perguntas de 
investigação: (i) Que práticas didático-pedagógicas são consideradas, pelas 
evidências da sua eficácia na literatura, mais favoráveis à promoção do 
Pensamento Crítico dos estudantes no ensino superior? (ii) Qual o impacte, 
percebido e avaliado, de um programa de formação para professores do 
ensino superior sobre Pensamento Crítico, no sentido de os sensibilizar para a 
promoção deliberada, explícita e sistemática do Pensamento Crítico dos seus 
estudantes, nas suas unidades curriculares? O estudo ancorou-se no 
paradigma sociocrítico, seguindo uma metodologia mista (mais expressiva na 
vertente qualitativa) e utilizando o método da investigação-ação, sendo que, 
para a recolha de dados, se recorreu às técnicas de inquérito (questionário e 
entrevista) e de testagem (teste PENCRISAL, de Rivas & Saiz, 2012). Um 
grupo de 15 professores da Universidade de Aveiro participou no programa, o 
qual foi positivamente apreciado em três eixos principais – aprendizagem, 
ambiente e capacitação –, tendo sido apresentadas sugestões de melhoria que 
são alvo de análise e discussão. No geral, segundo os professores, existe(m) 
espaço(s) para o Pensamento Crítico no ensino superior, embora urja a 
promoção efetiva do pensar criticamente em sala de aula. Para tal, é 
importante encarar e ultrapassar obstáculos, tal como a carência de formação 
didático-pedagógica dos professores e a reduzida valorização e 
reconhecimento institucional face ao investimento feito pelos professores na 
sua formação didático-pedagógica. Apenas com o desenvolvimento 
profissional dos professores mediante ações como a formação didático-
pedagógica poderão aqueles transformar práticas (e demais dimensões da sua 
profissionalidade docente) e capacitar-se para promover competências 
transversais fulcrais como o Pensamento Crítico. 
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resumen 

 
El Pensamiento Crítico es una competencia transversal esencial para todos los 
individuos (en el papel de estudiantes, profesionales, ciudadanos), siendo 
necesario un compromiso con su promoción, lo que además ven siendo uno de 
los lemas de las instituciones de educación superior occidentales. Pero, en la 
práctica, ¿qué esfuerzos concretos, mensurables y sostenibles están aquellas 
a realizar para asegurar que el Pensamiento Crítico de los estudiantes está, de 
hecho, a ser promovido deliberada, explícita y sistemáticamente por el 
profesorado, en el contexto de sus unidades curriculares? Dada su relevancia 
y frente a tales cuestionamientos, el presente estudio pretende contestar a dos 
preguntas de investigación: (i) ¿Qué prácticas didáctico-pedagógicas son 
consideradas, por las evidencias de su eficacia en la literatura, como más 
favorables à la promoción del Pensamiento Crítico del estudiantado en la 
educación superior? (ii) ¿Cuál es el impacte, percibido y evaluado, de un 
programa de formación para profesores de educación superior sobre 
Pensamiento Crítico, en el sentido de sensibilizarlos para la promoción 
deliberada, explícita y sistemática del Pensamiento Crítico de sus estudiantes, 
en sus unidades curriculares? Este estudio se ancló en el paradigma socio-
crítico, siguiendo una metodología mixta (más expresiva en la vertiente 
cualitativa) y utilizando el método de investigación-acción, siendo que, para la 
recogida de datos, se recurrió a las técnicas de encuesta (cuestionario y 
entrevista) y de test (prueba PENCRISAL, de Rivas & Saiz, 2012). Un grupo de 
15 profesores de la Universidad de Aveiro participó en el programa, lo cual fue 
positivamente apreciado en tres principales ejes – aprendizaje, entorno y 
capacitación; además, fueron presentadas propuestas de mejora, que son 
sujetas a un análisis y discusión. En general, de acuerdo con los profesores, 
existe(n) espacio(s) para el Pensamiento Crítico en la educación superior, 
aunque urja la promoción efectiva del pensar críticamente en la clase. Para tal, 
es importante enfrentar y superar los obstáculos, tal como la carencia de 
formación didáctico-pedagógica del profesorado y la reducida valoración y 
reconocimiento institucional frente al investimento hecho por los profesores en 
su formación didáctico-pedagógica. Solo con el desarrollo profesional del 
profesorado, a través de acciones como la formación didáctico-pedagógica, 
podrán aquellos transformar prácticas (y demás dimensiones de su 
profesionalidad docente) y capacitarse para promover competencias 
transversales cruciales como el Pensamiento Crítico. 
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abstract 

 
Critical thinking is a transversal competence that is essential for all individuals 
(as students, employees, citizens). A commitment with its promotion is needed, 
which indeed has been one of the mottos of western higher education 
institutions. However, what concrete, quantifiable and sustainable efforts are 
such institutions making to assure that students' Critical Thinking is, in fact, 
being promoted deliberately, explicitly, and systematically by faculty in the 
context of their curricular units? Given its relevance and in face of such a 
question, the present study aims to answer two research questions: (i) What 
didactic-pedagogical practices are considered, in face of the evidence in the 

literature on their efficiency, as being more favorable to the promotion of higher 
education students' Critical Thinking? (ii) What is the perceived and assessed 
impact of a training program for faculty on Critical Thinking, in the sense of 
raising their awareness about the deliberate, explicit, and systematic promotion 
of their students' Critical Thinking, in their curricular units? This study is 
grounded on the socio-critical paradigm, following a mixed methods approach 
(more expressive in the qualitative dimension) and using the action research 
methodology; for data collection, we used the inquiry (questionnaire and 
interview) and testing (PENCRISAL test, by Rivas & Saiz, 2012) techniques. A 
group of 15 faculty at University of Aveiro participated in the program, which 
was positively evaluated in three main axes – learning, atmosphere, and 
qualification –, while there were also presented suggestions for improvement 
that are analyzed and discussed. All in all, according to faculty, there is (are) 
space(s) for Critical Thinking in higher education, even though it is urgent to 
promote Critical Thinking effectively in the classroom. To do so, it is important 
to face and overcome obstacles such as the lack of didactic-pedagogical 
training of faculty and the low institutional appreciation and recognition in face 
of the investment made by faculty in their didactic-pedagogical training. Only 
with faculty professional development, via actions such as didactic-pedagogical 
training, may faculty transform their practice (and other dimensions of their 
faculty professionalism) and become capacitated to promote crucial transversal 
competences such as Critical Thinking. 
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PARTE 1  

  

Descobrir 

  

 "I shall argue that cultivated capacities for critical thinking and 
reflection are crucial in keeping democracies alive and wide 
awake." 
 

(Nussbaum, 2010, p. 10) 
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1. Introdução 

 

No presente relatório, pretendo partilhar, na primeira pessoa, o trabalho desenvolvido no 

âmbito de um projeto de investigação de pós-doutoramento em Ciências da Educação, 

intitulado O pensamento crítico e a formação universitária: Impactes no estudante e seu 

desempenho académico, ao abrigo de uma bolsa concedida pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT), entre setembro de 2017 e outubro de 2020. Este trabalho 

esteve sediado no Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de 

Formadores (CIDTFF), do Departamento de Educação e Psicologia (DEP) da 

Universidade de Aveiro (UA). Realizou-se beneficiando da orientação escrupulosa, 

estimulante e emancipadora de Rui Marques Vieira (UA) e de Carlos Saiz (Universidade 

de Salamanca; USal), ambos professores, investigadores e especialistas na área do 

Pensamento Crítico e sua promoção e, para mim, mais importante ainda, especialistas na 

arte da prática alimentada por uma reflexão crítica (i.e., deliberada, ponderada, ética, 

concretizadora). Por conseguinte, as eventuais lacunas que o presente relatório vier a 

revelar não resultam da falta de oportunidade propiciada pela exposição a duas 

enormidades científicas e humanas como estas, mas sim do imponderável processo de 

escrita científica que ainda não garante "correção automática" das mesmas, para mais 

eficientemente traduzir em produtos visíveis a riqueza dos processos que vivenciei por ter 

beneficiado da orientação daqueles ao longo do meu projeto de investigação. 

Mais do que mero inventário de atividades para encerramento de um projeto e 

concretização de um percurso académico, este relatório ambiciona ser uma partilha de 

processos e de produtos em sinergia – catalisados por um plano de trabalhos que 

rapidamente se viu obsoleto face à riqueza inesperada advinda dos mil estímulos que 

fazem parte do dia a dia do investigador –, a qual ajude a ilustrar as experiências 

construídas neste projeto de investigação focado no Pensamento Crítico e, em última 

instância, dedicado a Professores e Estudantes do Ensino Superior (ES), para benefício, 

desde logo, da Comunidade envolvente. 

 

1.1. Organização do Presente Relatório 

 

Optei por demarcar a minha exposição neste relatório em quatro partes, seguindo o 

quadro para a inovação criado pela Design Council (https://www.designcouncil.org.uk/) e 

que apresenta a metodologia Double Diamond, com quatro momentos: descobrir, definir, 

https://www.designcouncil.org.uk/
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desenvolver e devolver. A opção por esta metodologia da área do Design (mas não só) 

poderá parecer algo insólita; não o é, e por duas razões: 

(i) Esta metodologia de exploração de um problema, que para tal apela ao pensamento 

ora divergente, ora convergente, pretende apoiar não apenas os designers na tarefa de 

se abordararem problemas (sociais, económicos, ambientais) complexos, para a 

concretização de uma mudança que seja positiva, significativa e duradoura; 

(ii) A noção de design surgiu, de acordo com os referenciais consultados, enquanto 

"forma de pensar", com o trabalho de McKim (1972). Eventualmente, esta noção foi-se 

desenvolvendo, vindo a transformar design em sinónimo de "conscious decision-making 

process by which information (an idea) is transformed into an outcome, be it tangible 

(product) or intangible (service)" (von Stamm, 2008, p. 17). 

Como aqui se pretende partilhar um trabalho que começou com uma ideia e culminou 

num resultado, e que é feito de processos e produtos tangíveis e intangíveis, esta 

metodologia da área do Design, em quatro momentos/partes, pareceu a solução 

adequada para procurar apresentar todos os in/tangíveis deste projeto de investigação e 

dos seus desenvolvimentos e implicações. 

Na Parte 1 – Descobrir, momento que visa a compreensão clara de qual é o problema em 

estudo, é feita uma introdução ao tema, que pretende elucidar quanto à organização do 

presente relatório, assegurar a contextualização do estudo levado a cabo, elencar as 

perguntas de investigação a que se pretendia dar resposta por intermédio do estudo, 

assim como explanar qual a sua relevância. 

Na Parte 2 – Definir, momento que visa a definição do problema em estudo a partir da 

informação gerada, é feito um enquadramento teórico ao tema, que pretende apresentar 

o constructo de Pensamento Crítico, em particular no contexto do ES, e aprofundar o 

conceito e a relevância do desenvolvimento profissional de professores deste nível de 

ensino. 

Na Parte 3 – Desenvolver, momento que visa uma elaboração sobre o problema em 

estudo a partir da procura de informação e inspiração em fontes diversas, é apresentada 

a metodologia do estudo levado a cabo, descrevendo-se as hipóteses de investigação 

que se pretendiam testar, os participantes envolvidos, os procedimentos seguidos, o 

programa de formação desenhado para professores e implementado e, ainda, os 

instrumentos utilizados. 

Na Parte 4 – Devolver, momento que visa a implementação das soluções imaginadas e a 

avaliação da sua eficácia, são partilhados os resultados gerados e é feita a discussão dos 

mesmos, são retiradas conclusões e tecidas considerações, e são apresentadas as 
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referências bibliográficas que fundamentam o presente relatório, os apêndices 

construídos e os demais processos e produtos emergentes do projeto de investigação. 

Em suma, o presente relatório reporta um projeto de investigação cujo objetivo, primeiro e 

último, é servir de estímulo e orientação para se promover o Pensamento Crítico no ES, 

em Portugal, para a potenciação do pensar bem dos estudantes deste nível de ensino. 

 

1.2. Contextualização do Estudo 

 

Para contextualizar-se o estudo realizado, é necessário antes contextualizar-se a origem 

do projeto de investigação que lhe serviu de base. Para este efeito, e embora correndo o 

risco de impudor, resgato o que escrevi na minha tese de doutoramento, para me citar: 

 

O ponto de partida desta tese de Doutoramento não esteve envolto em 
alheamento completo somente porque surgiu na sequência de um ano a realizar 
investigação sobre pensamento crítico – altura em que, aí sim, o conceito não 
encontrava qualquer ressonância na autora. Hoje, volvidos cinco anos em que se 
estudou, analisou, investigou, mediu, discutiu, divulgou, pensou, e sentiu 
pensamento crítico, é natural afirmar que o pensamento crítico foi e é relevante a 
título pessoal, sendo ainda mais importante e relevante a um nível mais geral. 
Considera-se, sobretudo, que este conceito não é apenas abstrato, fazendo-se 
sentir na vida de todos e em todos os dias. Ainda que se anseie por uma (efetiva) 
sociedade do conhecimento, em que os cidadãos sejam capazes de pensar por si, 
de apresentar e alicerçar e contrapor argumentos e contra-argumentos, de 
conceber perspetivas contraditórias, de entrar em diálogo e, quem sabe, 
consenso com alguém que pensa diferente (ou, até, o inverso), de tomar decisões 
fundamentadas e informadas, de solucionar problemas, ou, ainda, de criar 
alternativas onde elas parecem não existir, este anseio concretiza-se pela via do 
pensamento crítico. (Franco, 2016, p. 155) 

 

É deste ponto de partida – um projeto de investigação dedicado à exploração da 

definição de Pensamento Crítico no contexto do ES (entre setembro de 2010 e dezembro 

de 2011, no Centro de Investigação em Educação, da Universidade do Minho, financiado 

pela FCT), seguido de um projeto de doutoramento focado na avaliação do Pensamento 

Crítico no contexto do ES (entre janeiro de 2012 e dezembro de 2015, com defesa da 

tese em maio de 2016, no mesmo centro de investigação e universidade, sob a 

orientação do professor Leandro Almeida, financiado pela FCT) – que surge o presente 

projeto de pós-doutoramento, voltado para a promoção do Pensamento Crítico, no 

CIDTFF da UA, sob a orientação de dois professores-investigadores que integraram o júri 

da defesa da minha tese de doutoramento. Este projeto deverá, portanto, ser percebido 

como uma continuidade do trabalho de investigação que iniciei em 2010 e cujo tema 

continua a proporcionar-me desafio, descoberta e desenvolvimento. O que referia acerca 
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de Pensamento Crítico, em 2016, continua atual. Mais do que um produto, o Pensamento 

Crítico tem sido um processo, feito de janelas que se abrem, raramente de portas que se 

fecham. 

O presente projeto de investigação teve a duração de três anos e dois meses adicionais, 

estes últimos concedidos pela FCT devido ao atual cenário de pandemia COVID-19, 

provocada pela patogenicidade do vírus SARS-CoV2, e permitidos pelas normas 

definidoras para a alteração das datas de realização dos estágios de pós-doutoramento 

da UA (Circular n.º 14-REIT/2020, de 29 de abril). 

 

1.3. Perguntas de Investigação do Estudo 

 

O estudo levado a cabo tinha como finalidade analisar que práticas docentes são mais 

favoráveis à promoção do Pensamento Crítico no ES e, consequentemente, conceber, 

desenhar, implementar e avaliar um programa de formação para professores da UA 

sobre Pensamento Crítico, no sentido de sensibilizar estes professores para a promoção 

deliberada, explícita e sistemática que é essencial desencadearem para propiciarem o 

desenvolvimento do Pensamento Crítico dos seus estudantes no contexto das suas 

Unidades Curriculares (UC). Este programa consistiu de cinco sessões, com a duração 

de duas horas cada, em formato misto – duas sessões presenciais, três sessões virtuais 

(por força da transição para o ensino remoto de emergência, obrigada pela pandemia 

COVID-19, que levou à suspensão das atividades letivas e não-letivas e formativas 

presenciais no dia 11 de março de 2020, decretada na UA pelo Despacho n.º 12-

REIT/2020, de 19 de março, referente às normas regulamentares transitórias e de 

exceção para aplicação em matéria de ensino-aprendizagem) –, com um grupo de 15 

professores de diferentes Unidades Orgânicas (UO) da UA, que acederam participar 

voluntariamente, após notícia divulgada na Área de Notícias da UA, plataforma de 

informação e divulgação desta instituição. 

Concretamente, o estudo ancorou-se no paradigma sociocrítico, seguindo uma 

metodologia mista (no geral, mais expressiva na vertente qualitativa do que na 

quantitativa) e utilizando o método da investigação-ação (Coutinho, 2011). Para a recolha 

de dados, recorreu-se à técnica de inquérito, utilizando-se como instrumentos o 

questionário e a entrevista, e à técnica de testagem, utilizando-se como instrumento o 

teste PENCRISAL (Rivas & Saiz, 2012). Esta caracterização do estudo será retomada na 

Parte 3 – Desenvolver, onde se apresenta a metodologia do estudo, em detalhe. No que 
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concerne às perguntas de investigação a que se pretendia responder com o estudo, são 

as seguintes: 

1. Que práticas didático-pedagógicas são consideradas, pelas evidências da sua 

eficácia na literatura, mais favoráveis à promoção do Pensamento Crítico dos 

estudantes no ES? 

2. Qual o impacte, percebido e avaliado, de um programa de formação para professores 

do ES sobre Pensamento Crítico, no sentido de os sensibilizar para a promoção 

deliberada, explícita e sistemática do Pensamento Crítico dos seus estudantes, nas 

suas UC? 

 

1.4. Relevância do Estudo 

 

É consensualmente reconhecido que o Pensamento Crítico é uma competência-chave 

nos dias que correm e nas sociedades em que vivemos, sendo necessário dedicar 

esforços à empreitada da sua promoção (Vincent-Lancrin et al., 2019). Por inerência, a 

missão do desenvolvimento de pensadores críticos tem-se revelado assaz popular nas 

Instituições de Ensino Superior (IES), um pouco por todo o mundo (Franco, Vieira, & 

Tenreiro-Vieira, 2018; Morancho & Mantilla, 2020; Saiz, 2018), também em Portugal. No 

momento da despedida, é esperado que os estudantes levem consigo um diploma numa 

mão, uma mão cheia de Pensamento Crítico na outra. Não obstante, que esforços 

concretos, mensuráveis e sustentáveis estão as IES a realizar para garantir que o 

Pensamento Crítico dos estudantes está, efetivamente, a ser promovido pelos 

professores nas suas UC – de uma forma deliberada, explícita, sistemática? 

Esta afigura-se como uma pergunta particularmente relevante a fazer num contexto 

educacional governado pelo Processo de Bolonha, que advoga, entre outros princípios, 

"uma nova abordagem pedagógica centrada no aluno/aprendizagem" (Cachapuz, 2020, 

p. 110). Ainda, esta afigura-se como uma pergunta particularmente relevante a fazer 

(ainda que incómoda), uma vez que, em Portugal, não se requer que os professores do 

ES possuam formação didático-pedagógica de base para a docência (Leite & Ramos, 

2012; Marques & Pinto, 2012). Tal fica claro pela leitura do vigente Decreto-Lei n.º 

205/2009, de 31 de agosto, que determina os estatutos das carreiras docente do ensino 

universitário, de investigação, e docente do ES politécnico (e que procede à alteração do 

estatuto da carreira docente universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de 

novembro). No seu artigo 63.º, alínea j), pode ler-se, singelamente, que um dos "deveres 

genéricos de todos os docentes" é "Melhorar a sua formação e desempenho pedagógico" 
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(p. 5735). Aliás, o Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, que estabelece o regime 

jurídico da formação contínua de professores e define o respetivo sistema de 

coordenação, administração e apoio, declara que "A valorização profissional dos 

docentes é, nomeadamente, através de um investimento na formação contínua, uma das 

medidas que, neste âmbito, se consideram prioritárias", enfatizando que "a organização e 

gestão do ensino e o sucesso educativo constituem o núcleo central da atividade 

docente" (p. 1286). 

Decretos à parte, na prática do ES, o critério de admissão parece esgotar-se na 

competência técnica e científica (Mouraz & Pêgo, 2017; Sordi, 2019; Vieira, 2014), 

continuando a faltar uma tradição de formação dos professores deste nível de ensino 

(Bireaud, 1995). Paira o mito da "naturalização da docência", que difunde que os saberes 

advindos da experiência são suficientes e que os saberes para a docência são 

desnecessários, com a formação pedagógica a sair preterida (Gois, 2017). Como adverte 

Sordi (2019, p. 138), 

 

a desqualificação do trabalho dos professores é gritante e se admite que este 
pode ser formado de modo aligeirado e precário, pautado no neotecnicismo, 
tornando-os ávidos consumidores de receitas prescritivas sobre o jeito certo de se 
ensinar, quase sempre desprovidas de reflexão sobre os desdobramentos dele 
originários. 

 

Por conseguinte, há professores que poderiam beneficiar de oportunidades de formação 

e atualização didático-pedagógica para ensinar, mais ainda para ensinar para o 

Pensamento Crítico. 

Assim e antes de mais, de modo a promoverem o Pensamento Crítico dos seus 

estudantes – de uma forma deliberada, explícita, sistemática –, os professores do ES 

necessitariam de oportunidades de desenvolvimento profissional, de modo a aprenderem 

como o fazer. O Pensamento Crítico não se desenvolve sem esforço (Halpern, 2014; 

Tenreiro-Vieira & Vieira, 2014), nem tampouco é o efeito natural e colateral da frequência 

do ES (Arum & Roksa, 2011). De forma breve, o Pensamento Crítico é uma forma 

superior de pensamento que inclui capacidades, disposições, critérios/normas de 

pensamento e uma base de conhecimento, sendo relevante numa diversidade de esferas 

de vida (pessoal, académica, profissional, social) dos indivíduos, para que pensem 

cuidadosamente, encontrem explicações, tomem decisões e resolvam problemas 

(Franco, Vieira, & Saiz, 2017; Tenreiro-Vieira & Vieira, 2014; Vieira & Tenreiro-Vieira, 

2016b). Segundo alguns autores-chave nesta área, Pensamento Crítico é pensar com 

disciplina cognitiva (Paul, 2005) para se alcançarem objetivos visados (Halpern, 2014), 
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um deles o decidir em que acreditar e como atuar (Ennis, 2011). Embora a sua promoção 

seja indispensável para o seu desenvolvimento ser possível, o Pensamento Crítico exige 

trabalho árduo, da parte quer de estudantes quer de professores (Saiz, 2020). 

Explica-se, desta forma, a relevância do estudo levado a cabo, que enfatiza um conjunto 

de três objetivos que é preciso procurar concretizar, nas IES em Portugal, no geral: 

1. Garantir que as IES assumam a relevância do Pensamento Crítico e a urgência de 

ser efetivamente integrado no currículo, nos conteúdos e nas práticas, e não apenas 

em manifestos institucionais; 

2. Sensibilizar, orientar e apoiar os professores do ES a acolherem o Pensamento 

Crítico nas suas práticas, e a cultivarem, de forma deliberada, explícita e sistemática, 

um ensinar-aprender em prol da promoção do Pensamento Crítico dos seus 

estudantes; 

3. Promover o desenvolvimento do Pensamento Crítico dos estudantes-indivíduos, a ser 

empregue não apenas para favorecer o seu desempenho académico, mas, talvez 

mais importante, para que assumam um papel reflexivo, ativo, informado e ético nas 

suas vidas. 

 

A investigação educacional no ES deverá contribuir para a reflexão sobre os diversos 

fenómenos que ocorrem neste nível de ensino, criando uma melhor compreensão dos 

mesmos e contribuindo para o desenho e a implementação de ações necessárias para 

maximizar os processos e produtos educativos, bem como para agir ao nível da 

comunidade (local, nacional, internacional) envolvente (Cáceres, Nussbaum, & Ortiz, 

2020; Tong, Standen, & Sotiriou, 2018). Neste quadro, o desenvolvimento profissional 

dos professores do ES é um empreendimento crucial, devendo ser realizado 

proximamente com a investigação educacional, para potenciar a precisão e validade dos 

seus processos, logo, o impacte dos seus produtos. O estudo aqui partilhado, no contexto 

de um projeto de investigação de pós-doutoramento – que em última instância pretende 

contribuir para a introdução de inovação pedagógica no ES em Portugal, através de um 

programa de formação para professores sobre Pensamento Crítico, que se espera ter 

impactes neles e, indiretamente, nos estudantes daqueles – representa um exemplo de 

como tal empreendimento poderá ser realizado e quais os seus resultados, também à luz 

das evidências apresentadas por outros estudos nesta área. 



 



 

 

PARTE 2  

  

Definir 

  

 "Active, persistent, and careful consideration of any belief or 
supposed form of knowledge in the light of the grounds that 
support it, and the further conclusions to which it 
tends, constitutes reflective thought." 
 

(Dewey, 1910, p. 6) 
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2. Enquadramento Teórico 

 

Nesta Parte 2 – Definir, apresenta-se o constructo de Pensamento Crítico, em particular 

no contexto do ES, aprofundando-se, ainda, o conceito e a relevância do 

desenvolvimento profissional de professores deste nível de ensino. 

 

2.1. Pensamento Crítico 

 

Contextualizando brevemente o Pensamento Crítico: Contexto, Cognição e Emoção 

 

Há um conjunto de variáveis que se reúnem para explicar a forma como pensamos e, 

consequentemente, atuamos. Assim, antes de entrar mais aprofundadamente na 

definição de Pensamento Crítico, importa analisar, ainda que brevemente, as variáveis (i) 

contextual, (ii) cognitiva (aqui, de forma mais enfática) e (iii) emocional, em particular, e 

sua relação com a forma como pensamos (ou deixamos de pensar) criticamente. O 

Pensamento Crítico é pensamento aplicado, contextualizado, alicerçado; o pensador 

crítico procura obter um fim – seja ele encontrar uma explicação, tomar uma decisão ou 

resolver um problema – no quadro de um determinado contexto e circunstâncias, sob a 

influência de variáveis várias (Franco et al., 2017; Halpern, 2014; Morancho & Mantilla, 

2020; Saiz, 2020). 

(i) O contexto envolvente ao indivíduo que procura pensar criticamente para encontrar 

explicações, tomar decisões e/ou resolver problemas tem um impacte no seu in/sucesso 

para tal. Não reconhecer o peso de fatores situacionais na explicação da nossa conduta, 

sobrestimando-se, ao invés, o peso de disposições ou mesmo de traços de 

personalidade, leva-nos a incorrer no "erro fundamental de atribuição" (Ross & Nisbett, 

2017). As atribuições causais que geralmente fazemos a respeito da conduta dos outros 

e dos consequentes resultados dessa conduta tendem a ignorar que a ação 

(particularmente aquela que é inusitada) é catalisada enfaticamente por fatores 

situacionais e pela forma como o indivíduo constrói esses fatores situacionais, e não 

apenas e marcadamente por disposições pessoais ou traços de personalidade. Com 

efeito, "it is the situation as construed by the subject that is the true stimulus" (Ross & 

Nisbett, 2017, p. 11). É forçoso, portanto, equacionar também a influência do contexto – e 

das nossas interpretações e convicções pessoais sobre esse contexto – na nossa 

capacidade para pensar (criticamente). 
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(ii) Convém, então, examinar detalhadamente a forma como acedemos à informação e a 

processamos cognitivamente. Segundo Ross e Nisbett (2017), empregamos os nossos 

esquemas mentais (e outras estruturas de conhecimento que nos permitem interpretar a 

realidade) para realizar inferências e juízos que são relativamente precisos, com relativa 

celeridade e razoável sensação de segurança. Se tal for feito com a necessária reflexão e 

deliberação, estes esquemas mentais são um instrumento vantajoso, prevenindo o 

desperdício de tempo, de energia cognitiva e/ou de outros recursos (cognitivos, 

emocionais, económicos, etc.). Por outro lado, se os esquemas mentais empregues se 

revelarem imprecisos ou se forem acionados inapropriadamente, tal instrumento resulta 

danoso, pois através dele cometeremos erros de interpretação da realidade e/ou erros 

nas inferências e/ou nos juízos tecidos. Para além de cometermos erros, revelar-nos-

emos resistentes a captar o erro e a redirecionar o pensamento e a ação, impedindo-nos 

de aprender com a experiência. Como concluem Ross e Nisbett, estes esquemas 

mentais têm o duplo condão de despertar "rapid and easy understanding as well as 

persistent, painful misunderstanding; warranted confidence as well as overconfident 

stubbornness; the capacity to be enlightened and informed as well as the capacity to be 

manipulated and misled" (2017, p. 77). 

Examinemos estes processos cognitivos em pormenor. O funcionamento cerebral opera 

segundo dois tipos diferentes de cognição, cada um com determinadas funções e 

des/vantagens: o processamento de tipo 1 caracteriza-se pela celeridade, autonomia e 

economia de recursos cognitivos envolvidos na computação da informação; o 

processamento de tipo 2 é demorado, deliberado e dispende elevados recursos 

cognitivos para a computação da informação (Stanovich, 2009). Mais detalhadamente, 

Kahneman (2011) propõe dois sistemas de pensamento: um rápido (o "sistema 1"), outro 

demorado (o "sistema 2"); note-se que estes dois sistemas não possuem uma 

geolocalização cerebral, sendo antes uma proposta para traduzir as duas vias possíveis 

face a um estímulo. O sistema 1 reage de forma automática e célere, involuntariamente 

acionando mecanismos de procura de respostas, sejam as certas, sejam as que mais 

prontamente vêm à ideia (as designadas heurísticas). Já o sistema 2 age de forma atenta 

e zelosa, mobilizando-se deliberadamente para fazer juízos e tomar decisões. Em suma, 

estamos perante "the intuitive System 1, which does the fast thinking, and the effortful and 

slower System 2, which does the slow thinking, monitors System 1, and maintains control 

as best it can within its limited resources" (Kahneman, 2011, p. 408). 

Embora sejam apresentados como diferenciados, estes dois sistemas estão interligados, 

funcionando de modo a reduzir ao esforço e a acrescentar ao desempenho. Por um lado, 
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o demorado sistema 2 secunda intuições, impressões e sentimentos originados no rápido 

sistema 1, não só os racionalizando, como indo mais além: "If asked for an explanation 

(...) you will search your memory for presentable reasons and will certainly find some. 

Moreover, you will believe the story you make up" (Kahneman, 2011, p. 415). Por outro 

lado, o sistema 2 contraria intuições, impressões e sentimentos originados no sistema 1, 

detetando o seu descabimento e impedindo a sua cristalização em convicções e a sua 

concretização em ações. Todavia, embora o sistema 1 possa suscitar erros cognitivos (tal 

como enviesamentos cognitivos e ilusões cognitivas), também é este sistema quem 

automaticamente comanda pensamentos e ações rotineiros do dia a dia, rápida e 

eficientemente dando respostas legítimas. Como se depreende, nem o sistema 1 é o 

vilão, sinónimo irredutível de irracionalidade, nem o sistema 2 é o herói, expoente 

máximo da racionalidade. 

Daqui resulta que nem sempre são o pensamento e a ação norteados por um 

pensamento reflexivo, deliberado, racional (Kahneman, 2011; Stanovich, 2009). 

Racionalidade significa definir um objetivo adequado e atuar para a sua concretização, 

utilizando, para tal, os meios mais eficazes e que são coerentes com as convicções 

pessoais (Stanovich, 2009). Simon (1990) cunha o conceito de "racionalidade limitada", 

exatamente para alertar para o facto de as capacidades de pensamento racional dos 

indivíduos serem finitas. Mais preocupante ainda é o facto de os indivíduos geralmente 

não estarem conscientes das limitações da sua capacidade para pensar criticamente, 

incorrendo em enviesamentos, tal como o da confirmação, segundo o qual privilegiam as 

ideias com as quais já estão de acordo (Guzzo, 2018; Kahneman, 2011). Uma vez que o 

pensamento e a ação nem sempre são norteados por um pensamento reflexivo, 

deliberado e racional, importa que o indivíduo seja capaz de determinar em que situações 

é recomendável que vá além do automatismo pronto do sistema 1 de pensamento, dando 

mais tempo ao sistema 2 para contribuir para um processo de pensamento deliberado, 

demorado, cuidadoso, de modo a encontrar explicações plausíveis, tomar decisões 

informadas e resolver problemas eficientemente. 

Não obstante, todos nós estamos propensos a cometer erros ao tecer juízos e ao tomar 

decisões, sendo que cada indivíduo tende a cometer o mesmo tipo de erro e 

sistematicamente (Kahneman, 2011). Aqui, falamos de heurísticas e de enviesamentos 

cognitivos. Uma heurística é a resposta mais fácil e rapidamente acessível para uma 

pergunta, podendo ser a resposta certa ou aproximadamente certa, ou mesmo 

vincadamente errada (Kahneman, 2011; Stanovich, 2009). Com efeito, uma resposta 

intuitiva tanto poderá ser fruto de uma heurística como de uma capacidade que se 
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desenvolveu. No caso de a heurística se constituir como uma resposta vincadamente 

errada para dada pergunta, propiciam-se os mencionados enviesamentos cognitivos, 

erros cometidos sistematicamente em determinadas situações. Para se prevenirem os 

enviesamentos cognitivos e se melhorar a capacidade de encontrar explicações, tecer 

juízos e tomar decisões, é necessário esforço. Regressando aos dois sistemas de 

pensamento, o esforço é necessário para detetar o erro propiciado pelo sistema 1 e, 

nessas ocasiões, reforçar o processamento operado pelo sistema 2 (Kahneman, 2011). 

(iii) Para além das variáveis contextuais e cognitivas, existem, também, variáveis 

emocionais a influenciar a forma como pensamos e, consequentemente, atuamos 

(Kahneman, 2011; Lilienfeld & Byron, 2013; Schneider, 2007). Segundo Damásio (2006), 

as emoções são um elemento-chave para o pensamento racional, estando envolvidas 

nos processos de aprendizagem e de tomada de decisão: 

 

Thus, there may be a connecting trail, in anatomical and functional terms, from 
reason to feelings to body. It is as if we are possessed by a passion for reason, a 
drive that originates in the brain core, permeates other levels of the nervous 
system, and emerges as either feelings or nonconscious biases to guide decision 
making. (p. 245) 

 

Igualmente no que concerne ao Pensamento Crítico, em específico, a literatura vem 

apresentando evidências da relação entre Pensamento Crítico e inteligência emocional 

(Kaya, Şenyuva, & Bodur, 2018). Importa, assim, quebrar o mito da compartimentação 

entre pensamentos e emoções (segundo Damásio, parte d'o erro de Descartes), sendo 

que, para o Pensamento Crítico emergir, também operam variáveis afetivas (Danvers, 

2016). Será necessária uma abordagem integrativa de cognição/razão e emoção 

(Damásio, 2006), de modo a que, na prática, o indivíduo desenvolva o que Sousa-Santos 

cunha de "razão quente", que é "a razão que vive bem com emoções, afectos e 

sentimentos sem perder a sua razoabilidade" (2018, p. 41). 

Todavia, ainda que pensamentos e emoções convivam, o pensador crítico deverá ganhar 

consciência sobre o impacte que as suas emoções poderão exercer na qualidade do seu 

pensamento no momento de encontrar explicações, tomar decisões e resolver 

problemas. As emoções influem sobre um conjunto de processos cognitivos, sendo que 

as designadas "emoções incidentais" influenciam nocivamente o raciocínio. Em concreto, 

o raciocínio dedutivo (uma das capacidades de Pensamento Crítico) parece sair 

prejudicado quando os conteúdos são do foro emocional ou quando os indivíduos se 

encontram num estado de espírito negativo aquando da realização da tarefa (Blanchette 

& Nougarou, 2017). 
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Em suma, ainda que alimentemos a pretensão de sermos seres puramente racionais, na 

prática, tanto o nosso pensamento como o nosso comportamento sofrem a influência de 

variáveis múltiplas (e.g., do foro contextual, cognitivo, emocional) e que incluem 

interpretações e convicções pessoais, erros cognitivos (e.g., enviesamentos e ilusões 

cognitivas), emoções incidentais, entre outras (e.g., valores, preferências, expetativas, 

experiência e base de conhecimentos). 

 

Definindo o Pensamento Crítico 

 

Iniciou-se o presente capítulo com uma citação de Dewey, considerado um dos mais 

diretos precursores do atual conceito de Pensamento Crítico – ainda que a sua história 

seja mais longínqua (cf. Franco & Almeida, 2017). Essa citação está incluída num livro 

publicado em 1910, no qual o autor se propunha a examinar os processos inerentes ao 

ato de pensar. Ainda que ele se referisse ao "pensamento reflexivo", este conceito e seu 

entendimento estão vertidos no que hoje compreendemos por Pensamento Crítico. 

De forma breve, o Pensamento Crítico pode definir-se como uma "forma superior 

de pensamento integrando capacidades, disposições, conhecimentos e normas, aplicável 

no quotidiano (seja pessoal, académico, laboral, ou social) para pensar 'bem', encontrar 

explicações, tomar decisões e solucionar desafios" (Franco et al., 2017, p. A7-012). De 

forma detalhada e segundo autores fundamentais para o desenvolvimento desta área de 

saber, de áreas diversas como Filosofia, Psicologia e Educação (razão pela qual procurei 

alicerçar cientificamente o presente relatório na interligação dos trabalhos de autores 

destas diferentes áreas do conhecimento, bem como de outras, como a Sociologia), o 

Pensamento Crítico pode definir-se como (cf. Tabela 1): 
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Tabela 1. Definições de Pensamento Crítico apresentadas por autores-chave na área (in Franco, 

Vieira, Saiz, & Rivas, in press) 

 

Autor Definição 

Ennis “reflective and reasonable thinking that is focused on deciding what to believe or 
do” (1985, p. 45) 

Facione “purposeful, self-regulatory judgment which results in interpretation, analysis, 
evaluation, and inference, as well as explanation of the evidential, conceptual, 
methodological, criteriological, or contextual considerations upon which that 
judgment is based” (1992, p. 28) 

Halpern “the deliberate use of skills and strategies that increase the probability of a 
desirable outcome” (1998, p. 449) 

Paul “the art of thinking about thinking in an intellectually disciplined manner. Critical 
thinkers explicitly focus on thinking in three interrelated phases. They analyze 
thinking, they assess thinking, and they improve thinking (as a result)” (2005, p. 
28, utilização de itálico pelo autor) 

 

Segundo Paul (2011), é possível cartografar três vagas de investigação sobre 

Pensamento Crítico: na primeira, mais tradicional (com início na década de 70, sobretudo 

pela mão da Filosofia), o foco estava na lógica, retórica e precisão do pensamento; na 

segunda, a atual (com início na década de 80, sobretudo pela mão da Psicologia), o foco 

estava na adoção de uma abordagem integradora do olhar de outras disciplinas para 

além da Filosofia, tal como Psicologia e Sociologia, e mais inclusiva no que respeita às 

dimensões inerentes a este constructo, como emoção ou criatividade; na terceira, a 

emergente, o foco está em dar resposta ao desafio de criar uma abordagem quer precisa 

quer compreensiva e integradora-inclusiva de Pensamento Crítico, a qual se possa 

promover no currículo enquanto "pedagogia crítica" (Meneses, 2020). 

Desta forma, importa salientar que as definições salientadas (cf. Tabela 1) se reportam a 

um período que terá representado a "segunda vaga", a partir da qual resultaram os 

avanços mais significativos no desenvolvimento do Pensamento Crítico enquanto área de 

saber. Como se depreende destas definições, o Pensamento Crítico reúne quatro 

dimensões essenciais (cf. Figura 1). 
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Figura 1. Dimensões do Pensamento Crítico (in Franco, Vieira, & Saiz, in press) 

 

Comecemos por analisar as capacidades e as disposições de Pensamento Crítico. As 

capacidades de Pensamento Crítico identificadas na literatura (e.g., Ennis, 2011; 

Facione, 2015; Halpern, 2014; Meneses, 2020; Morancho & Mantilla, 2020; Nieto & Saiz, 

2011; Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000; Thonney & Montgomery, 2019; Vieira & Tenreiro-

Vieira, 2016a) são variadas, incluindo: 

 realizar e avaliar induções e deduções; 

 analisar sistematicamente a informação e identificar aquela que é válida e relevante; 

 identificar assunções; 

 ganhar consciência dos próprios enviesamentos cognitivos; 

 analisar, avaliar e construir argumentos; 

 procurar e avaliar evidências (contraditórias); 

 formular uma pergunta; 

 avaliar a credibilidade de uma fonte de informação; 

 apresentar razões para fundamentar o posicionamento pessoal; 

 articular informação prévia com nova informação, de áreas/fontes diversas; 

 realizar análises custos-benefícios e antecipar implicações e consequências; 

 conceptualizar um problema e delinear um plano de ação; 

 utilizar métodos para a tomada de decisão face a diferentes alternativas de ação; 

 monitorizar metacognitivamente o pensamento e a ação. 
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Ainda que seja dada grande ênfase às capacidades de Pensamento Crítico, as 

disposições (ou atitudes) para pensar criticamente são cruciais; são o "coração" do 

Pensamento Crítico (Saiz, 2017, 2020). O indivíduo poderá possuir as capacidades, mas 

se não estiver disposto a fazer uso delas, a semente das disposições não germinará em 

capacidades e não dará o fruto da ação. Falamos de disposições ou "virtudes 

epistémicas", como designadas na área da Filosofia, que são atitudes que promovem a 

descoberta da verdade, tal como a curiosidade, a humildade, a autonomia, a coragem e a 

tenacidade intelectuais, a atenção intensa, o ser cuidadoso, rigoroso e exaustivo, e a 

abertura de espírito (Murcho, 2019). Falamos de cultivar uma atitude ética perante o 

mundo. Existe uma panóplia de disposições que caracterizam o pensador crítico (e.g., 

Ennis, 2011; Facione, 2015; Halpern, 2014; Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000). De acordo 

com Morancho e Mantilla (2020, p. 16), estas podem agrupar-se nas seguintes: 

 Autonomia intelectual (e.g., imparcialidade, responsabilidade sobre o pensamento); 

 Perseverança intelectual (e.g., tolerância à ambiguidade, renúncia à impulsividade); 

 Humildade intelectual (e.g., abertura para corrigir o pensamento e/ou mudar de 

ideias); 

 Empatia intelectual (e.g., abertura para dialogar/debater ideias diferentes das suas); 

 Inquietação intelectual (e.g., motivação para procurar ideias alternativas/divergentes). 

 

"Porque somos falíveis, a virtude epistémica exige que estejamos dispostos a pôr em 

causa as nossas crenças, incluindo as mais queridas" (Murcho, 2010, p. 91), também no 

confronto com as convicções e ideias avançadas por outros. Com efeito, a valorização da 

"diversidade epistémica" é fundamental neste processo de pôr em causa o processo de 

pensamento e as convicções pessoais, sendo um sinal de "vício epistémico" a 

 

falta de tolerância, que se revela na vontade de eliminar ou de silenciar quem 
pensa de maneira diferente de nós, ou na manipulação da discussão, tornando-a 
um exercício performativo que visa cativar e seduzir, e não descobrir a verdade e 
detectar o erro. (Murcho, 2010, p. 94) 

 

Já as normas/critérios de pensamento incluem as orientações que dirigem o pensador 

crítico, que procura pensar com rigor, precisão, clareza, consistência e à luz da evidência 

válida (Vieira, 2018), ciente de que é forçoso examinar não apenas a informação, mas 

também quem a veicula e quem a processa (o próprio). Ao contrário de uma atitude de 

"descaso epistémico", pautada pela leviandade em relação às convicções pessoais e à 
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sua validade/fundamentação (Cassam, 2018), "precisamos de testar cuidadosa e 

permanentemente as nossas crenças – todas elas" (Murcho, 2010, pp. 82-83). 

No que concerne à base de conhecimentos, esta é essencial para que o indivíduo possa 

pensar criticamente (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2014). Segundo Halpern (2014), 

pensamento e conhecimento são interdependentes, no sentido em que o pensamento 

requer conhecimento para se espraiar, sendo que o conhecimento necessita do 

pensamento para se construir. No entanto, é inevitável "precisarmos de vários olhares 

críticos para diminuir a probabilidade de sermos vítimas de erro e ilusão" (Murcho, 2010, 

p. 84). Assim e no que à tal base de conhecimentos diz respeito, ainda que ela seja 

basilar, pois não se pensa criticamente no vácuo, um pensador crítico aceitará que 

 

Todos os conhecimentos são incompletos: quanto mais amplo o conhecimento da 
diversidade de conhecimentos, mais profunda é a consciência da natureza 
imperfeita de todos eles. Uma melhor compreensão da diversidade de 
conhecimentos que circulam no mundo traz consigo uma melhor compreensão 
dos respectivos limites e da ignorância que produzem. (Sousa-Santos, 2018, pp. 
87-88) 

 

Sumariando as quatro dimensões expostas, poderemos encarar o Pensamento Crítico 

como um caminho em que se procura tornar o pensamento visível (Ritchhart & Perkins, 

2008) e que é feito de "avanços e recuos, controlos e ajustes. Nem crendice nem 

cepticismo, mas algo no meio: estudar pacientemente as coisas, formular hipóteses, 

testar ideias e argumentos" (Murcho, 2010, p. 86). 

Em termos mais gerais, e embora a abordagem que valoriza especificamente as 

dimensões relativas às capacidades e às disposições de Pensamento Crítico pareça 

prevalecer, pode observar-se, a partir da variedade de abordagens feitas ao Pensamento 

Crítico e que assomam da literatura, que este constructo comporta dimensões de pendor 

não só cognitivo e atitudinal, mas também metacognitivo, emocional, ético e sóciocultural 

(Meneses, 2020). Todas estas faces acabam por revelar-se necessárias para se 

compreender plenamente a relevância do Pensamento Crítico nas diferentes esferas de 

vida dos indivíduos. 
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A Relevância do Pensamento Crítico 

 

Para melhor compreendermos a relevância do Pensamento Crítico, basta-nos tomar, 

como exemplo paradigmático, a atual pandemia COVID-19. Face a esta, 

 

as pessoas sentem que vivemos num mundo comum – quer gostemos, quer não. 
Reconhecem que o que acontece do outro lado do mundo as afecta directamente. 
(...) Pessoas que nunca se interessaram pelo que acontecia fora da sua 
comunidade mais próxima passam a estar interessadas no que se passa a 
milhares e milhares de quilómetros e percebem que não podem deixar de estar 
interessadas. (Krastev, 2020, p. 29) 

 

A partir deste excerto sobre um atualíssimo exemplo real, é possível apreender algumas 

das dimensões basilares do Pensamento Crítico e que ajudam a justificar a sua 

relevância no quotidiano de todos os dias, de todos os indivíduos: a tentativa de se 

manter informado na base de evidências, a consciencialização social, o interesse pelo 

bem comum, que levam à ação. Efetivamente e não apenas num quadro de pandemia, 

por inerência, o Pensamento Crítico adquire relevância quotidiana num conjunto de 

esferas de vida dos indivíduos, tal como a pessoal e a social, a académica e a 

profissional (Franco et al., 2017). 

Por referência mais explícita às duas primeiras esferas de vida, o Pensamento Crítico é 

essencial se o indivíduo ambiciona evitar a desinformação e as tomadas de decisão mal 

informadas, com custos para si e, eventualmente, outros (Franco, Sousa, & Vieira, 2019). 

Não é fortuitamente que a aplicação WhatsApp (detida pelo Facebook) lançou, em maio 

de 2020, um software (designado chatbot) desenvolvido pela International Fact-Checking 

Network (do Instituto Poynter, nos EUA), que permite desmistificar desinformação e 

demais notícias falsas acerca de um assunto quente como a COVID-19, por intermédio 

de informação fidedigna veiculada por agências de verificação de factos. Este permite 

"fazer perguntas, consultar verificações de factos recentes, obter dicas para combater 

desinformação e contactar diretamente agências de verificação de factos"; para além do 

mais, "remete para ideias, notícias e mitos que circulam sobre esses temas e indica se já 

foram classificados como 'falsos', 'parcialmente falsos', 'enganosos' ou 'sem evidência' 

por agências de verificação de factos oficiais" (Pequenino, 2020). Com efeito, o fenómeno 

da desinformação (que não é recente e que não se esgota no rótulo das fake news) 

requer, em resposta, uma literacia para os media, o que requer, por sua vez, pensadores 

críticos (Buckingham, 2019). O mesmo se pode dizer do fenómeno da pseudociência 

(que também não é recente), em que há uma prática de negação da ciência e de 
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resistência às evidências derivadas do método científico (Hansson, 2018). Em suma, os 

pensadores críticos estarão capacitados e disponíveis para detetar informação inflamada 

(i.e., fabricada, imprecisa, infundamentada, descontextualizada, pseudocientífica, 

enganadora) e inflamável (i.e., que visa atuar como propaganda e suscitar ruído e caos 

social), e para resistir à sua propagação, conscientes dos perigos colocados por este tipo 

de desinformação para sociedades que se querem democráticas. 

No fundo, segundo Murcho (2010), falamos de responsabilidade epistémica: "sem 

argumentos suficientes para um ou outro lado, a opção epistemicamente virtuosa é 

suspender o juízo e continuar a investigar" (p. 68). Segundo o mesmo autor, tal 

pressupõe cultivar hábitos de análise cuidadosa, pronunciar-se na base de evidências 

adequadas, saber justificar as convicções pessoais, mudar de ideias face a razões 

adequadas para tal ("legitimidade epistémica"), e não veicular desinformação, por 

exemplo. O resultado serão melhores decisões e um impacte positivo no quotidiano, 

como sugerem estudos que procuram examinar qual o impacte do Pensamento Crítico 

nas decisões (e seus resultados para o próprio indivíduo e/ou para outros) do dia a dia  

(e.g., Butler, 2012; Butler et al., 2012; Franco, Costa, & Almeida, 2017; Franco, Costa, 

Butler, & Almeida, 2017). Em particular, os estudantes com scores mais elevados de 

Pensamento Crítico e de Quociente de Inteligência (QI) reportam menos acontecimentos 

de vida negativos, sendo que o Pensamento Crítico é um melhor preditor do que o QI 

(Butler, Pentoney, & Bong, 2017). 

No continuum da sua relevância pessoal, detetamos a relevância social do Pensamento 

Crítico. Ainda por referência ao exemplo paradigmático da pandemia, esta "mostra a 

impossibilidade de nos salvarmos – a não ser com ajuda recíproca" (di Cecsare, 2020, p. 

35). "Toca toda a gente, é sobre a ciência, põe-nos a todos a tomar conta de pessoas 

que nem conhecemos" (Krastev, 2020, p. 29). Com efeito, o pensar criticamente é 

característico de cidadãos independentes, responsáveis e competentes na arte de dirigir 

a sua vida pessoal em contexto social, que participam ativamente em processos e 

estruturas democráticos que asseguram a nossa vida em democracia (Morancho & 

Mantilla, 2020; Nussbaum, 2010; Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000; Vieira, Tenreiro-Vieira, & 

Martins, 2011). O pensador crítico estará disponível e preparado para o diálogo, ciente de 

que duas pessoas poderão construir um mesmo objeto de forma diferenciada, o que 

significará apenas que elas abordaram esse objeto a partir de prismas diferentes, e não 

que sejam duas pessoas fundamentalmente diferentes (Ross & Nisbett, 2017). 

Por referência mais explícita às esferas de vida académica e profissional, o Pensamento 

Crítico é essencial se o indivíduo ambiciona prosperar em cada uma. Quanto à primeira, 
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há evidências de que existe uma relação positiva entre o Pensamento Crítico e o 

desempenho académico dos estudantes (Fong, Kim, Davis, Hoang, & Kim, 2017). 

Também por esta razão se enfatiza a sua relevância em documentos educacionais de 

base; a título de exemplo, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação, 2017) identifica dez áreas de 

competências que estes alunos deverão possuir no final do 12.º ano, configurando o 

Pensamento Crítico de entre elas. No que diz respeito ao ES especificamente, o Quadro 

Nacional de Qualificações (Direção-Geral do Ensino Superior, 2011) – instrumento de 

referência que classifica todas as qualificações desenvolvidas no sistema de Educação e 

Formação nacional e que se inspira nos descritores vertidos no Quadro Europeu de 

Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (Comunidades Europeias, 2009) – 

determina, para cada nível de ES (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e em termos de resultados de 

aprendizagem correspondentes às qualificações, que aptidões, atitudes e conhecimentos 

são esperados no final, sendo que algumas capacidades de Pensamento Crítico vão 

ficando mais evidenciadas à medida que se avança no ES. 

Quanto à esfera de vida profissional, estamos expostos a cenários de vida laboral cada 

vez mais globalizados e multiculturais, em que muito se especula sobre qual será o 

trabalho no futuro e o futuro do trabalho (Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2018). 

Aquilo que parece seguro afirmar é que os empregadores parecem valorizar, mais do que 

as competências técnicas propriamente, competências transversais como o Pensamento 

Crítico, que permitam o pensamento abstrato, a aquisição pronta de novas informações, 

a realização de novas e inusitadas tarefas, a resolução de problemas mal definidos e a 

adaptação desembaraçada à mudança (Johnson, 2012; Morancho & Mantilla, 2020; 

Pearl, Rayner, Larson, & Orlando, 2019; World Economic Forum, 2016). Segundo um 

inquérito realizado pelo World Economic Forum, publicado em 2016, previa-se que, agora 

em 2020, "o trabalhador ideal" era vislumbrado como alguém que, primeiro, resolvia 

problemas complexos e, segundo, detinha Pensamento Crítico; se movermos o foco para 

2030, o "trabalhador ideal" continua a ser vislumbrado como alguém com Pensamento 

Crítico, capaz de resolver problemas, tomar decisões e raciocinar indutiva e 

dedutivamente (Bakhshi, Downing, Osborne, & Schneider, 2017). Assim, e embora eu 

não defenda uma redutora visão instrumental e mercantilista de Pensamento Crítico 

enquanto "mera destreza laboral individual" (Arias, 2019, p. 278), estes dados indicam a 

relevância que o Pensamento Crítico adquire, também, nesta importante esfera de vida. 

Para encerrar a análise da relevância do Pensamento Crítico, não só localmente – i.e., 

nas diversas esferas de vida em que nos movemos – mas também globalmente – i.e., no 
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quadro de um mundo pautado pela democracia, justiça social, equidade, diversidade, 

inclusão e paz (Franco, 2018), regressamos naturalmente à citação de Nussbaum (2010) 

que iniciou o capítulo 1 do presente relatório e que nos alerta para o quão essencial são 

os pensadores críticos para mantermos as democracias vivas. Resgatemos, uma vez 

mais, o exemplo paradigmático da atual pandemia COVID-19. Face a esta, houve um 

conjunto de liberdades individuais de que cada um de nós teve de abdicar, tendo em vista 

o bem de todos, e um conjunto de atitudes e condutas a que cada um de nós foi 

incentivado, pois mais propícias à preservação da saúde pessoal-pública 

(nomeadamente, o confinamento, o uso de máscara em espaços públicos fechados e o 

evitar de ajuntamentos, na linha das orientações avançadas pela Organização Mundial de 

Saúde e pela Direção Geral da Saúde, no caso de Portugal). Neste contexto, tivemos e 

"Teremos de alterar muitas das práticas, dos hábitos, das lealdades e das fruições a que 

estamos acostumados e que estão diretamente vinculados à recorrente emergência e 

crescente letalidade do vírus. Ou seja, teremos de alterar a matriz da 

contemporaneidade" (Sousa-Santos, 2020, p. 28). Esta proposta é igualmente perfilhada 

por di Cesare: "O vírus inesperado suspendeu o inevitável do sempre igual, interrompeu 

um crescimento que entretanto se tornou uma excrescência incontrolável, sem medida e 

sem fim", sendo que "o resto depende de nós" (2020, p. 17); por "resto", a autora refere-

se, também, à alteração de modos de estar e atuar. Para que tal alteração seja possível, 

o Pensamento Crítico revela-se crucial, o que reforça a importância de se proceder à sua 

promoção e desenvolvimento, em particular no contexto do ES. 

 

2.2. Pensamento Crítico no Ensino Superior 

 

A efetiva promoção – deliberada, explícita e sistemática – do Pensamento Crítico no ES 

estará ainda por concretizar. Embora seja identificado como um objetivo inequívoco do 

ensino pelas IES, o caminho para lá chegar não parece ser tão claro. Tal ocorrerá por 

variadas razões. 

Antes de mais, é forçoso abandonar-se verdadeiramente a abordagem transmissiva de 

ensino, de assimilação passiva e memorização e de reprodução automatizada de 

conteúdos. Aliás, tal está expresso no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, onde se 

identificam as "alterações indispensáveis" (p. 2242) a realizar no ES de modo a "garantir 

a qualificação dos portugueses no espaço europeu, concretizando o Processo de 

Bolonha" (idem), sendo que uma dessas alterações invoca o seguinte: 
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A definição dos objectivos de cada um dos ciclos de estudos na perspectiva das 
competências a adquirir, adoptando os resultados do trabalho colectivo realizado 
a nível europeu e concretizado nos descritores de Dublim, tendo presente que a 
transição de um sistema de ensino baseado na transmissão de conhecimentos 
para um sistema baseado no desenvolvimento de competências pelos próprios 
alunos é uma questão crítica em toda a Europa, com particular expressão em 
Portugal. (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2006, p. 22427) 

 

Nesta linha e como vimos, o Pensamento Crítico é melhor preditor dos resultados reais 

no quotidiano dos indivíduos do que medidas de QI (Butler et al., 2017). Tal resulta 

evidente se considerarmos que os itens utilizados para avaliar inteligência não 

representam medidas de tomada de decisão racional, que implicam a tomada de decisão 

eficaz no mundo real, com um impacte ao nível do bem-estar e felicidade dos indivíduos 

(Stanovich, 2009). De facto, os testes de avaliação de QI deixam de fora dimensões 

importantes do funcionamento cognitivo; consequentemente, ocorre "dysrationalia" – a 

incapacidade de um indivíduo pensar e agir racionalmente, embora possua um adequado 

QI; por outras palavras, "smart people believe preposterous things and take disastrous 

actions" (idem, p. 10). Desta forma, deverá fomentar-se, ao invés da simples 

memorização e reprodução, a construção reflexiva e colaborativa envolvida nas 

aprendizagens significativas. Esta nova abordagem impõe pedagogias inovadoras, tal 

como blended learning, pensamento computacional, embodied learning, aprendizagem 

experiencial, gamificação e discussion-based teaching (Paniagua & Istance, 2018). Neste 

tipo de pedagogia, catalisam-se processos de ensino-aprendizagem cujo foco está na 

promoção do Pensamento Crítico e que se pautam pela utilização de problemas reais e 

pela resolução de projetos, na base da pesquisa e do trabalho colaborativo, fazendo-se 

uso dos meios tecnológicos (Behrens & Junges, 2018; Paniagua & Istance, 2018). 

Depois, parece estar em falta uma concetualização precisa, coerente e partilhada de 

Pensamento Crítico, o que ajuda a explicar os obstáculos à promoção e avaliação deste 

constructo (Carter, Creedy, & Sidebotham, 2018; Larsson, 2017; Morancho & Mantilla, 

2020; Thonney & Montgomery, 2019). Adicionalmente, as estratégias de promoção do 

Pensamento Crítico poderão ainda estar demasiado adstritas ao professor (Golding, 

2011; Morancho & Mantilla, 2020). Tal vai em linha com a resistente abordagem 

transmissiva de ensino-aprendizagem que obstinadamente parece vigorar na sala de aula 

e que coloca o professor no papel de perito-prestador de serviços e o estudante no papel 

de inane-consumidor de um serviço. Ainda e talvez fundamentalmente, os próprios 

professores poderão presumir que já se encontram a ensinar para o Pensamento Crítico 

e/ou desconhecer como ensinar para o Pensamento Crítico (Choy & Cheah, 2009; Choy 

& Oo, 2012; Evens, Verburgh, & Elen, 2013; Lopes, 2012; Vieira & Tenreiro-Vieira, 
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2016a). Por último, tal como pensar criticamente requer esforço e trabalho árduo, 

também ensinar para o Pensamento Crítico o requer, implicando o desenho e a utilização 

de estratégias orientadas para tal (Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). 

Em suma, importa saber que o Pensamento Crítico deve e pode ser alvo de ensino e de 

desenvolvimento (Halpern, 2014; Saiz, 2017, 2020; Stanovich, 2009). Segundo uma 

meta-análise realizada por Abrami et al. (2008), há evidências empíricas que atestam o 

impacte do ensino no desenvolvimento do Pensamento Crítico, ainda que esse impacte 

possa nem sempre ser detetado nos programas de intervenção onde faltou "uma 

abordagem regular, sistemática e continuada" (e.g., Clemente, 2016, p. 180). Para além 

do mais, importa ressalvar que, para uma intervenção ser eficaz na promoção do 

desenvolvimento do Pensamento Crítico, tem de haver três critérios cumpridos: "cambio, 

permanencia y generalización" (Saiz, 2017, p. 26, itálico do autor). 

Como é que tal ensino/desenvolvimento pode ser feito? Abordagens distintas têm sido 

propostas para se proceder à promoção do Pensamento Crítico em sala de aula. 

Segundo uma classificação avançada por Ennis (1989) e que vigora, é possível ensinar-

se para o Pensamento Crítico segundo uma abordagem geral, por infusão ou por 

imersão: na primeira abordagem, o Pensamento Crítico é ensinado explicitamente e com 

recurso à prática, de forma transversal a todo o currículo; na segunda, é ensinado 

explicitamente e com recurso à prática, ainda que independentemente, no quadro de uma 

dada UC; na terceira, ensina-se para o Pensamento Crítico ao levar-se os estudantes ao 

questionamento e a pensarem deliberadamente e com rigor, considerando-se 

desnecessário que os princípios e as práticas de Pensamento Crítico sejam 

explicitamente abordados. 

Não existirá um método único, com diferentes abordagens a serem utilizadas por 

diferentes professores, de acordo com os seus objetivos e contextos (Goodsett, 2020). 

No entanto, as estratégias didático-pedagógicas que se revelam mais eficazes são 

aquelas em que o ensino é explícito, seja no contexto de uma UC independente ou no 

contexto de todo um currículo. Os professores deverão incluir, nas suas UC, objetivos 

explícitos no que ao desenvolvimento de capacidades e disposições de Pensamento 

Crítico concerne (Abrami et al., 2008). Assim, e de forma a também incentivar a 

possibilidade da transposição das capacidades e disposições de Pensamento Crítico 

desenvolvidas por referência a uma área para demais conteúdos, contextos e 

circunstâncias, tem havido um interesse em delinear estratégias explícitas específicas 

para cada área disciplinar (Cáceres et al., 2020). 
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Não obstante a especificidade inerente a cada área disciplinar, existem orientações 

gerais para os professores que desejem promover – deliberada, explícita e 

sistematicamente – o Pensamento Crítico dos seus estudantes. Enunciarei as 

fundamentais de seguida (sendo que parte delas pode, também, ser encontrada em 

Franco & Saiz, in press). 

 

Orientações para realizar a promoção do Pensamento Crítico no Ensino Superior 

 

 Antes de mais, importa ter em consideração que o Pensamento Crítico possui uma 

marcada componente cultural, pelo que o entendimento deste constructo irá variar de 

acordo com o contexto sóciocultural em que nos encontramos (Meneses, 2020). A 

título de exemplo, é prolífica a literatura que compara o Pensamento Crítico de 

estudantes chineses e estado-unidenses, detetando diferenças entre uns e outros 

(e.g., O'Sullivan & Guo, 2010; Tian & Low, 2011). Assim, os modelos e as práticas 

didático-pedagógicas que se vierem a adotar para proceder à promoção e ao 

desenvolvimento do Pensamento Crítico dos estudantes deverão ser sensíveis ao 

contexto sóciocultural envolvente e enquadrar-se na sua idiossincrasia, de modo a 

que se revistam da maior validade ecológica possível (Meneses, 2020). A par, é 

naturalmente fulcral que o professor detenha uma conceptualização de base precisa 

sobre o que é o Pensamento Crítico e suas dimensões, e que integre deliberada e 

claramente de que forma se apela ao desenvolvimento do Pensamento Crítico dos 

seus estudantes na UC, no que concerne aos objetivos de aprendizagem, às práticas 

didático-pedagógicas empregues (métodos, atividades, estratégias, etc.) e aos 

resultados da aprendizagem (Penkauskienė et al., 2020; Vieira, Tenreiro-Vieira, & 

Franco, in press). 

 Para se desenvolver, uma capacidade requer um contexto constante, oportunidades 

de prática e feedback adequado e atempado. Reunidas estas condições e 

desenvolvida a capacidade, os juízos tecidos intuitivamente tenderão a ser precisos 

(Kahneman, 2011); assim acontece com o Pensamento Crítico. Como vimos, não é 

fácil, não é intuitivo e não é o efeito colateral da passagem pelo ES (Arum & Roksa, 

2011; Halpern, 2014; Tenreiro-Vieira & Vieira, 2014); pelo contrário, exige, para se 

desenvolver, que se principie o mais cedo possível a sua promoção, levada a cabo de 

uma forma intencional, gradual, explícita e sistemática (Vieira, 2018). 

 A promoção do Pensamento Crítico dos estudantes implica que se utilizem 

estratégias didático-pedagógicas orientadas para o seu desenvolvimento (Franco & 
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Vieira, 2019; Vieira & Tenreiro-Vieira, 2014). Há um grupo de estratégias que se 

destacam na literatura, pela sua eficácia no desenvolvimento do Pensamento Crítico 

– se utilizadas com essa orientação (Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). Com efeito, a 

questão de orientação para o Pensamento Crítico é fundamental; a título de exemplo, 

não é por se utilizar a estratégia do questionamento que se está, consequentemente, 

a promover o desenvolvimento do Pensamento Crítico; para tal ocorrer, será 

necessário utilizar-se o questionamento com essa orientação, talvez com recurso à 

tipologia FA2IA (proposta por Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). Posto isto, algumas das 

estratégias que se têm revelado eficazes no desenvolvimento do Pensamento Crítico 

dos estudantes, quando orientadas para tal, são as seguintes: questionamento; 

argumentação; elaboração de mapas concetuais; trabalho colaborativo; aula invertida; 

estudo de caso; escrita de ensaio argumentativo, explicando o posicionamento 

pessoal; leitura e escrita de artigo científico; "círculo do conhecimento" (análise e 

discussão de um tema em pequeno e, depois, grande grupo, para o encerrar); 

"controvérsia construtiva"/debate orientado a partir de tema controverso; resolução de 

problemas significativos do quotidiano/problem-based learning; utilização de (excertos 

de) filmes ou séries de televisão para incitar a reflexão, a análise, o debate, etc. (e.g., 

Álzate, López, & Zuluaga, 2016; Butler & Halpern, 2020; Dunn, Halonen, & Smith, 

2008; Holmes, Wieman, & Bonn, 2015; Kim & Jeong, 2018; Núñez-López, Ávila-Palet, 

& Olivares-Olivares, 2017; Popil, 2011; Saiz, 2017, 2020; Smith, Rama, & Helms, 

2018; Styers, van Zandt, & Hayden, 2018; Veiga, Costa, Cardoso, & Jácomo, 2016; 

Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005, 2015, 2016; Vong & Kaewurai, 2017). 

 Ao longo de todo o processo de promoção do Pensamento Crítico, não só é essencial 

identificar quais são os objetivos explícitos da UC no que ao desenvolvimento de 

capacidades e disposições de Pensamento Crítico concerne (Abrami et al., 2008), 

como também é fundamental dar feedback personalizado sobre o desempenho dos 

estudantes, o que inclui informação sobre os erros cognitivos, criando-se 

oportunidades de tomada de consciência sobre os erros cognitivos cometidos 

(McCrae, 2011; Saiz, 2017, 2020; Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). 

 Ainda, é preciso considerar que o Pensamento Crítico deve ser estimulado a partir da 

criação de momentos de prática continuada numa variedade de conteúdos, contextos 

e circunstâncias (Stanton, Wong, Gore, Sevdalis, & Strub, 2011). Devem ser 

utilizadas situações relevantes do quotidiano, de diversas áreas disciplinares, com as 

quais os estudantes estejam familiarizados. Tal é crucial se se pretende incrementar 

as possibilidades de transferência/transposição das capacidades, disposições, 
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normas/critérios de pensamento e base de conhecimentos de um conteúdo/contexto 

para outro (Butler & Halpern, 2020; Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). 

 

Do exposto, depreende-se que o Pensamento Crítico é passível de ser desenvolvido 

pelos estudantes, mas que, para tal acontecer, é necessário que seja antes promovido 

deliberada e fundamentadamente pelos professores. Todavia, os professores nem 

sempre estarão aptos para proceder a essa promoção – deliberada, explícita e 

sistemática – do Pensamento Crítico, por um conjunto de obstáculos (por exemplo e 

como mencionado, a abordagem transmissiva de ensino-aprendizagem, a falta de uma 

concetualização precisa sobre o que efetivamente é Pensamento Crítico, um 

desconhecimento sobre como ensinar para a sua promoção ou a presunção de que já se 

está a fazê-lo, exigências em termos de tempo e esforço, etc.). Uma forma de ultrapassar 

os obstáculos é proporcionando aos professores do ES oportunidades de formação 

continuada, para que possam aprender como promover o Pensamento Crítico dos seus 

estudantes, e tal no quadro do seu desenvolvimento profissional. 

 

2.3. Desenvolvimento Profissional de Professores do Ensino Superior 

 

Os professores do ES deverão promover o desenvolvimento do Pensamento Crítico dos 

seus estudantes, para tal modelando o pensar criticamente e propiciando experiências 

em que se "cultiva" esta forma de pensar (Morancho & Mantilla, 2020), indo além do foco 

estreito posicionado meramente no conhecimento científico (Behrens & Junges, 2018). 

No entanto, será antes necessário que os professores possam tirar proveito de 

oportunidades de formação para o desenvolvimento do seu próprio Pensamento Crítico e 

para a aprendizagem de práticas didático-pedagógicas que lhes permitam levar a cabo 

esse trabalho de promoção junto dos estudantes (Abrami et al., 2008). 

Partindo do princípio avançado pela literatura de que quer os estudantes quer os 

professores do ES beneficiariam se os últimos tivessem oportunidades de formação e 

atualização didático-pedagógica para o seu desenvolvimento profissional, de modo a 

consubstanciarem as suas práticas com algo mais do que o reconhecido conhecimento 

técnico e científico e a experiência que advém da prática docente (Morgado, 2011; Vieira, 

2014), há, pelo menos, três questões principais que importa esmiuçar: 
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1. Existem espaços propiciados e valorizados pelas IES para o desenvolvimento 

profissional do corpo docente? 

 

Uma vez que a generalidade dos professores do ES não possui formação inicial que os 

capacite, mediante a aprendizagem de dimensões essenciais como didática e pedagogia, 

para a docência (Marques & Pinto, 2012; Sordi, 2019), a formação continuada adquire 

uma mais premente relevância. Como alertam Vieira, Silva e Almeida (2010), a 

"transformação da pedagogia no ensino superior português é um imperativo 

incontornável" (p. 23). Os professores precisam, para poderem ensinar, de aprender 

sobre aspetos didáticos e pedagógicos que ultrapassam o mero domínio dos saberes de 

uma área disciplinar específica (Araújo, 2019; Sordi, 2019). De outro modo, corre-se o 

risco de situações em que "O professor 'olha' para a sua classe, mas não a 'vê'", por falta 

de recursos que lhe assegurem visibilidade para os "fenómenos de ordem pedagógica" 

(Estrela, 1992, p. 12). Tanto em 1649, quando originalmente proposto por Coménio, 

como na atualidade, a Didática e a Pedagogia continuam a ser pilares. Torna-se 

importante, então, facilitar a criação de espaços formais onde possa fomentar-se o 

desenvolvimento profissional daqueles, seja numa lógica de formação pedagógica de 

base, seja numa lógica de atualização didático-pedagógica. Falamos de espaços e 

tempos em que os professores possam pensar as suas práticas, (trans)formar as suas 

práticas e descobrir novas práticas, em consonância com demais dimensões da sua 

profissionalidade docente, refletindo conjuntamente "sobre o que fazem, como fazem e 

porque é que o fazem" (Morgado, 2011, p. 808). 

Idealmente, as IES deveriam proporcionar oportunidades aos professores para 

partilharem ideias, estratégias e experiências de ensino, de integrarem e colaborarem em 

comunidades de aprendizagem e prática (CAP), e de beneficiarem mais amplamente do 

seu investimento nas estratégias de aprendizagem ativa – também orientadas para a 

promoção do Pensamento Crítico (Thonney & Montgomery, 2019). Os espaços criados 

pelas IES deverão ser de apoio incondicional à docência, sendo que o processo de 

formação dos professores "precisa ser reconfigurado de modo mais amplo, crítico, 

rigoroso, afastando-se de aprendizagens meramente instrumentais voltadas ao ensino do 

que cai nas avaliações externas ou aquilo que se encaixa pragmaticamente ao que o 

mercado demanda" (Sordi, 2019, p. 139). 

No que concerne às oportunidades de desenvolvimento profissional, convém ressalvar 

que "o apoio institucional deve ser o de proporcionar condições para que o projeto de 

formação se desenvolva e não o de controlar a discussões e as reflexões dos 
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professores no decorrer da formação" (Behrens & Junges, 2018, p. 204). Com efeito, é 

necessário precaver as situações em que os professores são submetidos a processos de 

formação a que não aspiram e que não conduzem (Morgado, 2011), com um pendor 

meramente tecnicista e instrumental, circunscrito às veleidades ditadas pelo mundo 

laboral (Sordi, 2019). 

No geral, poderá afirmar-se que existem já oportunidades de formação e atualização 

didático-pedagógica propiciadas pelas IES em Portugal, em linha com uma visão 

institucional e/ou com a procura feita pelos professores que ambicionam fruir de formação 

para a consubstanciação e/ou renovação do exercício das suas práticas (Franco & Vieira, 

in press). Tomando como exemplo o caso da UA, observa-se que está em marcha um 

movimento de formação e atualização didático-pedagógica2, no seio do qual têm sido 

avançada uma oferta formativa diversificada para os professores que desejam formar as 

suas práticas. Existem, ainda, outros exemplos de IES portuguesas com uma estrutura 

formal sustentada que oferece cursos para a formação pedagógica dos professores (e.g., 

Universidade do Porto). Em suma, "tem crescido a criação de espaços de formação 

pedagógica institucionalizados. O desafio é transformá-los em lugares de formação" 

(Sordi, 2019, p. 148). 

 

2. Há abertura, da parte dos professores, para a procura e/ou participação neste tipo de 

oportunidade de desenvolvimento profissional? 

 

Tão relevante quanto a propiciação de espaço, feita pelas IES, para o desenvolvimento 

profissional do corpo docente, é a abertura dos próprios professores a tais oportunidades, 

uma vez reconhecida a importância da formação didático-pedagógica e revelada 

disponibilidade para aderir a ações de formação para a atualização e inovação das suas 

práticas (Behrens & Junges, 2018). 

Todavia, face às exigências que atualmente pautam o ser professor no ES, nem todos os 

professores estarão intrinsecamente motivados para a formação (Liu, Li, & Zou, 2019) e, 

depois, para realizarem o trabalho necessário à transformação das suas práticas para, 

por exemplo, incluírem competências essenciais como o Pensamento Crítico na sua sala 

de aula. Tal poderá dever-se, também, ao ténue ou inexistente reconhecimento e 

valorização que é feito aos professores que alocam parte do seu tempo à (auto)formação 

(Vieira, 2014). Seria estimulante para estes professores que os seus esforços de 

desenvolvimento profissional fossem reconhecidos formalmente e valorizados pelos 

                                                           
2
 Informação disponível em https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica/page/25407. 

https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica/page/25407
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mecanismos de avaliação docente, através de medidas como o reconhecimento 

pedagógico e a auferição de incentivos para a formação e/ou investigação, por exemplo 

(Thonney & Montgomery, 2019). "É inútil reivindicar uma formação mútua, interpares, 

colaborativa, se a definição das carreiras docentes não for coerente com este propósito" 

(Nóvoa, 2008, p. 25). 

Em termos gerais e indo além da motivação utilitária associada ao reconhecimento e à 

valorização externos, é possível cativar os professores para a participação em processos 

de desenvolvimento profissional, transformando a sua motivação extrínseca em 

intrínseca, ao reforçar o valor que atribuem à formação a partir do auto-reconhecimento 

do seu desenvolvimento pessoal e profissional, da forma como sentem estes processos 

de desenvolvimento e da interação entre estes (Liu et al., 2019). No que ao Pensamento 

Crítico diz respeito especificamente, é necessário considerar quais as disposições de 

pensamento dos professores no momento de desenhar e implementar um programa de 

formação sobre Pensamento Crítico para promover o seu Pensamento Crítico e a sua 

apetência para ensinar para o Pensamento Crítico. Com efeito, estar capacitado para 

pensar criticamente apenas se revelará benéfico estando o professor disponível para 

pensar criticamente (Janssen et al., 2019). E estarão os professores, no geral, 

capacitados e disponíveis para ensinar para o Pensamento Crítico? A literatura apresenta 

casos em que a resposta é afirmativa e que os professores estão, de facto, disponíveis 

para o aprender, nomeadamente sobre como ensinar eficientemente, promover o 

Pensamento Crítico e avaliar justamente (e.g., Mather, 2009), sendo que há exemplos de 

programas de formação para ensinar os professores a promoverem o Pensamento Crítico 

que revelam resultados positivos (e.g., McAdam, 2020). Abertura idêntica espelhou-se na 

minha experiência pessoal, ao encontrar um grupo de 15 professores da UA que 

acederam a participar, e que participaram ativa e abertamente, num programa de 

formação sobre Pensamento Crítico (com a duração de 10 horas), o qual será analisado 

com detalhe na Parte 3 – Desenvolver  e na Parte 4 – Devolver do presente relatório. 

 

3. Que tipo de ações de desenvolvimento profissional se têm revelado mais relevantes 

para este público? 

 

De modo a analisar esta questão, importa recuperar a ideia de que a formação para o 

desenvolvimento profissional dos professores deverá ser dirigida pelas necessidades de 

cada professor (Franco & Vieira, in press; Franco et al., 2020; Morgado, 2011). Segundo 

um estudo no qual se entrevistaram 15 professores do ES (no ativo ou aposentados) e 
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que são autores reconhecidos na literatura na área da formação de professores, em 

Portugal, acerca das suas perceções sobre a formação pedagógica de professores do 

ES, é importante assegurar que: 

 

a) as temáticas desenvolvidas partam das necessidades formativas dos próprios 
docentes, de suas dúvidas e problemas vividos em sala de aula; b) as práticas 
pedagógicas dos docentes e a reflexão sobre essas práticas norteiem todo o 
processo de formação; c) a formação pedagógica propicie a partilha de saberes e 
sua construção coletiva; d) a formação pedagógica se organize de tal forma que o 
professor universitário perceba que a pedagogia é aliada do conhecimento 
científico, que na docência, ambos precisam andar lado a lado para um ensino e 
uma aprendizagem de qualidade; e) é importante que o professor perceba o apoio 
institucional como suporte para a formação pedagógica e para proporcionar 
condições de realização de novas práticas docentes. (Behrens & Junges, 2018, p. 
205) 

 

Esta questão de a formação propiciada ser norteada pelas necessidades e pelos 

objetivos dos próprios professores é assaz pertinente. Uma evidência desta importância 

advém da literatura referente à prática da observação por pares enquanto modalidade de 

(auto)formação no campo da formação continuada de professores (Franco & Vieira, 2020; 

Mouraz & Pêgo, 2017), por exemplo. Na observação por pares, de forma recíproca, um 

professor observa a aula de outro, sendo que a partir das observações de aula se gera a 

reflexão e a discussão entre pares, a par da aprendizagem de outras dimensões anexas 

à profissionalidade docente no ES, para formação e transformação das práticas didático-

pedagógicas. Num programa de observação por pares, são as necessidades de cada 

professor o principal catalisador, o que é percebido como fundamental pelos professores 

que participam. Tal tem sido evidente a partir da experiência e dados emergentes do 

POP - Programa de Observação por Pares, vigente na UA desde o 2.º semestre do ano 

letivo de 2018/2019 (estudo piloto; Franco & Vieira, 2020) e que já teve uma primeira (1.º 

semestre do ano letivo de 2019/2020; Franco et al., 2020) e segunda (2.º semestre do 

ano letivo de 2019/2020; Franco & Vieira, in press) edições, estando presentemente na 

terceira edição (1.º semestre do ano letivo de 2020/2021), do qual sou coordenadora, 

juntamente com Rui Marques Vieira, em colaboração com a Equipa Reitoral da UA, na 

pessoa da Pró-Reitora para a Inovação Curricular e a Internacionalização da Formação 

dos Primeiros e Segundos Ciclos de Formação. 

Com efeito, a autoformação realizada no contexto da co-formação, a qual deriva da troca 

de experiências e de saberes, poderá ser um motor importante de desenvolvimento 

profissional dos professores (Barros, 2014). As CAP são vitais para o reforço, renovação 

e valorização da dimensão didático-pedagógica (Prenger, Poortman, & Handelzalts, 
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2019; Vieira, 2005; Vieira, 2018), mas também para alimentar as relações de 

colegialidade entre pares (Sordi, 2019; Vieira, 2005) que se constroem a partir da 

constituição de alianças e da interação reflexiva, colaborativa, apoiante e potenciadora 

entre "amigos críticos" (Silva, 2015). Falamos de "uma comunidade que junta aprende a 

ensinar e a aprender" (Sordi, 2019, p. 149). Como refere Morgado (2011), é necessário 

voltar a colocar os professores no papel de "verdadeiros profissionais do ensino" (p. 806). 

Desta forma, mais do que discutir o tipo de ações de desenvolvimento profissional que se 

revelam mais interessantes para os professores do ES, importará problematizar a criação 

de lugares da formação, i.e., "Lugares que comportam, possibilitam e promovem 

exercícios de autoconhecimento nos quais os docentes podem, individual e 

coletivamente, pensar formas alternativas de atuação no ensino" (Sordi, 2019, p. 152). 

Com efeito, importa fortalecer a formação e transformação didático-pedagógica através 

de ações que criam lugar para o desenvolvimento de uma cultura que possibilite 

encontrar soluções para os desafios enfrentados quotidianamente na prática docente 

(Zavala, Zavala, & Quiroz, 2018). 



 



 

 

PARTE 3  

  

Desenvolver 

  

 "Entender a profissão docente como um espetáculo que 
precisa de preparação, ensaio, improviso, atuação – como 
uma peça de teatro que não é unilateral e tampouco linear – e, 
ainda, assumirmos que precisamos construir uma cultura de 
trabalho coletivo pode ser um caminho em potencial para que 
o espetáculo aconteça de forma cada vez melhor!" 
 

(Mariano, 2006, p. 26) 
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3. Metodologia 

 

Nesta Parte 3 – Desenvolver, apresenta-se a metodologia do estudo, identificam-se as 

hipóteses de investigação testadas e descrevem-se os participantes envolvidos, os 

procedimentos seguidos, o programa de formação desenhado para professores e 

implementado e, ainda, os instrumentos utilizados para a avaliação quer de participantes 

quer do trabalho realizado. 

O estudo realizado sediou-se no paradigma sociocrítico, seguindo uma metodologia 

mista, com uma maior ênfase dada à perspetiva qualitativa, e utilizando o método da 

investigação-ação (Carr & Kemmis, 1986; Lewin, 1946). As razões que justificam estas 

opções relacionam-se com a natureza de tal paradigma, metodologia e método. Primeiro, 

o paradigma sociocrítico caracteriza-se "por um maior dinamismo na forma de encarar a 

realidade, maior interactividade social, maior proximidade do real pela predominância da 

praxis, da participação e da reflexão crítica, e intencionalidade transformadora" (Coutinho 

et al., 2009, p. 357). Segundo, a metodologia mista, ao integrar as potencialidades 

permitidas pelo olhar qualitativo e pelo olhar quantitativo, potencia uma 

complementariedade que permite "maximizar a quantidade de informações incorporadas 

ao desenho de pesquisa, favorecendo o seu aprimoramento e elevando a qualidade das 

conclusões do trabalho" (Paranhos, Figueiredo, Rocha, Silva, & Freitas, 2016, p. 390). 

Por último, optou-se pelo método da investigação-ação pela sua natureza 

"essencialmente prática e aplicada, que se rege pela necessidade de resolver problemas 

reais" (Coutinho et al., 2009, p. 361) e de "questionar as práticas sociais e os valores que 

as integram com a finalidade de explicá-los" (idem, p. 363). 

Convém frisar que o método da investigação-ação inclui um processo em espiral, 

pautado por ciclos de investigação/reflexão e ação, que ambicionam compreensão e 

transformação, respetivamente. Assim, o segundo ciclo de investigação/reflexão-ação é 

realizado na dependência da realização do primeiro ciclo; é a partir da análise reflexiva 

sobre o primeiro ciclo que se vão repensar opções e introduzir alterações, para então se 

encetar o segundo ciclo, e assim sucessivamente pelos diferentes ciclos que o estudo 

contemplar (Coutinho, 2011; Coutinho et al., 2009). Analogamente, o programa de 

formação desenvolvido representa um segundo ciclo de investigação-ação, pois, no 

decurso do meu projeto de investigação, as sessões de formação que compõem o 

programa foram sendo implementadas de forma independente e com diferentes públicos 

(e.g., professores do ES e outros profissionais, em Portugal e no México), para afinar o 

olhar e acertar a mão, i.e., para avaliar a forma como as sessões eram recebidas pelos 



40 
 

participantes e, consequentemente, operar os ajustes que ajudariam a maximizar o 

potencial do seu alcance. Assumidamente, irei debruçar-me mais minuciosamente sobre 

este segundo ciclo de investigação-ação que concerne ao programa de formação para 

professores implementado com professores da UA; não obstante, farei referência às 

experiências levadas a cabo no âmbito do primeiro ciclo na Parte 4 – Devolver, na 

medida em que contribuam para uma melhor compreensão do potencial deste tipo de 

programa de formação junto dos professores do ES. 

 

É sabido que "as metodologias apenas nos fornecem as respostas sobre o mundo que 

correspondem às perguntas que foram feitas, sendo essas perguntas uma ínfima parte 

daquelas que poderiam ter sido colocadas" (Sousa-Santos, 2018, p. 235). No presente 

estudo, essa "ínfima parte" corresponde às duas seguintes perguntas de investigação: 

1. Que práticas didático-pedagógicas são consideradas, pelas evidências da sua 

eficácia na literatura, mais favoráveis à promoção do Pensamento Crítico dos 

estudantes no ES? 

2. Qual o impacte, percebido e avaliado, de um programa de formação para professores 

do ES sobre Pensamento Crítico, no sentido de os sensibilizar para a promoção 

deliberada, explícita e sistemática do Pensamento Crítico dos seus estudantes, nas 

suas UC? 

 

Para responder à primeira pergunta de investigação, levou-se a cabo uma revisão da 

literatura, apresentada na Parte 2 – Definir do presente relatório. Aí, na base das 

evidências da sua eficácia apresentadas pela literatura na área, identificam-se as práticas 

didático-pedagógicas que são mais favoráveis à promoção do Pensamento Crítico dos 

estudantes no ES e, especialmente, as estratégias de ensino-aprendizagem que, quando 

orientadas para a promoção do Pensamento Crítico daqueles, são particularmente 

eficazes. De modo a encontrar respostas para a segunda pergunta de investigação 

enunciada, formularam-se duas hipóteses de investigação, a serem testadas. 

 

3.1. Hipóteses de investigação 

 

 Hipótese de investigação 1: A participação num programa de formação sobre 

Pensamento Crítico é percebida, pelos professores do ES, como útil para realizarem 

a promoção deliberada, explícita e sistemática do Pensamento Crítico dos seus 

estudantes. 
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 Hipótese de investigação 2: Os alunos dos professores participantes num programa 

de formação sobre Pensamento Crítico diferem dos alunos de professores não-

participantes em termos dos resultados obtidos num teste de avaliação do 

Pensamento Crítico. 

 

Para testar a hipótese de investigação 1, desenhou-se, implementou-se e avaliou-se um 

programa de formação sobre Pensamento Crítico para professores do ES, implementado 

com professores da UA. Para testar a hipótese de investigação 2, alunos dos professores 

que participaram naquele programa de formação foram convidados a realizar o teste de 

avaliação do Pensamento Crítico PENCRISAL (Rivas & Saiz, 2012), antes e após o 

programa de formação (constituindo-se como o grupo experimental), assim como alunos 

de professores equiparáveis que não participaram no programa de formação 

(constituindo-se como o grupo de controlo). Todos os participantes são caracterizados na 

secção seguinte. 

 

3.2. Participantes 

 

Participaram na totalidade do programa de formação 15 professores da UA, de distintas 

UO: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro (ISCA-UA; n = 4), 

Departamento de Educação e Psicologia (DEP; n = 2), Departamento de Engenharia 

Mecânica (DEM; n = 2), Departamento de Química (DQ; n = 2), Escola Superior de 

Saúde da UA (ESSUA; n = 2), Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial 

e Turismo (DEGEIT; n = 1), Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática 

(DETI; n = 1) e Departamento de Matemática (DMat; n = 1). Os professores-participantes 

(oito do género feminino, sete do género masculino) tinham idades compreendidas entre 

os 39 e os 57 anos (M = 47.7, DP = 6.18), e exerciam a sua prática na categoria de 

professor auxiliar (n = 6), professor adjunto (n = 5), professor coordenador (n = 1), 

investigador doutorado com componente letiva (n = 2) e investigador auxiliar (n = 1), 

estando a exercer a docência no ES num período de tempo que oscilava entre um ano (a 

experiência mais breve) e 33 anos (a experiência mais extensa) (M = 15.9, DP = 11.38).  

No que aos estudantes concerne, após solicitação pelos professores, foi criado um 

registo de acesso à plataforma online que alberga o teste PENCRISAL para 1,068 

estudantes da UA, na base dos seus números mecanográficos: 686 alunos de 

professores-participantes no programa de formação (grupo experimental) e 382 alunos de 

professores que não estavam a participar no programa (grupo de controlo). Com efeito, a 
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realização do teste apenas é permitida aos respondentes para quem tiver sido criado um 

registo de acesso previamente. Os estudantes para quem foi criado um registo de acesso 

estavam a frequentar diferentes cursos das UO citadas acima e de outras (e.g., 

Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território). Dos 1,068 registos criados e 

após a solicitação feita pelos professores (em diferentes momentos no tempo) para que 

os estudantes participassem, apenas 24 estudantes, com idades compreendidas entre os 

18 e os 42 anos (M = 24.4, DP = 6.55), responderam ao teste PENCRISAL no momento 

de pré-teste: 13 de licenciatura, oito de mestrado e três de doutoramento, a maioria do 

género feminino (n = 16). Deste grupo, 16 eram alunos de professores incluídos no grupo 

experimental (cinco professores-participantes) e oito eram alunos de professores 

incluídos no grupo de controlo (dois professores). 

 

3.3. Procedimentos 

 

Realizada a revisão da literatura e desenhado o programa de formação, este foi 

divulgado na Área de Notícias da UA, plataforma de informação e divulgação desta IES, 

no quadro do Programa de Inovação Pedagógica da UA3. Abriu-se um período de 

inscrições, sendo que rapidamente se preencheram as 20 vagas previstas, tendo ficado 

professores em lista de espera. Como critérios de inclusão, estabelecemos os seguintes: 

(i) ser professor da UA e estar a exercer a docência no segundo semestre do ano 

académico de 2019/2020; (ii) assegurar a participação na totalidade das sessões do 

programa de formação; e (iii) colaborar para a concretização dos processos de avaliação 

inerentes ao mesmo. Embora tivéssemos preenchido as 20 vagas, inevitavelmente nos 

deparámos com imprevistos próximo da/na data da primeira sessão, pelo que, 

efetivamente, 16 professores acederam a participar voluntariamente no programa de 

formação de acordo com os critérios estabelecidos. O programa de formação decorreu 

entre fevereiro e maio de 2020; ainda que estivesse previsto que as cinco sessões seriam 

em semanas seguidas, novo imprevisto surgiu – a pandemia COVID-19 e a consequente 

transição para o ensino remoto de emergência, que levou à suspensão das atividades 

letivas e não-letivas e formativas presenciais na UA, no mês de março –, pelo que o 

programa de formação foi suspenso após duas sessões presenciais, tendo sido retomado 

(virtualmente) em maio, após os professores-participantes serem contactados por e-mail 

e questionados se gostariam de retomar o programa de formação. Um professor não deu 

                                                           
3
 Informação disponível em https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica/2_semestre_20192020. 

https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica/2_semestre_20192020
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retorno ao contacto e os restantes responderam afirmativamente, tomando-se este grupo 

de 15 professores como o grupo de participantes efetivo. 

Após a implementação do programa de formação, os professores-participantes avaliaram 

o mesmo. No que aos estudantes (quer do grupo experimental quer do grupo de controlo) 

concerne, estes responderam informada, consentida e voluntariamente ao teste 

PENCRISAL (Rivas & Saiz, 2012), antes e após a intervenção realizada com os 

professores-participantes (nos momentos de pré-teste e pós-teste, respetivamente). 

 

3.4. Programa de Formação para Professores 

 

O Programa de Formação para Professores sobre Pensamento Crítico (PFP-PC), 

intitulado Práticas promotoras do pensamento crítico no ensino superior: Da teoria à 

prática, foi desenhado por mim, sob a orientação dos professores Rui Marques Vieira e 

Carlos Saiz (o orientador e o coorientador, respetivamente, deste projeto de 

investigação). O PFP-PC foi desenhado entre 2018 e 2019, na base da revisão da 

literatura na área, tendo em consideração as estratégias de ensino-aprendizagem que, 

quando orientadas para a promoção do Pensamento Crítico dos estudantes, se revelam 

particularmente eficazes. O PFP-PC consistiu de um conjunto de cinco sessões, de duas 

horas cada, (que acabou por ser) implementado em formato misto (devido à transição 

para o ensino remoto de emergência, obrigada pela pandemia COVID-19, que levou à 

suspensão das atividades letivas e não-letivas e formativas presenciais pela UA): duas 

sessões presenciais, na sala 10.1.11 (no DEGEIT) da UA (nos dias 19 de fevereiro e 4 de 

março de 2020), e três sessões virtuais via Zoom (nos dias 6, 13 e 20 de maio de 2020). 

O PFP-PC tinha como objetivo principal apoiar, supervisionar e partilhar estratégias de 

ensino-aprendizagem orientadas para a promoção deliberada, explícita e intencional do 

Pensamento Crítico dos estudantes dos professores-participantes, no âmbito das suas 

UC. Em cada sessão, foram abordadas diferentes dimensões relativas ao Pensamento 

Crítico e diversas estratégias de ensino-aprendizagem orientadas para a promoção 

daquele, segundo um plano de formação elaborado para dirigir cada sessão (cf. Apêndice 

A). Utilizou-se, como base, uma apresentação em PowerPoint para nortear cada sessão, 

tendo-se empregado uma diversidade de estratégias (e.g., exposição; trabalho de grupo; 

visualização de excerto de filme/série e de vídeo breve; debate e discussão orientados; 

estudo de caso) e recorrido, essencialmente, ao computador portátil, projetor e colunas 

de som (estas, se necessário) enquanto recursos didático-pedagógicos nas duas sessões 

presenciais; nas três sessões virtuais (via Zoom), cada participante acedeu à sessão no 
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seu computador pessoal. As sessões foram planeadas de modo a intercalar momentos 

de enquadramento conceptual com momentos de atividades práticas, visando que a 

prática complementasse a teoria. Antes de cada sessão e com o objetivo de incitar os 

professores-participantes a prepararem a mesma, no sentido de lerem algum material 

com conteúdos que seriam abordados e que motivassem a sua curiosidade, foi criada 

uma CAP online na plataforma campus.altice.pt. Pretendia-se, sobretudo, que esta 

pudesse constituir-se como um espaço de discussão, partilha e colaboração entre os 

professores (Lopes, 2012), de modo a "favorecer a partilha e (re)construção de 

competências para a resolução de problemas ou preocupações e dificuldades comuns" 

(Vieira, 2018, p. 23). 

No final do PFP-PC, pretendia-se que os professores-participantes se revelassem 

sensibilizados e passassem a agir para: implementar, nas suas práticas, estratégias de 

promoção do Pensamento Crítico; destrinçar factos de juízos e convicções de 

conhecimento; identificar técnicas de persuasão e propaganda presentes na linguagem 

quotidiana; reconhecer falácias; procurar e considerar informação contraditória; produzir 

uma formulação clara e sintética de um problema complexo; analisar e apresentar 

argumentos. Não se tendo realizado uma avaliação formal dos professores-participantes, 

levou-se a cabo, sim, uma avaliação do impacte do PFP-PC, quer nos participantes quer 

nos seus estudantes. Estes dados são partilhados na Parte 4 – Devolver. 

 

3.5. Instrumentos 

 

Para a recolha de dados, recorreu-se à técnica de inquérito, utilizando-se como 

instrumentos o questionário e a entrevista, e à técnica de testagem, utilizando-se como 

instrumento o teste PENCRISAL (Rivas & Saiz, 2012). O questionário e a entrevista aos 

professores-participantes foram aplicados no momento de pós-teste (após a intervenção); 

o teste foi respondido pelos estudantes (do grupo experimental e do grupo de controlo) 

nos momentos de pré e pós-teste (antes e após a intervenção, respetivamente). 

 

 Questionário de Avaliação Final do PFP-PC (Franco, Vieira, & Saiz, 2020) 

 

Este questionário (cf. Apêndice B) foi adaptado, por nós, a partir de um questionário 

desenhado previamente no âmbito do nosso trabalho (cf. Franco et al., 2019), na base de 

um questionário utilizado no Programa de Formação em Ensino Experimental (Martins, 

2012). No questionário, solicitava-se que os professores-participantes avaliassem o seu 

http://www.campus.altice.pt/
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grau de satisfação, numa escala Likert de 6 pontos (entre 1 - não satisfaz e 6 - satisfaz 

muito bem), relativamente a três critérios referentes ao PFP-PC: organização (com seis 

indicadores, tal como relevância dos conteúdos e adequação dos métodos utilizados); 

formadora (com cinco indicadores, tal como domínio e clareza na exposição, e 

capacidade para motivar os participantes); avaliação global do programa e de cada 

sessão. Apresentava-se, também, uma pergunta de resposta aberta que convidava os 

professores-participantes a fazer outros comentários, perguntas e/ou sugestões de 

melhoria ao PFP-PC. Por fim, eram pedidos dados sociodemográficos referentes ao 

género, idade e número de anos de docência no ES. O questionário foi enviado aos 

professores-participantes, por e-mail, após o término do PFP-PC, para ser respondido e 

devolvido atempadamente. Estes dados foram compilados e analisados com recurso ao 

software de análise de dados quantitativos IBM SPSS4 (versão 24). 

 

 Guião de entrevista semiestruturada: Avaliação das Perceções dos Professores do 

Ensino Superior sobre Pensamento Crítico (Franco & Vieira, 2020) 

 

Este guião de entrevista semiestruturada (cf. Apêndice C) foi construído, por nós, a partir 

da tradução para língua portuguesa e adaptação livre do Cuestionario de Indagación para 

Docentes (Torres-Merchán, 2014, com orientação de Solbes-Matarredona), com 

autorização solicitada e obtida dos seus autores. O guião de entrevista foi desenhado de 

modo a respeitar os momentos-chave de uma entrevista (i.e., legitimação, corpo e 

finalização), com vista a recolher informações privilegiadas (Ruquoy, 2005). 

Concretamente, pretendia-se recolher as conceções dos professores-participantes sobre 

Pensamento Crítico e as suas perceções sobre a relevância da promoção daquele no ES, 

levando a refletir sobre as próprias práticas promotoras de Pensamento Crítico e a 

utilidade do PFP-PC, a partir de um conjunto de sete perguntas. Dos 15 professores-

participantes no PFP-PC, seis (daqueles que participaram na totalidade das sessões) 

foram convidados a ser entrevistados, para se captar a diversidade possível de 

conceções e perceções (Ruquoy, 2005). As entrevistas decorreram via Zoom, nos dias 

15, 16, 17 e 22 de junho e 24 de julho de 2020, tendo demorado entre 10 e 60 minutos (a 

entrevista mais breve e a entrevista mais extensa, respetivamente). Assegurado o 

consentimento, as entrevistas foram vídeogravadas e, posteriormente, transcritas, para 

                                                           
4
 Disponível em https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software. 

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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se proceder ao seu tratamento e análise com recurso ao software de análise de dados 

qualitativos webQDA5. 

 

 PENCRISAL (Rivas & Saiz, 2012) 

 

O teste PENCRISAL (Rivas & Saiz, 2012) apresenta, na sua versão original com 35 itens 

de resposta aberta, situações-problema sobre as quais é solicitado que os respondentes 

explanem o que decidiriam ou como resolveriam cada situação-problema, para avaliar a 

sua capacidade para pensar criticamente. O teste PENCRISAL avalia cinco dimensões 

do Pensamento Crítico (cada uma delas avaliada a partir de sete itens), a saber: 

raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo, raciocínio prático, tomada de decisão e resolução 

de problemas. O teste PENCRISAL é realizado online; cada respondente é convidado a 

aceder a uma plataforma para realizar o teste, utilizando uma senha de acesso criada 

previamente na base do seu número mecanográfico. Geralmente, a realização do teste 

PENCRISAL dura entre 60 a 90 minutos (não havendo um tempo-limite para a sua 

realização), pelo que é recomendado aos respondentes realizarem o teste em diferentes 

sessões, embora o possam realizar numa sessão única. Na cotação do teste 

PENCRISAL, são atribuídos pontos a cada resposta dada pelos respondentes de acordo 

com a sua precisão e completude: uma resposta cuja resolução esteja incorreta é 

avaliada com 0 pontos; uma resposta cuja resolução esteja correta, mas não apresente 

uma argumentação válida, é avaliada com 1 ponto; uma resposta cuja resolução esteja 

correta e apresente uma argumentação válida é avaliada com 2 pontos. No que se refere 

ao score total do teste PENCRISAL, a amplitude possível oscila entre 0 e 70 pontos (a 

variar entre 0 e 14 pontos em cada uma das cinco dimensões de Pensamento Crítico 

avaliadas pelo teste). Considerando (i) o quadro teórico robusto que sustenta o teste 

PENCRISAL, (ii) a validade empírica já assegurada para a avaliação do Pensamento 

Crítico de estudantes do ES (cf. Rivas & Saiz, 2012 e Rivas, Bueno, & Saiz, 2014) e (iii) a 

proximidade geográfica, linguística e cultural entre o seu país de origem (Salamanca, em 

Espanha) e Portugal, iniciou-se o estudo de tradução, adaptação e validação do teste 

PENCRISAL para estudantes do ES falantes de língua portuguesa (Franco, Vieira, Rivas, 

Saiz, & Almeida, 2020). A versão portuguesa preliminar aplicada consiste de uma versão 

reduzida do teste PENCRISAL, com 20 itens (com quatro itens por cada uma das cinco 

dimensões de Pensamento Crítico), e com um score total cuja amplitude oscila entre 0 e 

40 pontos (a variar entre 0 e 8 pontos em cada dimensão).  

                                                           
5
 Disponível em https://www.webqda.net/. 

https://www.webqda.net/


 

 

PARTE 4  

  

Devolver 

  

 "Beliefs that have been constructed over many years and the 
habits of mind that developed along with them will take multiple 
learning experiences, distributed over time and settings, before 
they will be successfully replaced with new ways of thinking 
and knowing about the world." 
 

(Halpern, 1998, pp. 454-455) 
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4. Resultados e sua Discussão 

 

Nesta Parte 4 – Devolver, descrevem-se e discutem-se os resultados obtidos, retiram-se 

conclusões e tecem-se considerações (finais e futuras) à luz das evidências recolhidas. 

Ainda, identificam-se as referências bibliográficas que fundamentam o presente relatório 

e partilham-se os apêndices construídos e os demais processos e produtos emergentes 

do projeto de investigação no qual se insere este estudo. 

A descrição e discussão dos resultados será feita à luz das duas hipóteses de 

investigação formuladas inicialmente. Importa, assim, recuperar cada uma, associando a 

si os dados recolhidos com o estudo e que permitiram testá-la e, inerentemente, 

encontrar resposta para as perguntas de investigação a que se pretendia redarguir. 

Comecemos pela primeira hipótese de investigação. 

 

4.1.1. Retomando a hipótese de investigação 1 

A participação num programa de formação sobre Pensamento Crítico é percebida, pelos 

professores do ES, como útil para realizarem a promoção deliberada, explícita e 

sistemática do Pensamento Crítico dos seus estudantes. 

 

No início da sessão 1 do PFP-PC, pediu-se a cada professor-participante para identificar 

quais as características definidoras, na sua ótica, do Pensamento Crítico ou de um 

pensador crítico. Para tal, deveriam aceder, no seu telemóvel ou computador portátil, à 

aplicação Mentimeter6, que permite gerar, no momento, uma nuvem de palavras 

enformada pelas respostas fornecidas pelos respondentes; nesta, as palavras que 

surgem num tamanho de letra maior ilustram as respostas mais frequentes e as palavras 

que surgem num tamanho de letra mais pequeno ilustram as respostas menos 

frequentes. Após o tempo de resposta, a nuvem de palavras emergente foi a seguinte (cf. 

Figura 2): 

 

                                                           
6
 Disponível em https://www.mentimeter.com/. 

https://www.mentimeter.com/
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Figura 2. Conceções dos professores-participantes sobre Pensamento Crítico/pensador crítico  

 

Examinando-se a nuvem de palavras enformada pelas conceções que os professores-

participantes traziam para o PFP-PC, é possível avançar com três pertinentes ilações: 

1. No geral, os professores-participantes pareciam deter conceções razoavelmente 

compreensivas sobre o que se constitui como Pensamento Crítico, pois encontramos 

exemplos concernentes às quatro dimensões de base do constructo (Franco et al., 

2017; Tenreiro-Vieira & Vieira, 2014; Vieira & Tenreiro-Vieira, 2016b): capacidades 

(e.g., "analisar", "interpretar", "questionar", "avaliar", "argumentar"), disposições (e.g., 

"criatividade", "autonomia", "atento", "insubmisso", "persistente"), normas/critérios de 

pensamento (e.g., "clareza", "profundidade", "fundamentação", "metodológico", 

"critério") e base de conhecimentos ("criar conhecimento"). 

2. No entanto, as palavras mais expressivas em termos de frequência de resposta (e 

que surgem num tamanho de letra maior na nuvem de palavras) foram "análise", 

"reflexão", "fundamentação" e "criatividade". Tal sugere que, segundo as conceções 

iniciais dos professores-participantes, o Pensamento Crítico estará bastante centrado 

nas capacidades, e justamente em capacidades mais intuitivas para um leigo, quando 

se pensa em Pensamento Crítico sem uma concetualização esclarecida e precisa de 

base. 
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3. Por fim, as conceções iniciais dos professores-participantes pareciam implicar uma 

compreensão de que o Pensamento Crítico é, na verdade, um predicado – i.e., 

presume ação, prática, intervenção. Tal é sugerido por respostas como "confronto de 

opiniões", "investigação", "tomada de decisão" e "soluciona problemas". 

 

Assim, em termos gerais, ainda antes de qualquer intervenção nesse sentido, os 

professores-participantes revelavam algum nível de afinidade com o significado e alcance 

de Pensamento Crítico – não obstante a diversidade de sentidos e amplitude de 

entendimentos –, o que poderá ter contribuído para motivar o seu interesse em participar 

no PFP-PC. Porém, mediante a avaliação do programa com o Questionário de Avaliação 

Final do PFP-PC (Franco, Vieira, & Saiz, 2020) e a partir da entrevista para Avaliação das 

Perceções dos Professores do Ensino Superior sobre Pensamento Crítico (Franco & 

Vieira, 2020), pode deduzir-se que a participação no PFP-PC veio nutrir um interesse que 

já existia, conferindo-lhe fundamentação e envoltura, para além de possibilidades de 

prática(s) e desafios a enfrentar. Analisemos esses dados, em seguimento. 

 

Questionário de Avaliação Final do PFP-PC 

 

Dos 15 professores-participantes, 14 responderam ao Questionário de Avaliação Final do 

PFP-PC (cf. Apêndice B); uma das pessoas preferiu não responder, pois não havia 

conseguido participar na totalidade das sessões, embora tivesse feito, por e-mail, uma 

apreciação positiva das sessões em que participou. A apreciação feita pelos 14 

professores-participantes nos 17 itens de resposta fechada – com os quais se procurava 

avaliar a organização do PFP-PC, a sua dinamização, cada sessão e o programa na sua 

globalidade – situou-se, sobretudo, entre o satisfaz bem e o satisfaz muito bem, com uma 

percentagem de resposta globalmente mais expressiva no ponto mais elevado da escala 

(cf. Tabela 2). 
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Tabela 2. Avaliação feita ao PFP-PC pelos professores-participantes. 

 

 Escala de avaliação 

Dimensões e itens Satisfaz Satisfaz bem Satisfaz muito bem 

Organização 01 - Relevância dos conteúdos - 28.6% 71.4% 

 02 - Utilidade dos conteúdos - 42.9% 57.1% 

 03 - Estrutura dos conteúdos - 57.1% 42.9% 

 04 - Adequação dos métodos 23.1% 38.4% 38.5% 

 05 - Equilíbrio teoria e prática 21.4% 28.6% 50.0% 

 06 - Concretização dos objetivos - 57.1% 42.9% 

Formadora 07 - Domínio e clareza - 14.3% 85.7% 

 08 - Estímulo à participação - 14.3% 85.7% 

 09 - Relacionamento - 7.1% 92.9% 

 10 - Capacidade de motivação - 21.4% 78.6% 

 11 - Pontualidade e rigor 7.1% 7.2% 85.7% 

Avaliação 12 - Avaliação sessão 1 - 30.8% 69.2% 

 13 - Avaliação sessão 2 - 28.6% 71.4% 

 14 - Avaliação sessão 3 - 33.3% 66.7% 

 15 - Avaliação sessão 4 8.3% 33.4% 58.3% 

 16 - Avaliação sessão 5 - 41.7% 58.3% 

 17 - Avaliação global PFP-PC 7.1% 35.8% 57.1% 

Nota: Apresentam-se as percentagens válidas de resposta, dada a ausência de resposta nos itens 
4 (1 missing value), 14 (2 missing values), 15 (dois missing values) e 16 (dois missing values). 

 

No item de resposta aberta, que convidava os professores-participantes a tecerem 

demais comentários e/ou sugestões, o feedback dado por 10 professores-participantes 

incluiu aspetos positivos e sugestões de melhoria do PFP-PC (cf. Tabela 3, com extratos 

de cada professor-participante, utilizando a letra P para os nomear). 
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Tabela 3. Identificação de aspetos positivos e sugestões de melhoria do PFP-PC. 

 

Aspetos 
positivos 

Os formadores estavam muito bem preparados e souberam gerir, com 
excelência, todo o processo de formação, criando um ambiente de partilha e 
aprendizagem muito saudável e muito proveitoso. (P1) 

 Gostei muito destas sessões. A sensação geral com que fiquei é que soube a 
pouco. (P3) 

 As sessões presenciais apresentaram outras dinâmicas, nomeadamente 
relacionais, e que foram essenciais para o sucesso da formação quando esta 
passou para o método online. (P11) 

 Gostei muito da formação, tanto em termos de conteúdo como relacional entre 
todos . (P13) 

 O programa excedeu as minhas expectativas. Foi útil ao teórico, tendo-me dado 
bases para perceber o que é o pensamento crítico e como podemos atuar para o 
promover nos nossos alunos. Mas foi sobretudo interessante porque as várias 
sessões foram organizadas de forma a promover nos formandos o seu próprio 
pensamento crítico, sendo capazes de estimular a discussão entre todos. Foram 
momentos muito bem passados, intelectualmente estimulantes e bastante 
aprazíveis. Como qualquer curso devia ser. É com enorme interesse que vejo a 
realização de um curso de pensamento crítico II, que possa levar-nos ainda mais 
longe no âmbito desta temática e nos possibilite testar o que aprendemos com os 
nossos próprios alunos, em contexto de sala de aula. (P14) 

Sugestões 
de 

melhoria 

Para mim não foi evidente a lógica subjacente à organização dos conteúdos, 
mesmo nas sessões presenciais. Talvez uma organização mais clara, e explícita, 
por exemplo através de um mapa/rede de conceitos, tivesse ajudado. (P2) 

 Gostei muito! No entanto, sinto que a generalidade dos exercícios tendeu a 
transformar-se numa dicusssão em torno de visões pessoais em detrimento da 
exploração efetiva do pensamento crítico. (P4) 

 Acho que poderiam ter sido apresentados e discutidos mais exemplos de 
testes/desafios de estímulo ao pensamento crítico direcionados para o 
envolvimento dos alunos do ensino superior. (P5) 

 Sugestão: reforçar a componente prática da formação. (P7) 

 Uma segunda edição da formação com conteúdos programáticos mais focados 
com o ensino e aprendizagem no ensino superior (ex. atividades relacionadas 
com a especificidade de cada disciplina). (P10) 

 Na via Zoom, dar mais algum tempo para as dinâmicas de grupo e grupos com, 
no mínimo, três elementos para enriquecer a discussão. Poderíamos ter uma 
sessão exclusivamente para cada docente apresentar a organização de uma UC 
com estratégias de PC. (P11) 

 Apenas sugeria que houvesse um instrumento/indicador que nos permitisse 
perceber, de uma forma mais evidente, se estamos efetivamente a fazer uso das 
premissas do pensamento crítico (talvez uma checklist…?) num dado exercício. 
(P13) 

 

Da análise do feedback fornecido pelos 10 professores-participantes, é possível concluir 

que, no geral, o PFP-PC foi bem recebido e que tanto o conteúdo abordado como o 

contexto criado contribuíram para a avaliação positiva. À luz das sugestões dadas, há, no 

entanto, melhorias que podem ser integradas em futuras edições do PFP-PC, e que se 

referem, essencialmente, ao reforço da integração entre as componentes teórica e 

prática, permitindo a realização de atividades dirigidas à mobilização do Pensamento 
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Crítico. Analisemos cada sugestão enquadrada nas conclusões extraídas quanto ao 

trabalho realizado e quanto ao trabalho a realizar futuramente: 

 

Constatação # 1 

 

No geral, uma primeira evidência que se retira é que a interface teoria-prática terá de ser 

enfatizada em futuras edições do PFP-PC. Importa salientar que o programa foi 

deliberadamente desenhado de modo a assegurar a interface teoria-prática, para que os 

professores-participantes pudessem, em distintos momentos cíclicos em cada sessão de 

formação, receber conteúdos sobre Pensamento Crítico e contactar com estratégias 

orientadas à sua promoção e, ainda, realizar atividades em que tais estratégias 

estivessem a ser implementadas (cf. Apêndice A). Todavia, nas sessões número 2 e 3 do 

PFP-PC, houve uma atividade final, em cada sessão, que não foi possível realizar, pois a 

discussão que emergiu das atividades anteriores acabou por tomar mais tempo do que 

aquele antecipado na planificação da sessão. Nestas duas ocasiões, optou-se por dar 

tempo e espaço a estas discussões, pois considerou-se que: (i) se se havia criado um 

ambiente seguro para essas partilhas relacionadas com (outras) dimensões da 

profissionalidade docente com que os professores-participantes se debatiam na sua 

prática, era relevante assegurar lugar para isso; (ii) o PFP-PC pretendia constituir-se, 

essencialmente, como uma ação de sensibilização para o Pensamento Crítico e sua 

relevância no ES, pois 10 horas de formação revelar-se-ão parcas para realizar uma 

efetiva capacitação dos professores para a efetiva inclusão do Pensamento Crítico em 

sala de aula, pois a capacidade para realizar este tipo de mobilização observa-se 

progressiva (Vieira, 2018). A opção de dar tempo e espaço à discussão teve vantagens 

(P1: "Os formadores estavam muito bem preparados e souberam gerir, com excelência, 

todo o processo de formação, criando um ambiente de partilha e aprendizagem muito 

saudável e muito proveitoso.") e riscos (P2: "As discussões dos tópicos foram 

interessantes, mas parece-me que frequentemente se desviavam do foco da formação 

(como promover pensamento crítico) para outras preocupações dos formandos (como 

nos adaptamos a uma situação de pandemia e suas repercussões ao nível do ensino 

superior) durante longos períodos de tempo. Como consequência, houve algumas 

atividades que a formadora teve de passar à frente, por falta de tempo para as realizar."). 
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Constatação # 2 

 

Uma segunda evidência-chave que se extrai do estudo levado a cabo é que, face à 

inviabilidade (por questões de tempo para os professores) de se criar um programa de 

formação mais longo e que permitisse uma efetiva capacitação dos professores para a 

autónoma promoção do Pensamento Crítico dos seus estudantes, aqueles necessitam 

não só de orientações claras e explícitas para realizarem a promoção do Pensamento 

Crítico dos seus estudantes, mas também de um acompanhamento próximo para o 

fazerem. Por outras palavras, mais do que serem expostos a estratégias orientadas à 

Promoção do Pensamento Crítico, esperando-se que as apropriem no quadro das suas 

próprias atividades nas UC, será necessário trabalhar com cada professor, no quadro da 

sua realidade (área disciplinar, UC, estudantes), sobre as atividades que poderão criar 

para implementar estratégias orientadas à promoção do Pensamento Crítico. 

Na realidade, o PFP-PC previa que, após as cinco sessões, se apoiasse individualmente 

cada professor-participante interessado na transformação de uma atividade planeada 

para a UC, utilizando-se estratégias orientadas para a promoção do Pensamento Crítico. 

Com a suspensão das atividades formativas presenciais na UA, em março, e o 

consequente atraso a que o programa foi sujeito, não foi possível disponibilizar este apoio 

aos professores-participantes em tempo útil, i.e., nesse mesmo semestre. Após o convite 

aos professores, endereçado pela Pró-Reitora para a Inovação Curricular e a 

Internacionalização da Formação dos Primeiros e Segundos Ciclos de Formação, este 

apoio começou a ser prestado no primeiro semestre do ano letivo de 2020/2021, a um 

grupo de três professores-participantes que haviam participado no PFP-PC, no quadro de 

um projeto da OCDE em que a UA está envolvida, designado "Fostering and Assessing 

Creativity and Critical Thinking Skills in Higher Education”7. Concretamente, da equipa da 

UA que está envolvida neste projeto da OCDE, estamos, neste momento, três elementos 

(a professora-investigadora Violeta Clemente, da ESAN - Escola Superior Aveiro Norte, o 

professor-investigador Rui Marques Vieira, do DEP, e eu própria) a acompanhar mais 

proximamente estes três professores, no sentido de os apoiarmos no processo de análise 

do planeamento da sua UC. Tal tem sido feito mediante a reflexão conjunta e a prestação 

de feedback (por e-mail e em encontros via Zoom) sobre como infundir o Pensamento 

Crítico e o pensamento criativo/a criatividade de forma deliberada, explícita e sistemática. 

Também a partir da segunda constatação-chave extraída da avaliação do PFP-PC (i.e., a 

necessidade de trabalhar com cada professor, no quadro da sua realidade, sobre as 
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atividades que poderão criar para implementar dada estratégia orientada à promoção do 

Pensamento Crítico), este tipo de acompanhamento e de apoio é essencial. 

 

Constatação # 3 

 

A partir das sugestões de melhoria oferecidas pelos professores-participantes, há uma 

terceira importante evidência a retirar, relacionada com a segunda constatação, e que se 

refere à mensuração do Pensamento Crítico. Por exemplo, "Apenas sugeria que 

houvesse um instrumento/indicador que nos permitisse perceber, de uma forma mais 

evidente, se estamos efetivamente a fazer uso das premissas do pensamento crítico 

(talvez uma checklist…?) num dado exercício." (P13). Como os professores-participantes 

estavam ainda a fazer uma primeira aproximação – fundamentada e consubstanciada 

pela teoria – ao Pensamento Crítico, poderia ter sido necessário fornecer critérios mais 

claros de desempenho e que permitissem avaliar a forma como os professores-

participantes estavam ou não a pensar criticamente. Este aspeto foi, de alguma forma, 

reforçado por outro input fornecido nas sugestões de melhoria: "Penso que teria sido útil 

se tivesse destacando e reinterpretado aspetos da discussão diretamente relacionados 

com o pensamento crítico. Este tipo de sistematização/ponto de situação, ajudaria a 

tornar explícito, por exemplo, que aspetos das estratégias propostas pelos formandos 

terão mais potencial para a promoção do pensamento crítico e porquê." (P2). 

Como forma de concretizar a constatação extraída destas sugestões, no âmbito do 

trabalho de acompanhamento e apoio que estamos a prestar (em setembro-outubro de 

2020, enquanto escrevo o presente relatório) aos três professores que aceitaram 

repensar as suas UC de modo a promoverem o Pensamento Crítico e o pensamento 

criativo/a criatividade dos seus estudantes, concebemos um documento orientador para a 

Infusão do Pensamento Criativo e do Pensamento Crítico em Unidades Curriculares do 

Ensino Superior (Vieira, Clemente, & Franco, 2020). Este tem como objetivo orientar o(s) 

professor(es) na utilização de ações e estratégias orientadas à promoção do Pensamento 

Crítico e do pensamento criativo de forma deliberada, explícita e sistemática nas suas 

práticas didático-pedagógicas, apresentando, para cada constructo, a definição, opções 

sobre dimensões a contemplar, exemplos de atividades, características de ambientes de 

aprendizagem propícios e exemplos de ações (cf. Apêndice D). 

 

                                                                                                                                                                                
7
 Informação disponível em https://www.oecd.org/education/ceri/innovation-strategy-for-education-and-

training-call-for-participation.htm. 

https://www.oecd.org/education/ceri/innovation-strategy-for-education-and-training-call-for-participation.htm
https://www.oecd.org/education/ceri/innovation-strategy-for-education-and-training-call-for-participation.htm
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Em suma, no que respeita aos dados recolhidos com o Questionário de Avaliação Final 

do PFP-PC, o programa poderá ter permitido uma sensibilização para o conceito de 

Pensamento Crítico e relevância da sua promoção no ES, tendo proporcionado 

momentos de interface teoria-prática, que precisa, todavia, de ser reforçada em futuras 

edições, tal como a viabilização de acompanhamento e apoio aos professores, para 

infundirem o Pensamento Crítico nas suas UC. Seguidamente, importa analisar os dados 

recolhidos com a entrevista para a Avaliação das Perceções dos Professores do Ensino 

Superior sobre Pensamento Crítico, antes de dar resposta à hipótese de investigação 1. 

 

Entrevista para Avaliação das Perceções dos Professores do Ensino Superior 

sobre Pensamento Crítico 

 

Dos 15 professores-participantes no PFP-PC, seis de entre aqueles que participaram na 

totalidade das sessões foram entrevistados, utilizando-se o guião de entrevista 

semiestruturada para Avaliação das Perceções dos Professores do Ensino Superior 

sobre Pensamento Crítico (cf. Apêndice C). Mediante sete perguntas, pretendia-se 

recolher as conceções dos professores-participantes sobre Pensamento Crítico, bem 

como captar as suas perceções sobre a relevância da promoção daquele no ES, levando-

os a refletir sobre as próprias práticas promotoras de Pensamento Crítico e a utilidade do 

PFP-PC. Com efeito, a sequência das perguntas permite ao professor entrevistado 

pensar, primeiramente, no abstrato, dirigindo progressivamente a sua reflexão para as 

próprias práticas docentes. 

A técnica de análise de dados empregue para analisar os testemunhos dos professores-

participantes, com recurso ao software de análise de dados qualitativos webQDA, foi a 

análise temática (dentro da análise de conteúdo). Especificamente, utilizou-se a análise 

temática para revelar o significado velado no discurso dos professores-participantes. A 

partir da codificação interpretativa dos dados recolhidos (o designado corpus 

documental), identificam-se temas no discurso (Costa & Amado, 2018), com as 

dimensões e as subdimensões temáticas a serem elicitadas indutivamente a partir dos 

dados (Bardin, 2010). Concretamente, seguem-se algumas fases (não necessariamente 

sequenciais) no processo de análise de conteúdo: após a definição do problema e dos 

objetivos do trabalho, acompanhada da explicitação dos quadros teóricos de referência, 

constitui-se o corpus documental, o qual requer uma leitura atenta e ativa, assim como a 

formulação de hipóteses, para a categorização e codificação do material recolhido e que 

se pretende examinar (Amado, Costa, & Crusoé, 2014, p. 309). No presente estudo, 
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consideraram-se dois critérios de inclusão para a codificação do corpus documental: a 

unidade de registo foi a ideia (expressa numa frase ou em mais do que uma frase 

seguida); as unidades de registo não eram mutuamente exclusivas, podendo integrar 

uma ou mais dimensões/subdimensões temáticas). Optou-se por um tipo de 

procedimento aberto, no sentido em que o sistema de categorias emergiu da própria 

análise do corpus documental (Amado et al., 2014), ainda que na base de um 

enquadramento teórico de raiz e suscitado pelas sete perguntas orientadoras do guião de 

entrevista semiestruturada. 

Em seguimento, examinarei os dados recolhidos à luz de sete pontos, que naturalmente 

acabam por espelhar as sete perguntas de base do guião de entrevista (como referido), 

também por referência a extratos do discurso de cada professor-participante (utilizando, 

para tal, a letra P para os nomear, desta feita seguida de uma letra e não de um número, 

para diferenciar da codificação feita anteriormente com os dados recolhidos com o 

Questionário de Avaliação Final do PFP-PC). Para além das categorias elicitadas a partir 

do corpus documental, farei referência à frequência da sua ocorrência e ao número de 

fontes (professores entrevistados) que a elas se referiram, e apresentarei exemplos de 

unidades de registo (que ilustram excertos do discurso dos professores entrevistados). 

 

(1) Conceções de Pensamento Crítico 

 

Neste ponto, houve referência explícita e mais expressiva a capacidades e a diposições 

de Pensamento Crítico (cf. Tabela 4). No geral, os professores apresentaram conceções 

precisas sobre o constructo do Pensamento Crítico, embora com menos explicitude 

quanto à dimensão das normas/critérios de pensamento e da base de conhecimentos. 
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Tabela 4. Conceções de Pensamento Crítico dos professores entrevistados. 

 

Dimensões de 
Pensamento Crítico 

Unidades de registo (e.g.) 

Capacidades 
(8 ocorrências de 6 fontes) 

"(...) envolve um julgamento, um avaliar da informação que se 
tem e uma reflexão sobre aquela informação, de forma a tirar 
dali uma conclusão o mais verdadeira possível, mais precisa, 
o mais objetiva possível." (Pa) 

Disposições 
(8 ocorrências de 5 fontes) 

"(...) tem a ver com uma atitude perante a vida relativamente 
cética, mas também acolhedora de quando as coisas são 
verdade e nós pensávamos que não eram." (Pc) 

Normas/critérios de 
pensamento 

(1 ocorrência de 1 fonte) 

"De tudo o que fomos falando, a ideia com que eu fiquei é que 
é uma forma de pensar que é deliberada, propositada, que é 
fruto de reflexão e que pretende ajudar-nos a decidir, a tomar 
decisões, a atingirmos objetivos, a sabermos melhor como 
agir, em oposição a um pensamento sem sentido, ilógico, sem 
qualquer fundamento, indisciplinado." (Pf) 

Base de conhecimentos 
(1 ocorrência de 1 fonte) 

"Ter a capacidade para interpretar os resultados quando 
aplicam um dado método e saber o que podem extrair desses 
resultados perante o conhecimento que lhes vamos 
transmitindo." (Pe) 

 

Desta forma, foi possível recolher dados que acrescentam à análise feita a partir da 

nuvem de palavras emergente da sessão 1 do PFP-PC. A partir dela, havia-se concluído 

que os professores-participantes possuíam um entendimento razoavelmente preciso de 

Pensamento Crítico, ainda que bastante centrado na dimensão das capacidades e das 

disposições, em detrimento das normas/critérios de pensamento e dos conhecimentos. 

Possivelmente também por influência do PFP-PC, este entendimento ter-se-á ampliado 

para vir a contemplar explicitamente o Pensamento Crítico enquanto disposição/atitude, e 

de forma mais equilibrada com a dimensão das capacidades, ainda que as dimensões 

das normas/critérios de pensamento e da base de conhecimentos estejam, ainda, 

subrepresentadas. Na falta de literatura com a qual se possa contrastar estes resultados, 

é possível salientar, no entanto, que o Pensamento Crítico, embora unanimemente 

considerado importante, nem sempre consegue reunir consenso no que à sua 

definição/concetualização diz respeito, sendo essencial começar por desmistificar o que 

é, afinal, Pensamento Crítico (Lawrence, Serdikoff, Zinn, & Baker, 2008). 

 

(2) A relevância do Pensamento Crítico no ES 

 

A totalidade dos professores entrevistados reconheceu a relevância do Pensamento 

Crítico (sua expressão e promoção) no contexto do ES, especialmente "quando se 

pretende passar de um ensino que deixa de ser baseado só na transmissão de 

conhecimentos para um ensino que pretende desenvolver competências, e competências 
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transversais" (Pa). Para que tal se viabilize, "o estar na universidade não devia servir 

tanto para a aquisição de um saber enciclopédico, mas servir mais para discutirem este 

tema, mas também outros temas sobre os quais eu posso querer ter uma opinião, porque 

vivo neste mundo e porque me interesso" (Pb). Com efeito, o papel do ES poderá ser 

"não necessariamente como uma resposta para formar pessoas que vão saber fazer 

exatamente estas 23 coisas, mas para formar pessoas, que adquirem conhecimentos 

variados, que fazem ligações mentais inesperadas e que conseguem criar coisas e 

soluções" (Pc). Assim, o posicionamento dos professores entrevistados é consonante 

com os princípios da abordagem de ensino-aprendizagem centrada no estudante e na 

aprendizagem, advogada pelo Processo de Bolonha (Cachapuz, 2020), pois "no ensino 

superior, já não podemos estar só à espera daquela coisa do transmitir conhecimento e 

informação, leva para casa, estuda e agora, a seguir, vem outra aula" (Pe). 

O desenvolvimento do Pensamento Crítico aparenta ser percecionado pelos professores 

entrevistados como relevante à luz desta abordagem de ensino-aprendizagem no qual se 

deverão promover competências transversais, o que inclui competências também úteis 

em outras esferas de vida, pois o ES é percebido como uma etapa importante do 

desenvolvimento psicossocial dos indivíduos-estudantes: "o ensino superior representa 

uma parte muito importante na transição da vida pré-adulta para a vida adulta (...), um 

período em que as pessoas vivem uma fase nova da sua vida, numa transição, que 

aprendem a transgredir, já ali sem os pais com tanta autoridade, e eu acho que tudo isso 

pode ser um espaço interessante" (Pc). Esta perceção encontra eco na literatura, na qual 

se alerta que a promoção do Pensamento Crítico deverá ser levada a cabo no contexto 

do estádio desenvolvimental em que os estudantes se encontram (Edman, 2008). 

Para além das esferas de vida académica e pessoal, a relevância do Pensamento Crítico 

espraia-se e atinge a esfera de vida profissional: "É importante que os alunos analisem 

ou aprendam a analisar criticamente as situações da vida real e outro tipo de situações 

que podem estar associadas ao seu trabalho, para que eles possam trabalhar melhor, ter 

mais produtividade, tomar decisões mais acertadas" (Pd). Não obstante, mais do que 

preparar os estudantes para o mundo do trabalho, o ES terá o papel de preparar os 

indivíduos-estudantes para a vida: "Eu acho que é muito importante, no período do 

ensino superior, não só as pessoas ganharem competências profissionais – acho tudo 

isso importante –, mas acho muito importante ganharem uma visão alargada da vida. 

Uma visão em que eles podem estar mais abertos. Portanto, ter um espírito aberto, 

procurar ver as coisas de ângulos diferentes, questionar, questionar os professores. Acho 

que quer em aula quer, principalmente, como período de desenvolvimento das pessoas, 
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eu acho que é um período importante e acho que o pensamento crítico, nessa fase, pode 

ser extremamente importante" (Pc). Com efeito, o Pensamento Crítico é valorizado quer 

no mundo do trabalho (Morancho & Mantilla, 2020; Pearl et al., 2019; World Economic 

Forum, 2016) quer na vida quotidiana (Butler et al., 2012; Franco et al., 2017). 

No geral, segundo os professores entrevistados, o desenvolvimento do Pensamento 

Crítico no ES torna-se essencial porque os estudantes "Genericamente, eles são pouco 

críticos. Estão a assumir que o que lhes estamos a dizer é mesmo assim e não estão a 

discutir a possibilidade de não ser assim" (Pb). Esta propensão para acreditar/tomar 

como certo é, aliás, uma propensão geral do ser humano que, como vimos, tende a 

pensar e a procurar informação de modo a reforçar o que já sabe/toma como certo, por 

mediação de um conjunto de enviesamentos cognitivos (Kahneman, 2011). Para além 

disso, os estudantes, concretamente, poderão estar habituados a serem dirigidos sobre o 

que pensar e como atuar, especialmente se a direção/informação for veiculada por 

figuras de autoridade reconhecidas, como professores e pais (Buskist & Irons, 2008). A 

propensão para acreditar/tomar como certo torna-se particularmente preocupante 

considerando "o mundo de desinformação que existe, pesadíssimo, e as pessoas 

deixam-se levar completamente" (Pc); com efeito, "a nível pessoal e numa era em que 

nós temos tanta informação, uma quantidade massiva de informação – somos 

constantemente bombardeados com informação por todos os lados –, acho que cada vez 

mais se torna importante pensar dessa forma e exercitar o pensamento crítico" (Pa). Com 

efeito, pensar criticamente é essencial para evitar a desinformação e as tomadas de 

decisão desinformadas e manipuladas por informação imprecisa (Franco et al., 2019). 

 

(3) Espaço(s) para o Pensamento Crítico no ES 

 

Reconhecida unanimemente a sua relevância no ES, considerariam os professores que o 

Pensamento Crítico encontra já espaços para a sua promoção, desenvolvimento e 

expressão? De entre os professores entrevistados, houve quem considerasse que "Acho 

que não há muito e, no outro dia, estive a ler um estudo em inglês, não era nacional, mas 

em que se dizia precisamente isso: que quando os alunos do ensino superior são 

entrevistados, consideram que não têm muito espaço para desenvolver esta forma de 

pensar" (Pa). Na ótica de um dos professores entrevistados, "precisamos muito, muito, 

muito de perceber o que isto é e de perceber como é que podemos, de facto, melhorar 

isto. Acho que temos ainda muito que trabalhar" (Pf). 



62 
 

Com efeito, reconheceu-se que os professores desempenham um papel primordial para a 

promoção do desenvolvimento do Pensamento Crítico dos estudantes, pois o ES "O 

oferecer [espaços], oferece; agora, isto depende muito é dos professores" (Pd). Assim, 

será necessário (criar) espaço(s) para que o Pensamento Crítico se viabilize: "Sempre 

houve e continua a haver. Há espaços onde isso é estimulado e há outros onde é 

travado, e os alunos percebem imediatamente. Os alunos, ao fim de duas, três aulas, 

começam a ficar um bocadinho mais à-vontade connosco, ou adotam uma posição de 

alguma reserva, e isso significa que ou caímos num lado ou caímos no outro" (Pc). 

Coerentemente com as perceções recolhidas, a literatura afirma que, embora já exista(m) 

espaço(s) para o Pensamento Crítico no ES, há trabalho a desencadear para que os 

professores se sensibilizem, disponibilizem e capacitem para a promoção efetiva do 

Pensamento Crítico em sala de aula (Dunn et al., 2008). 

 

(4) A presença/ausência do Pensamento Crítico nas próprias práticas pedagógicas 

 

Tendo sido convidados a ajuizar sobre a in/existência de espaço(s) para o Pensamento 

Crítico no ES em termos gerais, os professores entrevistados foram desafiados a refletir 

sobre a presença/ausência da promoção deliberada do Pensamento Crítico 

especificamente nas suas próprias práticas. No geral, os seis professores avaliaram que 

realizam alguns esforços nesse sentido: "se eu estimulo ou não, não sei; mas procuro, 

nos contextos em que isso é interessante ou em que é mais fácil, procuro também que a 

minha abordagem reflita isso" (Pc). Contudo, estes esforços serão largamente feitos sem 

uma abordagem fundamentada, deliberada e continuada de base: "Portanto, foram estas 

práticas que eu procurei introduzir. Agora, isto também levanta uma questão: para que 

isto tenha resultado, é precisa (...) uma certa persistência nos conteúdos e na forma 

como se dão os conteúdos, para que estas práticas de pensamento crítico sejam, 

também, enraizadas pelos alunos" (Pd). Esta é uma questão fundamental pois, para ser 

eficaz, a promoção do Pensamento Crítico deve ser feita de uma forma deliberada, 

explícita e sistemática (Halpern, 2014; Franco et al., 2018; Saiz, 2017, 2020). 

No geral, os professores concederam que poderiam fazer mais, pois "aí, o professor tem 

um papel importante, porque também tem de fazer questões e pôr problemas que 

motivem os alunos. Portanto, também tenho de me pôr agora numa atitude crítica perante 

o que posso melhorar" (Pe). No fundo, o sentimento partilhado parece ser o seguinte: "Eu 

não acho que não promova de todo; acho que podia trabalhar para promover mais" (Pb). 

Assim, importa examinar demoradamente que obstáculos estarão, na ótica dos 
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professores, a dificultar a efetiva promoção deliberada, explícita e sistemática do 

Pensamento Crítico no ES. 

 

(5) Obstáculos ao Pensamento Crítico no ES 

 

Segundo os testemunhos dos professores entrevistados, há variadas razões que 

dificultam/impedem que o Pensamento Crítico encontre espaço(s) no ES (cf. Tabela 5). 

 

Tabela 5. Obstáculos à promoção/ao desenvolvimento do Pensamento Crítico no ES, 

considerados pelos professores entrevistados. 

 

Obstáculos ao 
Pensamento Crítico 

Unidades de registo (e.g.) 

O próprio professor 
(29 ocorrências de 5 fontes) 

"Desde logo, um dos primeiros obstáculos é o professor, por 
exemplo, convencer-se de que isto também faz falta." (Pf) 

Os estudantes 
(12 ocorrências de 4 fontes) 

"Nós damos a papinha aos alunos, damos os 
apontamentozinhos, damos as coisas, e não os obrigamos a 
pensar e a desenvolver mais essas competências. (...) E os 
alunos estão sempre à espera: 'Oh, professor, e agora não dá a 
resolução?' Os alunos não querem, eles próprios, trabalhar mais 
e pensar e, até, trabalhar em grupo e isso tudo." (Pe) 

A falta de tempo, devida à 
extensão do programa 

(5 ocorrências de 4 fontes) 

"Acho que não há muito espaço para desenvolver esta parte do 
pensamento crítico, porque temos todo um programa para dar e 
as horas não são muitas, e a pessoa acaba por se preocupar 
em dar aquele programa, em transmitir toda aquela informação 
aos alunos, e não há muito espaço para praticar isto." (PA) 

As características das UC, 
cursos e/ou conteúdos 

(5 ocorrências de 3 fontes) 

"Agora, eu também não sei se nós podemos querer que todas 
as unidades curriculares fomentem, da mesma forma, o 
pensamento crítico, porque nem todas..." (Pb) 

A sobrevalorização da 
produção científica por parte 

das IES 
(4 ocorrências de 3 fontes) 

"A maior parte das pessoas ainda não está pré-disposta para 
estas coisas. Porquê? Porque a avaliação de desempenho 
docente não dá, ainda, a devida importância a estas coisas. Não 
valoriza. E as pessoas querem é fazer artigos, porque depois 
vão ver e 'Então, eu agora vou preparar...? Porquê?'" (Pe) 

A pressão da avaliação 
colocada nos professores 
(2 ocorrências de 2 fontes) 

"(...) os próprios professores têm aqueles regulamentos de 
avaliação do desempenho do PADUA, e nós, de três em três 
anos, estamos ali a ver se está melhor ou menos bem. Isso cria 
uma pressão para que determinadas coisas sejam feitas, sem 
necessariamente haver um espaço de liberdade, um espaço de 
pensamento, um espaço de reflexão, um espaço de análise – 
que é essencial para ter pensamento crítico." (Pc) 

A dimensão das turmas 
(5 ocorrências de 1 fonte) 

"(...) os espaços condicionam, o número de alunos e a 
possibilidade de criarmos grupos que se mantêm coerentes ao 
longo do semestre – funciona, porque vão criando laços entre si. 
(...) Há um tempo de adaptação ao próprio grupo e esse tempo 
também tem implicações ao nível daquilo que poderíamos fazer 
em termos de pensamento crítico." (Pb) 

A  pressão da inserção dos 
estudantes no mundo do 

trabalho 
(2 ocorrências de 1 fonte) 

"Hoje, a pressão é muito maior para fazer os cursos on time e 
maior para fazer um curso que conduza rapidamente a uma 
solução no mercado de trabalho." (Pc) 
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A configuração dos espaços 
da aula 

(2 ocorrências de 1 fonte) 

"Acho que um dos obstáculos tem a ver com (...) a própria 
configuração dos espaços – eu acho que é realmente 
importante. E, atenção, que eu também acho que é possível 
fazê-lo em espaços grandes. Portanto, eu não acho que seja 
impossível; acho que é mais difícil. Acho que a configuração da 
sala (...) permite promover mais ou menos o pensamento 
crítico." (Pb) 

A ênfase nas competências 
técnicas, sob prejuízo das 
competências transversais 
(2 ocorrências de 1 fonte) 

"Portanto, eu fico sempre um bocadinho desapontado quando 
vejo, às vezes, dirigentes e académicos dizerem: "No ensino 
superior, nós temos é de dar as competências todas e não sei o 
quê." As competências são pessoais também. Não é só saber 
calcular aquelas 27 fórmulas ou aqueles 35 procedimentos. Isso 
é só uma parte básica, digamos assim. O que está para além 
disso é muito mais. Se calhar, o mais importante, não é?" (Pc) 

A falta de obrigatoriedade de 
(trans)formação das práticas 

(1 ocorrência de 1 fonte) 

"O que eu acho é que, muitas vezes, nós fazemos estas 
formações e são muito giras e aprendemos, mas dá trabalho... 
Portanto, só mudamos quando somos mesmo obrigados a 
mudar. Sermos obrigados a experimentar e reportar os 
resultados da experiência parecer-me-ia útil." (Pb) 

A pressão exercida pelos 
rankings sobre as IES 

(1 ocorrência de 1 fonte) 

"As próprias instituições sofrem pressões enormes; a UA está 
sempre a partilhar informação, por exemplo, sobre os rankings e 
essas coisas todas. Há uma pressão enorme, há uma pressão 
enorme." (Pc) 

 

Considerando os obstáculos mais expressivos no discurso dos professores entrevistados, 

forçosamente nos deparamos com o obstáculo constituído pelas barreiras inerentes ao 

próprio professor, que se revelaram variadas e diversificadas, destacando-se: 

 A carência de formação pedagógica: "Os professores do ensino superior são o único 

grau de ensino para o qual não têm formação pedagógica. Eu gostava de ter tido 

formação pedagógica e sempre senti que era um problema [não possuir formação 

pedagógica]" (Pc); 

 A replicação dos modelos de ensino apreendidos quando se foi estudante: "nós 

somos formatados para ensinar como nos ensinaram (...): damos os powerpoints, 

fazemos este tipo de exercícios, explicamos a matéria teórica desta ou daquela 

maneira" (Pc); 

 A ausência de auto-questionamento e auto-reflexão sobre as práticas docentes: 

"Acho que é esse o maior problema: nós, enquanto professores, temos de mudar, 

temos de pôr um ponto de interrogação naquilo que temos vindo a fazer ao longo do 

tempo, para também procurar incorporar essas metodologias" (Pd); 

 O alheamento face a modelos de ensino-aprendizagem alternativos: "o professor nem 

sequer perceber que isto existe, ou seja, que estas ferramentas existem, que estas 

coisas podem ser aplicadas. Estou a falar daquele tipo de professor que usou sempre 

uma metodologia, que lhe parece que é a adequada e, como funcionou com uma 
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turma ou num ano ou dois, está testada e, portanto, nada de fazer coisas novas, nada 

de inventar, porque 'Já está, já está descoberto, é este o modelo'" (Pf); 

 A resistência face à (necessidade de) formação pedagógica: "há professores que até 

são capazes de mostrar alguma arrogância e dizer: 'Mas porque é que agora me vêm 

ensinar? Ensinar! Eu sou professor universitário'. A classe universitária é uma classe 

muito conservadora" (Pc); 

 O trabalho inerente à transformação das práticas: "preparar umas aulas para 

promover o pensamento crítico dos alunos – estimular, motivar, arranjar problemas –, 

isso dá muito trabalho! Estratégias para uma aula – isso é mudar o paradigma todo 

das aulas que foram dadas até agora, do ensino tradicional" (Pe); 

 O eventual desgaste e cansaço advindo da prática docente: "Mas, às vezes, é 

cansativo, porque já damos aulas há muitos anos e, depois, olhamos para a frente e 

dizemos: 'Ah, ainda vou dar aulas tantos anos e não vou ter paciência para isto'" (Pb); 

 O receio de não se estar preparado: "E eu acho que, para nós, também é mais fácil 

que eles não questionem muito, porque, se eles questionarem, nós temos de estar 

mais bem preparados para justificar os nossos argumentos e para apresentar aquilo 

que estamos a dizer como legitimamente verdadeiro. Portanto, é mais fácil se eles 

não fizerem perguntas" (Pb). 

 

Embora tendo identificado cada uma destas oito barreiras isoladamente, elas serão 

interdependentes, reforçando-se num processo de retroalimentação (cf. Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Barreiras ao Pensamento Crítico inerentes ao próprio professor  



66 
 

Face à(s) carência(s) de formação pedagógica, os professores tenderão a replicar os 

modelos de ensino-aprendizagem a que foram expostos quando eles próprios eram 

estudantes. Assim, se não existir um auto-questionamento e uma auto-reflexão sobre as 

práticas docentes, os professores poderão ficar alheados quanto à existência de modelos 

de ensino-aprendizagem alternativos. Tal é coerente com o que reporta a literatura sobre 

os professores desconhecerem como ensinar para o Pensamento Crítico e/ou 

presumirem que já se encontram a ensinar para ele (Choy & Cheah, 2009; Choy & Oo, 

2012; Evens et al., 2013). Na base deste ponto de partida e face aos dados recolhidos, 

existirão, pelo menos, três perfis de professores (cf. Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Perfis dos professores face à formação (didático-pedagógica) para promoção do 

Pensamento Crítico  

 

Por um lado, divisamos os professores que simplesmente resistem à (ideia da 

necessidade de) formação didático-pedagógica para consubstanciar e transformar as 

suas práticas, resistência apontada como o fruto do conservadorismo da classe, que, no 

geral, considera que o seu papel é ensinar, e não aprender (para ensinar e aprender). 

Por outro lado, deparamo-nos com os professores que, não só estão cientes da 

existência de modelos de ensino-aprendizagem alternativos, como também se encontram 

recetivos à possibilidade de formação (didático-pedagógica) e disponíveis para participar 

em tais oportunidades formativas, mas que estão cansados devido a muitos anos de 

prática docente, acabando por não experimentar novas abordagens, mais ativas, também 

com receio de abrirem espaço, em sala de aula, a perguntas a que poderão não saber 

responder e a discussões que poderão não estar preparados para gerir. Por outro lado 

ainda, encontramos os professores que estão convencidos da importância de se passar 

do ensino tradicional (circunscrito às competências técnicas) ao ensino transformador 

(fundeado em competências transversais), estando, por isso, abertos às oportunidades 
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de formação didático-pedagógica, para transformação das suas práticas; contudo, tanto a 

formação como a transformação das práticas presumiriam um investimento (em termos 

de tempo e esforço) que não é valorizado nem tampouco reconhecido pelas IES, sendo 

que necessitariam de ser reforçados para realizar esse investimento. 

Como referia um dos professores entrevistados e que encaixaria neste terceiro perfil 

hipotetizado, "É assim: preparar umas aulas para promover o pensamento crítico dos 

alunos – estimular, motivar, arranjar problemas –, isso dá muito trabalho! Estratégias para 

uma aula – isso é mudar o paradigma todo das aulas que foram dadas até agora, do 

ensino tradicional. E há pessoas que já têm as aulinhas preparadas, estão acomodadas, 

estão lá na sua investigação e não querem investir muito tempo nisto, porque não veem 

retorno. E aí é que é a grande questão!" (Pe). Com efeito, esta poderá ser a grande 

questão para a generalidade dos professores: porquê a participação em ações de 

formação (didático-pedagógica) e porquê o investimento na transformação das suas 

práticas docentes, quando a ênfase colocada pelas IES está na produção científica, 

sendo este um critério altamente estimado nos processos de contratação, avaliação do 

desempenho docente e promoção interna? Esta foi uma das barreiras identificadas pelos 

professores entrevistados como dificultando/impedindo que o Pensamento Crítico 

encontre espaço(s) no ES, a qual estará aliada quer à barreira vigente da 

sobrevalorização das competências técnicas, sob prejuízo das competências 

transversais, quer à barreira da pressão da avaliação colocada nos professores "para que 

determinadas coisas sejam feitas, sem necessariamente haver um espaço de liberdade, 

um espaço de pensamento, um espaço de reflexão, um espaço de análise – que é 

essencial para ter pensamento crítico" (Pc). 

No fundo e despretensiosamente, poderá ser o caso de que "há aqui um molho de 

brócolos onde depois encaixa o pensamento crítico e outras abordagens, que já não são 

só a parte pedagógica" (Pc). Importará, assim, repensar institucionalmente o tipo de 

apoio, valorização e reconhecimento que poderão/deverão ser assegurados para que os 

professores reconheçam a relevância do Pensamento Crítico e da própria formação 

didático-pedagógica, e que embarquem na viagem que é necessária para se proceder à 

efetiva e sustentada transformação das suas práticas. 

 

(6) Apoio institucional à promoção do Pensamento Crítico 

 

À luz dos obstáculos identificados, e ainda que uma parte substancial fosse referente a 

um conjunto de barreiras inerentes ao próprio professor, quando questionados sobre o 
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tipo de apoio institucional que seria necessário para que os professores procedessem à 

promoção – deliberada, explícita e sistemática – do Pensamento Crítico dos seus 

estudantes, os professores entrevistados apontaram seis sugestões (cf. Tabela 6). 

 

Tabela 6. Tipos de apoio institucional ao desenvolvimento do Pensamento Crítico no ES. 

 

Tipos de apoio institucional Unidades de registo (e.g.) 

Propiciação de oportunidades 
de formação aos professores 
(4 ocorrências de 4 fontes) 

"A formação aos docentes para ensinarem a pensar dessa 
forma; acho que isso também é uma contribuição que a 
Universidade pode pôr ao dispor dos docentes, formação 
nesse sentido. Não sei, haver ali alguns espaços para reflexão 
sobre a importância de enveredarmos por este caminho, de 
pormos em prática o pensamento crítico nas unidades 
curriculares." (Pa) 

Veiculação da relevância deste 
tipo de formação 

(5 ocorrências de 2 fontes) 

"(...) começando pela reitoria – como tem começado, e muito 
bem – e, depois, seguindo essa hierarquia. É importante que a 
mensagem venha de cima, ou seja, é importante que os 
nossos gestores e os nossos diretores estejam convencidos 
da importância disto, para que façam o que estão a fazer. Que 
comecem a mostrar, a incentivar, a apoiar a formação – a 
formação que foi feita, a formação que pode ser feita, a 
formação em pensamento crítico –, porque isso passa uma 
mensagem muito forte. Passa a mensagem de que, de facto, 
nós reconhecemos que isto nos faz falta a todos." (Pf) 

Realização de mudanças 
estruturais ao currículo 

(5 ocorrências de 2 fontes) 

"Acima de tudo, isto requer alterar um bocadinho os planos 
curriculares porque, se isso não for feito – não digo em todas 
as unidades curriculares, mas principalmente nas de maior 
dimensão, com mais alunos, e nos primeiros anos –, é difícil 
porque, da forma como estão atualmente, acho que não há 
muito espaço para isso. Isso implicava alterar muita coisa. 
Teria de ser a Universidade a tomar essa decisão." (Pa) 

Valorização, na avaliação de 
desempenho, da participação 

em oportunidades de formação 
(2 ocorrências de 1 fonte) 

"E a questão do estatuto da carreira: no regulamento da 
avaliação do desempenho, no próprio sistema de 
classificação, devia ser dado mais peso a essas estratégias 
que promovam o pensamento crítico, promovam o 
envolvimento e a participação no processo de ensino-
aprendizagem. (...) Passa um bocado por aí – e aquela 
questão do prémio, que está a avançar, acho bem; mas tinha 
de se ir mais além, tinha de se ir mais além aqui nestes perfis, 
para a pessoa investir e ser valorizada." (Pe) 

Disponibilização 
de ferramentas digitais 

(1 ocorrência de 1 fonte) 

"Há ferramentas que podem ser postas ao nosso dispor para 
podermos aplicar nas aulas com os alunos, isso pode ser a 
Universidade a fazer, mas facilmente se encontram essas 
ferramentas digitais [pelos professores], para auxiliar nas 
aulas, de forma a pôr em prática o pensamento crítico." (Pa) 

Divulgação mais eficaz das 
oportunidades de formação 

(1 ocorrência de 1 fonte) 

"Mas eu penso que as ações de formação deveriam ser mais 
bem divulgadas." (Pd) 

 

Na linha do que havia sido identificado como uma marcante barreira à promoção do 

Pensamento Crítico no ES – a carência de formação pedagógica –, a propiciação de 

oportunidades de formação parece ser o tipo de apoio mais valorizado pelos professores. 
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Igualmente relevante será que se veicule, institucionalmente, a relevância deste tipo de 

formação junto da comunidade docente: "é importante que a mensagem venha de cima, 

porque, de outra forma, se não houver essa legitimação, ao fim e ao cabo, aquilo pode 

cair em saco roto. Quando nós oferecemos isto [a formação didático-pedagógica no geral 

e a formação sobre Pensamento Crítico] porque achamos que isto é importante, estamos 

a legitimar de uma forma muito, muito, muito forte e a dizer às pessoas que é suposto 

que saibamos valorizar aquilo" (Pf). 

No que à UA, especificamente, concerne, os professores reconhecem o trabalho que tem 

sido feito no quadro do Programa de Inovação Pedagógica da UA: "Eu acho que, neste 

momento, a Universidade está a apostar forte no Programa de Inovação Pedagógica e 

está a ir nesse sentido. Até há uns anos, estávamos um bocado adormecidos. Há muitos 

professores, já, que faziam experiências e conseguiam fazer coisas interessantes, mas a 

maioria não" (Pe). Com efeito, falar de formação e atualização pedagógica pressupõe a 

realização de mudanças nas práticas, o que, por sua vez, se associa ao objetivo de 

inovação das práticas pedagógicas. Ao falar de inovação das práticas pedagógicas, mais 

do que referir-nos aos muito em voga ambientes educativos inovadores (Correia & 

Cavadas, 2020), devemos pensar numa abordagem mais compreensiva, no sentido em 

que inclui novas formas de aprender e de ensinar, emergentes de processos multi-nível 

de reflexão sobre as dimensões pedagógica, intelectual, criativa e psicológica, entre 

outras, assentes na relação humana estudante-professor (Santos, Figueiredo, & Vieira, 

2019; Walder, 2014). São as abordagens pedagógicas (inovadoras) que alimentam as 

práticas (inovadoras), e que poderão ser canalizadas para o desenvolvimento de 

competências transversais, como o Pensamento Crítico, a comunicação, a colaboração e 

a criatividade, os "4 Cs" da aprendizagem significativa (Franco et al., 2018). Para que tal 

se possa concretizar, é necessário, antes, trabalhar com os professores no contexto da 

formação, para que apreendam dimensões de base da prática docente, relativas a 

didática e a pedagogia, e princípios fundamentais, como o de desenvolvimento de 

competências transversais por parte de estudantes ativos. A título de exemplo, no que se 

refere aos professores entrevistados, que claramente se encontram abertos à formação 

(didático-pedagógica) e à atualização/transformação das suas práticas e que criticaram a 

abordagem transmissiva de ensino-aprendizagem, foi possível indentificar em dois casos, 

no entanto, a utilização de palavras que ainda se aliam a uma abordagem de ensino-

aprendizagem centrada na transmissão de conhecimentos: "a quantidade de 

conhecimentos que temos de transmitir" (Pa); "perante o conhecimento que nós lhes 

vamos transmitindo" (Pe); "do conhecimento que nós queremos transmitir" (Pe). 
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Em suma e no que à UA concerne, parece ser o caso de que "A Universidade está a 

fazer uma grande aposta nesta área e acho que está no bom caminho. Agora, vamos ver 

o número de pessoas que se conseguem mobilizar para isto tudo!" (Pe). 

 

(7) Apreciação do PFP-PC 

 

A respeito de mobilização para a formação, no caso concreto do PFP-PC, essa foi 

evidente. Como referido, após a abertura das inscrições, preencheram-se rapidamente as 

20 vagas previstas e abriu-se uma lista de espera, para o caso de se verificarem 

desistências (que entretanto houve, sobretudo devido ao pedido de compromisso de 

participação nas cinco sessões que compunham o programa, num total de 10 horas, 

espaçadas por cinco semanas, entre as 17 e as 19 horas de quarta-feira). 

Tendo-se mobilizado 15 professores para a formação, sendo que sete deles eram já 

conhecidos dos processos de colaboração reflexiva inerentes ao POP, resultava fulcral 

compreender qual a apreciação feita ao PFP-PC. Mais do que somente avaliá-lo, 

ambicionava-se compreender qual a relevância percebida deste programa para o 

trabalho de sensibilização para o Pensamento Crítico que é necessário levar a cabo junto 

dos professores do ES, bem como qual a utilidade conferida a este programa para a 

capacitação destes professores para promoverem o Pensamento Crítico dos estudantes. 

Todos os professores entrevistados apreciaram positivamente o PFP-PC, o que, aliás, já 

havia ficado patente com os dados recolhidos com o Questionário de Avaliação Final do 

PFP-PC (cf. Tabela 2). A título de exemplo, foi referido por um dos professores 

entrevistados que: "Foi um gosto, gostei mesmo de participar no programa. Foi muito 

bom. Do boca a boca, tenho dito bastante bem e espero que seja uma iniciativa que 

continue" (Pb). Elencou-se um conjunto de razões para esta apreciação (cf. Tabela 7): 

 

Tabela 7. Razões elencadas pelos professores para a apreciação positiva do PFP-PC. 

 

Razões da apreciação positiva Unidades de registo (e.g.) 

A descoberta da fundamentação 
do Pensamento Crítico 

(8 ocorrências de 4 fontes) 

"(...) tinha uma visão muito redutora do que é que isto 
poderia ser e, quando comecei a perceber, de facto, com as 
dimensões que foram abordadas – a curiosidade, o ser 
deliberativo, a persistência, a criatividade, essas disposições 
– quando nós começámos a perceber que isso, de facto, é 
estruturado, não é fruto apenas do senso comum, percebo 
que isto tem de ser levado a sério e que tem de ser 
introduzido." (Pf) 

A criação de um espaço de 
(auto) questionamento e reflexão 

sobre as (próprias) práticas 

"E acho que sim porque também estimula muito a minha 
forma de olhar para os meus alunos e para o meu preocesso 
de aprendizagem, e só o facto de me fazer questionar um 
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(5 ocorrências de 4 fontes) bocadinho, as minhas próprias abordagens, isso é 
extremamente importante. Um dos aspetos mais 
objetivamente importantes num curso deste género é este 
tipo de estímulo que se pode dar às pessoas para 
questionarem as suas próprias formas de ensinar. Não para 
lhes dizer como é que vão ensinar, mas para despertar uma 
reflexão crítica sobre a sua própria atuação e o próprio 
papel." (Pc) 

A motivação para experimentar 
novas práticas 

(6 ocorrências de 3 fontes) 

"Eu gostei de algumas ideias. Ainda fiz um trabalho prático 
com os alunos, que até estou curioso de corrigir, porque 
aproveitei uma das práticas do pensamento crítico, que era 
utilizar aquelas redes de conceitos, o MindMeister. Dei-lhes 
lá o endereço do site, dei-lhes um tema facultativo, para eles 
fazerem a utilização dessas ferramentas." (Pd) 

A possibilidade de pensar e pôr 
em prática as aprendizagens 
(3 ocorrências de 3 fontes) 

"(...) também foi interessante pela possibilidade que tivemos 
de experimentar pensar criticamente sobre determinados 
assuntos, sobre os anúncios ou sobre aqueles textos, ou 
seja, sermos colocados perante um determinado exercício e 
termos de, de alguma forma, na prática, pensar criticamente 
sobre determinados aspetos. Acho que isso também foi 
relevante: quer o percebermos que existe uma teoria quer o 
termos possibilidade de experimentar, na prática." (Pb) 

A perceção da legitimação de 
práticas prévias propícias ao 

Pensamento Crítico 
(3 ocorrências de 3 fontes) 

"Outra coisa que eu também achei interessante foi que 
algumas das ferramentas que foram abordadas – que, pelos 
vistos, funcionam num contexto de promoção do 
pensamento crítico – são coisas que nós já fazemos, mas 
que não sabíamos que eram promotoras do pensamento 
crítico. Pensar: 'Ah, mas então, nós também não andamos a 
fazer tudo mal. Também há aqui algumas coisas que já 
fazemos relativamente bem.'" (Pb) 

A possibilidade de receber 
orientações práticas sobre como 
promover o Pensamento Crítico 

em sala de aula 
(3 ocorrências de 2 fontes) 

"(...) para nos dar, também, um conjunto de fundamentos e 
de ferramentas que também nos ajudam com os alunos, a 
transmitirmos a importância do pensamento crítico, como é 
que o podemos pôr em prática (...) e, nesse sentido, penso 
que a formação foi muito importante, sem dúvida." (Pa) 

A criação de um espaço de inter-
reconhecimento 

(3 ocorrências de 2 fontes) 

"Foi útil porque criámos ali alguma capacidade de discussão 
e de pontos de vista diferentes, que foi bom partilhar entre 
todos os intervenientes, que nos deu um leque, uma 
abrangência de maneiras diferentes de ver as coisas. Até, 
mesmo, a dar as aulas, que os colegas partilhavam." (Pe) 

A oportunidade de ocupar o 
lugar do estudante 

(3 ocorrências de 2 fontes) 

"Eu acho que é mais fácil nós fazermos isso se, de vez em 
quando, estivermos mesmo no lugar do aluno. Por exemplo, 
como no curso do pensamento crítico: nós estamos, de 
facto, no lugar do aluno. Somos alunos. É mais fácil. Mesmo 
nas nossas aulas, pensarmos: 'Se eu estivesse ali, o que é 
que eu estaria a pensar?', ou 'Como é que eu gostava que a 
professora fizesse?', ou 'Como é que eu gostava que ela 
atuasse?' Pondo-me no lugar do aluno, acho que tenho 
algumas coisas para fazer melhor, sinceramente." (Pb) 

A disponibilização de um espaço 
de formação não-impositivo 
(2 ocorrências de 2 fontes) 

"E, depois, ouviu-se: nós, de vez em quando, havia alguém 
que dizia que se sentia, de facto, muito bem, porque sentia 
que estava num grupo de pessoas onde se podia falar à-
vontade, onde se podia dizer aquilo que estávamos a pensar 
mesmo. Não havia ali a procura de palavras ou expressões 
politicamente corretas, ou de frases feitas; não, havia um 
ambiente verdadeiramente de partilha, de preocupações que 
temos, de coisas que estamos a viver." (Pf) 
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A perceção de capacitação 
(2 ocorrências de 1 fonte) 

"Eu tenho gostado imenso de todo este processo. Eu sinto-
me muito privilegiado por ter podido beneficiar de todo este 
processo, especialmente esta última formação que tivemos 
sobre pensamento crítico. Sinto-me diferente com ela, sinto-
me mais capacitado." (Pf) 

 

No geral, parece ter havido três aspetos centrais valorizados no PFP-PC pelos 

professores entrevistados, alguns do (i) foro cognitivo, outros do (ii) foro contextual, 

outros ainda do (iii) foro emocional. (i) Por um lado, a constatação de que, quando 

falamos de Pensamento Crítico, estamos a falar de um constructo com história e que é 

alvo de investigação, que possui uma fundamentação teórica, orientações práticas de 

promoção e um alcance prático que importa conhecer, de modo a poder utilizá-lo 

fundamentadamente e mobilizá-lo deliberadamente. (ii) Por outro lado, o próprio ambiente 

(caloroso e não-impositivo) de formação, no qual os professores se sentiram bem 

acolhidos e entre pares, substancialmente confortáveis para refletir, questionar, discutir e 

partilhar, e onde foi possibilitado exercitar as estratégias orientadas para a promoção do 

Pensamento Crítico. (iii) Por outro lado ainda, o sentimento de capacitação aliado ao 

sentimento satisfatório de que já se estão a implementar práticas de alguma forma 

propícias à promoção e desenvolvimento do Pensamento Crítico dos estudantes, assim 

como a motivação para explorar e experimentar novas práticas nas práticas habituais. 

Como sumariado num excerto do discurso, 

 

Há duas coisas do programa que são interessantes. Primeiro, é podermos 
perceber que existe um campo teórico para as ideias feitas que possamos ter 
sobre o que é ou não o pensamento crítico, ou seja, perceber que existe 
investigação e que isto não é meia dúzia de balelas que nós dizemos, ou meia 
dúzia de coisas que nós fazemos e que achamos que promove. Desse ponto de 
vista, eu penso que o curso do pensamento crítico foi interessante, no sentido de 
nós percebermos que há, de facto, investigação; que não é só porque, 
ultimamente, a OCDE ou o mercado de trabalho dizem que todos temos de ter 
pensamento crítico, que devemos tentar, a todo o custo, promovê-lo. Depois, eu 
acho que também foi interessante pela possibilidade que tivemos de experimentar 
pensar criticamente sobre determinados assuntos, ou seja, sermos colocados 
perante um determinado exercício e termos de, na prática, pensar criticamente 
sobre determinados aspetos. Acho que isso também foi relevante: quer o 
percebermos que existe uma teoria quer o termos possibilidade de experimentar, 
na prática. No fundo, o que eu acho que a Amanda tentou fazer foi mostrar-nos 
estratégias de fomento do pensamento crítico em sala de aula, que nós podemos 
e devemos, depois, utilizar nas nosssas próprias salas de aula. (Pb)  

 

Paralelamente aos aspetos valorizados como uma mais-valia do PFP-PC, foram 

apontadas sugestões de melhoria para futuras edições da parte de dois professores, de 

modo a maximizar o potencial do programa: 
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 "(...) faltou um bocadinho de coisas mais práticas. Isso é importante, porque nós 

trabalhamos assim em grupos de dois ou três e, noutra sessão, mudar – outras 

pessoas diferentes –, e vamos tendo diversos pontos de vista e podemos ir buscar 

um bocadinho de bom das coisas que a gente estava indecisa em pôr em prática: 

'Olha, agora tenho aquela ideia; olha, agora tenho outra.' E isso é muito bom" (Pe); 

 "Eu não sei se têm recursos para isso, mas acho que... Imaginemos que o curso 

começa logo no início do semestre. Tal como está desenhado, são cinco semanas. 

Imaginemos que começávamos em janeiro. Depois, se calhar, havia um tempo desde 

o final da última sessão, tal como nós a conhecemos, e todos nós tínhamos de, no 

âmbito da nossa unidade curricular, experimentar, deliberadamente, momentos de 

promoção do pensamento crítico e, na última aula, teríamos de reportar quais foram 

os resultados dessa experiência – como é que a fizemos e quais foram os resultados. 

Pensar numa lógica laboratorial e de experimentação, e essa experimentação ser 

feita com o vosso apoio. Eu não sei se isso é exequível com um grupo de 20 pessoas, 

ir apoiando cada uma delas na implementação deliberada de momentos para 

trabalhar o pensamento crítico em sala de aula, mas eu acho que ajudaria" (Pb). 

 

Estas sugestões partilhadas através das entrevistas são coerentes com o feedback 

recebido anteriormente, com o Questionário de Avaliação Final do PFP-PC, sendo que 

em ambos se recomenda que sejam propiciadas mais oportunidades de exercitar o 

Pensamento Crítico no programa (cf. Constatação #1) e, em seguimento, se faça um 

acompanhamento próximo aos professores, no sentido de serem estimulados a operar, 

de facto e com uma rede de suporte, transformações nas UC, de modo a promoverem 

mais deliberadamente o Pensamento Crítico dos estudantes (cf. Constatação #2). 

 

4.1.2. Respondendo à hipótese de investigação 1 

 

Analisados os dados recolhidos quer através do questionário quer através da entrevista, 

importa reaver a hipótese de investigação 1 (A participação num programa de formação 

sobre Pensamento Crítico é percebida, pelos professores do ES, como útil para 

realizarem a promoção deliberada, explícita e sistemática do Pensamento Crítico dos 

seus estudantes), para lhe dar resposta. Face aos dados, é possível avançar com uma 

resposta afirmativa, sendo, no entanto, um sim acompanhado de um mas. Por outras 

palavras, é essencial assegurar que os professores não apenas usufruem de formação 

sobre Pensamento Crítico, mas também recebem estímulo e apoio para que essa 
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formação dê frutos e que a promoção de Pensamento Crítico que vierem a (querer) 

realizar seja efetiva. Especificamente, esse apoio e estímulo deverá ser prestado por 

quem dinamiza a formação, que deverá abrir portas de acesso à concretização da 

promoção do Pensamento Crítico na sala de aula, mas também por parte da própria IES, 

que deverá abrir janelas de oportunidade à viabilização da promoção do Pensamento 

Crítico no ES. É preciso edificar a formação pedagógica enquanto lugar, sendo que "o 

espaço se transforma em lugar, ponto de encontro social onde se constrói identidade e 

reciprocidade" (Sordi, 2019, p. 149). Como descrito por um dos professores 

entrevistados, "As ideias começam aqui a borbulhar e é preciso haver espaço para isso – 

para nós e para os alunos" (Pc). 

À luz dos dados recolhidos e sua análise, e em consonância com a literatura que veicula 

que a formação de professores, no geral, é reconhecida pelos próprios como vantajosa 

(Lopes, 2012), no que concerne à formação especificamente na área do Pensamento 

Crítico, é possível concluir, a partir dos dados recolhidos (somente, pois não encontrei 

literatura sobre o contexto nacional com a qual possa equacionar os dados do presente 

estudo), que a formação didático-pedagógica sobre Pensamento Crítico é reconhecida 

como relevante e útil por professores do ES. Refiro-me não apenas aos dados 

emergentes do PFP-PC. Como avançado no início da Parte 3 – Desenvolver do presente 

relatório, o PFP-PC representou um segundo ciclo de investigação-ação do meu projeto 

de investigação. Como aludi, para afinar o olhar e acertar a mão, as sessões de formação 

que compõem o PFP-PC foram sendo implementadas, de forma independente e com 

diferentes públicos. Focarei três exemplos do primeiro ciclo de investigação-ação, para 

melhor ilustrar a recetividade deste tipo de ação junto dos professores do ES (e de outros 

públicos) e o seu potencial: uma oficina dinamizada em Portugal (estes dados encontram-

se publicados em Franco et al., 2019), e duas oficinas dinamizadas no México. A 

avaliação de cada oficina foi feita mediante um questionário análogo ao utilizado para 

avaliar o PFP-PC (cf. Apêndice B), sendo que, na tabela abaixo, se considera a 

apreciação global da oficina feita pelos participantes que responderam ao questionário 

(cf. Tabela 8) e, concretamente, ao item concernente à avaliação global da oficina (sendo 

que o número de participantes nas oficinas foi superior ao indicado na tabela; 

concretamente, participaram 23 pessoas na oficina 1, 31 pessoas na oficina 2, e 15 

pessoas na oficina 3). 
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Tabela 8. Exemplos de oficinas dinamizadas para aperfeiçoar as sessões do PFP-PC. 

 

Local, data 
e duração 
da oficina 

Participantes & 
Mediana e intervalo interquartílico 

(1 - Não satisfaz - 6 - Satisfaz muito bem) 

 
Feedback (e.g.) 

Oficina 1: 
Aveiro 

(Portugal), 
03/05/2019 
90 minutos 

N = 21 
(professores do ensino obrigatório/ES, 

jornalistas, investigadores e 
bibliotecários) 

71.4% do género feminino 
24 - 64 anos (M = 50.0, DP = 8.53) 

Mdn = 6, IQQ = 1 

"Excelente!" (P2) 
"Parabéns!" (P9) 
"Foi tudo interessante, o tempo foi 
pouco para a oficina, extremamente 
importante para todos nós" (P12) 

Oficina 2: 
Xalapa 

(México), 
24/10/2019 
90 minutos 

N = 19 
(professores do ensino obrigatório/ES, 

administradores educativos, psicólogos, 
médicos, investigadores e engenheiros) 

68.4% do género feminino 
34 - 71 anos (M = 52.5, DP = 9.80) 

Mdn = 6, IQQ = 0 

"Me pareció excelente este taller, 
hubo aspectos centrales que me 
llevo para mi práctica docente." (P9) 
"Excelentes facilitadores!" (P12) 
"Estoy muy a gusto con el taller. Solo 
mis felicitaciones." (P16) 

Oficina 3: 
Xalapa 

(México), 
25/10/2019 
90 minutos 

N = 13 
(professores do ensino obrigatório/ES, 

psicólogos e estudantes) 
84.6% do género feminino 

22 - 64 anos (M = 44.0, DP = 13.20) 
Mdn = 6, IQQ = 1 

"Excelente y conveniente tema 
además de muy NECESARIO!!" (P4) 
"Excelente ¡Congratulations!" (P12) 
"Es interesante, los felicito gracias 
por aclarar en forma amena el tema." 
(P13) 

 

Como se observa na tabela acima, as três oficinas foram avaliadas positivamente, quase 

exclusivamente no ponto mais elevado da escala (6 - satisfaz muito bem), e com 

feedback elogioso quanto ao seu interesse para a prática. No geral, resulta claro que este 

tipo de formação é acolhido pelos professores como relevante e útil, o que vem reforçar a 

pertinência de se continuarem a fazer esforços no sentido da formação continuada de 

professores do ES, particularmente na área do Pensamento Crítico. 

Testada a hipótese de investigação 1, passemos à segunda. 

 

4.2.1. Retomando e respondendo à hipótese de investigação 2 

Os alunos dos professores participantes num programa de formação sobre Pensamento 

Crítico diferem dos alunos de professores não-participantes em termos dos resultados 

obtidos num teste de avaliação do Pensamento Crítico. 

 

Para testar a hipótese de investigação 2, começou por proceder-se ao estudo de 

tradução, adaptação e validação do teste de avaliação do Pensamento Crítico 

PENCRISAL (Rivas & Saiz, 2012) para estudantes do ES falantes de língua portuguesa 

(cf. Franco, Vieira, Rivas, Saiz, & Almeida, 2020). Com efeito, era necessário estarmos 
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na posse de um instrumento confiável e válido que permitisse medir o impacte da 

intervenção realizada para a promoção do Pensamento Crítico (Carter et al., 2018). 

Validado o instrumento, os 15 professores-participantes no PFP-PC deveriam solicitar a 

realização do teste aos seus estudantes, antes (pré-teste) e após (pós-teste) a 

participação no programa (dos primeiros). A par deste que seria o grupo experimental, 

foram identificados professores equiparáveis da UA, que não haviam participado no PFP-

PC, solicitando-se que os seus estudantes realizassem o teste PENCRISAL em ambos 

os momentos temporais, constituindo-se como o grupo de controlo. 

Dos 15 professores-participantes, 10 disponibilizaram-se a solicitar aos seus alunos a 

realização dos 20 desafios que integram o teste PENCRISAL (quanto aos restantes 

cinco, estes não estavam a lecionar no presente semestre, ou então, não estavam a 

lecionar a UC autonomamente, mas em codocência com o regente da UC). Do grupo de 

controlo, um conjunto de seis professores acederam a solicitar aos seus alunos a 

realização do teste PENCRISAL. Como mencionado, criou-se um registo de acesso à 

plataforma online que alberga o teste PENCRISAL para 1,068 estudantes (686 do grupo 

experimental e 382 do grupo de controlo). No entanto e apesar da insistência feita na 

solicitação, apenas 24 estudantes responderam ao teste PENCRISAL no momento de 

pré-teste, pertencendo 16 ao grupo experimental (de cinco professores-participantes) e 

oito ao grupo de controlo (de dois professores). Ainda que esta amostra fosse reduzida e 

não-equiparável na sua expressão quanto ao grupo em comparação (experimental vs. de 

controlo), mas também ao género (n = 16 feminino, n = 8 masculino) e ciclo de estudos (n 

= 13 licenciatura, n = 8 mestrado e n = 3 doutoramento), não permitindo, logo à partida, 

tecer considerações generalistas, solicitou-se a estes 24 estudantes uma nova realização 

do teste PENCRISAL (no momento de pós-teste) – para comparar os scores destes 

estudantes nos dois momentos temporais –, mas apenas dois estudantes responderam. 

Consequentemente, não foi possível testar a hipótese de investigação 2 do estudo. 

É possível analisar, todavia, os resultados dos 24 estudantes no momento de pré-teste, 

para apreciar o desempenho revelado quanto ao Pensamento Crítico. Note-se que esta 

análise não possui, contudo e pelas razões identificadas, significância estatística (Field, 

2005; Martins, 2011), pelo que apenas se apresenta esta análise como ilustração destes 

24 estudantes que responderam ao teste PENCRISAL, sem a presunção de visar realizar 

uma generalização destes dados. Como referido, a versão portuguesa preliminar do teste 

PENCRISAL possui 20 itens (com quatro itens por cada uma das cinco dimensões de 

Pensamento Crítico), com um score total cuja amplitude oscila entre 0 e 40 pontos (a 

variar entre 0 e 8 pontos em cada dimensão). Os valores exibidos pela amostra no score 
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total variaram entre 3 e 17 pontos (M = 11.46, DP = 3.48). Assim, o grupo de estudantes 

situou-se, em média, nos 12 pontos, não alcançando metade dos pontos que a 

pontuação máxima deste teste permite. Observando os resultados por dimensão, 

observa-se que em nenhuma das cinco dimensões se atingiu o máximo de 8 pontos 

permitidos pela escala: (i) no raciocínio dedutivo, o score total dos estudantes variou 

entre 0 e 4 pontos (M = .67, DP = .91); (ii) no raciocínio indutivo, entre 1 e 4 pontos (M = 

2.25, DP = .73); (iii) no raciocínio prático, entre 0 e 6 pontos (M = 2.25, DP = 1.70); (iv) na 

tomada de decisão, entre 1 e 7 pontos (M = 3.08, DP = 1.64); e (v) na resolução de 

problemas, entre 1 e 5 pontos (M = 3.21, DP = 1.35). 

Adicionalmente, e ainda que estes resultados não sejam comparáveis com os obtidos no 

estudo de validação original, em Espanha (Rivas & Saiz, 2012), ou, por exemplo, no 

estudo de validação no Perú (Rivas et al., 2014) – pois trata-se da primeira versão 

reduzida, com 20 itens –, é possível referir, no entanto, que nem em Espanha nem no 

Perú se havia alcançado a pontuação máxima permitida pelo teste. O teste PENCRISAL 

permite a avaliação dos processos de pensamento crítico a partir de situações/desafios 

do quotidiano cuja resolução única tem de ser explicada pelo respondente a partir da 

produção de uma resposta aberta (Rivas & Saiz, 2012), o que resulta num teste que 

implica compromisso na realização, esforço cognitivo e tempo. Adicionalmente, o 

Pensamento Crítico implica compromisso, esforço cognitivo e tempo. Assim, há trabalho 

a realizar para que a sua promoção seja generalizada no ES e para que os estudantes 

desenvolvam a sua predisposição e capacidade para pensar criticamente. 
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5. Conclusões e Considerações 

 

Como salientado na Introdução do presente relatório, este ambicionava-se como uma 

partilha de processos e de produtos em sinergia, que ajudasse a ilustrar as experiências 

construídas neste projeto de investigação focado no Pensamento Crítico e sua promoção 

no ES, visando a potenciação do pensar bem dos estudantes deste nível de ensino, para 

benefício, em última instância, da Comunidade envolvente. Duas perguntas de 

investigação nortearam este projeto, tendo sido possível responder a ambas. 

Por um lado, foi possível identificar (1) que práticas didático-pedagógicas são 

consideradas, pelas evidências da sua eficácia na literatura, mais favoráveis à promoção 

do Pensamento Crítico dos estudantes no ES. Falamos de práticas que incluem a 

utilização de estratégias orientadas para a promoção do Pensamento Crítico, tal como o 

questionamento, o "círculo do conhecimento", a argumentação, a "controvérsia 

construtiva", a rede de conceitos, a escrita de ensaio argumentativo, o explicar o 

pensamento e a tomada de decisão (e.g., Álzate et al., 2016; Butler & Halpern, 2020; 

Dunn et al., 2008; Holmes et al., 2015; Kim & Jeong, 2018; Núñez-López et al., 2017; 

Popil, 2011; Saiz, 2017, 2020; Smith et al., 2018; Styers et al., 2018; Veiga et al., 2016; 

Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005, 2015, 2016; Vong & Kaewurai, 2017). 

Por outro lado, foi possível avaliar (2) qual o impacte percebido e avaliado de um 

programa de formação para professores do ES sobre Pensamento Crítico, no sentido de 

sensibilizar este público para a promoção deliberada, explícita e sistemática do 

Pensamento Crítico dos seus estudantes, no contexto das suas UC. 

À luz das respostas encontradas para a primeira pergunta de investigação, desenhou-se, 

implementou-se e avaliou-se o PFP-PC, de modo a avaliar a sua utilidade e eficácia na 

realização deste tipo de sensibilização para o Pensamento Crítico junto dos professores 

do ES. Segundo a avaliação levada a cabo, apesar da diversidade de sentidos e da 

amplitude de entendimentos que os professores-participantes detinham a priori do PFP-

PC, estes revelavam alguma afinidade com o significado e alcance de Pensamento 

Crítico. Contudo, o PFP-PC veio fortalecer, informar e fundamentar um interesse prévio, 

consubstanciando-o com possibilidades de prática(s) e acicatando-o com desafios. 

Mais concretamente e por referência aos dados recolhidos com o Questionário de 

Avaliação Final do PFP-PC, a avaliação dos professores-participantes exibiu uma 

percentagem de resposta globalmente mais expressiva no ponto mais elevado da escala 

utilizada. Ainda assim, os professores-participantes apresentaram sugestões de melhoria 

do mesmo. Face à análise desse input, constatou-se que, em futuras edições do PFP-PC 
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e inclusive em ações de formação desta natureza e para este tipo de público, é 

necessário: assegurar uma integração sólida entre as componentes teórica e prática, 

alocando espaço e tempo suficientes para a realização de atividades voltadas para a 

mobilização do Pensamento Crítico (cf. Constatação #1, p. 54); proporcionar um 

acompanhamento próximo e até personalizado a cada professor (no contexto concreto da 

sua UC e área disciplinar), com orientações claras e explícitas para a promoção do 

Pensamento Crítico dos estudantes, o que inclui o apoio na reflexão e (re)desenho de 

atividades e na planificação de estratégias orientadas à promoção do Pensamento Crítico 

(cf. Constatação #2, p. 55); facultar critérios claros de "desempenho" quanto ao pensar 

criticamente, por referência a exemplos de atividades, a características de ambientes de 

aprendizagem propícios ao Pensamento Crítico e a ações para infundir o Pensamento 

Crítico nas UC (cf. Constatação #3, p. 56). 

Já por referência aos dados recolhidos com a entrevista para Avaliação das Perceções 

dos Professores do Ensino Superior sobre Pensamento Crítico, o entendimento de 

Pensamento Crítico exibido pelos professores-participantes ter-se-á ampliado com a 

participação no PFP-PC, ainda que algumas dimensões deste constructo se encontrem 

ainda subrepresentadas (normas/critérios de pensamento e base de conhecimentos). 

Adicionalmente, o PFP-PC foi positivamente apreciado pelos professores em três eixos 

principais: aprendizagem, ambiente e capacitação. Concretamente, valorizou-se a 

aprendizagem sobre o enquadramento histórico, teórico e investigativo, bem como sobre 

a aplicabilidade prática, de Pensamento Crítico; o ambiente caloroso e seguro de 

formação entre pares, aberto à reflexão, ao questionamento, à discussão e à partilha; a 

perceção de capacitação decorrente do processo formativo, motor de motivação para 

explorar e experimentar novas práticas pedagógicas. 

Em termos gerais, as evidências recolhidas permitem constatar o seguinte: (i) o 

reconhecimento da relevância do Pensamento Crítico, enquanto competência a 

desenvolver no ES, é consensual entre os professores, em particular à luz de uma 

abordagem de ensino-aprendizagem que advoga o desenvolvimento de competências 

transversais, sendo que o Pensamento Crítico é percebido por estes professores como 

essencial numa diversidade de esferas de vida (não apenas na académica, mas também 

na pessoal-social e na laboral); (ii) os professores ajuízam que existe(m) espaço(s) para 

o Pensamento Crítico no ES, embora seja necessário precipitar a promoção efetiva do 

pensar criticamente em sala de aula; (iii) com efeito, ao refletirem sobre as próprias 

práticas, estes professores consideram que encetam alguns esforços para a promoção 

do Pensamento Crítico dos seus estudantes, ainda que possam fazer mais e de uma 
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forma fundamentada, deliberada e continuada; (iv) existem, todavia, obstáculos 

percebidos pelos professores, que dificultam/impedem a viabilização desta promoção, os 

quais são relativos (e por esta ordem de significância) ao próprio professor, aos 

estudantes, à falta de tempo devida à extensão do programa, às características das 

UC/cursos/conteúdos, à sobrevalorização da produção científica por parte das IES, à 

pressão da avaliação colocada nos professores, à dimensão das turmas, à pressão da 

inserção dos estudantes no mundo do trabalho, à configuração dos espaços da aula, à 

ênfase colocada nas competências técnicas, à falta de obrigatoriedade de 

(trans)formação das práticas e, ainda, à pressão exercida pelos rankings sobre as IES. 

Não obstante a diversidade de obstáculos, aquele referente ao próprio professor foi 

enfatizado, constatando-se, a partir do discurso dos próprios, que a carência de formação 

pedagógica levará à replicação de modelos de ensino-aprendizagem e que, na ausência 

de auto-questionamento e auto-reflexão sobre as práticas docentes, os professores 

poderão ficar alheados quanto à existência de modelos alternativos. Resultarão daqui 

(pelo menos) três perfis de professores: os que resistem à formação para consubstanciar 

e transformar as suas práticas; os que estão recetivos à possibilidade de formação 

(didático-pedagógica), embora renitentes, devido ao cansaço e ao receio de não saberem 

gerir uma aula mais participada pelos estudantes; os que estão disponíveis para a 

formação (didático-pedagógica), mas dependentes da valorização e do reconhecimento 

da IES para realizarem esse investimento com seriedade. 

Com efeito, a questão da valorização e do reconhecimento da IES face ao investimento 

feito pelos professores no que concerne à sua formação (didático-pedagógica) afigura-se 

como uma questão basilar para estes. De forma generalizada, continua a vigorar uma 

lógica de valorização da produção científica no momento de contratar, avaliar no 

desempenho e promover internamente estes profissionais, o que se revela uma 

mensagem perniciosa quando chega o momento de procurar cativar os professores do 

ES para ações de formação (didático-pedagógica) para a transformação das suas 

práticas docentes, no sentido de promoverem – de forma deliberada, explícita e 

sistemática – competências transversais como o Pensamento Crítico e outras. E, 

efetivamente – como apontado pela literatura e como percebido pelos próprios 

professores entrevistados no presente estudo –, as experiências de formação pedagógica 

afiguram-se como essenciais para que possam (en)formar as suas práticas e promover 

competências nos estudantes. Segundo a literatura, como vimos, um processo formativo 

(e.g., uma oficina) pode ter um impacte positivo ao nível do desenvolvimento profissional 

de professores, na medida em que contribui para a auto-reflexão sobre as práticas e 
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permite repensar conceções sobre o processo de ensinar-aprender, fomentando uma 

construção mais deliberada de atividades a implementar em sala de aula e uma 

capacitação para criar soluções para desafios enfrentados nas práticas (Lopes, 2012). 

Mas como poderão os professores ensinar para o desenvolvimento de competências 

(como o Pensamento Crítico, mas não apenas), indo mais além da componente (da 

transmissão) dos conhecimentos, se não possuem uma formação de base ou uma 

formação continuada que lhes permita poder realizar a promoção de competências? Sem 

formação, veem-se num beco sem saída. Adicionalmente, poderão ajuizar que o tempo 

dedicado à formação poderá não ser relevante ou o mais impactante para o seu 

currículo/carreira. 

Na verdade, já estão em movimento iniciativas institucionais que visam fazer despontar a 

inovação pedagógica no campus. Tomando o exemplo da UA, há um claro investimento a 

ser feito na inovação pedagógica e curricular, o que inclui a oferta de um amplo leque de 

ações de formação (e de programas de formação, como o PFP-PC) e o incentivo a 

projetos de inovação pedagógica (e.g., prémio de boas práticas pedagógicas, selo boas 

práticas pedagógicas)8, ao abrigo do Regulamento para a Valorização e Desenvolvimento 

de Boas Práticas e Inovação Pedagógica (n.º 505/2020, de 28 de maio). Efetivamente, a 

partir do discurso dos professores, verificou-se que a propiciação de oportunidades de 

formação é o tipo de apoio mais valorizado entre estes, sendo que reconhecem e avaliam 

positivamente, inclusive, o trabalho que tem sido encetado institucionalmente neste 

campo, no quadro do Programa de Inovação Pedagógica da UA. Porém, poderá ser 

insuficiente propiciar este campo de inúmeras possibilidades aos professores do ES se, 

em simultâneo e na mesma medida, não se demonstrar claramente que o esforço de 

reinvenção a que aqueles estão a ser desafiados será não apenas valorizado e apoiado 

institucionalmente, mas também reconhecido institucionalmente. Por outras palavras, 

para cativar os professores recetivos mas renitentes e os professores disponíveis mas 

dependentes desse reforço da valorização e reconhecimento institucionais – e, até, os 

professores resistentes –, será necessário que a formação (didático-pedagógica) 

continuada seja valorizada, proporcionada, acompanhada e reconhecida, particularmente 

no momento de avaliar e promover estes profissionais. Especialmente agora em que se 

caminha mais assertivamente no sentido de criar a categoria de investigador, porque não 

deixar os professores recuperarem o seu papel primordial de docência, que é 

fundamental para que as IES voltem a ocupar o seu primordial lugar formador? Porque 

não facultar "espaço de liberdade" (Pc) aos professores para serem... professores? 

                                                           
8
 Disponível em https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica/incentivos. 

https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica/incentivos
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No que ao Pensamento Crítico concerne concretamente, o cenário vislumbra-se idêntico: 

face às evidências recolhidas através do questionário e da entrevista, a participação num 

programa de formação sobre Pensamento Crítico é percebida, por professores do ES, 

como útil para a promoção deliberada, explícita e sistemática do Pensamento Crítico dos 

estudantes (respondendo à hipótese de investigação 1). Contudo, é necessário prestar-

lhes um apoio complementar, sendo que, para além da formação, os professores avaliam 

como necessário receber estímulo e apoio no processo de repensar UC e práticas, para a 

efetiva promoção deliberada, explícita e sistemática do Pensamento Crítico dos seus 

estudantes. Como salientado, promover o Pensamento Crítico requer tempo e espaço de 

formação e trabalho árduo, tal como o pensar criticamente requer tempo e espaço e 

trabalho árduo, para além de disposições e capacidades cujo desenvolvimento e 

aplicação efetivos estão dependentes de um compromisso com esta forma de pensar, o 

que frequentemente se revela um desafio face ao investimento que pressupõe (por 

referência à hipótese de investigação 2). 

No que ao presente estudo concerne, para além das limitações que foram sendo 

identificadas a partir do input oferecido pelos professores-participantes e que foram alvo 

de reflexão e discussão (nomeadamente, a necessidade de: assegurar a interligação 

teoria-prática nos processos de formação visando a sensibilização para o Pensamento 

Crítico; levar os professores a realizarem mudanças nas práticas, oferecendo-lhes 

feedback sobre as mesmas; garantir que os esforços de transformação didático-

pedagógica dos professores auferem de acompanhamento especializado), importa, 

ainda, apontar duas limitações adicionais. (i) Por um lado, como referido na secção da 

Metodologia, criou-se uma CAP online no âmbito do PFP-PC, que pudesse constituir-se 

como ponto de encontro para a discussão, partilha e colaboração entre os professores, 

dadas as vantagens apresentadas na literatura (Lopes, 2012; Vieira, 2018). Verificou-se, 

contudo, que a comunicação foi exclusivamente unidirecional e que a CAP acabou por 

servir de repositório no qual se partilhavam documentos úteis para a preparação de cada 

sessão do PFP-PC, assim como os documentos utilizados na sessão, após a mesma. 

Segundo Lopes (2012), este tipo de resultado poderá estar relacionado com a 

necessidade de apoiar os professores a reconhecerem e integrarem novas plataformas, 

sendo que os programas de formação de longa duração poderão ser vantajosos também 

nesse sentido. Acresce frisar que se vivia em pleno confinamento, motivado pela 

pandemia, e que as CAP online seriam mais uma de muitas outras que os professores se 

viram compelidos a utilizar. (ii) Adicionalmente, neste tipo de processo de formação e 

transformação, é essencial dar um passo além e avaliar se ocorreu uma efetiva 
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transferência das aprendizagens produzidas nos lugares de formação para os contextos 

de docência, a qual sugira que há uma transformação (sustentada) das práticas (Barreira, 

Bidarra, & Lázaro, 2019). Assim, este tipo de apreciação deverá ser garantida em futuros 

estudos. 

Equacionando os contributos dados e os retos desafiados pelo futuro, importa reiterar a 

relevância deste tipo de estudos, de modo a que, nas IES, finalmente se possa (e aqui 

recupero três ideias formuladas anteriormente, na Introdução): (1) garantir que as IES, 

em Portugal, assumam a relevância do Pensamento Crítico e a urgência de ser 

efetivamente integrado no currículo, nos conteúdos e nas práticas, e não apenas em 

manifestos institucionais ou aproveitado por interesses cooperativos; (2) sensibilizar, 

orientar e apoiar os professores do ES a acolherem o Pensamento Crítico nas suas 

práticas, e a cultivarem, de forma deliberada, explícita e sistemática, um ensinar-aprender 

em prol da promoção do Pensamento Crítico dos seus estudantes; (3) promover o 

desenvolvimento do Pensamento Crítico dos estudantes-indivíduos, a ser empregue não 

apenas para favorecer o seu desempenho académico, mas, talvez mais importante, para 

que assumam um papel reflexivo, ativo, informado e ético nas suas vidas. Para que tal 

seja viável, são urgentes novas formas de aprender-ensinar, que incluam abordagens 

educativas (inovadoras) e práticas didático-pedagógicas (igualmente inovadoras) – e até 

currículos (também inovadores, talvez mais atualizados e que respondam às 

necessidades dos estudantes, em coerência com as exigências legais) – catalisadores do 

desenvolvimento de competências transversais como o Pensamento Crítico. Para que tal 

seja viável, é urgente continuar a trabalhar com os professores no contexto da formação 

continuada, para que explorem, pratiquem e desenvolvam dimensões fulcrais da sua 

profissionalidade docente (que incluam, naturalmente, didática e pedagogia), sem nunca 

deixar de encontrar formas de institucionalmente valorizar, proporcionar, acompanhar e 

reconhecer o investimento daqueles na transformação das práticas. 

 

Encerrando 

 

Krastev, académico búlgaro e autor do livro Is it tomorrow yet?, afirma que "o mundo de 

ontem deixou de existir" (2020, p. 28), por referência à pandemia suscitada pela COVID-

19 e à miríade de formas em que as nossas vidas se amoldaram para encaixar numa 

nova realidade. Também na sala de aula – que, mais do que nunca, adquiriu, por força 

das circunstâncias, contornos virtuais demarcados pelo síncrono e assíncrono –, esta 

nova realidade está em processo de génese e, segundo a OCDE, já teve os seus custos 
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(e.g., a nível da preparação dos professores para ensinar em ambientes digitais) 

(Schleicher, 2020). Aqui, cada estudante e cada professor teve forçosamente de 

reaprender a ser estudante e a ser professor, num processo que envolveu o repensar de 

formas de atuação cartografadas e familiares, pois não bastou fazer a transposição do 

presencial para o virtual. Tal como em outras esferas de vida, nas quais se discorreu 

longamente sobre a pandemia enquanto oportunidade, também na sala de aula do ES 

essa oportunidade se entrevê. Mais do que desejar que a pandemia passe para se poder 

"voltar ao normal", poderá ser esta a oportunidade para se construir um novo normal. 

Como referido por um dos professores entrevistados, 

 

Há aqui uma situação que pode ajudar, porque esta pandemia vai obrigar a que 
as aulas, quer queiramos quer não, no próximo ano letivo, vamos ter de dar uma 
percentagem de aulas à distância, e isto vai obrigar a um investimento na 
preparação das aulas e em estratégias. E daí, pode ser que também se acorde 
para isto [do Pensamento Crítico] e que, a partir daqui, seja um ponto de viragem 
e se promova mais essa situação. Se bem que se possa dar aulas à distância e 
não se promover o pensamento crítico: também se pode pôr ali materiais, dar 
umas aulas como se dão, e a coisa continua na mesma. Mas, se houver esse 
espírito para que as coisas avancem, penso que o ensino à distância até pode 
favorecer isso, porque nós, numa aula à distância, até podemos fazer umas 
estratégias interessantes para pôr os alunos a partilhar ideias entre eles e o 
professor, feedback com os desafios, usando umas ferramentas tecnológicas que 
temos ao nosso dispôr, imensas, e podemos fazer isso. Vamos ver no que é que 
isto vai dar! (Pe) 

 

Este processo não será, porém, livre de desafios. "Muita gente não vai querer pensar em 

alternativas de um mundo mais livre de vírus. Vai querer o regresso ao normal a todo o 

custo por estar convencido que qualquer mudança será para pior" (Sousa-Santos, 2020, 

p. 29). No contexto da reflexão gerada entre pares, propiciada pelos "almoços de 

reflexão" do POP, a nostalgia foi percetível no momento de alguns professores se 

referirem ao ensino à distância (em rigor, na generalidade dos casos, ao ensino virtual 

precipitado pela passagem ao ensino remoto de emergência), por comparação ao ensino 

presencial. Nesta nova forma de realidade, vivida no virtual e pautada pelo ecrã negro e 

pelo tempo em modo assíncrono, sente-se o efeito do distanciamento e daquilo que se 

constitui como a fria ausência de "um aconchego de uma aula real" (P). Serve de 

exemplo o diálogo que se estabeleceu entre dois professores-participantes no POP, em 

junho de 2020, durante um "almoço de reflexão": 
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P: – Que isto fique claro: eu não gosto nada disto [do ensino à distância]. 
R: – Nem eu. 
P: – Faz-me uma falta estar com os alunos! Estar ali ao lado deles. Olhar para os 
olhos deles e ver as dúvidas, e perguntar logo: João, o que é que não estás a 
perceber? 
R: – Eu sinto o mesmo. É completamente diferente o escrever no quadro. À 
medida que nós estamos a pensar e a resolver o exercício no quadro, podemos 
fazer pequenos apontamentos ao lado. Com a tecnologia à frente, é tudo mais 
complicado! É mais complicado fazer só uma setinha a dizer: Olhem, é aqui! Este 
valor é importante. Im-por-tan-te. Esse tipo de coisas. Eu ainda troquei a ordem 
das aulas e pus tudo o que era aula de exercícios no final do semestre, porque 
pensei: Nós ainda voltamos e eu vou dar estas aulas presenciais. Qual quê! Dei 
tudo na mesma – online. Estou como tu [P]: quero voltar. 

 

Haverá para onde voltar, todavia? Possivelmente, não. Sousa-Santos propõe que "o novo 

vírus interpela tão profundamente a nossa contemporaneidade que é legítimo ver nele 

uma mega fratura abissal, um novo (...) muro que desta vez não separa dois sistemas 

sociais e políticos, mas antes dois tempos: o antes e o depois do coronavírus" (2020, p. 

28). "É um acontecimento que marca uma época, que assinala um antes e um depois, 

que já mudou o século XXI e até a maneira de vê-lo", corrobora di Cesare (2020, p. 14). 

Contudo, não terá sido "a covid-19 a mudar o mundo. Em muitos aspectos, o vírus 

permitiu-nos ver como o mundo já tinha mudado. É o que quero dizer quando digo que 

não vamos voltar ao ponto de partida", sugere Krastev (2020, p. 29). 

Não existindo um ponto de partida ao qual se possa regressar, no que concerne ao 

mundo em que agora vivemos e que se metamorfoseou com a pandemia, poderá 

concluir-se, por paralelismo, que poderá não ser possível voltar à generalizada 

modalidade de ensino e aos moldes em que vigorava. Mas como desbravar caminho, 

particularmente num cenário pandémico em que não há respostas para todas as 

perguntas que nos colocamos enquanto professores e formadores (Gillespie, 2020)? 

Quer se mantenha o ensino presencial (enquanto a pandemia o permitir) quer se opte por 

uma modalidade de ensino blended quer se transite para uma modalidade de ensino à 

distância, coloca-se invariavelmente o desafio da humanização do ensino. 

Com um vírus que nos mostra, com desfaçatez, a nossa vulnerabilidade e que nos 

relembra da nossa humanidade, também esse movimento se estenderá ao ensino. Tal 

como nós temos de nos relembrar que somos humanos, o ensino precisará de ser 

relembrado do seu papel eminentemente humanizador. Aqui, independentemente da 

pandemia COVID-19 – mas, ainda assim, desarrolhada por ela, tendo-se "tomado 

consciência da importância do professor" (Alarcão, 2020) –, urge repensar práticas e 

formas de ser professor no ES, de modo a deixar-se ser aliciado por processos de 

questionamento, reflexão, exploração, formação e transformação, experimentação, 
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humanização e renovação das práticas didático-pedagógicas e de demais dimensões da 

profissionalidade docente. Neste contexto e de modo a estimular e apoiar tais processos, 

as IES deverão, assumida e coerentemente, valorizar, acompanhar e reconhecer 

formalmente os professores que se abrem às possibilidades da (trans)formação. 

Deverão, antes de mais, assegurar lugar para que a formação aconteça, não apenas 

para o repensar e renovar de práticas didático-pedagógicas e para a capacitação para a 

promoção de competências transversais (e não apenas a transmissão de 

conhecimentos), mas também para que os professores não percam contacto com o que é 

viver a aula/UC do ponto de vista do estudante. Por outras palavras, a experiência de 

participar em formação (seja no quadro de um programa de formação como o PFP-PC 

seja no quadro de uma experiência de auto-formação como o POP) no papel de 

formando e os processos de auto-reflexão emergentes da formação serão valiosos para 

os professores se relembrarem que, numa aula, quem ensina, aprende, e que quem 

aprende, ensina. Como explanado na última sessão do PFP-PC, no quadro de uma 

atividade em que os professores-participantes foram desafiados a refletir sobre o papel 

do professor no ES, "quando ensinamos, estamos a aprender" (R., maio 2020), sendo 

que "o foco é a aprendizagem e o ensino é a ferramenta" (O., maio 2020). Importa, 

assim, cativar os professores do ES para a formação didático-pedagógica e capacitá-los 

para a promoção do desenvolvimento de competências, sensibilizando-os para a linha 

ténue que diferencia ensinar e aprender. Mais do que transmissores de conteúdos e 

conhecimentos, deverão reconhecer-se como catalisadores de possibilidades. 

Neste sentido, há orientações a propor na base do trabalho realizado – não apenas no 

âmbito do PFP-PC, mas também a partir do acompanhamento feito aos professores no 

projeto da OCDE e, ainda, dos processos inerentes à coordenação do POP na UA, pois 

todos os processos resultam interligados. Elencarei três ideias-chave (cf. Figura 5): 
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Figura 5. Orientações para criar lugar para a formação continuada no ES 

 

(1) Criar a cultura da formação. 

 

Tal, no seio de dois públicos, paralelamente: IES e corpo docente. No que se refere à 

primeira, é necessário que se reconheça e valorize formalmente a premência da 

formação dos seus professores, propiciando oportunidades nesse sentido, no quadro de 

uma visão alargada, enquadrada nos pilares-base da Educação e sustentável no tempo, 

sustentada e salvaguardada institucionalmente, reconhecida na avaliação de 

desempenho, independentemente da simpatia que lhe é granjeada por cada equipa 

reitoral vigente. Adicionalmente, enquanto a Universidade continuar a ser encarada como 

uma empresa à disposição das veleidades do mundo do trabalho, cujo serviço último é a 

preparação dos estudantes para a inserção profissional, continuará a ser colocada uma 

ênfase desmedida na obtenção de produtos brutos (i.e., notas e resultados), 

quantificáveis e comparáveis, sob a apologia dos mantras do sucesso, da eficácia, da 

empregabilidade e do empreendedorismo. Saem prejudicados ramos do saber cruciais, 

como as Ciências Sociais e Humanas e as Artes, por exemplo (Nussbaum, 2010), assim 

como áreas de base primordiais do ensino-aprendizagem, como a Didátia e a Pedagogia. 

No que se refere aos professores, é importante familiarizá-los com a naturalidade da 

necessidade de formação continuada, seja formação de base em didática e pedagogia, 

seja formação para repensar práticas e introduzir inovação visando a promoção de 

competências transversais essenciais que não se esgotam no Pensamento Crítico. 

Adicionalmente, parecem existir na carreira dos professores, à luz da literatura (e.g., 

Alvarenga & Tauchen, 2018; Gonçalves, 2009; Nóvoa, 1992) e das evidências recolhidas 

no PFP-PC (mas também no POP), fases de dinamismo/investimento ("As pessoas, às 

vezes, perdem montes de tempo a preparar aulas e estratégias e plataformas... Eu, há 
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uns anos atrás, também cheguei a perder, mas depois estive um bocado parado", Pe) e 

fases de fadiga/desinvestimento ("Mas, às vezes, é cansativo, porque já damos aulas há 

muitos anos e, depois, olhamos para a frente e dizemos: 'Ah, ainda vou dar aulas tantos 

anos e não vou ter paciência para isto'. Não sei. Se calhar, não estou num momento bom, 

porque, se calhar, estou assim no meio", Pb). Será necessário estimular e desacomodar 

uns e outros, orientando-os no processo de repensar e transformar práticas, não porque 

a formação e atualização didático-pedagógica está na moda, mas porque é um serviço 

que se presta a professores e estudantes. Assim, não deveria cada IES propor formação 

para quem está a iniciar-se a dar aulas (no geral e/ou na própria IES), mas também 

estimar que, a cada dois ou três anos, seria benéfico convidar cada professor para um 

encontro de check-up para, em conjunto, se identificarem desafios e necessidades, e se 

propiciar formação mais vocacionada para ultrapassar tais desafios e suprir tais 

necessidades? Na mesma linha, não poderia proporcionar-se o mesmo tipo de encontro 

de check-up com os professores que estão a lecionar uma mesma UC durante, pelo 

menos, cinco anos para, em conjunto, se apreciar o trabalho realizado e o impacte 

gerado e se identificarem pontos fortes e pontos de transformação? Porque não 

assegurar e generalizar, em cada IES, a existência de um gabinete especializado para (i) 

cultivar a cultura da formação entre os professores, (ii) propiciar e acompanhar essa 

formação e, ainda, (iii) apreciar o impacte da formação frequentada pelos professores? A 

nível internacional, este tipo de oferta é assegurado entre IES prestigiadas (e.g., 

Cambridge9, Harvard10, Stanford11). 

 

(2) Propiciar e acompanhar a formação 

 

Na base da valorização da formação, para além de proporcionar uma oferta diversificada 

de ações/programas, é essencial que as IES assegurem um acompanhamento 

especializado aos professores nos seus processos de reflexão e questionamento das 

práticas didático-pedagógicas/UC, mas também, de inclusão de estratégias, atividades e 

práticas que levem à mobilização dos resultados desejados (e.g., competências 

transversais como o Pensamento Crítico). Na UA, por exemplo, há casos incontáveis de 

professores que estão disponíveis para entrar nestes processos formativos e que, aliás, 

participam entusiasticamente nas ações de formação disponibilizadas ao abrigo do 

Programa de Inovação Pedagógica da UA. No PFP-PC, as vagas preencheram 

                                                           
9
 Disponível em https://www.cctl.cam.ac.uk/programmes. 

10
 Disponível em https://faculty.harvard.edu/professional-development. 

11
 Disponível em https://facultydevelopment.stanford.edu/. 

https://www.cctl.cam.ac.uk/programmes
https://faculty.harvard.edu/professional-development
https://facultydevelopment.stanford.edu/


89 
 

rapidamente, sendo que 15 professores se inscreveram face à perceção de necessidade 

de formação e porque ambicionavam acicatar o envolvimento dos seus estudantes, 

estando disponíveis, para tal, à autoscopia, à exploração e à experimentação. É crucial ir 

ao encontro deles e alavancar essa abertura, acompanhando-os no árduo trabalho que 

os espera. Este tipo de acompanhamento poderá ser potenciado se for realizado 

atempadamente, possivelmente no momento de preparação de cada semestre (em 

agosto e setembro, ou dezembro e janeiro), e não no decurso dos semestres, de modo a 

permitir que os professores tenham espaço mental e logístico para poder repensar 

estratégias, atividades e práticas, e planificar mudanças. Como enfatizado por um dos 

professores entrevistados, "Há menos espaço, as pessoas têm menos espaço, até 

mental, para o espírito crítico na universidade. (...) há menos esse espaço de liberdade, 

que é uma coisa absolutamente fundamental para se poder criar, para as ideias se 

desenvolverem" (Pc). Entre as múltiplas tarefas com que os professores se veem a 

braços no seu quotidiano profissional – curiosamente, não apenas de docência, mas 

também de orientação (mestrados/doutoramentos), integração de órgãos de gestão 

institucional, publicação científica, candidaturas a prestigiantes projetos europeus e 

internacionais, para além de demais tarefas e burocracias –, o tempo alocado à 

formação, reflexão e transformação de práticas/UC poderá ser determinante para o 

sucesso das iniciativas. 

 

(3) Apreciar o impacte da formação 

 

Tão importante quanto criar uma cultura de formação na IES e, em coerência, propiciar 

oportunidades de formação e acompanhar os professores a realizarem a transformação 

ambicionada nas suas práticas e/ou UC, é fundamental apreciar qual o impacte 

(qualitativo e quantitativo) gerado pela participação na formação. A perceção de 

capacitação e de bem-estar nos processos formativos, por parte dos professores, é 

basilar, mas é um ponto de partida. Adicionalmente, é, depois, relevante examinar se os 

frutos da participação na formação também amadurecem em efetivas práticas 

pedagógicas renovadas e, por intermédio destas, nos próprios estudantes, seja no seu 

desempenho académico, seja na sua motivação para aprender, seja no desenvolvimento 

de competências fulcrais como o Pensamento Crítico, seja noutros produtos pretendidos. 

Será um risco esperar que os professores do ES desenvolvam competências transversais 

(como o Pensamento Crítico, mas não só) nos seus estudantes – por exemplo, apenas 

porque organizações como a OCDE assim o recomendam no momento – se estes 
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profissionais são contratados, avaliados e promovidos pelo seu saber técnico e pela sua 

produção científica. No geral, as IES parecem atuar na expetativa de que os professores 

ensinem por intuição e/ou rasgo pessoal, contando, ainda, que desenvolvam 

competências transversais nos seus estudantes, e tal quando poderão necessitar de 

formação para aprender o que são competências (de forma conceptualmente enquadrada 

e não apenas enquanto estribilho) e como desenhar um plano pedagógico para as 

promover e avaliar. Como referido por um dos professores: "Os professores do ensino 

superior são o único grau de ensino para o qual não têm formação pedagógica. Eu 

gostava de ter tido formação pedagógica e sempre senti que era um problema [não 

possuir formação pedagógica]" (Pc). 

 

Em suma, é fundamental continuar a contrariar uma certa naturalização da realidade, em 

que se assume que os processos funcionam de certa forma naturalmente, quando na 

verdade esses processos são construídos e determinados socialmente e, em diversos 

contextos, com ausência de fundamentação na investigação em Educação. É essencial 

criar um lugar para a formação continuada de professores no ES, para que, nesse lugar, 

se abra espaço à renovação capacitada e capacitante dos professores, e para que eles 

possam, por sua vez, abrir caminhos para a promoção e o desenvolvimento de 

competências transversais (académicas e laborais, mas sobretudo de vida quotidiana) 

nos estudantes-indivíduos e, em última instância, nas comunidades (mais nucleares e 

mais amplas) em que estes vivem. 
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PLANO DA SESSÃO DE FORMAÇÃO 1 DO PFP-PC 

Franco, Vieira, & Saiz (2020) 

 

Título: Práticas promotoras do pensamento crítico no ensino superior: Da teoria à prática 
Local e Data: UA, 19/02/2020 | Duração: 2 horas (17h-19h) 
Destinatários: Professores da UA | Formato: Presencial 
Metodologias: Exposição, trabalho de grupo, discussão orientada 
Recursos pedagógicos: Computador portátil e projetor 

Objetivos 
Gerais 

1. Sensibilizar para a pertinência da promoção – deliberada, explícita e 
sistemática – do Pensamento Crítico no ES; 

2. Estimular a reflexão sobre as práticas pedagógicas presentes e 
práticas pedagógicas possíveis, potenciando-se a promoção e o 
desenvolvimento do Pensamento Crítico dos estudantes; 

3. Assegurar a motivação dos participantes, garantindo o seu 
envolvimento nas cinco sessões do PFP-PC. 

Objetivos 
Específicos 

a. Providenciar uma base teórica de Pensamento Crítico para a 
fundamentação de práticas no ES; 

b. Sensibilizar para a pertinência (académica, profissional, pessoal e 
social) do Pensamento Crítico e sua promoção – deliberada, explícita 
e sistemática – em sala de aula, por referência à investigação 
científica e a documentos/diretivas oficiais nacionais e europeus; 

c. Estimular a reflexão sobre as próprias conceções e práticas didático-
pedagógicas, e sobre como poderá infundir-se o Pensamento Crítico 
nas aulas/unidades curriculares; 

d. Partilhar e analisar conjuntamente estratégias de ensino-
aprendizagem concretas, orientadas para a promoção – deliberada, 
explícita e sistemática – do Pensamento Crítico em sala de aula; 

e. Assegurar apoio após o PFP-PC, concernente a eventuais 
necessidades pontuais específicas em relação a estratégias de 
ensino-aprendizagem orientadas para a promoção do Pensamento 
Crítico, a implementar em sala de aula. 

Conteúdos – Definição de Pensamento Crítico e identificação das suas dimensões; 
– A relevância académica, profissional, pessoal e social do Pensamento 

Crítico; 
– Razões para se incluir o Pensamento Crítico na sala de aula; 
– Abordagens de promoção – deliberada, explícita e sistemática – do 

Pensamento Crítico em sala de aula; 
– Estratégias de ensino-aprendizagem orientadas para a promoção do 

Pensamento Crítico, a implementar em sala de aula. 

Momentos 1) Boas-vindas e Apresentação (tempo estimado: 15', slides 1-2) 
Apresentação da formadora e de cada participante, a partir de atividade 
quebra-gelo “Onde estou no mapa?” (Imaginando o mapa-múndi 
desenhado no chão, cada participante é convidado a posicionar-se no 
espaço geográfico de onde é natural, dizendo o seu nome, onde se 
posicionou no mapa e qual a sua motivação para participar no PFP-PC). 
 
2) Enquadramento inicial (tempo estimado: 10', slides 3-5) 
Identificação dos objetivos gerais do PFP-PC e dos conteúdos específicos 
da sessão 1; Alusão à CAP online criada especificamente para o PFP-PC, 
na qual se partilharão documentos úteis e onde se poderão criar 
diferentes dinâmicas entre os participantes. 
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3) Atividade prática I (tempo estimado: 15', slide 6) 
(i) Identificação, em grande grupo, das características que definem o 
Pensamento Crítico ou um pensador crítico. Os participantes deverão 
partilhar as suas respostas através de aplicação Mentimeter, que permite 
gerar, no momento, uma nuvem de palavras com as respostas. (ii) 
Reflexão, em grande grupo, sobre a nuvem de palavras gerada para 
definir Pensamento Crítico. 
 
4) Enquadramento conceptual I (tempo estimado: 15', slides 7-12) 
Definição de Pensamento Crítico e identificação de suas dimensões; 
Relevância académica, profissional, pessoal e social do Pensamento 
Crítico. 
 
5) Atividade prática II (tempo estimado: 15', slide 13) 
(i) Identificação, em pares, de dois exemplos concretos de uma situação 
em sala de aula em que sentiram que o(s) estudante(s) não estava(m) a 
entender determinado conteúdo, pelo que foi necessário mudar de 
prática/estratégia. (ii) Partilha dos exemplos, em grande grupo, 
explorando-se oralmente que mudança de estratégia foi essa e que 
impacte(s) surtiu no(s) estudante(s) e/ou na turma. 
 
6) Enquadramento conceptual II (tempo estimado: 15', slides 14-15) 
Razões para promover deliberada, explícita e sistematicamente o 
Pensamento Crítico; Os objetivos de aprendizagem definidos nas fichas 
das unidades curriculares e a relevância de os operacionalizar. 
 
7) Atividade prática III (tempo estimado: 15', slide 16) 
(i) Identificação, em pares, de três estratégias de ensino-aprendizagem 
orientadas para a promoção do Pensamento Crítico. (ii) Partilha em 
grande grupo, explorando-se oralmente se os participantes já as 
utilizaram, em que contexto e seu impacte nos estudantes/na turma. (iii) 
Exploração das principais dificuldades sentidas em sala de aula. 
 
8) Enquadramento conceptual III (tempo estimado: 10', slides 17-18) 
Linhas orientadoras e estratégias de ensino-aprendizagem orientadas 
para a promoção do Pensamento Crítico em sala de aula. 
 
9) Síntese e encerramento (tempo estimado: 10', slides 19-20) 
Síntese e encerramento da sessão, com a participação dos participantes, 
com tempo para esclarecimento de dúvidas. 
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PLANO DA SESSÃO DE FORMAÇÃO 2 DO PFP-PC 

Franco, Vieira, & Saiz (2020) 

 

Título: Promovendo o pensamento crítico no ensino superior: Estratégias didático-
pedagógicas 
Local e Data: UA, 04/03/2020 | Duração: 2 horas (17h-19h) 
Destinatários: Professores da UA | Formato: Presencial 
Metodologias: Exposição, trabalho de grupo, discussão orientada 
Recursos pedagógicos: Computador portátil e projetor 

Objetivo 
Geral 

1. Apresentar capacidades e disposições de Pensamento Crítico, e fazer 
a ligação entre elas e estratégias particulares orientadas para a sua 
promoção, partindo para a realização de atividades específicas para 
apoiar a implementação dessas estratégias por parte dos 
participantes em contexto de sala de aula, para a promoção de tais 
capacidades e disposições de Pensamento Crítico nos seus 
estudantes. 

Objetivos 
Específicos 

a. Apresentar capacidades e disposições de Pensamento Crítico a 
promover deliberada, explícita e sistematicamente no ES; 

b. Por referência às capacidades e disposições referidas, partilhar e 
analisar estratégias de ensino-aprendizagem (nomeadamente, 
questionamento, círculo do conhecimento, argumentação, 
controvérsia construtiva) que, quando orientadas para a promoção 
daquelas capacidades e disposições em particular, podem ser 
eficazes para o seu desenvolvimento; 

c. Estimular a reflexão sobre as práticas didático-pedagógicas, para 
identificar se as capacidades e disposições de Pensamento Crítico 
examinadas na sessão são alvo de promoção nas próprias aulas e, 
em caso afirmativo, com que estratégias didático-pedagógicas; 

d. Criar oportunidades de reflexão sobre a forma como as estratégias 
didático-pedagógicas orientadas para a promoção do Pensamento 
Crítico analisadas poderão ser apropriadas por cada participante, nas 
suas unidades curriculares, para se infundir o Pensamento Crítico. 

Conteúdos – Capacidades e disposições de Pensamento Crítico a promover de 
forma deliberada, explícita e sistemática em sala de aula. 

– Estratégias didático-pedagógicas que podem ser utilizadas com uma 
orientação para a promoção do Pensamento Crítico: questionamento; 
círculo do conhecimento; argumentação; controvérsia construtiva. 

Momentos 1) Acolhimento (tempo estimado: 10', slides 1-2) 
Acolhimento aos participantes, síntese da sessão anterior e 
esclarecimento de dúvidas/perguntas resultantes da mesma. 
 
2) Enquadramento inicial (tempo estimado: 5', slide 3) 
Identificação dos conteúdos específicos da sessão 2. 
 
3) Atividade prática I (tempo estimado: 20', slides 4-5) 
(i) Levar os participantes a assistir a um excerto do filme Thank you for 
smoking (Jason Reitman). (ii) Pedir que identifiquem que capacidades e 
disposições de Pensamento Crítico foram mais evidentes no excerto do 
filme, e que personagem/ns exibiu/exibiram melhor essas capacidades e 
disposições. (iii) Levar a refletir, mediante perguntas orientadas, sobre a 
pertinência do Pensamento Crítico em situações  quotidianas. 
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4) Enquadramento conceptual I (tempo estimado: 10', slides 6-8) 
Definição de estratégias didático-pedagógicas; Estratégias didático-
pedagógicas que podem ser utilizadas com uma orientação para a 
promoção do Pensamento Crítico em sala de aula (nomeadamente: 
questionamento, círculo do conhecimento, argumentação e controvérsia 
construtiva). 
 
5) Atividade prática II (tempo estimado: 25', slides 9-10) 
Para exercitar, em particular, as estratégias do questionamento e do 
círculo do conhecimento. 
(i) Apresentar um tema controverso da atualidade política e social. (ii) 
Organizar os participantes em quartetos, e distribuir um artigo de jornal 
sobre aquele tema por cada grupo; um mesmo artigo será entregue a dois 
grupos. Os elementos de cada grupo deverão, por referência à análise do 
seu artigo, responder a uma lista de perguntas (cf. documento de apoio 
com a tipologia FA2IA). (iii) Em grande grupo, dois grupos que ficaram 
com o mesmo artigo irão responder à lista de perguntas sobre o mesmo; 
havendo olhares distintos dos dois grupos sobre um mesmo artigo, os 
elementos deverão discutir e procurar consensos. Os participantes dos 
restantes grupos, cujo artigo não está ainda a ser analisado, deverão 
escutar ativamente e contribuir com informação/reflexões em torno do seu 
próprio artigo. (iv) Repete-se o processo, mas com estes últimos grupos. 
(v) Levar os participantes a refletir se utilizam estas estratégias nas aulas. 
 
6) Enquadramento conceptual II (tempo estimado: 15', slides 11-13) 
A taxonomia de Ennis (1987) de Pensamento Crítico. 
 
7) Atividade prática III (tempo estimado: 30', slides 14-17) 
Para exercitar, em particular, as estratégias da argumentação e 
controvérsia construtiva. 
(i) Organizar os participantes em dois grandes grupos. Por referência a 
um tema controverso, pedir que um grupo se posicione a favor e que o 
outro se posicione contra o tema em análise. Na base desse 
posicionamento, cada grupo deve procurar informação fidedigna e de 
fontes peritas/credíveis que sustente o seu posicionamento, para 
responder a algumas perguntas que orientam o seu processo de 
argumentação. (ii) Em grande grupo, cada grupo deve fazer uma 
declaração de abertura (cerca de 2'), no qual inclui argumentos a favor do 
seu posicionamento. (iii) Após as declarações de abertura, cada grupo 
deve apresentar, à vez, um argumento a favor do seu posicionamento, o 
qual será contraposto com um contra-argumento do outro grupo. Para 
além de contrapor argumentos, cada grupo pode fazer perguntas ao outro 
grupo. (iv) No final da atividade, os participantes poderão indicar se 
realmente são contra ou a favor desse posicionamento, e se foi difícil ter 
que argumentar a favor de um posicionamento com o qual discordam, ou 
o contrário (i.e., contra um posicionamento com o qual concordam). (v) Os 
participantes devem partilhar se o processo de procura de informação e 
de argumentação mudou algo na forma como pensavam sobre o assunto, 
ou se o seu posicionamento se manteve inalterado, e o porquê. 
 
8) Síntese e encerramento (tempo estimado: 5', slides 18-19) 
Síntese e encerramento da sessão, com a participação dos participantes, 
com tempo para esclarecimento de dúvidas. 
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PLANO DA SESSÃO DE FORMAÇÃO 3 DO PFP-PC 

Franco, Vieira, & Saiz (2020) 

 

Título: Promovendo o pensamento crítico no ensino superior: Estratégias didático-
pedagógicas 
Data: 06/05/2020 | Duração: 2 horas (17h-19h) | Formato: Online (via Zoom) 
Destinatários: Professores da UA 
Metodologias: Exposição, trabalho de grupo, discussão orientada 

Objetivo 
Geral 

1. Apresentar capacidades e disposições de Pensamento Crítico, e fazer 
a ligação entre elas e estratégias particulares orientadas para a sua 
promoção, partindo para a realização de atividades específicas para 
apoiar a implementação dessas estratégias por parte dos 
participantes em contexto de sala de aula, para a promoção de tais 
capacidades e disposições de Pensamento Crítico nos seus 
estudantes. 

Objetivos 
Específicos 

a. Apresentar capacidades e disposições de Pensamento Crítico a 
promover deliberada, explícita e sistematicamente no ES; 

b. Por referência às capacidades e disposições de Pensamento Crítico 
referidas, partilhar com os participantes e analisar conjuntamente 
estratégias de ensino-aprendizagem concretas (nomeadamente, rede 
de conceitos, escrita de ensaio argumentativo, explicar o pensamento, 
tomada de decisão) que, quando orientadas para a promoção 
daquelas capacidades e disposições em particular, podem ser 
eficazes para o seu desenvolvimento; 

c. Estimular nos participantes a reflexão sobre as suas práticas didático-
pedagógicas, com o intuito de identificar se as capacidades e 
disposições de Pensamento Crítico examinadas na sessão são alvo 
de promoção nas suas aulas e, em caso afirmativo, por recurso a que 
estratégias didático-pedagógicas em específico; 

d. Criar oportunidades de reflexão sobre a forma como as estratégias 
didático-pedagógicas orientadas para a promoção do Pensamento 
Crítico, analisadas na sessão, poderão ser apropriadas por cada 
participante, no contexto das suas unidades curriculares e área de 
ensino em particular, para se infundir o Pensamento Crítico. 

Conteúdos – Capacidades e disposições de Pensamento Crítico a promover de 
forma deliberada, explícita e sistemática em sala de aula. 

– Estratégias didático-pedagógicas que podem ser utilizadas com uma 
orientação para a promoção do Pensamento Crítico em sala de aula: 
rede de conceitos, escrita de ensaio argumentativo, explicar o 
pensamento e tomada de decisão. 

Momentos 1) Acolhimento (tempo estimado: 10', slides 1-2) 
Acolhimento aos participantes, síntese da sessão anterior e 
esclarecimento de dúvidas/perguntas resultantes da mesma. 
 
2) Enquadramento inicial (tempo estimado: 5', slide 3) 
Identificação dos conteúdos específicos da sessão 3. 
 
3) Enquadramento conceptual I (tempo estimado: 10', slides 4-8) 
Algumas capacidades e disposições de Pensamento Crítico a promover 
no ES (revisão da sessão anterior); Estratégias didático-pedagógicas que 
podem ser utilizadas com uma orientação para a promoção do 
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Pensamento Crítico: Rede de Conceitos. 
 
4) Atividade prática I (tempo estimado: 20', slide 9) 
Para exercitar, em particular, a estratégia da Rede de Conceitos 
(i) Organizar os participantes em díades, sendo pedido a cada grupo que 
construa, face ao aprendido (na sessão 1 e na presente), uma Rede de 
Conceitos que represente o Pensamento Crítico (e.g., definição, 
dimensões e relevância). (ii) Em grande grupo, cada díade apresenta a 
sua rede de conceitos e explica o seu processo de reflexão. 
 
5) Enquadramento conceptual II (tempo estimado: 10', slides 10-11) 
Estratégias didático-pedagógicas que podem ser utilizadas com uma 
orientação para a promoção do Pensamento Crítico em sala de aula: 
Escrita de Ensaio Argumentativo e Explicar o Pensamento; A tipologia 
FA2IA (de Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). 
 
6) Atividade prática II (tempo estimado: 25', slide 12) 
Para exercitar, em particular, as estratégias da Escrita de Ensaio 
Argumentativo e de Explicar o Pensamento 
(i) Distribuir, pelos participantes, citações proferidas por figuras de relevo 
no cenário social e político nacional e internacional a respeito de assuntos 
da atualidade. (ii) Pedir a cada participante que produza um breve ensaio 
argumentativo escrito (extensão máxima de meia página) a partir da 
citação no seu cartão, explicitando qual é a mensagem global defendida 
por essa figura pública, posicionando-se pessoalmente quanto ao tema 
em questão (para tal, deve seguir as quatro fases do ensaio 
argumentativo/artigo de opinião; cf. Vieira & Tenreiro-Vieira, 2005). (iii) 
Partilha dos ensaios, abrindo espaço à discussão orientada. 
 
7) Enquadramento conceptual III (tempo estimado: 10', slides 13-14) 
Estratégias didático-pedagógicas que podem ser utilizadas com uma 
orientação para a promoção do Pensamento Crítico em sala de aula: 
Tomada de Decisão; A abordagem FRISCO (Ennis, 1996) para a tomada 
de decisão. 
 
8) Atividade prática III (tempo estimado: 25', slide 15) 
Para exercitar, em particular, a estratégia da Tomada de Decisão 
(i) Distribuir pelos participantes um artigo sobre um tema controverso da 
atualidade. (ii) Por referência ao artigo, pedir aos participantes que 
preencham uma tabela de decisão para concluírem que decisão tomariam 
naquela situação e porquê. (iii) Os participantes são organizados em 
grupos de dois elementos para que repitam o processo de reflexão e 
tomada de decisão preenchendo uma nova tabela, e cheguem à 
identificação de uma decisão final que tomariam naquela situação e 
porquê. (iv) Em grande grupo, cada dupla deverá partilhar a decisão 
tomada e explicar as razões da mesma. Os participantes deverão, ainda, 
partilhar se o processo de tomada de decisão foi facilitado/dificultado no 
segundo momento, de tomada de decisão a par. 
 
9) Síntese e encerramento (tempo estimado: 5', slides 16-17) 
Síntese e encerramento da sessão, com a participação dos participantes, 
com tempo para esclarecimento de dúvidas. 
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PLANO DA SESSÃO DE FORMAÇÃO 4 DO PFP-PC 

Franco, Vieira, & Saiz (2020) 

 

Título: Promovendo o pensamento crítico no ensino superior sem falácias 
Data: 13/05/2020 | Duração: 2 horas (17h-19h) | Formato: Online (via Zoom) 
Destinatários: Professores da UA 
Metodologias: Exposição, trabalho de grupo, discussão orientada 

Objetivo 
Geral 

1. Sensibilizar os participantes para o impacte das convicções pessoais 
e dos enviesamentos cognitivos no pensamento e comportamento, 
bem como para a presença e influência de técnicas de persuasão 
contidas na linguagem natural utilizada quotidianamente, entre outras 
barreiras ao Pensamento Crítico. 

Objetivos 
Específicos 

a. Analisar, com os participantes, o impacte das convicções pessoais e 
dos enviesamentos cognitivos no pensamento e comportamento; 

b. Levar os participantes a refletir sobre a forma como a linguagem 
influencia o pensamento; 

c. Examinar com os participantes a presença e influência de técnicas de 
persuasão contidas na linguagem natural utilizada quotidianamente; 

d. Apoiar na identificação das barreiras ao Pensamento Crítico. 

Conteúdos – Características da sociedade da (des)informação. 
– Pessoas enquanto "belief machines" (Schneider, 2007). 
– Modos de pensamento. 
– O conceito de racionalidade limitada (Simon,1990). 
– Enviesamentos cognitivos e heurísticas. 
– O impacte das convicções pessoais e da memória no pensamento. 
– Técnicas de persuasão contidas na linguagem quotidiana. 
– O princípio da pós-verdade e as “falsas notícias”. 
– Demais barreiras ao Pensamento Crítico. 

Momentos 1) Acolhimento (tempo estimado: 10', slides 1-2) 
Acolhimento aos participantes, síntese da sessão anterior e 
esclarecimento de dúvidas/perguntas resultantes da mesma. 
 
2) Enquadramento inicial (tempo estimado: 5', slide 3) 
Identificação dos conteúdos específicos da sessão 4. 
 
3) Enquadramento conceptual I (tempo estimado: 15', slides 4-9) 
Características da sociedade da (des)informação; Pessoas enquanto 
"belief machines" (Schneider, 2007); Modos de pensamento 1 e 2 
(Kahneman, 2011); O conceito de racionalidade limitada; Enviesamento 
cognitivo e heurísticas. 
 
4) Atividade prática I (tempo estimado: 25', slides 13-17) 
(i) Mostrar um conjunto de imagens de anúncios publicitários portugueses. 
(ii) Pedir aos participantes para refletirem, em grande grupo, se cada um 
pode ser considerado falsa propaganda. (iii) Pedir aos participantes para 
refletirem, em grande grupo, se esses anúncios publicitários utilizam 
linguagem persuasiva e/ou enganosa, se apelam às emoções, se há algo 
que deverá ser inferido, ainda que não o seja afirmado explicitamente, e 
se recorrem a episódios únicos e pessoais. 
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5) Enquadramento conceptual II (tempo estimado: 10', slides 18-19) 
O princípio da pós-verdade e as “falsas notícias”; Outras barreiras ao 
Pensamento Crítico. 
 
6) Atividade prática II (tempo estimado: 25', slides 20-22) 
(i) Mostrar diferentes artigos de imprensa pelos participantes. (ii) Pedir 
aos participantes para identificarem se o seu artigo é legítimo ou uma 
“falsa notícia”, e o porquê do seu parecer. (iii) Após a correta identificação 
de cada artigo como legítimo ou falsa notícia, iniciar uma reflexão 
orientada sobre sobre como é que, no dia a dia, os participantes se 
informam e asseguram a precisão/validade/legitimidade da informação. 
 
7) Atividade prática III (tempo estimado: 25', slide 23) 
(i)Visualizar parte de episódio da série The Big Bang Theory. (ii) Iniciar 
uma discussão orientada em torno das barreiras ao Pensamento Crítico 
no dia a dia. 
 
8) Síntese e encerramento (tempo estimado: 5', slides 24-25) 
Síntese e encerramento da sessão, com a participação dos participantes, 
com tempo para esclarecimento de dúvidas. 
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PLANO DA SESSÃO DE FORMAÇÃO 5 DO PFP-PC 

Franco, Vieira, & Saiz (2020) 

 

Título: Praticando a promoção do pensamento crítico 
Data: 20/05/2020 | Duração: 2 horas (17h-19h) | Formato: Online (via Zoom) 
Destinatários: Professores da UA 
Metodologias: Exposição, trabalho de grupo, discussão orientada 

Objetivo 
Geral 

1. Apoiar os participantes na elaboração de atividades a serem utilizadas 
nas suas unidades curriculares, utilizando para tal as estratégias 
aprendidas no decurso das sessões do PFP-PC; 

2. Propiciar a avaliação global do PFP-PC e agendar datas para se 
recolherem os dados da pós-avaliação. 

3. Divulgar a rede de apoio sediada no CIDTFF, a Rede de Pensamento 
Crítico (disponível em http://redepensamentocritico.web.ua.pt/), 
enquanto fonte relevante para apoiar necessidades futuras de 
formação, disponibilização de conhecimento e recursos. 

Objetivos 
Específicos 

a. Analisar, com os participantes, as características dos estudantes da 
geração Millennial que chegam atualmente ao ES; 

b. Apoiar os participantes na criação/adaptação de atividades a utilizar 
nas unidades curriculares, considerando os estudantes Millennials e 
as estratégias orientadas à promoção do Pensamento Crítico; 

c. Proceder à avaliação global do PFP-PC; 
d. Disponibilizar apoio aos participantes após o PFP-PC, para introdução 

de estratégias orientadas à promoção do Pensamento Crítico dos 
seus estudantes. 

Conteúdos – Ensinar Millennials: Características dos estudantes de hoje. 
– Breve revisão das estratégias didático-pedagógicas orientadas para a 

promoção do Pensamento Crítico, abordadas ao longo do PFP-PC 
(Questionamento, Círculo do Conhecimento, Argumentação, 
Controvérsia Construtiva; Rede de Conceitos, Escrita de Ensaio 
Argumentativo, Explicar o Pensamento, Tomada de Decisão). 

Momentos 1) Acolhimento (tempo estimado: 10', slides 1-2) 
Acolhimento aos participantes, síntese da sessão anterior e 
esclarecimento de dúvidas/perguntas resultantes da mesma. 
 
2) Enquadramento inicial (tempo estimado: 5', slide 3-4) 
Identificação dos conteúdos específicos da sessão 5. 
 
3) Atividade prática I (tempo estimado: 15', slide 5) 
(i) Visualização de vídeo sobre as salas de aula da atualidade. (ii) Em 
grande grupo e a partir de um conjunto de perguntas norteadoras, levar 
os participantes a refletirem sobre o que significa ensinar e aprender, o 
que significa ser professor no ES, o que mudou na forma como se ensina 
hoje, por comparação à altura em que começaram a dar aulas, bem como 
sobre as características dos seus estudantes, em particular dos que 
ingressam atualmente no ES. 
 
4) Enquadramento conceptual I (tempo estimado: 10', slides 6-8) 
Ensinar Millennials: Características dos estudantes de hoje; Ligação entre 
as características dos estudantes Millennials e o Pensamento Crítico. 
 

http://redepensamentocritico.web.ua.pt/
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5) Enquadramento conceptual II (tempo estimado: 5', slide 9) 
Revisitar as estratégias orientadas para a promoção do Pensamento 
Crítico aprendidas e praticadas ao longo do PFP-PC (Questionamento, 
Círculo do Conhecimento, Argumentação, Controvérsia Construtiva; Rede 
de Conceitos, Escrita de Ensaio Argumentativo, Explicar o Pensamento, 
Tomada de Decisão). 
 
6) Atividade prática II (tempo estimado: 50', slide 10) 
(i) Dividir os participantes em grupos, para que possam ter um "amigo 
crítico". (ii) Pedir a cada participante que, com o apoio do amigo crítico, 
elabore/adapte atividades a serem utilizadas numa aula específica de 
uma unidade curricular em particular, utilizando para tal as estratégias 
aprendidas no PFP-PC. Os participantes deverão ter em consideração as 
capacidades e disposições de Pensamento Crítico que pretendem 
promover. (iii) Partilha em grande grupo. 
 
7) Atividade prática III (tempo estimado: 10', slide 11) 
(i) À semelhança da atividade prática I da sessão 1, identificação, em 
grande grupo, das características que definem o Pensamento Crítico ou 
um pensador crítico. Os participantes deverão partilhar as suas respostas 
através de aplicação Mentimeter, que permite gerar, no momento, uma 
nuvem de palavras com as respostas. (ii) Reflexão, em grande grupo, 
sobre a nuvem de palavras gerada para definir Pensamento Crítico, 
também em comparação com a nuvem gerada na sessão 1 do PFP-PC. 
 
8) Síntese, encerramento e avaliação (tempo estimado: 15', slide 12) 
Síntese e encerramento da sessão, com a participação dos participantes, 
com tempo para esclarecimento de dúvidas; Discussão dos 
procedimentos de avaliação do PFP-PC e agendamento de datas para a 
recolha dos dados da pós-avaliação; Divulgação da Rede de Pensamento 
Crítico enquanto fonte relevante para apoiar necessidades futuras de 
formação, disponibilização de conhecimento ou recursos, entre outras. 
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7.2. APÊNDICE B 

Questionário de Avaliação Final do PFP-PC 
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Programa de Formação para Professores sobre Pensamento Crítico (PFP-PC) 
Práticas promotoras do pensamento crítico no ensino superior: Da teoria à prática 

Amanda Franco1, Rui Marques Vieira1, & Carlos Saiz2 
1CIDTFF – Universidade de Aveiro | Universidade de Salamanca2 (2020) 

 
Questionário de Avaliação Final do PFP-PC 

 

 

Agradecemos a sua colaboração! 

A – Organização do Programa 1 2 3 4 5 6 
1. Relevância dos conteúdos do Programa. � � � � � � 

2. Utilidade dos conteúdos do Programa. � � � � � � 

3. Estrutura dos conteúdos do Programa. � � � � � � 

4. Adequação dos métodos utilizados no Programa aos temas tratados. � � � � � � 

5. Equilíbrio entre as componentes teórica e prática do Programa. � � � � � � 

6. Concretização dos objetivos propostos para o Programa. � � � � � � 

       
B – Formadora 1 2 3 4 5 6 
7. Domínio e clareza na exposição dos temas tratados no Programa. � � � � � � 

8. Estímulo à participação dos participantes no Programa. � � � � � � 

9. Relacionamento com os participantes durante o Programa. � � � � � � 

10. Capacidade para motivar os participantes para os temas tratados no Programa. � � � � � � 

11. Pontualidade e cumprimento do horário de cada sessão do Programa. � � � � � � 

       

C – Avaliação Global do Programa e de cada Sessão 1 2 3 4 5 6 

12. Avaliação específica da Sessão 1 (19/02/2020, presencial). � � � � � � 

13. Avaliação específica da Sessão 2 (04/03/2020, presencial). � � � � � � 

14. Avaliação específica da Sessão 3 (06/05/2020, via Zoom). � � � � � � 

15. Avaliação específica da Sessão 4 (13/05/2020, via Zoom). � � � � � � 

16. Avaliação específica da Sessão 5 (20/05/2020, via Zoom). � � � � � � 

17. Avaliação global do Programa face às suas expetativas em relação ao mesmo. � � � � � � 

       
D – Outros comentários, perguntas e/ou sugestões/propostas de melhoria que considere relevantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F – Dados sociodemográficos 
Idade:          anos | Género: Feminino:       ou Masculino:  
Há quantos anos ensina no Ensino Superior?  

Este questionário pretende recolher a sua opinião sobre o PFP-PC. A sua avaliação é muito importante para ajudar-
nos a identificar e implementar os aspetos que deverão ser melhorados em futuras implementações do Programa. 
Agradecemos que assinale (com uma cruz ou como preferir), para cada dimensão identificada, a opção (entre 1 e 6) 
que corresponde ao seu grau de satisfação, considerando a seguinte escala: 

 
1 – Não satisfaz 2 – Satisfaz muito pouco 3 – Satisfaz pouco 4 – Satisfaz 5 – Satisfaz bem 6 – Satisfaz muito bem 
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7.3. APÊNDICE C 

Guião de entrevista semiestruturada: 

Avaliação das Perceções dos Professores do Ensino Superior 

sobre Pensamento Crítico 
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Guião de entrevista semiestruturada: Avaliação das Perceções dos Professores do 
Ensino Superior sobre Pensamento Crítico13 

Amanda Franco & Rui Marques Vieira 
CIDTFF – Universidade de Aveiro (2020) 

 
Momentos Objetivos específicos Enquadramento/Perguntas/Encerramento 

Legitimação 

da 

entrevista 

(i) Criar um ambiente propício 
à entrevista; 

(ii) Assegurar o anonimato do 
entrevistado. 

Caro professor ..., na qualidade de participante no 
PFP-PC, tenho interesse em compreender as suas 
conceções sobre pensamento crítico e as suas 
perceções sobre a relevância da promoção deste no 
ensino superior, para além da sua apreciação sobre a 
utilidade do PFP-PC. 

Há um conjunto de perguntas que gostaria de lhe fazer 
a este respeito, pelo que peço que partilhe comigo a 
sua opinião face a cada pergunta. 

Se mo permitir, vou gravar a entrevista, apenas para 
ser mais fácil registar as suas perceções. De qualquer 
modo, o anonimato fica assegurado. Muito obrigada 
pela sua disponibilidade. 

Corpo da 
entrevista 

(i) Definição de pensamento 
crítico; 

(ii) Relevância do 
desenvolvimento do 
pensamento crítico no ensino 
superior; 

(iii) Perceções pessoais sobre 
a promoção do pensamento 
crítico no ensino superior (em 
geral e na prática pedagógica 
pessoal); 

(iv) Dificuldades na e 
possibilidades para a 
promoção do pensamento 
crítico no ensino superior; 

(v) Apreciação do PFP-PC. 

(1) Começo por perguntar-lhe o que é que entende por 
pensamento crítico? 

(2) Considera que é relevante que o pensamento 
crítico seja desenvolvido no ensino superior? 
Apresente as suas razões. 

(3) Diria que o ensino superior oferece espaços 
académicos para os estudantes desenvolverem e 
expressarem o seu pensamento crítico? Explique a 
sua resposta. 

(4) Estima que as suas aulas são lecionadas de modo 
a contribuírem para o desenvolvimento do 
pensamento crítico dos seus estudantes? Elabore. 

(5) Considera que há dificuldades ou obstáculos que 
dificultam ou impedem a promoção do pensamento 
crítico dos estudantes no ensino superior? Elabore. 

(6) Há algum tipo de apoio que considera que a 
Universidade poderia prestar aos professores para 
que estes promovam o pensamento crítico dos 
estudantes? 

(7) Diria que o PFP-PC foi útil para apoiá-lo a 
promover o pensamento crítico dos seus estudantes? 
Elabore. 

Finalização 

da 

entrevista 

(i) Encerrar a entrevista; 

(ii) Agradecer a colaboração. 

Caro professor ..., não tenho mais perguntas para lhe 
fazer. Há mais algum aspeto que gostasse de 
acrescentar, sobre o qual eu não tenha perguntado? 

Obrigada pela sua disponibilidade para participar. 

 

                                                           
13

 Tradução para língua portuguesa e adaptação livre do Cuestionario de Indagación para Docentes (Torres-
Merchán, 2014, com orientação de Solbes-Matarredona). 
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7.4. APÊNDICE D 

Documento orientador: 

Infusão do Pensamento Criativo e do Pensamento Crítico 

em Unidades Curriculares do Ensino Superior 
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INFUSÃO DO PENSAMENTO CRIATIVO E DO PENSAMENTO CRÍTICO EM UNIDADES CURRICULARES DO ENSINO SUPERIOR 
(Rui Marques Vieira, Violeta Clemente, & Amanda Franco, 2020) 

 
Objetivo: Orientar o(s) professor(es) na utilização de ações e estratégias orientadas à promoção do Pensamento Criativo e Crítico de forma deliberada, explícita e 
sistemática nas suas práticas pedagógicas. 

 

Definição 
 
 

PENSAMENTO CRIATIVO 
"pode ser avaliado segundo quatro parâmetros: fluência [gerar 

ideias em quantidade], flexibilidade [gerar e ordenar essas ideias 
em diferentes categorias], originalidade [infrequência de uma ideia, 
a sua germinabilidade e o seu distanciamento em relação a outras 

ideias] e elaboração [desenvolvimento das ideias geradas]" 
(Clemente, 2016, p. 20, tendo como base Torrance) 

PENSAMENTO CRÍTICO 
"forma de pensar focada na resolução de problemas e na tomada de 

decisão racional esclarecida, [que] envolve a mobilização integrada de 
quatro dimensões ou elementos: capacidades, disposições, 

conhecimentos e normas/critérios" 
(Vieira, 2018, p. 28, tendo como base Ennis) 

Opções sobre 
dimensões a 
contemplar 

 Aptidões (e.g.): gerar numerosas ideias, alterar perspetivas e 
imaginar ideias em diferentes categorias, produzir ideias originais 
num dado contexto,  desenvolver, aperfeiçoar e detalhar ideias. 

 Disposições (e.g.): abertura de espírito, curiosidade, empatia, 
inconformismo, aceitação do erro/insucesso, convívio 
confortável com a incerteza e a ambiguidade. 

 Base de conhecimentos acerca do domínio e multidisciplinar. 

 Processos cognitivos (e.g.): pensamento analógico, associativo, 
metafórico. 

 Capacidades (e.g.): analisar, interpretar e avaliar informação, 
clarificar e focar questões relevantes, identificar assunções, fazer 
inferências, argumentar, tirar e avaliar conclusões. 

 Disposições (e.g.): abertura de espírito, curiosidade, respeito pelos 
outros, perseverança, integridade intelectual, imparcialidade, 
humildade intelectual. 

 Base de conhecimentos acerca do domínio e multidisciplinar. 

 Critérios de pensamento (e.g.): rigor, precisão, validade, consistência. 

Atividades 
(e.g.) 

Propor atividades ou estratégias que levem os participantes a 
conceber e concretizar produtos relacionados com os temas da aula, 
tal como: (a) recolha de informação através de benchmarking, 
observação em contexto, entrevistas, role playing; (b) síntese de 
informação através da criação de análises SWOT, mapas de empatia, 
rede de conceitos, mapas concetuais e outros estruturadores 
gráficos, como diagramas ou fluxogramas; (c) geração de ideias 
recorrendo a ferramentas tais como “Six Hat”, SCAMPER, analogias, 
biomimética; (d) materialização de ideias, através de desenhos, 
maquetes ou protótipos, testes piloto; (e) utilização de uma nova 
ferramenta para comunicar uma ideia, tais como storytelling, 
cenários futuros, storyboard. 

Propor atividades ou estratégias que levem os participantes a preparar as 
sessões presenciais/síncronas, tal como: (a) leitura de artigo(s) 
científico(s) ou de jornal; (b) escuta de podcast; (c) visualização de vídeo 
(e.g., TED Talk), série ou programa de televisão; (d) apresentação de 
pergunta complexa sobre dado tema; (e) solicitar aos participantes que, 
através da escrita de um ensaio argumentativo, apresentem e 
fundamentem o seu posicionamento (Qual a conclusão global defendida; 
Que razões são apresentadas para suportar essa conclusão; Possíveis 
fraquezas no(s) argumento(s) apresentado(s); Resumo do 
posicionamento defendido sobre o assunto, sintetizado as razões a favor 
e refutando eventuais razões contra o posicionamento defendido). 

Ambiente de 
aprendizagem 

& 

 Criar um ambiente de empatia e de encorajamento à discussão e à partilha dos posicionamentos pessoais; 

 Modelar a escuta ativa e a consideração séria e respeitosa dos posicionamentos e das convicções dos participantes; 

 Providenciar feedback formativo e formador; 
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Ações 
(propostas pela 

OCDE): 

 Proporcionar um ambiente em que nem sempre se obterá a resposta certa ou adequada, e onde o docente pode também ser um facilitador 
envolvido no processo de (co)construção da aprendizagem. 

 
 
 

Questionar 

Incitar os estudantes a identificarem lacunas, padrões, tendências e a 
procurarem sentidos e perspetivas alternativos (fora do comum) de 
modo a “descobrirem” problemas ou oportunidades de inovação.  
Solicitar a (re)formulação do problema ou da oportunidade de 
inovação.  
Estimular os estudantes a observar/conhecer empaticamente o 
contexto do problema, os seus atores e as suas conexões. 
Solicitar a síntese da informação recolhida de modo a identificar 
necessidadese limitações e a definir critérios e requisitos. 
Adotar abordagens de questionamento com questões incitativas dos 
quatro parâmetros/capacidades. 

Incitar os estudantes a identificarem a informação relevante e a 
analisarem os conceitos fundamentais sobre um assunto ou problema a 
solucionar. 
Incentivar os estudantes questionarem-se e, também, eventuais 
assunções sobre dado tema, e a questionarem, quando pertinente e de 
forma construtiva, os posicionamentos dos colegas. 
Utilizar o questionamento para perscrutar o posicionamento dos 
estudantes sobre dado tema, utilizando perguntas sucessivas e 
abordagens de questionamento como a FA2IA. 
Solicitar a procura de evidências, junto de fontes credíveis/especializadas 
sobre o assunto, para fundamentar os posicionamentos pessoais. 

 
Imaginar 

Estimular a produção de numerosas ideias através de tempestade de 
ideias, analogias, metáforas, associações remotas, personas, 
cenários. 
Solicitar a seleção, ordenação e combinação das ideias geradas de 
acordo com os critérios e requisitos estabelecidos ou a priorizar. 

Fomentar uma atitude de contínua experimentação na base da 
observação, formulação e teste de hipóteses, exame dos dados 
recolhidos e produção de conclusões temporárias. 
Conduzir uma discussão orientada sobre informação e/ou conceitos 
fundamentais de um assunto. 

 
Fazer 

Incentivar os estudantes a materializar, desenvolver e aperfeiçoar as 
ideias selecionadas através de protótipos (desenhos, textos, 
maquetes, simulações, etc.). 
Solicitar a comunicação das soluções encontradas, através de uma 
apresentação (em formatos diversos), ela própria inédita ou original 
naquele contexto. 

Solicitar a tomada de decisão (face a diferentes e, até, divergentes 
alternativas), a resolução de problemas (incluindo complexos) e a 
avaliação de implicações. 
Utilizar situações e/ou problemas complexos do quotidiano real dos 
participantes e/ou recorrer a perito(s) convidado(s) para abordar dado 
tema. 

 
Refletir 

Utilizar a metacognição e estratégias como o questionamento, para 
convidar os estudantes a avaliarem cada ideia/solução encontrada e 
as suas possíveis implicações e consequências. 

Face a um tema da vida real, levar a identificar o tema central, assim 
como as razões apresentadas a favor/contra, as assunções feitas, as 
evidências apresentadas, solicitando um posicionamento pessoal. 

Nota: Embora o Pensamento Criativo e o Pensamento Crítico sejam constructos independentes, são também interdependentes, pelo que algumas capacidades e estratégias orientadas à sua promoção 
são partilhadas, ainda que sejam apresentadas em colunas diferenciadas na tabela acima. 

 
Referências: Clemente, V. (2016). Educação para o pensamento criativo e crítico em tecnologia e design de produto. (Dissertação de doutoramento.) Aveiro, Universidade de Aveiro. | Morais, M. F. (2015). 
Criatividade: Conceito e desafios. Educação e Matemática, 18(135), 3-7. | Vieira, R. (2003). Formação continuada de professores do 1º e 2º ciclos do ensino básico para uma educação em ciências com 
orientação CTS/PC. (Dissertação de doutoramento.) Aveiro, Universidade de Aveiro. | Tenreiro-Vieira, C., & Vieira, R. M. (2000). Promover o pensamento crítico dos alunos: Propostas concretas para a sala 
de aula. Porto: Porto Editora. | Vieira, R., & Tenreiro-Vieira, C. (2005). Estratégias de ensino/aprendizagem. Lisboa: Instituto Piaget. | Vincent-Lancrin, S., González-Sancho, C., Bouckaert, M., de Luca, F., 
Fernández-Barrerra, M., Jacotin, G., Urgel, J., & Vidal, Q. (2019). Fostering students' creativity and critical thinking: What it means in school. Educational Research and Innovation. Paris: OECD Publishing. 
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8. (Demais) Processos e Produtos Emergentes do Projeto 
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8. (Demais) Processos e produtos emergentes do projeto 

 

Nesta secção, apresento os demais processos e produtos emergentes do projeto de 

investigação conduzido, que vão além dos objetivos inicialmente identificados mas que os 

consubstanciam, o que traduz a natureza do trabalho de investigação. Os processos 

realizados e seus produtos relacionam-se com o tema do projeto e com a atividade 

inerente à investigação e ao ser-se investigador, bem como à construção de ciência 

colaborativamente. Concretamente, apresento processos e produtos relativos, 

essencialmente, a quatro campos (cf. Figura 6): formação (recebida e oferecida), 

participação (em iniciativas de colaboração institucional e interinstitucional), disseminação 

(junto de públicos especializados e junto da comunidade) e publicação (de artigos e 

demais produtos científicos). 

 

 

Figura 6. (Demais) Processos e produtos emergentes do projeto 

 

Em seguimento, discrimino tais processos e produtos em 13 apartados (em cada um, do 

mais recente para o mais antigo): (i) participação em palestras e ações/oficinas/cursos de 

formação (N = 16); (ii) dinamização e/ou participação em ações/oficinas de formação para 

professores e outros profissionais (N = 7); (iii) dinamização de palestras, a convite (N = 

5); (iv) dinamização de seminários, a convite, para estudantes do ES (N = 9); (v) 

lecionação de aulas, a convite, para estudantes do ES (N = 2); (vi) participação em 

demais atividades, a convite (N = 11); (vii) integração da comissão organizadora de 
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iniciativas formativas (N = 5); (viii) apresentação de comunicações orais (N = 15) e 

pósteres (N = 10) em eventos de divulgação científica; (ix) publicação de capítulos de 

livros (N = 3), de artigos científicos (N = 13) e de textos/pósteres em atas (N = 9), e 

edição de livros (N = 2); (x) disseminação junto da comunidade (N = 3); (xi) arguição de 

provas de mestrado (N = 5); (xii) coorientação de projetos de doutoramento (N = 2); (xiii) 

integração de órgãos de gestão institucional (N = 3). 

 

(i) Participação em palestras e ações/oficinas/cursos de formação: 

 

Oficina Revisão da literatura com o software webQDA (2h30), dinamizada por António 
Pedro Costa (UA/Ludomedia), na Universidade de Aveiro (03/03/2020); 

Oficina Challenge based learning: A new role for universities to contribute to social 
transformation and public good (4h), dinamizada por Cecilia Christersson (Malmö 
University, Suécia), na Universidade de Aveiro (28/01/2020); 

Oficina Como ensinar turmas grandes (2h30), dinamizada por Manuel João Costa 
(UMinho), na Universidade de Aveiro (29/11/2019); 

Palestra Neurociência aplicada à educação (3h), dinamizada por Márcia Mortari (UnB, 
Brasil), na Universidade de Aveiro (22/11/2019); 

Palestra Neurociência favorecendo a aprendizagem (3h), dinamizada por Márcia Mortari 
(UnB, Brasil), na Universidade de Aveiro (20/11/2019); 

Oficina Practical pedagogy: Embedding new pedagogies into teaching practice (1h30), 
dinamizada por Mike Sharples (The Open University, UK), na Universidade de 
Aveiro (15/11/2019); 

Palestra Innovative pedagogy: New ways to teach and learn (1h30), apresentada por 
Mike Sharples (The Open University, UK), na Universidade de Aveiro 
(15/11/2019); 

14Oficina Ética na investigação qualitativa (5h), dinamizada por Martin Tolich (Otago 
University, Nova Zelândia), na Universidade de Aveiro (27/09/2019). Informação 
disponível em https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=25417 

Ação de formação Bases de dados e Web of Science (3h), dinamizada por Anne Delago 
(Web of Science Group), na Universidade de Aveiro (11/09/2019); 

Oficina Práticas pedagógicas (1h30), integrada no Fórum de Ensino e Aprendizagem, 
dinamizada por Bárbara Gabriel (UA) & Maria Pinto (Gabinete de Inovação 
Pedagógica da Universidade do Porto), na Universidade de Aveiro (18/06/2019); 

14Oficina Métodos mistos: Uma abordagem com vista à complementaridade, criatividade, 
inovação e interpretação de complexidades (3h), dinamizada por Rosana Patané 
(UA) & Lília Forte (University of Ottawa), na Universidade de Aveiro (04/04/2019). 
Informação disponível em https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=21499 

Curso de formação Design thinking (8h), dinamizada por Catarina Garcia (EDIT), na 
Universidade de Aveiro (21/11/2018); 

                                                           
14

 Ações dinamizadas sob a coordenação das representantes do NIB - Núcleo de Investigadores Bolseiros do 
CIDTFF (Ângela Espinha, Amanda Franco e Vanessa Souza), entre 03/2018 e 09/2019, e noticiadas no 
blogue do CIDTFF (https://blogs.ua.pt/cidtff/). 

https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=25417
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=21499
https://blogs.ua.pt/cidtff/
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15Curso de formação Comunicar ciência em público – Quando a audiência diz UAU (8h), 
dinamizado por Alexandra Ataíde (TO BE DO; UA) & Ângelo Conde (UA), na 
Universidade de Aveiro (18/09/2018). Informação disponível em 
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=16701 

14Oficina Semana de escrita científica criativa: A escrever é que a gente se entende 
(10h), dinamizada por cinco formadores (João Paulo Guimarães - Universidade do 
Porto, Luís Pedro - UA, Ana Margarida Costa - UA, Liliana Oliveira - UA, 
Conceição Garcia - Escrever, escrever), no âmbito da formação interna 
dinamizada pelo NIB do CIDTFF, na Universidade de Aveiro (11 a 15/06/2018). 
Informação disponível em https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=14284 

Curso de formação Introdução ao software de análise qualitativa webQDA (8h), 
dinamizado por António Pedro Costa (UA), na UNAVE - Universidade de Aveiro 
(19/02/2018); 

Oficina Active learning: Metodologias ativas em sala de aula (2h), dinamizada por Sofia 
Sá (Instituto Superior Técnico), no Instituto Politécnico de Setúbal (13/07/2017). 

 

(ii) Dinamização e/ou participação em ações/oficinas de formação para professores 

e outros profissionais: 

 

Facilitadora no Programa de Formação Docência+ (2a ed.) (2 semanas), promovido pelo 
Centro IDEA_UMinho e pelo Núcleo de Ensino e Aprendizagem do Gabinete do 
Reitor da UA, realizado online (06 a 17/07/2020), para professores da 
Universidade do Minho e da UA; 

Formadora do Programa de Formação para Professores sobre Pensamento Crítico (PFP-
PC) - Práticas promotoras do pensamento crítico no ensino superior: Da teoria à 
prática (10h), dinamizado em formato misto (presencialmente na UA e online) 
(19/02 a 20/05/2020), para professores da UA; 

Intervenção na abertura de ação de formação para professores do ensino básico e 
secundário (30'), dinamizada online (23/01/2020), a convite do formador Fábio 
Ribeiro, pelo Centro de Formação EduFor (Mangualde); 

Formadora (juntamente com Rui Marques Vieira) da oficina, a convite, Promoción del 
pensamiento crítico: Concienciación sobre las convicciones personales e los 
sesgos cognitivos (1h30) dinamizada no IV Seminario Internacional de 
Pensamiento Crítico (25/10/2019), na Universidad Veracruzana (Xalapa, México), 
para professores e outros profissionais; 

Formadora (juntamente com Rui Marques Vieira) da oficina, a convite, Promoviendo el 
pensamiento crítico junto del profesorado universitario (1h30), dinamizada no IV 
Seminario Internacional de Pensamiento Crítico (24/10/2019), na Universidad 
Veracruzana (Xalapa, México), para professores e outros profissionais; 

 

 

                                                           
15

 Curso de formação dinamizado a convite de Cecília Guerra, Amanda Franco e Mónica Seabra, no âmbito 
do IAPHE’18 – International Seminar Innovative academic practices in higher education: How to make them 
more sustainable, realizado na Universidade de Aveiro (27/09/2018). 

https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=16701
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=14284
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Formadora (juntamente com Rui Marques Vieira & Ana Sofia Sousa) da oficina, a convite, 
A importância do pensamento crítico para uma cidadania informada (1h30), 
dinamizada no V Congresso Literacia, Media e Cidadania: Tecnologia, 
Desinformação e Ética (03/05/2019), na Universidade de Aveiro, para professores 
e outros profissionais; 

Formadora (juntamente com Rui Marques Vieira) da ação de formação, a convite, 
Práticas promotoras do pensamento crítico no ensino superior: Da teoria à prática 
(1h30), dinamizada na ESSUA (02/05/2018), para professores da ESSUA. 

 

(iii) Dinamização de palestras, a convite: 

 

"Pensamento crítico em tempo de pandemia: Estratégias para evitar a desinformação". 
Palestra, a convite, apresentada online (juntamente com Rui Marques Vieira) para 
estudantes e professores do ISCA-UA, no âmbito da unidade curricular Ética e 
Deontologia (01/04/2020); 

"Preparar estudantes no presente para desafios do futuro: A relevância do pensamento 
crítico na formação de professores." Palestra, a convite, apresentada no Encontro 
TIES – Training and Innovating to Ensure Success: A escola de hoje a preparar 
para os desafios de amanhã”, no Agrupamento de Escolas da Póvoa de Lanhoso 
(09/07/2019); 

"How do we prepare today‟s higher education students for tomorrow‟s challenges? 
Teacher education and the promotion of 21st century skills." Palestra, a convite, 
apresentada no IAPHE’18 – International Seminar "Innovative academic practices 
in higher education: How to make them more sustainable", na Universidade de 
Aveiro (27/09/2018); 

"Sabem os universitários pensar criticamente? A premência do pensamento crítico na 
universidade e na vida." Palestra, a convite, apresentada no UnderInvestigation 
(DEP-CIDTFF), na Universidade de Aveiro (22/11/2017); 

"Promoting critical thinking in higher education." Palestra, a convite, apresentada no 
International Conference IDEUs_EU, na Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Setúbal (03/10/2017). 

 

(iv) Dinamização de seminários para estudantes do ensino superior, a convite: 

 

Colaboração no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, da 
Fundação Universidade Federal de Sergipe - Campus São Cristóvão (Brasil), a 
convite do Prof. Doutor Erivanildo Lopes Silva, na dinamização de seminário 
“Pensamento crítico no ensino superior: Definição, relevância, avaliação e 
promoção” (1h), realizado online (10/06/2020); 

Colaboração na Licenciatura em Psicologia, na Universidade Católica Portuguesa, a 
convite da Prof. Doutora Diana Soares, na dinamização de seminário “O que é, 
para que serve, como se avalia o pensamento crítico? Considerações emergentes 
da investigação” (2h30) (14/10/2019); 
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Colaboração no Mestrado em Psicologia Escolar e da Educação, no ISMAI - Instituto 
Superior da Maia, a convite da Prof. Doutora Sílvia Monteiro, na dinamização de 
seminário “Pensamento crítico: Definição, avaliação e investigação” (2h) 
(16/05/2019); 

Colaboração no 1.º Ciclo de Estudos em Enfermagem, na ESSUA, a convite da Prof. 
Doutora Célia Freitas, na dinamização de seminário “Pensamento crítico e tomada 
de decisão em Saúde” (1h30) (08/03/2019); 

Colaboração no 2.º Ciclo de Estudos em Ensino do 1.º CEB e Matemática e Ciências 
Naturais 2.º CEB, na Escola Superior de Educação de Santarém, a convite dos 
Profs. Doutores Bento Cavadas e Nélson Mestrinho, na dinamização de seminário 
“Para que serve o pensamento crítico? A sua relevância na universidade e na 
vida” (1h45) (15/11/2018); 

Colaboração no 2.º Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clínica, na Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto, a convite da Prof. Doutora Laura Ribeiro, 
na dinamização de seminário “Os estudantes universitários têm pensamento 
crítico? Considerações teóricas e dados empíricos” (1h) (24/10/2018); 

Colaboração no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, da 
Fundação Universidade Federal de Sergipe - Campus São Cristóvão (Brasil), a 
convite do Prof. Doutor Erivanildo Lopes Silva, na dinamização de seminário “Será 
que os estudantes universitários são pensadores críticos? A relevância do 
pensamento crítico na universidade, no mundo do trabalho e na vida” (1h), 
realizado online (15/06/2018); 

Colaboração no Mestrado em Psicologia Escolar e da Educação, no ISMAI - Instituto 
Superior da Maia, a convite da Prof. Doutora Sílvia Monteiro, na dinamização de 
seminário “Pensamento crítico: Definição, avaliação e investigação” (1h) 
(30/05/2018); 

Colaboração no 2.º Ciclo de Estudos em Educação Académica e Clínica, na Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto, a convite da Prof. Doutora Maria Alice 
Bastos, na dinamização de seminário “Pensamento crítico: Conceito, medida e 
resultados da investigação” (1h) (11/11/2017). 

 

(v) Lecionação de aulas para estudantes do ensino superior, a convite: 

 

Colaboração no Doutoramento em Multimédia, no DEP da UA, a convite do Prof. Doutor 
Rui Marques Vieira, na lecionação de aula (2h30, juntamente com Mónica Seabra) 
dedicada ao tema das entrevistas e questionários na investigação em Educação e 
Psicologia (06/05/2019); 

Colaboração no Doutoramento em Educação, no DEP da UA, a convite do Prof. Doutor 
Rui Marques Vieira, na lecionação de aula (2h30, juntamente com Mónica Seabra) 
dedicada ao tema das entrevistas e questionários na investigação em Educação e 
Psicologia (29/03/2019). 
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(vi) Participação em demais atividades, a convite: 

 

Membro da equipa da UA integrada no projeto da OCDE “Fostering and Assessing 
Creativity and Critical Thinking Skills in Higher Education”, entre 2019 e o 
presente; 

Membro da Equipa de Apoio para a Inovação Curricular e Pedagógica na UA, entre 
06/2020 e o presente; 

Membro do conselho editorial da Revista Sinergias ED, nos números 9 (2019), 10 e 11 
(2020), e no número comemorativo (2020); 

Integração de equipa do CIDTFF/DEP-UA na candidatura a projetos Erasmus+, nos anos 
de 2019 (Call 2019 Round 1KA2: Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices, no âmbito de KA201: Strategic partnerships for school education) 
e de 2020 (Call 2020 Round 1 KA2: Cooperation for innovation and the exchange 
of good practices, no âmbito de KA227: Partnerships for creativity for school 
education), e do próprio CIDTFF, em 2020 (CIDTFF support for the development 
of research projects: Thematic call 2020 - Education policies and development); 

Integração de focus group, a convite, sobre orientações curriculares e metodológicas 
para o ensino e aprendizagem da Filosofia, no ensino secundário, para a 
mobilização explícita e intencional do pensamento crítico (projeto de Isabel 
Bernardo, no âmbito do programa doutoral de Multimédia em Educação, da UA), 
realizado em três ciclos (o primeiro dos quais realizado online, a 28/10/2020); 

Revisão ad hoc para as seguintes revistas: Revista Poiésis (10/2020); Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos (02/2020); Frontiers in Education 
(12/2019); Indagatio Didactica (04/2020, 07/2019, 12/2018); IV Congresso 
Internacional de Ensino das Ciências – SIEC 2018 (05/2018); Paidéia (02/2018); 
Revista Eletrónica de Psicologia, Educação e Saúde (11/2017); 

Participação no Encontro Envision 4.7 – The Future of SDG 4.7. in Europe, uma iniciativa 
de Bridge 47/European Commission, realizado a 06 e 07/11/2019 (Helsínquia), no 
contexto do projeto Sinergias ED (FGS/CEAUP; co-financiamento de Camões - 
Instituto da Cooperação e da Língua/U.Porto); 

Integração do comité científico do IV Seminario Internacional de Pensamiento Crítico, 
realizado em Xalapa, no México (21-25/10/2019); 

Participação em mesa redonda, a convite, no Seminário Educação para o 
Desenvolvimento e Cidadania Global: Uma (Multi) Agenda, no âmbito do Projeto 
Global Schools, realizado na ESE-IPVC (12/04/2018); 

Integração de focus group, a convite, no âmbito do Projeto Global Schools, visando a 
criação de serious games relacionados com temáticas da Educação para o 
Desenvolvimento e da Educação para a Cidadania Global, para apoiar a seleção 
de jogos a serem utilizados, em sala de aula, por professores do ensino básico e 
do ensino secundário, realizado na ESE-IPVC (17/01/2018); 

Moderadora de mesa online (via Colibri), a convite, no XIV Congresso Internacional 
Galego-Português de Psicopedagogia, realizado na UMinho (07/09/2017). 
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(vii) Integração da comissão organizadora de iniciativas formativas:  

 

Coordenação do POP na UA, juntamente com Rui Marques Vieira, em colaboração com 
a Equipa Reitoral, na pessoa da Pró-Reitora para a Inovação Curricular e a 
Internacionalização da Formação dos Primeiros e Segundos Ciclos de Formação. 
O POP é um Programa de Observação por Pares multidisciplinar voluntário, para 
observação de aulas por pares e reflexão sobre as práticas. Até ao momento, 
realizou-se: estudo piloto (2.º semestre do ano letivo 2018/2019); 1.ª edição (1.º 
semestre do ano letivo 2019/2020); 2.ª edição (2.º semestre do ano letivo de 
2019/2020); e 3.ª edição (1.º semestre do ano letivo de 2020/2021). Informação 
disponível em https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica/page/25390 

Membro da organização do Programa de Formação Docência+ (2a ed.), promovido pelo 
Centro IDEA_UMinho e pelo Núcleo de Ensino e Aprendizagem do Gabinete do 
Reitor da UA, realizado online (06 a 17/07/2020), para professores da UMinho e 
da UA. Informação disponível em https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=31185 

Conceção e montagem de uma exposição de pósteres sobre inovações educativas no 
ensino superior, juntamente com Cecília Guerra e Mónica Seabra, no DEP da UA, 
no âmbito do IAPHE’18 – International Seminar "Innovative academic practices in 
higher education: How to make them more sustainable" (09 a 26/10/2018). 
Informação disponível em https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=17241 

Conceção e organização de iniciativas de formação interna para os Investigadores 
Bolseiros do CIDTFF (cf. notas de rodapé n.º 14), enquanto representante do NIB 
- Núcleo de Investigadores Bolseiros do CIDTFF (juntamente com Ângela Espinha 
e Vanessa Souza), e de "Momentos de Encontro" entre aqueles, para fomentar o 
convívio num contexto de aprendizagem dinamizada por um colega ou professor 
do CIDTFF e/ou do DEP e outros: O fado inspira a investigação? (07/06/2018, 
pelo investigador e fadista Pedro Rodrigues, noticiado em 
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=14338), Observando a paisagem... linguística?!? 
(27/07/2018, pela investigadora Mariana Clemente, noticiado em 
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=15855), Chá das Cinco (03/10/2018, na Confeitaria 
Peixinho), Ciência & banda desenhada - Improvável? (17/10/2018, pela Prof. 
Cristina Manuela Sá) e Inspira, expira, não pira... e, depois, cria! (16/11/2018, pelo 
Áshrama Ria Aveiro - Centro do Yoga). 

Membro da organização (juntamente com Cecília Guerra e Mónica Seabra) do IAPHE’18 
– International Seminar "Innovative academic practices in higher education: How 
to make them more sustainable" (27/09/2018). Informação disponível em 
http://iaphe.web.ua.pt/ 

 

(viii) Apresentação de comunicações orais e pósteres em eventos de divulgação 

científica: 

 

Franco, A., Vieira, R. M., & Saiz, C. (2020). Concretizando o ODS 4: Contributos da 
orientação CTS para a promoção do pensamento crítico, na formação de 
professores universitários. Comunicação livre aceite para apresentação no VII 
Seminario Iberoamericano CTS (19-21/11/2020). Valência: Universitat de 
València/AIA-CTS. Evento noticiado em 
https://congresos.adeituv.es/cts2020/paginas/pagina_547_4.es.html 

https://www.ua.pt/pt/inovacaopedagogica/page/25390
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=31185
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=17241
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=14338
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=15855
http://iaphe.web.ua.pt/
https://congresos.adeituv.es/cts2020/paginas/pagina_547_4.es.html


134 
 

Franco, A., & Vieira, R. M. (2020). Through the looking-glass and what faculty found 
there: Peer observation of teaching as a tool for professional development. 
Comunicação livre apresentada no I Congresso Internacional de Supervisão: 
Políticas e Práticas (05-06/11/2020). Aveiro: UA. Evento noticiado em 
http://supervisao2020.web.ua.pt/ 

Franco, A., Vieira, R. M., & Saiz, C. (2020). Promoção do pensamento crítico na UA no 
âmbito de um programa de formação para professores. Poster apresentado no IV 
Fórum CIDTFF - Investigação em educação e responsabilidade social: Que 
lugares e possibilidades no CIDTFF? (15/07/2020). Aveiro: CIDTFF - UA. 
Informação disponível em https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2020/07/IV-
Forum-CIDTFF_programa-pt-en_VF_2.0-3.pdf 

Vieira, R. M., Sousa, A. S., Franco, A., & Seabra, M. (2019). A relevância da lei de bases 
do sistema educativo para uma educação holística: A emergência das 
competências. Poster apresentado na Homenagem a Eurico Lemos Pires 
(06/12/2019). Braga: UMinho/SPCE. Evento noticiado em 
http://www.spce.org.pt/assets/files/Semin%C3%A1rio%20-%20programa.pdf 

Franco, A., Vieira, R. M., & Saiz, C. (2019). Programa de formación continuada de 
profesores universitarios para desarrollar el pensamiento crítico. Comunicação 
livre apresentada no IV Seminario Internacional de Pensamiento Crítico (21 a 
25/10/2019). Xalapa, México: Universidad Veracruzana. Informação disponível em 
https://www.pensamiento-critico.com/archivos/progratrabajosIVsemiPC.pdf 

Franco, A., & Vieira, R. M. (2019). Estudo de validação de instrumento para avaliar a 
disposição dos estudantes no ensino superior para pensar criticamente. 
Comunicação livre apresentada no 8.º Congresso Ibero-Americano em 
Investigação Qualitativa – CIAIQ2019 (16 a 19/07/2019). Lisboa: Escola Superior 
de Enfermagem de Lisboa/Ludomedia. Evento noticiado em 
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=18657 

Santamaría-Cárdaba, N., Franco, A., Lourenço, M., & Vieira, R. M. (2019). Educação para 
o desenvolvimento e para a cidadania global crítica: Uma área de investigação 
emergente. Poster apresentado no III Fórum CIDTFF (01/07/2019). Aveiro: 
CIDTFF - UA. Informação disponível em https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-
content/uploads/2019/06/III-FORUM-CIDTFF_programa.pdf 

Vieira, R. M., Tenreiro-Vieira, C., Sousa, A. S., & Franco, A. (2019). O pensamento crítico 
na UA: Mapeamento da produção científica. Poster apresentado no III Fórum 
CIDTFF (01/07/2019). Aveiro: CIDTFF - UA. Evento noticiado em 
https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2019/06/III-FORUM-
CIDTFF_programa.pdf 

Franco, A., & Vieira, R. M. (2019). Promoting critical thinking in higher education in the 
context of teacher professional development. Poster apresentado no 5th 
International Conference on Higher Education Advances – HEAd’19 (25 a 
28/07/2019). Valência: Universitat Politècnica de València. Informação disponível 
em http://headconf.org/head19/program/index.html 

Vieira, R. M., & Franco, A. (2019). De Par em Par na UA: Um programa de observação de 
pares para boas práticas pedagógicas na UA. Poster, a convite, apresentado no I 
Fórum de Ensino & Aprendizagem@UA (18/06/2019). Aveiro: UA. Evento 
noticiado em https://www.ua.pt/pt/noticias/0/58031 

 

http://supervisao2020.web.ua.pt/
https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2020/07/IV-Forum-CIDTFF_programa-pt-en_VF_2.0-3.pdf
https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2020/07/IV-Forum-CIDTFF_programa-pt-en_VF_2.0-3.pdf
http://www.spce.org.pt/assets/files/Semin%C3%A1rio%20-%20programa.pdf
https://www.pensamiento-critico.com/archivos/progratrabajosIVsemiPC.pdf
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=18657
https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2019/06/III-FORUM-CIDTFF_programa.pdf
https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2019/06/III-FORUM-CIDTFF_programa.pdf
https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2019/06/III-FORUM-CIDTFF_programa.pdf
https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2019/06/III-FORUM-CIDTFF_programa.pdf
http://headconf.org/head19/program/index.html
https://www.ua.pt/pt/noticias/0/58031


135 
 

Franco, A., & Vieira, R. M. (2019). Promovendo o pensamento crítico na UA: Proposta de 
um programa de formação de professores universitários. Poster, a convite, 
apresentado no I Fórum de Ensino & Aprendizagem@UA (18/06/2019). Aveiro: 
UA. Evento noticiado em https://www.ua.pt/pt/noticias/0/58031 

Espinha, Â., Franco, A., & Souza, V. (2019). Research fellows‟ club of CIDTFF: A look at 
the research fellows‟ development dynamics. Poster, a convite, apresentado na 
visita do painel de avaliação no contexto do processo de avaliação de Unidades 
de I&D 2017/2018 (04/06/2019). Aveiro: UA. Evento noticiado em 
https://blogs.ua.pt/cidtff/?p=23742 

Seabra, M., Franco, A., & Vieira, R. M. (2019). Estratégias didático-pedagógicas para 
inovar no ensino das ciências: Desconstruindo conceções alternativas de ciências. 
Comunicação livre apresentada no Encontro IEMC – Inovação no Ensino da 
Matemática e das Ciências (15 e 16/03/2019). Santarém: ESE de Santarém. 
Informação disponível em https://c2aa0a8b-1fcf-4d3b-bdc8-
18511efad1ae.filesusr.com/ugd/b6e219_fcc7c02acbf840ec88acd4dafa472c9b.pdf 

Franco, A., Vieira, R. M., & Saiz, C. (2018). Pensamento crítico e ensino superior: A 
inclusão do pensamento crítico na formação de professores. Comunicação livre 
apresentada no XIV Congresso SPCE: Ciências, Culturas e Cidadanias 
(12/10/2018). Coimbra: FPCE da Universidade de Coimbra. Informação disponível 
em https://51d5012c-6aac-42fd-9fda-
6719a8fead13.filesusr.com/ugd/14dd4d_7b35d9affea34af6b4304d0d745efb77.pdf 

Franco, A., Vieira, R. M., & Saiz, C. (2018). Avaliando a disposição para o pensamento 
crítico no ensino superior: Considerações sobre a capacidade de resolução de 
problemas. Comunicação integrada em simpósio "A natureza múltipla de uma 
habilidade singular: A resolução de problemas no ensino português" (coord. Gina 
Lemos), apresentada no 10.º Congresso Diagnóstico e Avaliação Psicológica – 
AIDEP/AIDAP (07/09/2018). Coimbra: Universidade de Coimbra. Informação 
disponível em https://www.fpce.uc.pt/aidap/programa 

Franco, A., Vieira, R. M., & Saiz, C. (2018). Is there critical thinking in teacher education? 
Promoting the inclusion of critical thinking in teachers' practices in higher 
education. Comunicação livre apresentada no XIV International Conference of 
Psychology and Education (09/07/2018). Lisboa: ISPA. Informação disponível em 
http://eventos.ispa.pt/xivcoloquiopsicologiaeeducacao/files/2018/07/XIVCIPE2018-
Agenda.pdf 

Franco, A., Vieira, R. M., & Saiz, C. (2018). Pensamento crítico no ensino superior: 
Processos de avaliação e promoção. Poster apresentado no II Fórum CIDTFF 
(04/07/2018). Aveiro: CIDTFF - UA. Evento noticiado em 
https://blogs.ua.pt/cidtff/wp-content/uploads/2018/06/201806_II-forum-
cidtff_IMPRIMIR-A2_Cartaz-dep_v09.pdf 

Franco, A., Vieira, R. M., & Saiz, C. (2018). La relevancia del pensamiento crítico en el 
campus y en el cotidiano: Aportes de un proyecto para desarrollo del pensamiento 
crítico en la universidad. Comunicação integrada em simpósio "Metacognición y 
pensamiento crítico en la educación" (coord. Sílvia Rivas), apresentada no 6th 
International Congress of Educational Sciences and Development (22/06/2018). 
Setúbal: Universidad de Granada/UMinho. Informação disponível em 
https://www.congresoeducacion.es/edu_web6/HORARIO.pdf 
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Franco, A., & Monteiro, S. (2018). Boas práticas no ensino superior para o 
desenvolvimento da agência pessoal e profissional dos estudantes: 
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Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, sob a orientação científica de Prof. 
Doutora Cristina Costa-Lobo, na Universidade Portucalense Infante D. Henrique, a 
17 de novembro de 2017; 

Arguente nas provas da Dissertação "Efeitos de programa de resolução de problemas no 
raciocínio e na metacognição", apresentada por Bárbara Quintela, aluna do 
Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, sob a orientação científica de Prof. 
Doutora Cristina Costa-Lobo, na Universidade Portucalense Infante D. Henrique, a 
10 de novembro de 2017. 

 

(xii) Coorientação de projetos de doutoramento: 

 

Carlos Marques, “Recursos educativos digitais online e promoção do pensamentocrítico e 
criativo dos estudantes do ensino básico e secundário” (2019). Projeto de Tese 
apresentado à UA no âmbito do Programa Doutoral em Multimédia em Educação, 
sob a orientação científica de Prof. Doutor Rui Marques Vieira, Professor 
Associado com Agregação do DEP da UA, e coorientação de Doutora Amanda 
Franco, Investigadora FCT de Pós-Doutoramento em Educação no DEP da UA. 
Entre 2019 e o presente; 
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Sónia Mateus, “Formação para o pensamento crítico e criativo para a inovação em 
contexto empresarial e tecnológico” (2018). Projeto de Tese apresentado à UA no 
âmbito do Programa Doutoral em Multimédia em Educação para cumprimento dos 
requisitos necessários para a conclusão do primeiro ano curricular, sob a 
orientação científica de Prof. Doutor Rui Marques Vieira, Professor Associado com 
Agregação do DEP da UA, e coorientação de Doutora Amanda Franco, 
Investigadora FCT de Pós-Doutoramento em Educação no DEP da UA. Entre 
2018 e o presente. 

 

(xiii) Integração de órgãos de gestão institucional 

 

Membro do Conselho do Departamento do DEP da UA, na qualidade de representante do 
corpo dos outros doutorados, entre 04/2019 e o presente; 

Membro do Conselho Científico do CIDTFF - UA, na qualidade de membro integrado do 
CIDTFF, entre 09/2017 e o presente; 

Representante do NIB - Núcleo dos Investigadores Bolseiros do CIDTFF da UA, 
juntamente com Ângela Espinha e Vanessa Souza, entre 03/2018 e 09/2019. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No teatro16, as palavras pedem grandes passeios. 
Precisamos de tempo para as ler, reler, tresler, 
distanciar-nos e voltar a encontrá-las. Precisamos de 
moer bem aquilo em que nos fazem pensar, torná-lo 
nosso, para quando nos confrontarmos com uma 
escolha difícil termos lastro que dê coragem de a fazer. 
 
 
Cardoso, N. (2020). O Portugal-país e o Portugal-indivíduo 
(Entrevista por Helena Teixeira da Silva). In Castro: Manual de 
leitura. Porto: Teatro Nacional São João. 
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 E na vida? 




