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RESUMO 

Vivemos numa época em constante e acelerado ritmo de mudança, em que a sociedade da 

informação e do conhecimento se impõe em todos os sectores e domínios da vida pessoal e 

profissional.  

 

A um mundo globalizado e em processo de mudança estrutural, impõem-se novos desafios 

ao mundo do trabalho e, por inerência, aos sistemas de educação e formação. O tradicional 

modelo de ensino, centrado no professor, na transmissão de informação e na memorização 

de factos e conceitos, tem necessariamente os dias contados. Mais do que formar indivíduos 

detentores de saberes estáticos, pede-se agora aos sistemas de ensino e formação que os 

prepare para desempenhar tarefas complexas em contextos de incerteza e para resolver 

problemas novos com soluções inovadoras. Isto implica que se considerem as competências 

do pensar como a pedra basilar em todos os níveis de ensino, para todos os cidadãos, em 

qualquer fase da sua vida.  

 

Pese embora as competências do Pensamento Crítico sejam actualmente reconhecidas por 

investigadores e especialistas de vários domínios do conhecimento, como sendo uma 

ferramenta fundamental para os cidadãos fazerem face às exigências pessoais, sociais e 

profissionais da vida diária do século XXI e do futuro, nem sempre os currículos e os 

referenciais de formação parecem reflectem essa orientação.  

 

Na linha das mudanças de paradigma ocorridas na Educação e Formação nas últimas 

décadas, o ensino a distância com recurso a novas tecnologias de informação e 

comunicação, e concretamente o e-Learning, tem se afirmado como uma alternativa cada 

vez mais viável e até, quiçá, mais eficaz para dar resposta às necessidades de actualização e 

desenvolvimento de competências pessoais e profissionais dos cidadãos.  

 

Neste trabalho pretende averiguar-se em que medida, o e-learning, enquanto modalidade de 

formação a distância, assente nos pilares conceptuais da aprendizagem auto-dirigida e da 

aprendizagem colaborativa, se constitui como promotora e facilitadora das competências do 

pensamento crítico, nos aprendentes adultos.   

 
Palavras-Chave: Pensamento crítico; e-Learning; Aprendizagem ao Longo da Vida.  
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ABSTRACT 

 
We live in a time of constant, hasty change, in which the knowledge and information society 

imposes itself in every section and domain of our personal and professional life. 

 

New challenges to the world of work are imposed to a globalised world in structural change 

and, inherently, to training and education systems. The traditional teaching model, centered in 

the teacher, in passing on information and memorizing facts and concepts has its days 

numbered. More than educating individuals possessing static knowledge, we ask now to 

education and training systems to prepare them to play complex tasks in contexts of uncertainty 

and to solve new problems with new solutions. This implies that thinking competences are to be 

considered as the base in every teaching level, to all citizens, in any step of their life. 

 

Even though Critical Thinking competences are now acknowledged by investigators and experts 

in several knowledge domains as being a fundamental tool for citizens to face personal, social 

and professional demands in the 21st Century’s daily life and in the future, the curriculums and 

training referential s not always seem to reflect those bearings. 

 

In the same line of paradigm change happening in Education and Training in the last few 

decades, distance learning using new information and communication technologies and, 

specifically, e-Learning, has stood out as an even more reliable alternative and even, perhaps, 

more effective in answering to the needs of upgrading and developing personal and professional 

competences of citizens. 

 

In this dissertation we intend to investigate how e-Learning, as a distance learning modality 

based in conceptual pillars of self-centered and collaborative learning, promotes and favors the 

competences of critical thinking in adult learners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Critical thinking; e-Learning; Long Life Learning 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo insere-se no âmbito do Mestrado em Educação, área de especialização em Formação 

e Aprendizagem ao Longo da Vida do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.  

 

Partindo-se da análise do Caso da unidade curricular “Formação a distância e e-learning" 

integrada no mestrado em Educação, na especialização TIC e Educação desenvolvido no 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, pretendeu-se averiguar em que medida o e-

learning, enquanto modalidade do ensino a distância, suportada no modelo conceptual 

construtivista e socioconstrutivista, poderá ser promotor e facilitador das competências do 

Pensamento Crítico, na formação de adultos.  

 

Complementarmente, e integrando no movimento de reforma dos sistemas de educação e 

formação a que se assiste por todo o mundo, procurou ainda avaliar-se estado da arte 

relativamente à inclusão das competências do pensamento crítico nos currículos, 

particularmente nos planos de estudo de alguns profissionais com qualificação de nível superior.  

 

Pese embora o reconhecimento geral dos investigadores, especialistas dos currículos e até dos 

decisores políticos acerca da relevância das competências do Pensamento Crítico e da inclusão 

de estratégias específicas para a sua aprendizagem em contexto da educação e formação, os 

programas educacionais parecem ainda não reflectir essa preocupação. Em Portugal, no passado 

recente alguns projectos inovadores orientados para o ensino formal (projecto Projecto Dianóia, 

por exemplo) e algumas publicações deram o mote para a necessidade da infusão de estratégias 

potenciadoras do pensar nos programas educativos, mas ainda não se afirmaram de forma 

consistente e consolidada.  

 
Numa sociedade tecnológica em rápida mudança é difícil prever que conhecimentos os alunos 

necessitarão, ou que problemas irão ter de resolver, daqui a 20 anos. Nesse sentido, e no dizer 

de Jorge (2006), é mais importante ensinar a pensar do que ensinar o que pensar; daí a 

relevância de saber que competências devem hoje ser desenvolvidas que sejam úteis aos 

cidadãos do século XXI. Necessariamente que as capacidades de pensamento nunca ficam 

desactualizadas; ao contrário, permitem-nos adquirir conhecimentos, raciocinar com e sobre 

eles, independentemente do tempo e do lugar ou das espécies de conhecimento a que são 

aplicadas (Cruz & Valente, 1993). 
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Decorrente das mudanças do mundo actual, e da velocidade com que se processam, o próprio 

conceito de aprendizagem, os objectivos – qualificação para a vida - e o setting em que esta 

ocorre - antes em contexto formal de sala de aula, agora em contextos não formais e informais - 

encontra-se em fase de construção, pondo em causa a primazia de algumas competências 

cognitivas e, realçando outras até agora pouco reconhecidas. Impõe-se assim um novo 

paradigma: o da aprendizagem ao longo da vida, com o objectivo de aquisição, actualização de 

competências pessoais e profissionais, nas várias fases da vida.  

 

 De acordo com Pestalozzi (2002, cit. Por Paul & Elder, 2004), “o pensamento dirige o homem 

para o conhecimento. Pode ver, ouvir, ler e aprender o que deseje e tanto quanto deseje; nunca 

saberá nada, excepto aquilo sobre o qual tenha reflectido; sobre aquilo que, por tê-lo pensado, se 

tenha tornado propriedade da sua mente.” (p. 2).  

 

Nesta perspectiva, podemos encarar as competências do pensar como um pré-requisito para a 

nossa vida profissional e pessoal na medida em que, do seu desenvolvimento dependente da 

excelência do pensamento e da qualidade do que fazemos e produzimos. Nas palavras de Craig 

Rusbult (2001), um dos membros da Comunidade de Aprendizagem de Pensamento Crítico, “o 

pensamento crítico é a arte de assumir a responsabilidade pela nossa mente. O seu valor é 

simples: se nós podemos assumir a responsabilidade pela nossa mente, então podemos assumir a 

responsabilidade pelas nossas vidas” (Rusbult, 2001).  

 
Para terminar esta introdução, uma nota prévia relativamente à terminologia adoptada. 

Considerando que o estudo se desenvolve em torno de três grandes eixos centrais, i)  

Pensamento Crítico, ii) e-Learning,  iii) Aprendizagem ao Longo da Vida, optou-se por utilizar 

de forma equivalente as expressões de aluno, aprendente ou participante para referir a agente da 

acção - aprendizagem, e professor, formador, docente, como o agente das acções – ensino e 

facilitação da aprendizagem.  
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1. PERTINÊNCIA DO ESTUDO 

 
Esta tese de mestrado em educação, na especialização formação e aprendizagem ao longo da 

vida, pretende contribuir para o estudo do potencial do e-Learning, enquanto modalidade de 

formação a distância, na promoção das competências do Pensamento Critico, bem averiguar as 

condições específicas do modelo pedagógico adoptado no caso estudado que tornam este 

modelo facilitador e/ou promotor das competências do pensar.  

 

Apesar da reconhecida importância das competências do Pensamento Crítico para a educação e 

formação dos cidadãos, em particular no actual contexto de mudança e transformação acelerada 

em que vivemos, a preocupação dos investigadores e especialistas do currículo parecem ainda 

não ter chegado aos programas de educação e formação, surgindo como raras as situações de 

infusão do ensino destas competências. Importa assim avaliar o estado da arte relativamente ao 

inclusão das competências do Pensamento Critico nos curriculas dos vários níveis de ensino e 

formação, particularmente nos destinados aos profissionais.  

 

Por outro lado, e associado com o novo paradigma da aprendizagem ao longo da vida, o e-

learning, enquanto modalidade de ensino a distância com características orientadas para a 

formação de adultos, parece possuir condições que facilitem ou até promovam as competências 

do Pensamento Crítico, que importa averiguar.  

 

Em Portugal, a modalidade de formação a distância, e particularmente o e-learning tem vindo a 

crescer, assistindo-se hoje a uma oferta significativa com especial destaque para educação e 

formação de adultos. De igual modo, no ensino superior, a oferta de cursos pós-graduados em e-

learning tem também vindo a crescer nos últimos anos. As instituições pretendem por um lado 

essas transformações decorrentes do mundo global e da Sociedade de Informação e por outro, 

promover iniciativas educacionais que se traduzem em mais valia pessoal e profissional para os 

seus estudantes. Contudo, desconhece-se se os modelos de organização e as práticas 

pedagógicas utilizados pelos formadores estarão adequadas à promoção das competências do 

pensar, como se preconiza nas orientações politicas dos sistemas educativos e formativos.    

 

Complementarmente, a investigação pretende averiguar as percepções e reacções dos 

participantes (alunos e professores) acerca das estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas um 

conjunto de actividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas para o ambiente e-Learning, e 

assim avaliar o seu contributo como instrumentos válidos para a promoção das competências do 

pensamento crítico em formação de adultos. 
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2. REFERENCIAL DE PARTIDA DO ESTUDO 

 

Objectivo geral 

 
Averiguar o potencial pedagógico do e-Learning na promoção das competências do Pensamento 

Crítico nos adultos  

 

Objectivos específicos: 

 

 
 Averiguar a relevância das competências do Pensamento Crítico quando enquadradas no 

paradigma da Aprendizagem ao Longo da Vida; 

 Avaliar o estado da arte em termos de inclusão das competências do Pensamento Crítico 

nos curricula dos vários de ensino e formação; 

 Identificar as características específicas do modelo pedagógico da formação em e-learning 

que contribuem para o desenvolvimento das competências do Pensamento Crítico nos 

adultos; 

 Avaliar a percepção dos alunos da unidade curricular "Formação a distância e e-learning", 

acerca do impacto que a modalidade de ensino em e-learning , poderá ter na promoção das 

competências do pensamento crítico; 

 Avaliar a percepção do docente da unidade curricular "Formação a distância e e-learning", 

acerca do impacto que a modalidade de ensino em e-learning , poderá ter na promoção das 

competências do pensamento crítico dos alunos; 

 Avaliar a percepção dos alunos acerca do impacto que o desenvolvimento das competências 

do pensamento crítico terá a sua vida pessoal e profissional.  

 

Questões de investigação 

 Quais as características específicas do e-learning são facilitadoras do desenvolvimento do 

pensamento crítico nos adultos? 

 Quais as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores/tutores em e-learning em termos 

de promoção das competências do pensamento crítico?  

 Como se operacionalizam as estratégias de ensino-aprendizagem promotoras do pensamento 

crítico em contexto de e-Learning? 
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 Qual a percepção dos alunos e professores da unidade curricular de "Formação a distância e 

e-learning", acerca do impacto que o e-learning  poderá ter tido na promoção das 

competências do pensamento crítico 

 Qual a percepção dos alunos acerca do impacto das práticas pedagógicas promotoras do 

pensamento crítico na sua vida pessoal e profissional? 

 

 

3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 
A dissertação começa por apresentar, para além do ponto da introdução, um ponto em que se 

define o referencial de objectivos e as questões de investigação e um outro que se identifica a 

estrutura da dissertação.  

 

Esta para além dos pontos anteriores encontra-se dividida em três partes: 

 A primeira (Parte I) integra o enquadramento teórico e possui três capítulos, 

apresentando-se no Capítulo 1 a explicitação da relevância das competências do 

Pensamento e da sua aprendizagem, integrando-se no movimento de reforma dos 

sistemas de educação e formação, no novo paradigma da Aprendizagem ao Longo da 

Vida. No capítulo 2 procurou-se apresentar os principais conceitos e princípios 

relacionados com as competências do Pensamento Crítico, os modelos e abordagens 

disponíveis e o modelo conceptual de suporte à investigação. A Parte I termina com o 

capítulo 3 subordinado ao e-learning, seu enquadramento na modalidade de formação a 

distância, pressupostos conceptuais e ainda estrutura e modo de organização de um 

curso em e-Learning.  

 

 A segunda parte, dividida em 2 capítulos, está totalmente dedicada ao estudo empírico, 

constituindo-se por um capítulo dedicado à explicitação das opções metodológicas 

seguidas e o capítulo 2 relativo à explicitação dos vários passos da análise do caso, 

desde a caracterizando os modelos de organização e de intervenção pedagógica por 

competências, terminando com um balanço conclusivo e um conjunto de 

recomendações e pistas para novas investigações.   
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CAPÍTULO I – PENSAR CRITICAMENTE: UMA COMPETÊNCIA 

FUNDAMENTAL PARA O MUNDO ACTUAL  

 

“Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World” 

 (Paul, 1990) 

 

1. A RELEVÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO PENSAMENTO CRÍTICO  

“Grave, profunda, extensa, desconhecida e cuja duração, intensidade e consequências são 

ainda uma incógnita”. Assim Eduardo Serra Brandão se pronunciou acerca da actual crise 

financeira mundial numa recente conferência em Lisboa (Brandão, 2010). Vivemos actualmente 

num mundo global afectado por uma crise, no dizer dos analistas, de contornos estruturais, que 

afecta todas as áreas e todos os sectores. O mesmo autor (Brandão, 2010), refere que 

 “apesar de se conhecerem as causas prováveis e também algumas soluções 

possíveis, mas ninguém está seguro sobre a sua razão e a sua eficácia. Os 

novos problemas poderão não ser resolvidos com soluções do passado” (p.1).  

A preocupação com a reforma dos sistema de educação e formação visando dotar os cidadãos 

das competências necessárias para fazer face aos desafios do mundo actual, tem sido uma 

constante nas últimas décadas. No dizer de Idalina Jorge (Jorge, 2006), autora de várias trabalho 

sobre a reflexão crítica e a problemática do seu ensino, muitos dos debates sobre as políticas 

educativas dos últimos trinta anos têm girado em torno dos objectivos da Escola para o século 

XXI, procurando responder a uma questão primordial: a Escola deve ensinar factos ou ensinar a 

pensar? (p.139). 

 

Neste sentido, os debates entre investigadores têm sido profícuos, havendo quem advogue que é 

preciso primeiro conhecer os factos e os conceitos, para depois poder interpretar, analisar, 

resolver problemas, tomar decisões, enquanto que, outra linha de pensamento, afirma que os 

programas de ensino devem preparar precocemente os alunos para aprender a raciocinar e 

desenvolver o pensamento de ordem superior, tais como a capacidade de avaliação, ou de 

argumentação, entre outras (idem). 

 

Inúmeros documentos orientadores das políticas educativas têm sido produzidos quer acerca das 

competências consideradas essenciais aos cidadãos do século XXI, quer acerca dos objectivos e 
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resultados a atingir com as reformas dos sistemas educativos e formativos. Como afirma Idalina 

Jorge (2006) no seu trabalho sobre esta problemática,  

 

“as mudanças económicas e sociais têm imposto à Educação a preocupação e a 

missão de formar cidadãos que pensem bem mais do que avaliar os estudantes 

em função dos resultados que estes obtêm em testes de competências básicas, 

pede-se agora à Escola que os prepare para tarefas complexas e avalie a sua 

capacidade de pensar criticamente, resolver problemas e trabalhar em equipa” 

(p.139).  

 
Alinhada com esta preocupação, em 2006, o Parlamento Europeu e o Conselho (2006, p.10) 

publicaram uma recomendação conjunta sobre as competências essenciais para a aprendizagem 

ao longo da vida, designado por quadro europeu de competências essenciais para a 

aprendizagem ao longo da vida, onde se identificam e definem as oito competências essenciais 

necessárias à realização pessoal, à cidadania activa, à coesão social e à empregabilidade na 

sociedade do conhecimento: 1) comunicação na língua materna; 2) comunicação em línguas 

estrangeiras; 3) competência e matemática e competências básicas em ciências e tecnologia; 4) 

competência digital; 5) aprender a aprender; 6) competências sociais e cívicas; 7) espírito de 

iniciativa e espírito empresarial; 8) sensibilidade e expressão culturais (PE/CE, 2006, p.10). 

 

Considera-se ainda nesta recomendação que  

 

“o ensino básico e a formação devem oferecer a todos os jovens, incluindo os 

desfavorecidos, os meios para desenvolverem as suas competências essenciais a 

um nível que os prepare para a vida adulta e que constitua uma base para a 

aprendizagem futura e para a vida profissional, e a educação de adultos e a 

formação devem propiciar a todos os adultos oportunidades reais de 

desenvolvimento e actualização das suas competências essenciais ao longo da 

vida.” (PE/CE, 2006, p.10)
1
.  

 

No próprio Quadro de Referência, refere-se que “as competências essenciais são todas 

consideradas igualmente importantes, porque cada uma delas pode contribuir para uma vida 

bem sucedida na sociedade do conhecimento. Muitas destas competências sobrepõem-se e estão 

                                                 
1
 Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006 sobre as competências essenciais para a 

aprendizagem ao longo da vida (Jornal oficial da União Europeia, L 394/10 de 30/12/2006)  
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interligadas: aspectos que são essenciais num determinado domínio favorecem a competência 

noutro domínio. Possuir as competências básicas fundamentais da língua, da literacia, da 

numeracia e das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) é uma condição essencial 

para aprender, e aprender a aprender está na base de todas as actividades de aprendizagem. São 

vários os temas que fazem parte do Quadro de Referência: pensamento crítico, criatividade, 

espírito de iniciativa, resolução de problemas, avaliação de riscos, tomada de decisões e gestão 

construtiva das emoções são elementos importantes nas oito competências essenciais (idem).  

 

 

2. O PENSAMENTO CRÍTICO E A APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

 

Subjacente a esta problemática, associa-se o novo paradigma da Aprendizagem ao Longo da 

Vida (ALV).  

Este conceito, deixou de ser apenas uma componente da educação e da formação de adultos, 

passando a tornar-se o princípio orientador da oferta e da participação num contínuo de 

aprendizagem, independentemente do contexto. De facto, e embora o conceito de aprendizagem 

ao longo da vida tenha sido largamente divulgado nos anos 70 por três grandes organizações 

nestas matérias de políticas educativas, como o Conselho da Europa, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização para o Crescimento 

e Desenvolvimento Económico (OCDE), este afirma-se como um novo paradigma na mudança 

de século, e em associação estreita com as alterações produzidas pela Sociedade de Informação.  

 

O reconhecimento da importância da Aprendizagem ao Longo da Vida ao mais alto nível foi 

afirmado no Conselho Europeu de Lisboa de 2000, constituindo-se assim como marco decisivo 

no que se refere aos sistema de educação e formação dos estados membros da União Europeia 

ao definir novas linhas de orientação para as políticas educativas e formativas, tendo como pilar 

a ideia de aprendizagem ao longo da vida (Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da 

Vida/CE, 2000).   

 
Eeste memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida contém uma definição do conceito, 

estabelecido no contexto da Estratégia Europeia para o Emprego, ponto de partida para o debate 

durante o processo de consulta (Neves, 2005)2. Esta definição postula que a aprendizagem ao 

longo da vida é  

 

“toda a actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o 

objectivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro 
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de uma perspectiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego”. 

(idem).  

Nas conclusões da Cimeira de Lisboa de 2000, afirma-se que Europa entrou indiscutivelmente 

na Era do Conhecimento, com todas as implicações inerentes para a vida cultural, económica e 

social, implicando assim alterações em conformidade nos modelos de aprendizagem, da vida e 

do trabalho (idem, p.12).  

Ainda no quadro do Memorando sobre a ALV (CE, 2000), refere-se que os conhecimentos, as 

competências e as percepções que apreendemos quando crianças e jovens na família, na escola, 

na formação e na universidade são limitados no tempo. Enraizar a aprendizagem na vida adulta 

constitui um passo muito importante na concretização de uma estratégia de aprendizagem ao 

longo da vida, mas é apenas uma parte do todo. A aprendizagem ao longo da vida considera 

todo o processo de aquisição de conhecimentos como um contínuo ininterrupto "do berço à 

sepultura". (CE, 2000). 

De acordo com a perspectiva de Reginaldo Sitoe (2006), autor que se propõe aprofundar o 

conceito de ALV e os impactos, refere que mudança de paradigma imposta pelo conceito de 

ALV, está também patente nas orientações para o desenvolvimento de novos métodos de ensino 

e aprendizagem, capazes de dar resposta a uma grande diversidade de interesses, necessidades e 

exigências, não apenas de indivíduos, mas de grupos de interesse específicos em sociedades 

europeias multiculturais (Sitoe, 2006, p. 11).  

Este processo de mudança de paradigma, implica uma transição fundamental para sistemas de 

aprendizagem orientados para o utilizador, com fronteiras fluidas entre sectores e níveis, 

permitindo que os indivíduos que se tornem aprendentes activos, significando melhorar as 

práticas pedagógicas existentes, ao mesmo tempo que se desenvolvem novas e variadas 

abordagens para se tirar partido das oportunidades oferecidas pelas TIC e pela vasta gama de 

contextos de aprendizagem. (CE, 2000) 

3. AS REFORMAS DOS SISTEMAS EDUCATIVOS E FORMATIVOS E O 

MOVIMENTO DO PENSAMENTO CRÍTICO  

 
Vimos atrás que, desde há algumas décadas, a preocupação em dotar os cidadãos de 

competências que lhes permitam actuar no mundo actual, parece ser uma preocupação constante 

dos estados, como se pode perceber pelas orientações e recomendações constantes nos 

documentos estratégicos das políticas educativas. De entre as competências consideradas 
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essenciais para fazer face aos novos desafios de um mundo globalizado, marcado pela produção 

e consumo crescente de informação, as competências do pensamento crítico assumem-se assim 

como a competência central, entendida por alguns especialistas como por  “The heart of key-

competences” (Memorando da Comissão Europeia, 2006, p. 3). 

 

Enquadrado nas reformas dos sistemas de educação e formação das últimas décadas, vários 

países responderam à necessidade ao integrar o pensamento crítico nos currículos dos seus 

sistemas de ensino e formação, pese embora, de acordo com Idalina Jorge (2006), o conceito 

nem sempre seja utilizado de forma clara e sistemática nos programas educativos (p. 139).  

 

3.1- O Pensamento Crítico na Reforma do Sistema de Educação e Formação 

português 

 
3.1.1- A situação no ensino básico e secundário 

 
Neste ponto, faremos uma breve apresentação da Reforma do Sistema de Educação e Formação 

português e da sua relação com a problemática da promoção do Pensamento Crítico.  

 

O processo de reforma do Sistema de Educação e Formação português iniciou-se em 2007 com 

a denominada “Agenda de Reforma para a Formação Profissional” (ANQ/QNQ, 2011, p.20).  

 

“Num contexto em que, apesar de terem sido feitos esforços continuados de 

investimento em qualificação ao longo das duas últimas décadas ainda são 

notórios os baixos níveis de qualificação da população activa em geral e 

persistem ainda elevados níveis de abandono e de saída escolar precoce de 

jovens, o processo de reforma surge como forma de encontrar soluções 

inovadoras em termos de objectivos, modos de organização e meios utilizados 

para elevar o nível de qualificação dos jovens e adultos” (idem).  

 

O processo de reforma consubstanciou-se na criação do Sistema Nacional de Qualificações em 

2007 (Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro) e num conjunto de novos instrumentos 

para a sua operacionalização, dos quais se destacam pela sua relação com a temática em estudo, 

o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). (ANQ/QNQ, 2011, p. 22) 

 

Este instrumento, inserido no processo de estabelecimento de um “espaço comum europeu de 

qualificações”, através da criação do Quadro Europeu de Qualificações, vem corporizar muitos 
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dos objectivos e da filosofia subjacente à Aprendizagem ao Longo da Vida, na medida em que 

(1) estabelece um quadro para a classificação das aprendizagens, independentemente da forma 

de aquisição (formal, não formal ou informal); (2) reforça a integração entre educação e 

formação e a permeabilidade entre vias; (3) encontra-se estruturado em termos de resultados de 

aprendizagem; e (4) torna mais fácil e clara a comunicação sobre a organização do sistema de 

educação e formação. (idem) 

 

À semelhança do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), o QNQ adoptou os mesmos 8 níveis 

de qualificação, e assumiu os mesmos descritores para caracterização dos resultados de 

aprendizagem contemplados no QEQ, ou seja, os resultados de aprendizagem esperados para 

cada nível de qualificação são expressos em termos de Conhecimento, Aptidões e Atitudes. 

(ANQ/QNQ, 2011) 

 

Os conceitos adoptados, de acordo com a Portaria nº782/2009, de 23 de Julho, são os seguintes: 

 

a) Conhecimento – “o acervo de factos, princípios, teorias e práticas relacionados com 

um domínio de estudos ou de actividade profissional”; 

b) Aptidão – “a capacidade de aplicar o conhecimento e utilizar os recursos adquiridos 

para concluir tarefas e solucionar problemas. Pode ser cognitiva (utilização de 

pensamento lógico, intuitivo e criativo) e prática (implicando destreza manual e o 

recurso a métodos, materiais, ferramentas e instrumentos)”; 

c) Atitude – “a capacidade para desenvolver tarefas e resolver problemas de maior ou 

menor grau de complexidade e com diferentes graus de autonomia e responsabilidade”. 

(Portaria nº. 782/2009 de 23 de Julho) 

 

Podemos assim encontrar uma ligação entre as competências do Pensamento Crítico (PC) e as 

aptidões cognitivas contempladas no descritor “Aptidões”, na medida em que, para atingir os 

resultado da sua aplicação, como sejam, “aplicação de informação para resolução de 

problemas”, “conceber soluções criativas para problemas abstractos”, será necessário recorrer a 

pensamentos de ordem superior, como analisar, avaliar ou fazer inferências. A título de 

exemplo, no quadro nº.1 apresentam-se os resultados esperados (learning outcomes) para os 

níveis de qualificação 1, 3 e 6 de do QNQ, onde é possível identificar a referências às aptidões 

cognitivas.  
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Quadro  1- Níveis de qualificação do QNQ - descritor Aptidões 

Nível de 

qualificação 
Conhecimento Aptidões Atitudes 

Nível 1 
(2º. Ciclo do 

ensino básico) 

Conhecimentos gerais 

básicos. 

Aptidões básicas 

necessárias à realização de 

tarefas simples. 

Trabalhar ou estudar sob 

supervisão directa num 

contexto estruturado. 

Nível 2 
(3º. Ciclo do 

ensino básico) 
(…) (…) (…) 

Nível 3 
(Ensino 

Secundário) 

Conhecimentos de factos, 

princípios, processos e 

conceitos gerais numa área 

de estudo ou de trabalho. 

Uma gama de aptidões 

cognitivas e práticas 

necessárias para a 

realização de tarefas e a 

resolução de problemas 

através da selecção e 

aplicação de métodos, 

instrumentos, materiais e 

informações de básicas. 

Assumir responsabilidades 

para executar tarefas numa 

área de estudo ou de 

trabalho. Adaptar o seu 

comportamento às 

circunstâncias para fins da 

resolução de problemas. 

Nível 4 (…) (…) (…) 

Nível 5 (…) (…) (…) 

Nível 6 
(Licenciatura) 

Conhecimento aprofundado 

de uma determinada área 

de estudo ou de trabalho 

que implica uma 

compreensão crítica de 

teorias e princípios.  

Aptidões avançadas que 

revelam a mestria e a 

inovação necessárias à 

resolução de problemas 

complexos e imprevisíveis 

numa área especializada de 

estudo ou de trabalho.  

Gerir actividades ou 

projectos técnicos ou 

profissionais complexos, 

assumindo a 

responsabilidade da tomada 

de decisões em contextos 

de estudo ou de trabalho 

imprevisíveis. Assumir 

responsabilidades em 

matéria de gestão do 

desenvolvimento 

profissional individual e 

colectivo.  

Nível 7 (…) (…) (…) 

Nível 8 (…) (…) (…) 

Fonte: ANQ/QNQ, 2011 

 

Contudo, já anteriormente, em 1986, Portugal já tinha dado os primeiros passos na linha da 

reforma do sistema educativo, através da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo 

(ME,1986). Nesta Lei, apela-se ao desenvolvimento do pensamento crítico em vários 

momentos, nomeadamente, no seu artigo 7º, ao definir objectivos para o ensino básico: 

“assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta o 

desenvolvimento (…) da capacidade de raciocínio, do espírito crítico, (…)”. (1986, p.3069).  

 

De igual modo, o actual currículo nacional para o Ensino Básico (Ministério da Educação — 

Departamento de Educação Básica [ME-DEB], 2001), expressa a preocupação com o 

desenvolvimento de competências do pensamento crítico, como se pode verificar na expressão 
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dos resultados esperados (decorrente da expressão original, “Learning Outcomes”) para o final 

de educação básica:  

 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade 

e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

 Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar; 

 Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio; 

 Usar linguagens estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do 

quotidiano e para apropriação de informação; 

 Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas aos 

objectivos visados;  

 Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável; 

 Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de 

decisão; 

 Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

 Relacionar-se harmoniosamente com o corpo, com o espaço, numa perspectiva 

pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. (ME-DEB, 2001, 

p. 15). 

 

A título de exemplo, no currículo para as Ciências Físicas e Naturais, remete-se para a 

importância de promover o pensamento críticos (PC) dos alunos, quando se sugere o recurso a: 

 

“(…) situações de aprendizagem centradas na resolução de problemas, com 

interpretação de dados, formulação de problemas e de hipóteses, planeamento 

de investigações, previsão e análise de resultados, estabelecimento de 

comparações, realização de inferências, generalização e dedução. Tais 

situações devem promover o pensamento de forma criativa e crítica, 

relacionando evidências e explicações, confrontando diferentes perspectivas de 

interpretação científica, construindo e ou analisando situações alternativas que 

exijam a proposta e a utilização de estratégias cognitivas diversificadas”. (ME-

DEB, 2001, p. 133). 
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Destinado à educação e formação de adultos, em 2000 e em 2006, respectivamente, foram 

publicados o referencial de competências-chave para o ensino básico e o referencial de 

competências-chave para o ensino secundário. Estes referenciais podem ser inseridos no novo 

paradigma da Aprendizagem ao Longo da Vida, na medida em que possibilitam a valorização e 

o reconhecimento de aprendizagens realizadas em contextos informais e não formais de 

aprendizagem e contribuem para promover os níveis de participação dos adultos e para elevar os 

seus nível de qualificação. (QNQ/ANQ, 2011).  

 

À semelhança do que foi definido em termos de perfil de saída para o ensino básico de jovens, 

também no âmbito da educação e formação de adultos, o perfil de Competências do Adulto para 

o nível secundário, contempla vários resultados esperados com referências implícitas e 

explícitas ao Pensamento Crítico, como se podem perceber nos excertos que se transcrevem 

(ME/DGFV, 2006): 

 

 Ter consciência de si e do mundo, assumindo distanciamento e capacidade de 

questionar preconceitos e estereótipos sociais em diferentes escalas; 

 Compreender-se num quadro de formação/aprendizagem permanente e de contínua 

superação das competências pessoais e profissionais adquiridas, reconhecendo a 

complexidade e a mudança como características de vida; 

 Ter capacidade de programação de objectivos pessoais e profissionais, mobilizando 

recursos e saberes, em contextos de incerteza, numa atitude permanente de aprendente; 

 Agir de forma sistemática, com base em raciocínios que incluam conhecimentos 

científicos e tecnológicos validados, nos diferentes campos de actuação (privado, 

profissional, institucional e macro-estrutural). 

 Procurar informação de natureza diversa, interpretando-a e aplicando-a na resolução de 

problemas ou na optimização de soluções da vida quotidiana nos diferentes contextos de 

actuação. 

 Planificar as suas próprias acções, no tempo e no espaço, prevendo e analisando nexos 

causais entre processos e/ou fenómenos, bem como recorrendo a métodos experimentais 

logicamente orientados. (ME/DGFV, 2006, p.24) 

 

Estes referenciais de competências-chave, seja para o ensino básico ou secundário, encontram-

se organizados em áreas de competência, havendo um núcleo específico dedicado à 

Reflexividade e pensamento crítico integrado na área de competências “Cidadania e 

Profissionalidade”.  
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Na figura nº. 2 apresenta-se a representação da estrutura da área de competência “Cidadania e 

Profissionalidade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1- Estrutura da área de competência Cidadania e Profissionalidade 

 

No dizer de (Mezirow,1990, cit por Gomes, 2006) a aprendizagem reflexiva da e na cidadania 

democrática resulta de um processo de (re)atribuição de sentido à experiência e ao 

conhecimento prévio.  

A reflexão visa uma compreensão, por parte do sujeito, das diferentes noções que procedem das 

suas intenções e práticas, uma reinterpretação da experiência, à luz de novas perspectivas que 

constantemente se formam para os aprendentes (Mezirow,1990, cit por Gomes, 2006, p. 34).  

 

“Todos os que partilham vivências democráticas através da aprendizagem 

reflexiva da cidadania democrática e da sua prática comunitária apelam ao 

pensamento crítico e à reflexão sobre a acção, recriando as suas experiências. 

Qualquer destas posturas tem necessariamente como pano de fundo atitudes de 

abertura, de desconstrução de premissas de vária ordem, mesmo as mais 

enraizadas e comummente aceites pelas representações sociais estereotipadas.” 

(DGFV, 2006) 
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3.2.1- As respostas do ensino profissional e superior  

 
 
Da pesquisa realizada com o intuito de dar resposta à questão de investigação “qual o estado da 

arte relativamente ao ensino das competências do Pensamento Crítico no actual sistema de 

ensino e educação português”, e pese embora as referências explícitas acerca das competências 

do Pensamento Críticos no curricula e nos documentos orientadores, parece haver um quase 

vazio em termos de oferta formativa específica para o ensino do PC. De facto, salvo raras 

excepções a que iremos aludir, não existem unidades curriculares específicas para o 

desenvolvimento destas competências, nem nos referenciais de formação dos cursos de 

formação profissional de nível não superior, nem nos planos de curso das qualificações 

superiores.  

 

A pesquisa realizada, no caso da formação profissional, de nível não superior, foi totalmente 

suportada na base de dados associada ao Catalogo Nacional de Qualificações
2
, onde constam 

todas as Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) disponíveis no mercado formativo e 

integradas em Qualificações Profissionais de nível não superior existentes em Portugal.  

 

Num total de 8549 Unidades de Formação de Curta Duração associadas a 261 qualificações 

profissionais
3
 (ANQ, 2011), foi possível identificar cinco que na sua designação apresentam 

uma relação directa ou indirecta com as competências do Pensamento Crítico.  

 

1. UFCD - CP_3- Reflexão e crítica 

2. UFCD - LC_B3_B- Interpretar textos de carácter informativo-reflexivo, argumentativo 

e literário 

3. UFCD - LC_B3_C- Produzir textos informativos, reflexivos e persuasivos 

4. UFCD - MV_B1_D- Raciocinar matematicamente de forma indutiva e de forma 

dedutiva 

5. UFCD- MV_B3_A- Interpretar, organizar, analisar e comunicar informação utilizando 

processos e procedimentos matemáticos 

 

Todas estas UFCD fazem parte dos referenciais de competências-chave para o ensino básico e 

secundário, para a formação e educação de adultos, utilizados nos processos de reconhecimento, 

validação e certificação de competências (RVCC).  

                                                 
2
 Disponível em http://www.catalogo.anq.gov.pt/UFCD 

3
 Número de qualificações constante no sítio da Agência Nacional para a Qualificação aquando da 

consulta da informação (06/09/2011).  
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Não sendo a questão central desta investigação (“a avaliação do estado da arte no que diz 

respeito à inclusão das competências do PC nos curricula”), optou-se por apresentar apenas 

dois exemplos de cursos de ensino superior destinados a formar profissionais em duas áreas 

distintas: a engenharia e a enfermagem. Para a escolha destes exemplos, foram seguidos os 

seguintes critérios: 

 

 Serem profissões muito influenciadas pelas mudanças técnicas e tecnológicas; 

 Os profissionais tomarem decisões com forte impacto na vida humana ou na qualidade 

de vida das pessoas.   

 

O caso da formação de Engenheiros  

 

No que se refere aos Licenciados em Engenharia, e de acordo com o estudo desenvolvido por 

Helena Lopes, promovido pelo Instituto Superior Técnico (GEP/IST, 2002), foi definido um 

perfil de competências comuns e vários perfis de competências para as várias áreas de 

especialidade de Engenharia, reconhecidos como válidos pela Ordem dos Engenheiros (OE). No 

perfil de competências do Engenheiro em geral, constam, entre outras, as seguintes 

competências:  

 

 Capacidade de resolver problemas complexos; 

 Capacidade para analisar, sintetizar e interpretar dados; 

 Capacidade de inovar tendo em conta um desenvolvimento sustentável. 

 

No caso dos Engenheiros Mecânicos, encontram definidos resultados de aprendizagem que 

contemplam:  
 

 Capacidade de pensar logicamente, ponderar as evidências, avaliar criticamente as 

ideias e os factos; 

 Capacidade de decidir, mesmo em ambientes emocionais; 

 Capacidade de analisar e sintetizar; 

 Capacidade de planear.  

 

 

Numa segunda fase, procurámos averiguar se os estabelecimentos de ensino superior que 

ministram licenciaturas em Engenharia estão sintonizados com estes perfis de saída e possuem 

planos de estudo que contemplem unidades curriculares especificamente orientadas ou cujos 

conteúdos considerem o desenvolvimento destas competências. Não havendo uma base de 
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dados contendo todas as unidades curriculares ministradas nestes cursos, socorremo-nos do 

estudo realizado sobre o Ensino de Pensamento Crítico para estudantes de engenharia realizado 

por Luís Moniz Pereira & Ludwig Krippahl (2010). De acordo com estes investigadores, “o 

ensino da aptidão de pensamento crítico é raro, se não mesmo ausente dos cursos de Ciência ou 

de Engenharia em Portugal” (Pereira & Krippahl, 2010, p.1).  

Será assim uma excepção a disciplina “Pensamento Crítico” integrada no plano de estudo da 

licenciatura em Engenharia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa, a funcionar pela primeira vez no primeiro semestre de 06/07, conforme consta no 

relatório da Unidade Curricular Relatório da edição 06/07 da Unidade Curricular “Pensamento 

Crítico”, daquela faculdade (DI/FCT, 2007).  

No mesmo relatório refere-se que a abordagem utilizada nesta disciplina terá sido o da 

“instrução directa”.  

Para Swartz (2003) são três as abordagens possíveis de como ensinar os estudantes a pensar: 

ensinar sobre o pensamento (teaching of thinking); ensinar a pensar (teaching for thinking) e 

infusão (infusion). 

 

Ensinar sobre o pensamento por “instrução directa” significa que os alunos aprendem a usar 

estratégias explícitas de pensamento num período de tempo determinado, geralmente orientado 

por um professor.  

 

No capítulo 2 abordaremos de forma mais desenvolvida as abordagens possíveis para o ensino 

do Pensamento Crítico.  

 

Ainda de acordo com o documento de avaliação da disciplina, o nível de adesão foi considerado 

“inesperadamente elevado” e os resultados conseguidos como “ excelentes”. Em jeito de 

balanço, o documento alerta para a relevância do PC na profissão de engenheiro:  

 

“Ironicamente, a aprendizagem da engenharia e da ciência podem desencorajar 

o pensamento crítico. Quando só se apresentam ao aluno as teorias 

estabelecidas, melhores práticas e a “sabedoria recebida”, o que não requer 

daquele uma atitude crítica. (…) Para além da capacidade de ajuizar afirmações 

e dados, é importante ao futuro engenheiro desenvolver a aptidão para criticar 

as suas próprias afirmações e raciocínios, bem como o saber exprimi-los e 
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argumentar em seu favor. De novo paradoxalmente, tal não é estimulado nos 

cursos científicos e tecnológicos, onde o aluno é classificado pela aplicação de 

conhecimento a problemas “standard” e não tanto pelo modo e eficácia de 

comunicação de soluções procedentes da análise crítica de problemas 

profissionais com contornos vagos.” (FCT/UNL, 2007, p. 2).  

 

Não foi possível averiguar se os professores de outras unidades curriculares mantinham práticas 

de promoção das competências do pensamento crítico, com recurso à abordagem “por infusão”.  

 

O caso da formação de Enfermeiros 

 

No caso dos Enfermeiros, a Ordem dos Enfermeiros (OE), entidade com competência de 

regulação da actividade profissional, fez publicar referenciais contendo as competências 

profissionais exigíveis aos licenciados em Enfermagem. Existem referenciais destinados ao 

Enfermeiro de Cuidados Gerais e às várias especialidades de Enfermagem.  

 

No caso do Enfermeiros de Cuidados Gerais, foram definidas um conjunto de competências 

agrupadas por área, directamente relacionados com os domínios de intervenção dos 

profissionais (OE, 2003). Nesta listagem de competências, associada à área Prestação e Gestão 

de Cuidados, relacionado com os Princípios-chave da Prestação e Gestão de Cuidados, constam 

as seguintes competências:  

 

(…) -“Competência 23 – Aplica o pensamento crítico e as técnicas de resolução de 

problemas; 

- Competência 24 – Ajuíza e toma decisões fundamentadas, qualquer que seja o 

contexto da prestação de cuidados.  

- Competência 30 – Interpreta, de forma adequada, os dados objectivos e 

subjectivos, bem como os seus significados, tendo em vista uma prestação de 

cuidados segura. (….)” (OE, 2003, p.19). 

 

Quanto à existência de resposta formativa adequada nos estabelecimentos de ensino superior, 

analisámos os planos de estudos das licenciaturas em enfermagem em três das mais 

representativas Escolas Superiores de Enfermagem no nosso país,  a saber, Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) e  Instituto de 

Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa.  
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Da análise dos planos de estudo, apenas na Licenciatura ministrada no Instituto de Ciências da 

Saúde existe a referência explícita ao Pensamento Crítico:  

 

“Pretende-se que, ao concluir o primeiro ciclo de formação, o licenciado em 

enfermagem tenha desenvolvido:   

 pensamento crítico e capacidade de aperfeiçoamento profissional ao longo 

da vida;  

 competências para a tomada de decisão na prestação e gestão de cuidados 

de enfermagem;  

 hábitos de investigação e reflexão que sustente uma prática profissional 

responsável no quadro dos valores éticos subjacentes ao projecto de 

formação e dos princípios legais em vigor. (…) (ICS/UCP, 2011).  

Neste plano de estudo, existe a menção que as competências do pensamento crítico serão 

desenvolvidas através da abordagem “infusing”, integradas nos objectivos de várias unidades 

curriculares.  

 

Nos restantes planos de estudos analisados, não existe referência directa, ou indirecta, ao 

desenvolvimento do PC ao longo da licenciatura.  

 

Neste capítulo procurámos demonstrar a relevância das competências do Pensamento Crítico no 

contexto da sociedade de informação em que vivemos e ainda no quadro do novo paradigma da 

Aprendizagem ao Longo da Vida, indagando acerca da questão do ensino do Pensamento 

Crítico no movimento de reformas dos sistemas de ensino e formação. Foi também nossa 

intenção dar resposta à questão sobre o estado da arte do pensamento crítico nos referenciais de 

formação dos profissionais.  

 

Se parece consensual para os investigadores do Pensamento Crítico e para os especialistas dos 

currículos que esta é uma competência central a incluir de forma precoce nos programas de 

ensino para jovens, e também transversalmente nos referenciais destinados à educação e 

formação dos adultos, nem sempre esta aspiração parece ter estar reflectiva na organização 

curricular da oferta formativa existente.  
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CAPÍTULO II – PENSAMENTO CRÍTICO: CONCEITOS, 

MODELOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 
Critical thinking...the awakening of the intellect to the study of itself. 

(Paul, 2009) 

1. CONTRIBUTOS PARA A DEFINIÇÃO DE PENSAMENTO CRÍTICO 

1.1- Conceptualizações das competências do pensar 

 
De acordo com os autores consultados (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000; Paul & Elder, 2004), 

nos últimos anos têm de assistindo a um número crescente de investigações e publicações 

relacionadas com as competências do pensar, especialmente em contexto de ensino formal. 

Devido precisamente a esse facto, que levou à produção de diversas teorizações sobre o 

pensamento, existe alguma divergência relativamente à conceptualização das competências do 

pensar e até da sua caracterização (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000). Para Lipman (1995), o 

pensamento é natural do ser humano, e pode ser desenvolvido e melhorado através de 

aprendizagem específica. Este autor esclarece que o pensamento complexo ou de ordem 

superior é capaz de produzir novas relações, tendo como partida o que conhecido, pois “inclui o 

pensamento recursivo, o pensamento metacognitivo, e todas aquelas formas que promovem a 

reflexão sobre a sua própria metodologia de pensamento” (Lipman, 1995, cit por Marques, 

2006).  

 

De acordo com Robert Marzano et al 

(1988), é possível categorizar as 

competências do pensar, em três grandes 

grupos (Marzano et al, 1988), tal como se 

apresenta na figura ao lado.    

  
Competências 

do pensar  

Pensamento 
crítico 

Pensamento 
criativo 

Metacognição  

Figura 2- Categorias das competências do pensar – 

Marzano et al (1988) 
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De acordo com estes autores (Robert Marzano et al, 1988) que se basearam nas teorias e 

modelos de cognição e inteligência de Perkins (1981), Sternberg (1980), Gardner (1983), 

Anderson (1983) e Johnson-Laird (1983), estas competências do pensar apesar de se estarem 

relacionadas entre si, não apresentam entre si qualquer nível de hierarquia, nem tão pouco 

constituem uma taxonomia. (Robert Marzano et al , 1988).  

 

A primeira categoria, a metacogniçao, no dizer de Marzano et al (1988) refere-se à consciência 

e controlo que temos acerca do nosso próprio pensamento. (Marzano et al, 2008). De igual 

modo, outros autores como Salema (2004), afirmam significar a tomada de consciência, o 

conhecimento e o controlo que o aluno tem sobre os seus próprios processos cognitivos, 

durante a realização das tarefas escolares. (Salema, 2004, p.53).  

 

Referindo-se ao Pensamento Crítico e Criativo, Marzano et al (1988) afirmam serem estas as 

competências do pensar que mais têm suscitado a investigação e a publicação de obras nos 

últimos anos. De acordo com Tenreiro-Vieira & Vieira (2000), se essas publicações e 

investigações demonstram o interesse e a preocupação em torno do ensino do pensamento 

crítico, podendo mesmo afirmar-se a existência de um movimento do pensamento crítico em 

educação. (Tenreiro-Vieira, 2000), por outro lado, resultam nalguma dispersão conceptual, 

levando-os a afirmar que existe um sem-número de definições que tentam circunscrever a 

natureza particular deste processo complexo do pensamento crítico. (Tenreiro-Vieira & Vieira, 

2000). 

 

1.2- Conceitos de Pensamento Crítico 

 

Vimos no capítulo anterior que as características do mundo em que vivemos têm imposto aos 

sistemas educativos e formativos a missão de formar cidadãos que pensem bem e que sejam 

capazes de lidar com os desafios que lhes colocam no contexto da sua vida pessoal e 

profissional.  

 

Especialistas nas questões do Pensamento Crítico, como Richard Paul, já há vários anos alertam 

para o facto do Pensamento Crítico ser a base fundamental da educação, na medida em que é a 

base fundamental para a adaptação às exigências pessoais, sociais e profissionais da vida diária 

do século XXI e no futuro (Paul, 1995,p.11).  

 

Mais recentemente, e enquadrado no movimento de reformas do sistema educativo e formativo 

para o século XXI, a Comissão Europeia emitiu uma recomendação onde reconhece a 
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reflexividade (suportando-se esta na metacognicão e na adopção de uma postura crítica) como 

“o coração das competências-chave” para os cidadãos do século XXI, em contexto de 

aprendizagem ao longo da vida (CE, 2006, p. 3). De acordo com esta recomendação da 

Comissão, no centro do quadro de competências-chave está a capacidade dos indivíduos de 

pensarem por si mesmo, como uma expressão de maturidade moral e intelectual, e assumirem a 

responsabilidade por sua aprendizagem e por suas acções (CE, 2006).  

 

Mas do que falamos concretamente, quando falamos em Pensamento Crítico? Existem inúmeras 

definições de Pensamento Crítico, provavelmente tantas quanto os autores a escrever sobre o 

tema. Uns enfatizam as capacidades, outras as disposições, outros o contexto, outros ainda 

processos de pensamento, outras focam-se na avaliação de evidências e argumentos. Neste 

ponto procuraremos apresentar alguns dos principais contributos dados pelos especialistas nesta 

matéria, enquadrados na perspectiva da educação e formação de adultos.  

 

O Pensamento Crítico e as formas de o ensinar, têm sido objecto de reflexão por parte dos 

estudiosos há muitas centenas de anos. De certo modo, Sócrates, há cerca de 2500 anos, fez a 

primeira tentativa de criar um modelo de ensinar e aprender a pensar de forma crítica. O método 

de questionamento, hoje conhecido por “Questionamento Socrático” pode ser considerado uma 

das estratégias de ensino de pensamento crítico mais conhecida. Nesse método de 

questionamento, Sócrates operacionalizou a necessidade de pensar com clareza e consistência 

lógica (Serra, 2006.) 

 

Mas terá sido John Dewey, o filósofo americano da primeira metade do século XX, o precursor 

do movimento do pensamento crítico em educação (Fischer, 2008, p.2; Jorge, 2006, p. 139). Eis 

a sua definição do conceito de pensamento reflexivo:  

 

“Apreciação activa, persistente e cuidadosa de uma crença ou forma de 

conhecimento à luz dos argumentos que a sustentam e das conclusões para as 

quais tende.” (Dewey, 1909, p. 9) 

 

Outra definição de um outro autor, Edward Glaser, que foi o co-autor de um dos teste sobre 

competências do Pensamento Crítico mais utilizados em todo o mundo, o “Watson- Glaser 

Critical Thinking Appraisal4” (Fisher, 2008, p.4), considera que Pensamento Crítico é  

                                                 
4
 Este teste destina-se a avaliar o desempenho dos indivíduos relativamente a três capacidades consideradas centrais no 

pensamento crítico: a capacidade de o reconhecimento de assumpções, avaliar argumentos e desenhar conclusões. Este teste 
baseia-se na aplicação de questionários suportado em análise de situações. Os resultados do teste, além de apresentar uma 
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“uma disposição para considerar de uma forma cuidadosa os problemas e 

assuntos que ocorrem dentro de uma determinada experiência; o conhecimento 

de métodos de raciocínio e inquirição lógica, e capacidade para aplicar esses 

métodos. O pensamento crítico requer um esforço persistente para examinar 

todas as crenças, ou supostas formas de conhecimento, à luz da evidência que a 

suporta e das conclusões possíveis.” (Glaser, 1951, p.5) 

 

Para Halpern (1989, p.5), falamos de pensamento crítico quando nos referimos ao pensamento 

“(…)intencional, racional e dirigido para uma meta podendo essa meta ser a resolução de um 

problema ou uma tomada de decisão.” (Halpern, citado por Tenreiro-Vieira e C.; Vieira, R. M., 

2000:25). Jorge (2006), apresenta a definição de Halpern (1996): 

 

“O Pensamento Crítico consiste na utilização de competências e estratégias cognitivas, 

que aumentam a possibilidade de um resultado positivo. O termo descreve o 

pensamento que é direccionado, argumentado e com objectivos (…) em que se 

formulam inferências, se calculam as probabilidades e se decide (…) o pensamento 

crítico também envolve a avaliação do processo de pensamento – os raciocínios que 

levaram a uma conclusão e os factores envolvidos na tomada de decisão.” (Halpern, 

1996, cit por Jorge, 2006, p. 3).  

 

Bloom (1956, cit por Sanches, 2009, p.5), ao definir pensamento crítico, igualou-o à análise, 

síntese e avaliação, tendo considerado estas capacidades de pensamento crítico como os três 

níveis superiores na sua taxonomia de objectivos educacionais.  

 

Na perspectiva de Ennis, um dos autor mais influentes no âmbito do pensamento crítico 

aplicado à educação, o pensamento crítico é “um pensamento razoável e reflectido, preocupado 

em ajudar-nos a decidir em que acreditar ou o que fazer”. (Norris & Ennis, 1989, cit por 

Fisher, 2008).   

 

Ainda outra perspectiva, a de Richard Paul (Paul, Fischer & Nosich, 1993, p.4), um dos 

especialistas mais conceituados nesta matéria 

 

                                                                                                                                               
pontuação, incluem um perfil do indivíduo relativamente às suas competências do pensamento crítico e ainda um conjunto de 
orientações para a construção de plano de desenvolvimento de pessoal, em termos de pensamento crítico. Uma demonstração 
está disponível em: http://www.talentlens.com/en/downloads/misc/WG_2_rev3/WG_SHELL.html  



46 
 

 “o Pensamento Crítico é uma forma de pensamento – acerca de qualquer 

assunto ou problema – no qual o pensador melhora a qualidade dos seus 

raciocínios recorrendo a técnicas que lhe permitem captar as estruturas 

inerentes ao pensamento e impondo-lhes uma exigência intelectual elevada. 

(Paul, Fischer & Nosich, 1993, p.4)” 

 

Fisher (2008), ao analisar esta definição, constata que esta chama a atenção para um elemento 

que tanto como professores como investigadores parecem estar de acordo: é que o elemento 

central para o desenvolvimento do pensamento crítico é o pensar sobre o pensamento - também 

designada por metacognição, quando este é conscientemente orientado em função de um 

modelo de referência de bom pensamento. (p. 5).  

 

Como podemos verificar, não é possível encontrar uma definição perfeitamente estabilizada do 

conceito de Pensamento Crítico. Entendemos que, face aos objectivos deste estudo, a definição 

que parece mais adequada, e que será a adoptada como suporte conceptual deste trabalho, é a 

apresentada pelo National Council for Excellence in Critical Thinking, na 8ª. Conferência 

Internacional acerca do Pensamento Crítico e a Reforma Educativa, em 1987, da autoria 

conjunta de Michael Scriven e Richard Paul:   

 

“Processo de pensamento disciplinado de activa e industriosamente 

conceptualizar, aplicar, analisar, sintetizar e/ou avaliar a Informação 

recolhida ou gerada pela observação, a experiência, a reflexão, o raciocínio ou 

a comunicação, como um guia para convicções e acção” 5
 (Scriven & Paul, 

1987) 

 

Conforme Jorge (2006) salienta, esta definição de Scriven e Paul (1987) tem por referencial a 

taxonomia de Bloom, ao reconhecer no pensamento crítico os processos cognitivos superiores 

desta taxonomia. Nesta definição conjugam-se os processos cognitivos e as fontes de 

informação do conhecimento – a observação, a experiencia, o raciocínio ou a comunicação – e o 

objectivo – a formação de juízos e a acção. O elemento comunicação é expressamente referido 

como processo de formação do pensamento crítico. (Jorge, 2006, p.3). 

 

                                                 
5
 No original: “Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, 

synthesizing, and/or evaluating information gathered from, or generated by, observation, experience, reflection, reasoning, or 
communication, as a guide to belief and action” 
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2. PRESSUPOSTOS PARA SE TORNAR UM PENSADOR CRÍTICO 

 
Na tentativa de operacionalizar o ensino e a aprendizagem das competências do pensar, vários 

autores têm procurado identificado as capacidades de pensamento, e também as disposições, 

atitudes ou tendências para actuar de uma forma crítica. (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000). Num 

sentido mais amplo, o espírito crítico leva o pensador a ser uma pessoa com um certo tipo de 

carácter (Norris e Ennis, 1989, cit por Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000).  

 

Perkins, Jay e Tishman (2007), investigadores da Harvard Graduate School of Education, 

consideram que, pese embora a maioria dos autores entenda que o “bom pensamento” depende 

sobretudo de capacidades e técnicas específicas que podem ser desenvolvidas e treinadas, eles 

defendem a teoria de que o “bom pensamento” decorre sobretudo de um conjunto de 

disposições motivacionais a que  designam por “disposição.” (Perkins, Jay e Tishman, 2007, p. 

5).  

 

Estes especialistas, que definem “disposição” como uma tendência ou inclinação para o 

indivíduo assumir um determinado comportamento (Perkins, Jay e Tishman, 2007), entendem-

nas como um aspecto do campo das motivações, e consideram as disposições como sendo 

individual e colectivamente necessárias para desenvolver o Pensamento Crítico. Como 

exemplos de disposições fundamentais para o desenvolvimento do Pensamento Crítico, apontam 

a Curiosidade Intelectual, o Espírito Aberto e o gosto e para o Pensar sobre o Pensamento 

(Metacognição) (idem, p. 8).  

 
Vários teóricos discutiram o papel das disposições no processo de pensamento (Baron, 1985; 

Ennis, 1987; Lipman, Sharp & Oscanyon, 1977; Peck, 1981; Paul, 1990), e têm por isso 

entendimentos diversos acerca do peso a atribuir a disposições versus capacidades. 

 

No caso de Ennis, este considera que o pensamento crítico envolve tanto capacidades como 

disposições (no original definidas como "abilities" e "dispositions"). As capacidades referem-se 

aos aspectos mais cognitivos e as disposições aos aspectos mais afectivos. No sentido de 

identificar e enumerar essas capacidades e disposições de pensamento crítico, Ennis (1985, 

1987), à semelhança de outros investigadores, operacionalizou a sua concepção de pensamento 

crítico numa tabela ou taxonomia, intitulada “Metas para um currículo de Pensamento Crítico” 

que se apresenta no ponto seguinte relativos aos vários modelos de Pensamento Crítico.  

 



48 
 

Outro dos autores de referência do Pensamento Crítico, é Richard Paul, impulsionador da 

Foundation for Critical Thinking  e da Critical Thinking Community, autor de inúmeras obras, 

entre as quais  “A Guide for Educators to Critical Thinking Competency Standards” (2006), 

documento contendo um conjunto de competências do pensamento critico, estratégias de 

operacionalização e indicadores para a sua avaliação em contexto de sala de aula. De acordo 

com Paul & Elder (1996), à semelhança de Ennis (1989), para nos tornarmos pensadores 

críticos, necessitamos possuir e/ou cultivar um conjunto de características intelectuais de base. 

Na sua perspectiva, essas são características ou traços, são:  

 

 

 

Figura 3- Características individuais ou traços para tornar um Pensador Crítico (Paul, 2005) 

 

Eis uma explicitação de cada um dos traços ou características individuais mencionadas por 

Richard Paul (2005):  

 Integridade Intelectual: Esta característica relaciona-se com o reconhecimento da 

necessidade de ser fiel ao seu próprio pensamento, assumindo honestamente as 

discrepâncias e incoerências próprias do seu pensamento e das suas acções.  

 Humildade Intelectual, isto é, ter a consciência dos limites do seu conhecimento, 

reconhecer que o egocentrismo intelectual, na medida em que se limita a um 

determinado ponto de vista pode ser enganador e limitador. A humildade intelectual é 

Integridade 
intelectual 

Humildade 
intelectual 

Coragem 
intelectuarl 

Empatia 

intelectual  

Preserverança 
intelectual 

Confiança 
intelectual 

Abertura  
intelectual 



49 
 

também a capacidade de reconhecer que não se sabe mais do que realmente se sabe, 

sem que isso implique submissão ou humilhação. 

 Coragem intelectual: esta disposição está relacionada com a coragem para ser fiel ao 

seu próprio pensamento e à consciência que é preciso ter, quando em público, 

quereremos expressar ideias, crenças e pontos de vista associados a emoções ou 

sentimentos fortes. É preciso coragem para reconhecer e aceitar que certas ideias 

consideradas perigosas ou absurdas, podem no entanto ser racionalmente válidas. Esta 

disposição remete para a necessidade de não aceitar de forma passiva e acrítica aquilo 

que temos vindo a aprender e a acreditar e ter a coragem e a consciência de acerca das 

sanções sociais dessa atitude de não não-conformidade social.   

  Empatia Intelectual: Esta disposição remete para a necessidade de conscientemente se 

imaginar no lugar dos outros, a fim de realmente compreendê-los, o que pressupõe a 

consciência da nossa tendência egocêntrica para identificar verdade com nossa 

percepção imediata de longa pensamento ou crença.   

 Perseverança Intelectual: Relaciona-se com a firmeza na adesão aos princípios 

racionais, apesar da oposição das dificuldades, obstáculos e frustrações, quando 

confrontados com sentimentos e emoções que lançam a confusão e perturbação da razão  

 Confiança Intelectual: confiança na razão, de que, a longo prazo, seja em interesse 

próprio ou da humanidade em geral, a razão impor-se-á por si própria.  

 Abertura Intelectual: Ter a consciência da necessidade de aceitar e observar todos os 

ângulos de visão, independentemente de serem ou não coincidentes com os nossos; 

implica a adesão aos padrões intelectual sem referência a uma vantagem ou da própria a 

vantagem de um do grupo. (p. 9) 

 

3. QUAIS AS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DO PENSAMENTO CRÍTICO  

 

O modelo de Ennis 

 

Como vimos através, de acordo com a perspectiva de Ennis (1985), o Pensamento Crítico 

envolve capacidades, disposições e ainda estratégias e tácticas. As capacidades referem-se aos 

aspectos mais cognitivos e as disposições aos aspectos mais afectivos. No sentido de identificar 

e integrar todos esses elementos, Ennis (1985a, 1985b, 1987), à semelhança de outros 

investigadores, operacionalizou a sua concepção de pensamento crítico numa taxonomia com os 

aspectos fundamentais que a constituem.  
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Esta tabela trabalhada e traduzida para português por Oliveira (1992), estrutura-se em 14 

disposições e num conjunto de quatro áreas de capacidades: clarificação (elementar e 

elaborada), suporte básico, inferência e ainda uma área de estratégias e tácticas. 

 

Quadro 2- Taxonomia do Pensamento Crítico (Ennis, 1985, 1987) 

Disposições Capacidades 

1. Procurar um enunciado claro da questão 

ou tese; 

2. Procurar razões; 

3. Tentar estar bem informado; 

4. Utilizar e mencionar fontes credíveis; 

5. Tomar em consideração a situação na sua 

globalidade; 

6. Tentar não se desviar do cerne da 

questão; 

7. Ter em mente a preocupação original e ou 

básica; 

8. Procurar alternativas; 

9. Ter abertura de espírito: 

10. Tomar uma posição (e modificá-la) 

sempre que a evidência e as razões sejam 

suficientes para o fazer; 

11. Procurar tanta precisão quanta o assunto o 

permitir; 

12. Lidar de forma ordenada com as partes de 

um todo complexo; 

13. Usar as suas próprias capacidades para 

pensar de forma crítica; 

14. Ser sensível aos sentimentos, níveis de 

conhecimento e grau de elaboração dos 

outros. 

Clarificação elementar 

1. Focar uma questão; 

2. Analisar argumentos; 

3. Fazer e responder a questões de 

clarificação e ou desafio; 

 

Suporte Básico 

4. Avaliar da credibilidade de uma fonte, 

segundo os seguintes critérios; 

5. Observar e avaliar relatórios de observação; 

 

Inferência 

6. Deduzir e avaliar deduções; 

7. Induzir e avaliar induções; 

8. Fazer juízos de valor; 

 

Clarificação elaborada 

9. Definir os termos e avaliar as definições em 

três dimensões; 

10. Identificar assumpções; 

 

Estratégias e tácticas 

11. Decidir uma acção; 

12. Interactuar com outros. 

 
O modelo de Glaser 

 
De acordo com Alec Fisher (2008), o modelo de Glaser, inspirado no conceito de PC definido 

por Dewey, suportado em larga medida no modelo de Ennis, considera um conjunto de 

competências essenciais e ainda uma série de técnicas associadas:  

 

Competências essenciais Técnicas associadas 
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 Reconhecer os problemas 

 Encontrar os meios adequados para lidar 

com esses problemas 

 Reunir informação pertinente 

 Reconhecer pressuposições e valores não 

explícitos 

 Compreender e usar a linguagem com 

clareza e exactidão 

 Interpretar informações 

 Avaliar provas e afirmações 

 Reconhecer a existência de relações 

lógicas entre proposições 

 Retirar conclusões e generalizações 

seguras e fidedignas 

 Testar essas mesmas conclusões e 

generalizações 

 Compreender avaliar e modificar (se 

necessário) o seu padrão de crenças 

 Identificação e avaliação dos diferentes 

elementos presentes num 

raciocínio/argumento (razões, conclusões, 

pressupostos, valores, informações, 

explicações, etc.);  

 Clarificação e interpretação de expressões 

e ideias;  

 Avaliação da credibilidade de afirmações;  

 Analisar, avaliar e formular explicações;  

 Analisar, avaliar e tomar decisões;  

 Concluir correctamente a partir das razões 

apresentadas; 

 Produzir argumentos claros e precisos. 

 

O Modelo suportado no relatório Delphi 

Outra perspectiva, a apresentada por Idalina Jorge (2006), suportada no relatório Delphi sobre o 

Pensamento Crítico realizado com um painel de especialistas e investigadores na área da 

psicologia, da filosofia e do currículo, nos anos 80, considera que o Pensamento Crítico inclui 

seis competências essenciais, decompostas em vários elementos de competência – designados 

por sub-competências- tal como se apresentam no quadro abaixo. 

 

Competências Elemento de competência 

1. Interpretação 

Categorizar 

Compreender 

Esclarecer o significado 

2. Análise 

Explorar ideias 

Detectar argumentos 

Analisar argumentos 

3. Avaliação Avaliar postulados 



52 
 

Avaliar argumentos 

4. Inferência 
Procurar provas 

Apreciar alternativas 

5. Explicação 
Apresentar resultados 

Justificar procedimentos 

6. Auto-regulação  
Auto-exame 

Auto-regulação  

 

O modelo preconizado no estudo 

 
O modelo de pensamento crítico que agora se propõe como suporte conceptual para 

implementação na investigação, baseia-se no trabalho de Elisabeth Murphy, investigadora da 

Memorial Universal of Newfoundland, da Austrália.  

 

Esta investigadora, integrou componentes de três modelos desenvolvidos por especialistas e 

teóricos do Pensamento Crítico – Brookfield (1987), Norris & Ennis (1989) e Garrison, 

Anderson e Archer (2001), e ainda da taxonomia propôs de Bloom & Anderson (2003), no que 

se refere aos processos cognitivos superiores desta taxanomia. O resultado  

Competências Elementos de competência 

R= Reconhecer 

questões ou 

problemas 

R1=Reconhecer, identificar ou focalizar-se numa questão, problema ou dilema que 

necessitava de investigação ou clarificação. 

C=Comprender 

C1. Identificar e explorar os aspectos mais importantes numa determinada questão, 

problema ou dilema 

C2. Identificar/assinalar informação de suporte ou conclusões previamente 

existentes acerca de uma questão, problema ou dilema 

C3. Identificar/assinalar perspectivas distintas relativamente a uma questão, 

problema ou dilema 

C4. Clarificar a natureza da questão, do problema ou dilema 

C5. Questionar e partilhar informação acerca de uma questão, problema ou dilema 

A= Analisar 

A1. Identificar novas formas de pensamento acerca de uma questão, problema ou 

dilema 

A2. Clarificar ou classificar evidências, informação ou perspectivas acerca de uma 

questão, problema ou dilema 

A3. Distinguir semelhanças e diferenças nas perspectivas alternativas ou evidências 

acerca de uma questão, problema ou dilema 

A4. Interpretar e explicar a questão, problema ou dilema 
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Fonte: Murphy, 2004 
 
Na parte II deste trabalho, esta taxonomia será alvo de maior desenvolvimento. 

 

 

4. ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CRÍTICO NOS 

ADULTOS  

 

4.1- Modelo explícito ou implícito? 

 

Ao analisarmos as várias perspectivas acerca do ensino do Pensamento Crítico, constatamos 

existirem diferentes perspectivas. Além das divergências de perspectiva, verifica-se que existem 

inúmeros autores que se dedicaram ao estudo das estratégias de desenvolvimento do 

Pensamento Crítico maioritariamente destinado a crianças a jovens em contexto de ensino 

formal. Pese embora as recomendações constantes nos documentos orientadores para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida e nos próprios Planos de Estudos destinados a formar 

profissionais, sejam no sentido de promover e desenvolver estas capacidades, constituindo-se 

como aspectos central do seu desempenho, não se encontram orientações específicas 

relativamente à sua operacionalização. 

 

A5. Dividir a questão, problema ou dilema nas suas partes constituintes 

A6. Identificar lacunas informação e avaliar o seu próprio pensamento acerca de 

uma questão, problema ou dilema 

V= Avaliar 

V1.Avaliar a validade, a pertinência, aplicabilidade e relevância da 

informação/conhecimento e das fontes de informação/conhecimento 

V2. Criticar perspectivas e assumpções 

V3. Detectar inconsistências, falácias e incongruências 

V4. Utilizar evidências para suportar argumentos 

V5. Reter ou rejeitar evidências ou perspectivas 

C=Criar 

R1. Aplicar hipóteses de solução, decisão ou conclusão face a uma questão, 

problema ou dilema 

R2.Construir, criar ou inventar novas perspectivas acerca de uma questão, problema 

ou dilema 

R3.Criar ou elaborar novas soluções alternativas para uma questão, problema ou 

dilema 

R4. Executar ou implementar mudanças no plano inicial 
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Para Swartz (2003) são três as abordagens possíveis de como ensinar os estudantes a pensar: 

ensinar sobre o pensamento (teaching of thinking); ensinar a pensar (teaching for thinking) e 

infusão (infusion). 

 

Ensinar sobre o pensamento por “instrução directa” significa que os alunos aprendem a usar 

estratégias explícitas de pensamento num período de tempo determinado, geralmente orientado 

por um professor.  

 

Estas aulas empregam linguagem que põe à prova o pensamento e dão ênfase a procedimentos 

explícitos para o praticar habilmente. Usualmente o ensino do pensamento ocorre em cursos 

separados com programas possuindo materiais especialmente concebidos, e é ensinado fora do 

currículo padrão.  

 

Este modo de ensinar pensamento é “indiferente ao conteúdo”. O conteúdo sobre o qual estão a 

pensar é meramente um veículo para praticar a estratégia de pensamento e não para 

aprendizagem adicional (Swartz, 2003).  

 

Segundo Perkins & Solomon (2003), cit por Swartz (2003), e uma vez que as capacidades de 

pensamento, são ensinadas usando exemplos que não são relacionados com o currículo, pode 

colocar-se o problema da transferência, visto que os aprendentes, quando colocados perante as 

situações e problemas do seu contexto real de trabalho, poderão sentir dificuldade na 

transferência, por falta de reconhecimento da aplicabilidade um novo contexto distinto daquele 

onde ocorreu a aprendizagem. (Perkins & Solomon, 2003, cit por Swartz, 2003). 

 

Ensinar a pensar segundo Costa (1989), cit por Swartz (2003), envolve o emprego de métodos  

que induzem o pensamento dos estudantes de forma a facilitar uma compreensão profunda do 

conteúdo que está a ser ensinado. Tais métodos incluem usar aprendizagem cooperativa, 

organizadores gráficos, questões de ordem superior, diálogo socrático e aprendizagem por 

inquérito.  

 

Frequentemente, os estudantes respondem reflectidamente a estas técnicas e os alunos 

pensadores tornam-se veículos para a aprendizagem de conteúdos mais profundos. Swartz 

(2003) afirma que conceito de “ensinar a pensar” não capta a riqueza, por vezes, das aulas que 

os professores fazem. Na realidade, estes professores usam muitas técnicas que desafiam os 

estudantes a pensar sobre aquilo que estão a aprender.  
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Assumindo-se que o Pensamento Crítico é um produto da educação e que deve e pode ser 

ensino e praticado. (Snyder & Snyder, 2008) importa identificar as melhores forma de ensinar, 

de aprender e ainda os contextos facilitadores dessas aprendizagens.  

4.2- Papel do professor  

De acordo com Costa & Lowery (1989), o ensino e aprendizagem do pensar deve ser suportado 

por um clima de abertura e relacionamento baseado na confiança entre professor e alunos e 

alunos entre si. De acordo com estes autores, os vários estudos realizados nas décadas de 70 e 

80 do século XX, demonstram que determinados comportamentos, bem como percepções e 

atitudes assumidos pelos professores, influenciam os resultados, o auto-conceito, o 

relacionamento interpessoal e ainda as competências do pensar dos alunos. (Costa & Lowery, 

1989).  

 

De facto, seja em contexto de aprendizagem formal, como em contexto não formal ou informal, 

como sucede com a formação de adultos, o professor/formador têm um poder de moldar o 

pensamento dos aprendentes, no dizer de Costa & Lowery (1989), “verdadeiramente 

impressionante”. (Costa & Lowery, 1989). 

 

Além do papel de mediador e promotor da aprendizagem das competências do pensar, o 

professor assume ainda um outro papel igualmente importante, seja em ensino de crianças e 

jovens, seja com adultos: o de modelo. Na verdade, Paul & Elder (2004) referem mesmo que 

não é possível ensinar a pensar, sem se ter; à partida, às competências do pensar desenvolvidas.  

 

4.3- Condições facilitadoras da aprendizagem das competências do Pensamento 

Crítico 

Tal como referido, existem vários modelos de operacionalização do ensino do pensar. O modelo 

proposto por Costa & Lowery (1989)  assenta num conjunto de pressupostos, dentro os quais se 

destacam as condições promotoras do Pensar. Costas & Lowery destacam como condições 

promotoras a estruturação da aula, classificadas em quatro áreas de actuação, conforme se 

apresenta na figura seguinte.   
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Figura 4- Condições facilitadoras: estruturar a aula para o pensar 

Fonte: Costa & Lowery (1989) 

 
Para alem da definição e comunicação dos objectivos de forma explícita aos alunos, como 

forma de direccionar e canalizar os seus esforços de aprendizagem. Costas & Lowery (1989) 

defendem ainda um conjunto de procedimentos relacionados com a organização das tarefas e até 

mesmo o espaço e tempo da aula. Quanto às instruções, estes autores insistem na importância da 

utilização de uma linguagem específica e clara, adequada ao nível de conhecimentos dos alunos, 

em detrimento de uma linguagem vaga e pouco precisa (Costa & Lowery, 1989). 

 
 Relativamente às instruções claras e precisas, eis algumas sugestões concretas propostas por 

Costa & Lowery (1989) 

• Repetição da utilização do conceito em diferentes frases; 

• Dizes a mesma coisa mais do que uma vez; 

• Rever a ordem de realização das tarefas; 

• Preparar os alunos para as tarefas futuras descrevendo o trabalho a realizar e os meios 

para o conseguir; 

• Dar tempo para os alunos pensarem sobre o assunto, para responderem e para 

sintetizarem o que aprenderam; 

• Incluir exemplos visuais e verbais.  

Quanto à organização das actividades de ensino e aprendizagem, estes autores (Costa & 

Lowery, 1989), defendem um modelo suportado pela abordagem construtivista e 
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socioconstrutivista, referindo que são fundamentais a organização de actividades e interacções 

grupais como forma de promover a discussão e o debate de ideias. Concretamente, Costa & 

Lowery (1989) referem que os professores devem actuar da seguinte forma em cada uma destas 

actividades:  

• Em discussões/debates: 

• Colocar questões; 

• Clarificar (“O que quer dizer é….”; “Importa-se de exemplificar…”, 

“Isso quer dizer que…”etc.); 

• Parafraseiar (“Se bem entendi, disse que….”); 

• Registar ideias-chave; 

• Apelar à participação; 

• Regular as interacções.  

•  Nos trabalhos de grupo: 

• Definir objectivos e tarefas; 

• Atribuir papéis e responsabilidade; 

• Estar atento a necessidades individuais. (Costa & Lowery, 1989) 

Outro das estratégias de operacionalização propostas por Costa & Lowery (1989) assentam na 

utilização de questões promotoras do pensamento, questões estas formuladas utilizando 

linguagem específica e direccionada, de acordo com o Modelo de Pensamento de Smith & 

Taylor (1945). Este apresenta-se de forma gráfica na figura a baixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Modelo de pensamento de Smith & Taylor (1945) 
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Finalmente, a metaconição surge, na perspectiva de Costa & Lowery (1989) como a ferramenta 

complementar, mas fundamental para cimentar e tomar consciente a aprendizagem das 

competências do pensar. De acordo com estes autores, as principais componentes da 

metacognição compreendem: i) Desenvolver um plano de acção na mente durante um período 

de tempo; ii) Reflectir retrospectivamente sobre o plano de acção; iii) Avaliar o plano de acção 

depois de ter terminado a tarefa.  

 

Ainda no que se refere à metacognição, Costa & Lowery (1989) referem a necessidade de 

desenvolver competências de competências de auto-monitorização orientadas sob duas 

perspectivas. Por um lado, “olhar em frente”, no sentido de antecipar e planear a acção futura; 

“olhar para trás”, entendido como a reflexão sobre a acção passada para rever processos e 

analisar disfunções relativamente ao planeado. Relativamente a cada um dos processos, Costa & 

Lowery sugerem alguns passos:  

 "Olhar em frente" 

 Aprender a estrutura e a sequência das operações; 

 Identificar as áreas onde podem ocorrer erros; 

 Escolher a estratégia mais adequada para minimizar os erros; 

 Identificar os diferentes tipos de feedback disponíveis; 

 Avaliar a utilidade desse feedback.  

 "Olhar para trás" 

 Detectar os erros cometidos atrás; 

 Manter um registo do que foi feito; 

 Avaliar a razoabilidade dos resultados obtidos.  

Finalmente, Costa & Lowery (1989) chamam a atenção para a necessidade de todo o processo 

de aprendizagem ocorrido em sala de aula ser prévia e cuidadosamente preparado. Começando 

com o desenvolvimento do plano de aula, a preparação cuidadosa da lista de questões a 

formular, a organização das actividades e das tarefas a realizar com os alunos, estes autores 

sugerem mesmo que o professor possa partilhar com os alunos o plano de aula e os objectivos 

específicos da aula, e em cada passo, vá explicitando o processo de aprendizagem, e 

acompanhando a evolução e os resultados obtidos.   
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CAPÍTULO III – O E-LEARNING ENQUANTO MODALIDADE 

FACILITADORA DA APRENDIZAGEM DO PENSAMENTO 

CRÍTICO 

 

“Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully 

conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information” 

 

Paul, 2006 

 

1. O e-LEARNING ENQUANTO MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA  

Antes de iniciarmos a explicitação dos conceitos e princípios fundamentais acerca do e-

Learning e das suas potencialidades na promoção das competências do pensamento crítico, 

importa enquadrá-lo enquanto modalidade do Ensino a Distância (EAD).  

Em termos de conceito, o EAD pode ser definido como aquele em que aprendente e  

professor/formador/tutor não se encontram no mesmo espaço, estabelecendo-se a comunicação 

e interacção através de formas de comunicação distintas das tradicionais, ou seja, sem recurso a 

comunicação face a face, realizada em sala de aula ou em contexto de trabalho.  

O Ensino a Distância tem uma longa história remontando, pelo menos, ao século XVII (Vidal, 

2002, p.9). Segundo Vidal, que cita Andrade (2000), terá sido Sir Isaac Pitman a dar início aos 

primeiros cursos por correspondência (Correspondence Colleges), no Reino Unido. (Vidal, 

2002, p.9). 

A mesma autora, citando Santos (Santos, 2000, cit por Vidal, 2002, p.9), afirma que é bem 

provável que a origem do ensino a distância estivesse relacionada com aspectos sociais, 

profissionais ou mesmo culturais, associado a factores como o isolamento, a flexibilidade, a 

mobilidade ou até a empregabilidade (Santos, 2000, cit por Vidal, 2002, p. 9), aspectos que se 

mantêm válidos nos tempos actuais.  

 

O desenvolvimento do Ensino a Distância pode ser descrito basicamente em três gerações, 

conforme os avanços e recursos tecnológicos e de comunicação de cada uma das épocas (Vidal, 

2002, p.9):   

 Primeira geração, dominada pelo Ensino por Correspondência, recorrendo sobretudo a 

recursos didácticos em suporte scripto (Quental, 2002, cit por Vidal, 2002, p.10).  
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 Segunda geração, dominada pela Tele-educação, suportado em programas de televisão, 

gravações em vídeo e ainda material impresso. Em Portugal, destacam-se pelo seu 

impacto, a iniciativa do Ministério da Educação designado por “Telescola”, que se 

traduziu numa experiência aplicada pela primeira vez ao ensino básico, e ainda os 

cursos de nível superior ministrados pela Universidade Aberta (UNIABE), destinados 

sobretudo a população adulta (Vidal, 2002, p.11).  

 Terceira geração, caracterizada pela utilização de sistema de comunicação bidireccional 

entre aluno/formando e professor/formador, recorre a ambientes interactivos; com a 

eliminação do tempo fixo para o acesso à informação a comunicação pode ser realizada 

de forma assíncrona (em tempos diferentes) ou síncrona, e as informações são 

armazenadas e acedidas em tempos diferentes sem se perder a interactividade (Vidal, 

2002, p.13).  

 

Actualmente, fala-se numa verdadeira “revolução” provocada pela WEB 2.0, pelo potencial de 

comunicação e interacção relacionado com a utilização de meios de comunicação 

diversificados, tais como a teleconferência, chat, fóruns de discussão, correio electrónico, 

blogues, espaços wiki, plataformas de ambientes virtuais. Hoje assiste-se à entrada na era das 

comunidades virtuais, com a proliferação de escolas, universidades e institutos virtuais, com 

cursos e conteúdos acessíveis pela World Wide Web (WWW), com a possibilidade de aulas 

colaborativas e interacções síncronas e assíncronas, utilizando vários tipos de metodologias e de 

tecnologias, que promovem o ensino e a aprendizagem através da Internet, como dispositivo de 

mediação entre os vários intervenientes, o que é designado por e-learning. (Vidal, 2002, p. 14).  

2. O POTENCIAL DO E-LEARNING ENQUANTO MODALIDADE ORIENTADA 

PARA A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

O impacto das tecnologias de informação e comunicação na sociedade, especialmente através 

dos serviços da World Wide Web, atingiu aspectos significativos de um desenvolvimento sem 

precedentes em vários domínios, dos quais se destacam a educação. (Dias, A., Dias, P., Gomes, 

M., 2004).  

Tal como referem Dias, A., Dias, P., Gomes, M. (2004), um dos principais contributos é 

apresentado pela possibilidade de os novos media desempenharem um papel de centros de 

experiência e construção social do conhecimento, baseando-se no princípio da simulação de 

ambientes autênticos para a criação flexível e colaborativa do conhecimento orientada para as 
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necessidades do utilizador, sublinhando assim a importância do sujeito no desenvolvimento da 

aprendizagem. (Dias, A., Dias, P., Gomes, M., 2004)  

Com o rápido crescimento da Internet, a distância assume a velocidade de uma ligação à rede, o 

tempo é determinado pelo acesso à informação e a interacção depende da largura de banda que 

se impõe, à escolha de ferramentas e de conteúdos (Francisco, 2008, p.2). De um espaço virtual 

emanam inúmeras identidades, grupos e comunidades heterogéneas, em simultâneo e de todos 

os pontos do globo, conferindo à Internet uma universalidade sem precedentes (idem, p.3) 

No seu trabalho de investigação sobre Educação Online Inclusiva aplicado a pessoas com 

deficiência visual, Francisco (2008) considera que o rápido crescimento da internet e sua 

utilização levará ao desenvolvimento de uma Cibercultura onde os computadores ligados em 

rede, à escala mundial, favorecem o emergir de uma inteligência colectiva (p.12). O mesmo 

autor, citando Slevin (2002, p. 102), reconhecendo a existência de uma cultura online considera 

ser necessária uma maneira nova de encarar o modo como a utilização da Internet está a 

contribuir para o aparecimento de novas formas de associação humana e a afectar todos os 

modelos de organização e a vida quotidiana dos indivíduos (Slevin, 2002, cit por Francisco, 

2008). 

Este efeito decorrente da massificação da utilização da internet pelos cidadãos pode ser 

entendido como um potencial para a mudança de paradigma preconizado nas reformas 

curriculares e dos sistemas de educação e formação, nomeadamente, colocar o aprendente no 

centro do processo educativo, em detrimento do professor/formador, como acontecia com as 

modalidades tradicionais de ensino 

presencial.  

 De facto, os números mais recentes 

acerca do número de utilizadores da 

internet apontam para um crescimento 

bastante significativo, sobretudo a 

partir da década de 90, como se pode 

ver na figura nº. 2. 
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Em 2008, a estimativa para o ano de 2010 apontava para um número de utilizadores a rondar os 

1800 milhões em todo o mundo (ISW, 2008).  

 

Em Portugal, os dados avançados pela Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC), 

baseados no estudo de 2010 sobre a “Utilização da Internet em Portugal 2010” (UMIC, 2011) 

desenvolvido pela World Internet Project (WIP) Portugal, apontam para um crescimento 

significativo dos utilizadores da internet no nosso país, e para uma tendência crescente da 

utilização dos serviços com propósitos educativos. Dos resultados do estudo, citam-se os 

seguintes:  

 

Figura 6- Crescimento dos utilizadores da internet 

entre 1995 e 2010 
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 Em 2010, 

aproximadamente metade dos 

lares de Portugal continental 

(48,8%) dispunham de acesso à 

Internet.  

Fonte: WIP Portugal 2010 (n=1255) 

 Em termos de evolução, 

regista-se um aumento crescente e 

regular de utilizadores da internet.  

Em termos de utilizadores por 

género, os homens representavam 

48,3% dos utilizadores, enquanto 

as mulheres se ficavam pelos 

41,1%. Segundo o mesmo estudo, 

esta disparidade tem vindo a 

acentuar-se, dado que em 2003, 

34,4% dos utilizadores eram 

homens e 24%, mulheres.  

 

 

 A Internet é utilizada para participação em programas de educação a distância por 11% 

de utilizadores masculinos e 7,4% de utilizadores femininos, sendo ainda utilizadas para outros 

propósitos educativos como a procura ou verificação de factos por 42% dos internautas, para 

pesquisar definições de palavras (por 33% dos utilizadores) e ainda para busca de informação 

para a escola ou universidade (por 28% dos utilizadores de Internet). 

 A actividade realizada pela parcela mais larga de internautas em Portugal é o envio e 

recepção de e-mails (89%). Os serviços de instant messaging são utilizados com frequência 

mensal ou superior por 75% dos utilizadores de internet. As redes sociais são a terceira 

actividade de comunicação mais disseminada entre internautas, usadas por mais de metade 

destes (56%).  

 As redes sociais são utilizadas por 56% dos internautas em Portugal, de acordo com os 

dados relativos a 2010.  

Figura 7- Acesso à internet nos agregados familiares 

Figura 8- Evolução dos utilizadores da internet, em Portugal (2003-2010) 

Fonte: WIP Portugal 2003-2010 
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 Das funcionalidades disponíveis nas redes sociais, os seus utilizadores fazem mais uso 

das ferramentas de comunicação – envio de mensagens (84%) e serviço de chat (48%), seguido 

pela procura ou sugestão a outros de amigos para adicionar à rede pessoal (47%).  

 Os utilizadores parecem estar a utilizar cada vez mais as funções de produção e 

distribuição de conteúdos - a partilha de conteúdos criados ou editados pelo utilizador é 

praticada por 36% dos internautas portugueses.  

(UMIC, 2011) 

Em síntese, as conclusões deste estudo podem dar importantes pistas para a problemática em 

estudo na medida em que, para além da revelarem um crescente número de utilizadores da 

internet, estes parecem fazer uso de um leque de serviços e ferramentas cada vez mais 

diversificado, entre os quais se destacam aqueles com propósitos educativos. Parece assim dar-

se expressão ao paradigma implícito na definição de aprendizagem ao longo da vida:   

“toda a actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o 

objectivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro 

de uma perspectiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego”.  

(Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida/CE, 2000) 

Outra das conclusões deste estudo, relaciona-se com a potencial da internet no desenvolvimento 

das competências do aprender a aprender, nomeadamente no que se refere às capacidades de 

pesquisa de informação, à capacidade de identificar e utilizar fontes de informação 

diversificadas, nomeadamente a produção e partilha de informação com pares. 

Complementarmente, parece também haver um aumento da atitude de participação cívica, 

decorrente sobretudo da utilização das redes de conhecimento (UMIC, 2011). 

3. MODELOS DE FORMAÇÃO ONLINE  

3.1- Tecnologia ou Pedagogia? 

O recurso a uma plataforma colaborativa e mediada pela tecnologias de informação e 

comunicação suportada na Web, introduziu uma ruptura nos fundamentos do ensino presencial - 

e também no ensino a distância- exigindo alterações profundas na construção de modelos e 

teorias pedagógicas eficazes (Morgado, 2005, p 2).   
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Nesse sentido, Lina Morgado (2005) afirma que a Tecnologia e a Pedagogia mantêm uma 

relação interdependente e dinâmica na formação e ensino a distância, a primeira oferecendo os 

meios e as potencialidades, a segunda conferindo coerência, sentido e eficácia à sua utilização 

(idem, p. 3).  

De facto, a introdução da tecnologia ao serviço do ensino e da formação é marcada por várias 

avanços, mas também falhanços, no dizer de Morgado, sobretudo relacionados com a colocação 

da ênfase no meio e não no conteúdo e a inevitável resistência à mudança. Na perspectiva desta 

autora, a questão não se relaciona apenas com a introdução das tecnologias no ensino, mas pode 

estar associada a uma mudança nas concepções dos professores sobre o modo como se aprende, 

“à mudança das formas de interacção entre quem aprende e quem ensina e à mudança do modo 

como se reflecte sobre a natureza do conhecimento" (Teodoro, 1992, cit por Morgado, 2005).  

A forte presença da tecnologia enquanto suporte do e-Learning tem levado muitos autores a 

considerarem que as questões centrais deste modelo de formação sejam de natureza meramente 

tecnológica, quando efectivamente elas ultrapassam largamente este aspecto. Peters (2001), 

chama mesmo a atenção para o facto de não se poder ficar ofuscado pela tecnologia (Peters, 

2001; Bates, 2001), podendo cair-se no erro de fazer com as novas tecnologias aquilo que já 

antes se fazia sem elas (Aparici, 1999; Figueiredo, 2000), ou seja, continuam a usar-se os velhos 

métodos através dos novos meios.  

Vários autores nacionais (Collis, 1998; Collis & Wende, 2002; Katz, 1999; Peters, 2001; Bates, 

2001 cit por Pereira & Mendes et al, 2005), defendem que, para garantir o sucesso da 

introdução das tecnologias no ensino e na formação, ela deve ser transformadora, pressupondo 

uma reengenharia pedagógica que desenvolva métodos e abordagens adequados, tirando partido 

das potencialidades do ensino online, mas sem sobrevalorizar o papel da tecnologia. É neste 

sentido que estes especialistas alertam para a necessidade das instituições, na procura de 

corresponderam ao imperativo do online (Cornford & Pollock, 2003), não perderem a 

perspectiva, centrando-se demasiado nos aspectos tecnológicos e esquecendo ou negligenciando 

os aspectos pedagógicos (Katz, 1999; Peters, 2001; Bates, 2001).  

 

“Se é verdade que o ensino a distância, nas suas distintas gerações, sempre 

esteve dependente de uma infra-estrutura tecnológica aquilo que o caracterizou 

e permitiu o seu desenvolvimento foi uma pedagogia. Neste sentido, a actual 

geração tecnológica sobre a qual assenta o ensino online recoloca o ensino a 
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distância perante um novo desafio: a re-elaboração dos seus modelos 

pedagógicos.” (Pereira & Mendes et al, 2005, p. 2).  

3.2-  Os modelos pedagógicos e suas características  

Antes de iniciar a apresentação dos principais modelos pedagógicos aplicáveis ao e-learning, 

importa esclarecer como preâmbulo o que se entende por “modelo pedagógico”. De acordo com 

o dicionário da língua portuguesa, um modelo é “um esquema teórico em matéria científica, 

representativo de um comportamento ou de fenómeno ou conjunto de fenómenos” (Porto 

Editora, 2010), ou ainda “um sistema esquemático onde são definidos os contornos e as linhas a 

seguir” (Behar, et all, 2007). Assim, um modelo pedagógico, no dizer de Patrícia Behar et al 

(2007), será um sistema esquemático, baseado em teorias de aprendizagem, que “representa, 

explica e orienta a forma como se aborda o currículo e que se concretiza nas práticas 

pedagógicas e nas interacções professor-aluno-objecto" (idem, p. 1).  

 

A revisão da literatura relativamente aos modelos pedagógicos aplicáveis ao e-Learning, 

permite identificar claramente três distintos, habitualmente centrados nas questões da 

interacção. Morgado (2005), refere as descrições realizadas por Mason (1998) e Duart & Sangrá 

(1999) acerca de três modelos, considerados “puramente teóricos”, e portanto difíceis de 

encontrar em contexto real exactamente com estas características (Mason, 1998 e Duart & 

Sangrá, 1999, cit por Morgado, 2005, p. 4).  

 

Quadro  3- Modelos pedagogicos de e-learning e suas características 

Modelo 

pedagógico 
Características Suportes 

Centrado no 

professor 

 Ênfase no ensino em detrimento 

da aprendizagem; 

 Apoia-se sobretudo na transmissão 

da informação (sentido 

descendente – professor/alunos) 

 Adopta as mesmas técnicas e 

estratégias do ensino presencial 

em sala, agora mediatizadas por 

uma ferramenta tecnológica. 

 Fundamenta-se em conteúdos e 

materiais “estáticos” que são 

concebidos por especialistas 

podendo, assim, “ser ensinados” 

por outros professores que não os 

seus autores. 

 Postula uma clara separação entre 

os conteúdos do curso (materiais 

scripto ou “pacote” web) e a 

tutoria, eventualmente realizada 

por correio electrónico ou 
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conferência mediada por 

computador).  

 A componente online não 

representa mais de 20% do tempo 

de estudo do estudante e a 

aprendizagem colaborativa entre 

estudantes é rudimentar. 

Centrados na 

ferramenta 

tecnológica 

adoptada 

 Professor e aluno ambos com 

papel secundário; 

 O professor converte-se num 

mero fornecedor de conteúdos e 

o aluno num mero utilizador dos 

mesmos; 

 A tecnologia assume-se como 

um papel de transmissora do 

conhecimento.   

 Centra-se nos materiais já 

existentes (livros, vídeos, 

CDROM, 

tutoriais), complementados por 

materiais concebidos 

especificamente para o curso 

(guia de estudo, actividades e 

discussão); 

 Favorece uma aprendizagem 

com maior liberdade e 

responsabilidade ao aluno; 

 O professor tem um papel activo, 

através discussões;  

 Valoriza-se a interacção e as 

discussões online; 

 A componente online ocupada 

cerca de metade do tempos dos 

estudantes, sendo a outra metade 

ocupada pelos conteúdos 

predeterminados. 

Centrado no 

estudante 

 Ênfase na aprendizagem 

colaborativa que decorre dos 

indivíduos trabalharem em 

conjunto;  

 Apoia-se sobretudo na auto-

formação e auto-aprendizagem; 

 Professor assume-se como um 

tutor e mediador, orientando as 

 Centra-se na ideia de construção 

de comunidades de 

aprendizagem;  

 O curso decorre na sua totalidade 

online e consiste num conjunto 

de actividades e trabalhos 

colaborativos, bem como na 

disponibilização de recursos de 
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aprendizagens, com apoio das 

tecnologias de informação e 

comunicação). 

aprendizagem; 

 Baseia-se em discussões, no 

acesso e processamento da 

informação e na realização de 

determinadas tarefas; 

 Os conteúdos são fluidos e 

dinâmicos, pois são largamente 

determinados pelos indivíduos e 

pela actividade de grupo. 

Fonte:adaptado de Mason, 1998 e Duart & Sangrá, 1999, cit por Morgado, 2005 

 

Segundo estes autores, Duart & Sangrá (1999) pode ser identificado um quarto modelo, 

designado como modelo tridimensional, que é o ponto de confluência entre estes três vectores – 

meio/professor/estudante – e é o que permite determinar o modelo de que mais se aproxima uma 

instituição. Um modelo equilibrado seria aquele em que cada um destes três aspectos fosse 

fundamental, mas sem se sobrepor aos outros dois. A variável com mais ênfase deverá variar de 

acordo com o contexto, objectivos e tema do curso.  (idem, p. 6). Na figura nº. 5 podemos ver 

uma representação gráfica deste modelo trimensional.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Duart & Sangrá, 1999 
 

 

Figura 9-  Equilíbrio num Modelo Tridimensional 

http://sites.google.com/site/modelosead/definicao-dos-modelos-de-aprendizagem/3-1-a-perspectiva-de-duart-e-sangra/Tridimensional.jpg?attredirects=0
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4. QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO MODELO FACILITADOR DA 

APRENDIZAGEM DO PENSAMENTO CRÍTICO? 

4.1- Princípios conceptuais do modelo de e-learning promotor das competências do 

Pensamento Crítico  

Qualquer modelo pedagógico assenta num conjunto de pressupostos teóricos, numa concepção 

filosófica de suporte. Como refere Brookfield (1995), a ideia que fazemos sobre o que é ensinar 

e aprender, assim como a visão que temos do papel do formador e do formando, condicionam as 

nossas práticas pedagógicas. “We are our assumptions. Assumptions give meaning and purpose 

to who we are and what we do.” (Brookfield, 1995). Daí que, como chama a atenção Morgado 

(2005), muitos profissionais do ensino e da formação ainda olhem com desconfiança para a 

pedagogia centrada no aprendente. Consideram que tal modelo conduz a uma perda de 

autoridade do detentor do saber, e é tido como ineficaz na medida em que atribui um papel 

activo àquele que é suposto ser o elo mais fraco da cadeia do conhecimento.  

O modelo pedagógico proposto procura aplicar a concepção da formação centrada no 

aprendente, o que pressupõe uma mudança considerável nos papéis dos intervenientes no 

processo de aprendizagem: ao docente caberá um papel essencial de facilitador do processo de 

aprendizagem, orientando o participante e o grupo; ao aprendente, um papel activo e autónomo 

no seu percurso de aprendizagem, enquadrado num grupo de aprendizagem (Pereira, et al, 2003, 

p.22). 

De acordo com Pereira et al (2003), o modelo preconizado assenta em dois pilares estruturantes 

que se entrecruzam: a aprendizagem auto-dirigida (Hiemstra & Sisco, 1990), com raiz no 

campo do ensino a distância e nas teorias da aprendizagem de adultos, e a aprendizagem 

colaborativa (Vygotski, 1979;Kaye, 1992; Dillenbourg et al., 1996; Dillenbourg, 1999), com 

raiz nos paradigmas construtivista e socioconstrutivista. (Pereira et al, 2003, p. 1).  

4.1.1- A aprendizagem auto-dirigida  

A aprendizagem auto-dirigida tem um papel muito relevante na educação e formação de adultos, 

e particularmente na formação em e-Learning. No entanto, existe muitas vezes alguma confusão 

e pouca clarificação relativamente a este termo. Desta forma, a definição dos termos que 

compõem a aprendizagem auto-dirigida será muito útil para a sua compreensão.  
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A opção pelo termo auto-direcção na aprendizagem deve-se ao facto de se considerar que 

transmite melhor o conteúdo da expressão inglesa self-directed learning. Os estudos de Tough 

(1967, 1971) tiveram grande importância no impulsionamento da investigação nesta área. Este 

autor chamou à atenção para a importância dos projectos de aprendizagem desenvolvidos pelos 

adultos fora do sistema educativo formal. No entanto terá sido Knowles (1975) o primeiro autor 

a definir este conceito: 

  

“A aprendizagem auto-dirigida descreve o processo no qual os indivíduos 

tomam a iniciativa de, com ou sem a ajuda de outros, diagnosticar as suas 

necessidades de aprendizagem, formular objectivos de aprendizagem, 

identificar os recursos humanos e materiais para aprender, escolher e 

implementar as estratégias apropriadas, e avaliar os resultados obtidos na 

aprendizagem.” (Knowles, 1975, p.15) 

 

Contudo, alguns autores, como Brookfield (1987) observam que o conceito de aprendizagem 

auto-dirigida "está ainda marcado pela confusão e ambiguidade na definição." Durante algum 

tempo centralizou-se a discussão deste conceito como uma condição de tudo ou nada, onde o 

indivíduo isolado assumia o completo controlo sobre a sua aprendizagem. Mas será que 

aprendizagem auto-dirigida significa aprendizagem solitária? Será que na aprendizagem auto-

dirigida, pode e deve existir interacção com os outros?  

Efectivamente, a aprendizagem auto-dirigida, ao contrário do que a expressão possa sugerir, não 

se trata de um processo solitário, mas antes requer uma permanente interacção com outros 

(Brookfield, 1975), e pressupõe um conjunto de capacidades a desenvolver pelo aprendente:  

 Capacidade para identificar as suas necessidades de aprendizagem; 

 Capacidade para transformar essas necessidades em objectivos de aprendizagem; 

 Capacidade para formular esses objectivos de forma específica, realista, mensurável; 

 Capacidade de definir as estratégias e os recursos necessários para atingir os objectivos 

a atingir; 

 Capacidade de definir evidências associadas aos objectivos a atingir;  

 Capacidade de definir critérios de avaliação adequados aos objectivos e às evidências; 

 Capacidade de se relacionar com o professor como um facilitador, consultor, e fonte de 

recursos; 

 Capacidade de reconhecer os seus pares como fontes de recursos e de informação e 

facilitadores da sua aprendizagem; 
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 Capacidade de auxiliar os outros no seu processo de aprendizagem. (Brookfield,1987) 

Candy (1990) aponta para a importância da interacção entre o aprendente e os outros 

(supervisores, tutores, mentores, colegas, etc.), sendo essa interacção não apenas do ponto de 

vista técnico (recurso humano de aprendizagem), mas também um contacto interpessoal 

transmitindo uma componente importante de apoio, empatia e entusiasmo. Assim: 

“A auto-direcção na aprendizagem é raramente solitária. Ela ocorre bastantes 

vezes no contexto de grupos sociais (empresa, grupos de trabalho, família, ou 

até grupos comunitários), e este introduz complexidades nos níveis de 

interdependência exibidos pelos aprendentes aparentemente isolados. A 

natureza social da aprendizagem é importante para os investigadores e para 

aqueles que querem ajudar os aprendentes auto-dirigidos.” (Candy, 1991). 

Moura (1998), citando outro autor central nesta temática, Knowles (1975), defende que a 

característica principal da aprendizagem auto-dirigida reside no controlo (direcção) que o 

indivíduo assume sobre a sua própria aprendizagem. O mesmo autor afirma que Knowles 

(1975), ao referir-se ao conceito da aprendizagem auto-dirigida, o descreve como o "processo 

no qual os indivíduos tomam a iniciativa, com ou sem a ajuda de outros" (p.18). É na decisão de 

os aprendentes auto-dirigidos tomarem a iniciativa da sua aprendizagem (após a identificação 

das suas necessidades de aprendizagem), na definição dos objectivos, na identificação de 

recursos, e na avaliação dos resultados, onde se manifesta o controlo que o aprendente assume 

sobre a sua aprendizagem. Para este autor, é nos procedimentos pedagógicos que o indivíduo 

assume a direcção da sua própria aprendizagem. (Knowles, 1975, cit por Moura, 1998, p. 1).  

Nesta perspectiva, Garrison (1989) considera que a "aprendizagem auto-dirigida envolve apoio 

e orientação externa." (p.55). Collins (1987) considera que a aprendizagem não tem lugar no 

vazio, sendo a mediação inevitável e que "não existe contradição na noção de que os 

aprendentes fazem a sua própria aprendizagem e que eles estão simultaneamente a ser ensinados 

por um professor." (p.80).  

Garrison (1992), afirma que o aprendente, para ser auto-dirigido, tem de ser "responsável por 

relacionar as novas ideias e a experiência com os conhecimentos já existentes bem como de 

partilhar esses novos conhecimentos em ordem a justificá-los e a validá-los." (Moura, 1998). O 

aprendente auto-dirigido deve ser capaz de se propor a desenvolver ou aumentar os seus 

próprios conhecimentos. Mas é no diálogo com os outros que o indivíduo testa os seus 

interesses e perspectivas com as dos outros, modificando, deste modo, os seus objectivos de 
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aprendizagem, ou os objectivos dos outros (Mezirow, 1985, 1991; Brookfield, 1987). Se o 

indivíduo tem a responsabilidade de criar significados, é através da comunicação com os outros 

que ele valida esses significados. (Moura, 1998, p.2).  

Quanto ao conceito de Aprendizagem, e na perspectiva de Long (1992), aprendizagem auto-

dirigida é um processo cognitivo "que está dependente de comportamentos metacognitivos 

como atenção, comparação, interrogação, contraste, etc. que são controlados e dirigidos 

pessoalmente pelo aprendente com pouca ou nenhuma supervisão externa" (Long, 1992, p.12).  

Moura (1998), refere que Brookfield (1984) entende que a aprendizagem "tem lugar ‘dentro do 

aprendente”’ e não na escola, e é o resultado da capacidade do aprendente que não está 

necessariamente dependente de uma série de interacções fixas cara a cara." (Brookfield, 1984, 

p.15). Para este autor, o resultado da aprendizagem é a mudança interna da consciência do 

aprendente, ou seja, a aquisição de novos conhecimentos, capacidades, comportamentos ou 

competências. Mas para a alteração da consciência psicológica (envolvendo essencialmente a 

alteração dos pressupostos do indivíduo acerca do mundo e acerca de si próprio) é necessária a 

interacção com os outros que são fonte de visões e perspectivas alternativas. (Moura, 1998, p, 

8).  

“Assim, se o resultado da aprendizagem é a mudança interna da consciência 

psicológica do aprendente, o que é facto é que esta mudança só se verifica após 

o aprendente ter partilhado e interagido com os outros: desta forma, é na inter-

relação que os verdadeiros significados são alcançados. “(Knowles, 1984, cit 

por Moura, 1998).  

Na perspectiva de Mezirow (1985), o investigador associado à aprendizagem transformativa, o 

sentido da aprendizagem não se encontra apenas numa das vertentes (processo interno versus 

interacção), mas sim em ambas. Este autor sintetiza da melhor maneira as diversas dimensões da 

aprendizagem, ao descrever as três funções inter-relacionadas, mas distintas, da aprendizagem 

do adulto: 

 “Aprendizagem instrumental de tarefas orientadas para a resolução de 

problemas o que é relevante para controlar o ambiente ou outras pessoas; 

aprendizagem dialógica, pela qual tentamos perceber o que os outros desejam 

ao comunicar connosco; e aprendizagem auto-reflectida, pela qual nos 

entendemos a nós próprios. (p.18). 
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4.1.2- A aprendizagem colaborativa 

Outro dos pilares de sustentação conceptual do modelo de e-Learning preconizado, é a 

Aprendizagem Colaborativa, fundamentado nas teorias construtivista e socioconstrutivista.  

O construtivismo surge-nos como uma abordagem apropriada ao modelo pedagógico em causa, 

porque, entre outras premissas, o construtivismo defende que os formandos constroem a sua 

própria realidade a partir das suas próprias percepções das experiências. Assim, o conhecimento 

individual é baseado nas experiências prévias, estruturas mentais e crenças, usadas para 

interpretar objectos e eventos. 

 

O construtivismo apresenta as seguintes características:  

 

• A aprendizagem é um processo activo em que o conhecimento é construído a partir da 

experiência pessoal prévia; 

• A aprendizagem é individual, na medida em que resulta da interpretação pessoal que cada um 

faz da realidade;  

• O crescimento conceptual resulta da negociação dos significados, da partilha de múltiplas 

perspectivas e da alteração das representações interiores através da aprendizagem colaborativa; 

• A aprendizagem deve ser realizada em contextos reais (ou próxima destes), com a integração 

de processos de avaliação, transferência de conhecimentos e teste real. (Jonassen, Peck, Wilson, 

1999) 

 

“A aproximação do construtivismo à aprendizagem realça a necessidade do 

desenvolvimento de projectos estimulantes que envolvam formandos, 

formadores e especialistas, em comunidades de aprendizagem. O seu objectivo 

é criar comunidades de aprendizagem que estejam o mais possível relacionadas 

com as práticas colaborativas do mundo real. Num ambiente desta natureza, os 

formandos assumem a responsabilidade da sua própria aprendizagem e têm de 

desenvolver competências metacognitivas que lhes permitam organizar e 

orientar a sua aprendizagem”. (Marcelo, et al., 1999, p. 5) 

 

Ainda de acordo com Marcelo,  

 

“quando as pessoas trabalham colaborativamente numa actividade próxima da 

sua realidade, trazem as suas próprias estruturas e perspectivas à actividade. 
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Podem analisar um problema de diferentes prismas e podem negociar e 

produzir significados e soluções com base na compreensão partilhada.” 

(idem,p.6) 

 

Assim, o paradigma construtivista conduz-nos a compreender como a aprendizagem pode ser 

facilitada através da realização de determinados tipos de atraentes actividades de construção. 

Este modelo de aprendizagem destaca a construção significativa por intermédio da participação 

activa em contextos social, cultural, histórica e politicamente situados. Um elemento crucial da 

participação activa em actividades colaborativas é o diálogo nas experiências partilhadas, 

indispensável para suportar a negociação e a criação da significação e da compreensão. 

(Marcelo et al, 1999, p.7) 

 

Por outro lado, o socioconstrutivismo, surge como a abordagem teórica de suporte da 

aprendizagem colaborativa, na medida em que esta destaca a participação activa e a interacção, 

tanto dos aprendentes, como dos professores/tutores. O conhecimento é visto como uma 

construção social e, por isso, o processo de aprendizagem é favorecido pela participação social 

em ambientes que propiciem a interacção, a colaboração e a avaliação. Logo, o sucesso é tanto 

maior, quanto mais ricos e diversificados forem os ambientes de aprendizagem colaborativa.  

 

De acordo com esta abordagem, toda a aprendizagem é sempre profundamente marcada pela 

sociedade e cultura onde ela ocorre, sendo que o conhecimento ocorre em primeiro lugar através 

da interacção com o ambiente social. A interacção social não se define apenas pela comunicação 

entre professor e aluno, mas pelo ambiente em que ocorre, de modo que o aprendiz interage com 

os problemas, os assuntos, as estratégias, a informação, os valores de um sistema que o inclui. 

(Morrison, 1993, citado por Fino, 2001) 

 

Outro conceito fundamental à aprendizagem colaborativa é o Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) definido por Vygostky, “representando a ZDP a diferença entre o que o 

aprendiz pode fazer individualmente e aquilo que é capaz de fazer com a ajuda de pessoas mais 

experimentadas, como outros aprendizes mais “especialistas” na matéria, ou o instrutor. (Fino, 

2001). Quer isto dizer que, o nosso potencial de desenvolvimento e de aprendizagem é 

potenciado quando interagimos e reflectimos conjuntamente com um par ou vários parceiros. 

(Morrison, 1993, citado por Fino, 2001). 

Neste sentido, importa que, além da escolha do modelo pedagógico, aquando da concepção do 

projecto formativo, seja levado em linha de conta um conjunto de requisitos relativos aos vários 

sistemas – sistema de comunicação, sistema de tutoria e acompanhamento, entre outros - que 
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garantam o alinhamento com o suporte conceptual e adequação à educação e formação de 

adultos, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida.  

 

5. ELEMENTOS CONSTITUINTES DO MODELO PEDAGÓGICO 

 

De acordo com Pereira et al (2003), o modelo pedagógico mais adequado à formação de 

adultos, deverá estruturar-se em torno de quatro aspectos considerados centrais:  

 

 O contrato de aprendizagem 

 Os materiais e os recursos  

 As actividades a desenvolver  

 A avaliação  

 

Cada unidade curricular deverá sempre ser estruturada com base nestes elementos (Pereira et al, 

2003, p. 43). 

 

O contrato de aprendizagem surge como um elemento fundamental na aprendizagem auto-

dirigida de adultos (Knowles, 2001; Stephenson e Laycock, 2002, cit por Pereira et al, 2003, p. 

43), na medida em que promove a autonomia e desenvolve as competências do aprender a 

aprender, centrais ao conceito de “aprendizagem auto-dirigida”. Efectivamente este instrumento 

é entendido por estes autores como um elemento facilitador do processo de aprendizagem, na 

medida em que nele deverá constar os objectivos a atingir pelo participante, bem como o 

percurso de trabalho a realizar, as actividades a realizar e ainda as evidências a produzir 

relativamente à avaliação das aprendizagens realizadas. Este instrumento, ainda de acordo com 

os mesmos autores, deverá desenvolvido pelo professor/tutor e negociado com o aprendente 

(idem, p. 44).  

 

O contrato de aprendizagem deverá ser disponibilizado aos participantes no contexto online, no 

início da unidade curricular, e traduzir-se num guia da disciplina/módulo, onde fica explicitado 

todo o percurso de aprendizagem, funcionando como orientador para professor/tutor e 

aprendente.  

 

Em termos genéricos, o contrato de aprendizagem deverá responder às questões colocadas pelos 

dois intervenientes no processo de aprendizagem (Pereira et al, 2003): 
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Aluno/Participante Professor/tutor 

Explicita o itinerário pessoal que 

deverá efectuar ao longo do 

módulo/disciplina 

Explicita todos os elementos da 

proposta de trabalho a desenvolver 

1. Quais são as etapas do percurso 

que irei efectuar ao longo do 

módulo (sequência)? 

2. Quais são os objectivos de 

aprendizagem? 

3. Quais são os diversos recursos de 

aprendizagem (materiais) que 

disponho? 

4. Como vou trabalhar em cada uma 

das temáticas? Individualmente? 

Farei trabalho de grupo? 

Participarei em discussões com 

professor/tutor e com colegas? 

5. Quanto está terminada cada 

temática? Quando é que realizo a 

actividade x? Quando sou 

avaliado (calendarização das 

avaliações) 

6. Como sou avaliado? Quais os 

critérios? Que evidências devo 

produzir? 

1. Que número de temáticas, 

sequências ou unidades vamos 

desenvolver? 

2. Quais os objectivos para a 

aprendizagem das temáticas? 

3. Quais os materiais a utilizar em 

cada uma das temáticas? Que 

bibliografia? 

4. Quais as actividades a 

desenvolver em cada temática? 

5. Quais os tempos adequados para 

cada temática em função do 

calendário global? 

6. Qual a estratégia de avaliação? 

Quais os critérios de avaliação? 

Que evidências devem ser 

produzidas? 

Fonte: Pereira et al, 2003 (p. 45) 

 

Nos anexos apresenta-se um exemplo de contrato de aprendizagem para um dado módulo de 

formação em contexto de formação de adultos, em e-learning.  

 

No que se refere aos materiais e recursos, e comparativamente com um curso em regime 

presencial, o e-learning é obrigado à produção e distribuição de um conjunto de materiais e 

recursos mais alargado e com requisitos específicos a cumprir. De acordo com as boas práticas 

sugeridas pelo Guia para a Concepção e Desenvolvimento de Projectos de Formação a Distância 



77 
 

da responsabilidade do Instituto para a Inovação da Formação (INOFOR)
6
 (2003), e 

corroborado por Pereira et al (2003), Morgado (2005), podemos considerar dois grupos de 

materiais a fornecer aos participantes. Por um lado, materiais de natureza teórica e, por outro, 

materiais para trabalho prático por parte do estudante: 

 os primeiros, de natureza teórica, constituem materiais de referência e deverão ser 

organizados para preencher uma função de estudo de referência e que não iremos aqui 

discutir; 

 os segundos englobam o guia do estudante online, o guia de curso e o contrato de 

aprendizagem e deverão preencher propósitos de ordem metodológica e propósitos de 

avaliação. 

 

Esta divisão permitirá separar os aspectos de actualização dos conteúdos dos aspectos de 

actualização de métodos e técnicas de ensino-aprendizagem. Por sua vez, esta separação 

permitirá actualizar os conteúdos e inserir actividades com custos menores, pois os dois tipos de 

materiais são, do ponto de vista da forma e das suas finalidades, independentes (Pereira et al, 

2003, p.55).  

 

No que se refere aos requisitos exigíveis aos materiais e recursos a produzir, este aspecto será 

explicitado no ponto 6 relativo à concepção de conteúdos e cursos em e-learning.  

 

De acordo do Pereira et al (2003) & Morgado (2005), a avaliação no e-learning tem uma 

importância acrescida, na medida em que todos os aspectos que com ela se relacionam devem 

ser claros e explícitos, dada a natureza do contexto de ensino-aprendizagem – a distância. 

Assim, deverá ser definida e planeada conjuntamente e em articulação com os outros aspectos 

relativos à preparação do percurso de aprendizagem de cada módulo (cf. Contrato de 

Aprendizagem), dado estar intimamente relacionada com os objectivos formulados e com a 

metodologia adoptada.  

 

A fim de definir as formas de avaliação mais adequadas, o professor/tutor responsável pela 

unidade curricular deverá ter em consideração alguns factores, dos quais se destacam:  

 

 A natureza dos conteúdos da disciplina; 

 O tipo de aprendizagens e competências que se pretende promover; 

 A metodologia adoptada (estratégias, tipo de actividades, materiais utilizados, etc.); 

                                                 
6
 Posteriormente designado por Instituto para a Qualidade da Formação (IQF) 
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 Os aspectos circunstanciais que podem condicionar as decisões a tomar, relativas ao 

professor/tutor e/ou aos estudantes (tempo disponível para as tarefas, exequibilidade das 

mesmas, número de estudantes, etc.). 

 

O tipo de avaliação a efectuar e os respectivos instrumentos deverão ser considerados e inscritos 

no Contrato de Aprendizagem. Além disso, cada tarefa que é objecto de avaliação deve indicar 

claramente os procedimentos a adoptar, princípios a cumprir, produtos a apresentar, etc. e ainda 

os critérios que presidirão à sua avaliação.  

 

Considerando os pressupostos da formação de adultos e ainda os princípios promotores das 

competências do Pensamento Crítico, a opção pelo tipo de actividades objecto de avaliação deve 

ser criteriosa. De acordo com as conclusões apresentadas por MacKnight (2000) decorrentes da 

aplicação de um modelo para ensino das competências do PC através da formação online 

(MacKnight, 2000, p. 38), a avaliação das aprendizagens realizadas em contexto de e-learning, 

com recurso a Learning Management System (LMS), fica extremamente facilitada na medida 

em que estas plataformas tecnológicas permitem a utilização de informação e de recursos 

apenas disponíveis nesta modalidade de ensino.  

 

Efectivamente, e conforme se refere no Guia para a Concepção e Desenvolvimento de Projectos 

de Formação a Distância da responsabilidade do Instituto para a Inovação da Formação 

(INOFOR)
7
 (2003), quando se utilizam os LMS na fase de acompanhamento e avaliação, estes 

podem registar alguns indicadores que o tutor pode utilizar como elementos de avaliação de 

cada participante. (INOFOR, 2003, p. 105).  

 

Entre os indicadores que a LMS produz e que podem ser mais úteis, destacam-se os seguintes: 

 Número de vezes que o participante se liga ao sistema; 

 Número de mensagens colocadas nos fóruns; 

 Número de mensagens lidas e respondidas; 

 Espaços visitados pelos participantes e tempo de permanência em cada espaço; 

 Número de exercícios respondidos por cada participante; 

 

A figura ao lado apresenta um exemplo de indicadores produzidos por uma LMS.  

                                                 
7
 Posteriormente designado por Instituto para a Qualidade da Formação (IQF) 
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Fonte: Plataforma Formare/Nova Etapa, 2011 

 

Ainda MacKnight (2000), refere que as actividades de avaliação a propor aos aprendentes 

poderão passar por tarefas individuais ou de grupo, com contornos mais diversificados da 

formação presencial, em sala, e que utilizem os potenciais da interactividade e da comunicação 

síncrona (em tempo real) e assíncrona (com desfasamento de tempo).  

 

De entre uma grande variedade possível, destacam-se alguns a título meramente 

exemplificativo: 

 Ensaios breves; 

 Qualidade e relevância da participação nas discussões moderadas pelo professor//tutor; 

 Resolução de problemas (qualidade e adequação das estratégias adoptadas, dos 

procedimentos seguidos, das soluções propostas e dos resultados obtidos); 

 Elaboração de projectos de pequena dimensão; 

 Sínteses das discussões efectuadas, de um conjunto de leituras ou de uma pequena 

investigação realizada; 

 Portefólio (repositório de trabalhos realizados e de reflexões acerca das aprendizagens 

obtidas com a sua realização). 

(Pereira et al, 2003) 

Figura 10- Exemplo de indicadores 

produzidos pelas LMS 
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6. A CONCEPÇÃO DE CONTEÚDOS E CURSOS EM E-LEARNING 

 
A concepção e desenvolvimento de projectos em e-Learning, de acordo com os especialistas da 

gestão e organização curricular, e mais concretamente, de conforme com as orientações das 

entidades reguladoras da formação profissional em Portugal, deverão cumprir um conjunto de 

requisitos de forma a dar garantias de qualidade aos seus utilizadores. (DGERT, 2010).  

 

Naturalmente, e como qualquer outro projecto pedagógico para formação presencial ou contexto 

de trabalho, obrigará a um diagnóstico inicial da situação de partida, procurando dar resposta a:  

 

 Quais as necessidades a que a formação pretende dar resposta? 

 Quais os objectivos estratégicos e operacionais da formação? 

 Quem são os destinatários e quais as suas características? 

 Em que contexto se irá realizar a formação? 

 Quais os recursos disponíveis ou passíveis de serem alocados à formação? 

(INOFOR, 2003) 

 

De acordo com as orientações da Direcção Geral das Relações de Trabalho (DGERT), a 

entidade com competências para certificação das entidades formadoras em Portugal, a 

metodologia de concepção de projectos de formação em e-Learning, deverá contemplar:  

 

1. Dispositivo de formação 

1.1 Definição do desenho dos objectivos e das estratégias de aprendizagem 

1.2 Definição e justificação das opções pedagógicas adoptadas 

1.3 A planificação das estratégias de aprendizagem 

1.4 Explicitação entre a ligação da planificação com as funcionalidades do sistema de 

gestão de aprendizagem e conteúdos 

 

2. Conteúdos desenvolvidos 

Considerando que os conteúdos de aprendizagem, destinados à formação a distância, têm 

características próprias para ser utilizados dessa forma, devem cumprir os seguintes requisitos:  

1.1 Acessibilidade (fácil acesso pelos destinatários) 

1.2 Legibilidade (qualidade da apresentação de gráficos, textos, imagens...) 

1.3 Autonomia  

1.4 Interactividade (potencia a relação activa entre o conteúdo e o utilizador) 
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1.5 Sequência pedagógica (de acordo com uma lógica construtivista de aquisições) 

1.5 Navegabilidade interna (orientação e progressão dentro do conteúdo) 

1.6 Flexibilidade (deverá estar ajustado a ritmos de aprendizagem diferentes) 

1.7 Práticas com retorno /”feedback” (possibilidade de o utilizador praticar e receber 

orientação/comentário ao seu trajecto de aprendizagem) 

1.8 Reutilização (o conteúdo deverá poder ser enquadrado em itinerários de 

aprendizagem diferentes). 

 

3. Sistema de gestão de aprendizagem e conteúdos (plataforma tecnológica ou outro)  

Deverá existir um sistema de gestão de aprendizagem e conteúdos que garanta as seguintes 

funcionalidades:  

1.1 Divulgação, inscrições e contratualização de aprendizagens 

1.2 Disponibilização de conteúdos pedagógicos 

1.3 Suporte da tutoria 

1.4 Rede de contactos entre os intervenientes na formação 

1.5 Orientação e apoio aos formandos 

1.6 Helpdesk (apoio técnico) 

1.7 Recepção e resposta a reclamações 

 

4. Sistema de comunicação e interacção  

1.1 Comunicação síncrona – chat 

1.2 Outras formas de comunicação síncrona (com recurso a ferramentas online- msn; 

skype; Google talk; outros) 

1.3 Comunicação assíncrona – e-mail 

1.4 Lista de discussão/Fórum 

1.5 Bar virtual  

 

 

As figuras seguintes apresentam exemplos de sistema de comunicação e de fórum de discussão 

em plataforma tecnológica.  
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Figura 11- Exemplo de sistema de comunicação em plataforma colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura nº. 9 apresenta-se um exemplo de funcionalidades de uma Learning Management 

System (LMS)  

Figura 12- Exemplo de fórum em plataforma colaborativa 
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Figura 13- Exemplo de funcionalidades de uma Learning Management System (LMS) 

5. O sistema de tutoria  

O sistema de tutoria e acompanhamento dos alunos deverá prever:  

1.1 Formas de comunicação entre professor, tutor e alunos 

1.2 Mecanismos de incentivo e de feedback aos formandos 

1.3 Mecanismos de controlo dos trabalhos individuais e de grupo realizados 

1.4 Formas de acompanhamento da evolução da aprendizagem dos formandos  

 

6. Sistema de avaliação 

O sistema de avaliação deverá permitir assegurar: 

1.1 Mecanismos de avaliação das aprendizagens 

1.2 Formas de dar feedback relativamente às aprendizagens realizadas e resultados 

1.3 Formas de auto-avaliação dos conhecimentos e competências adquiridos 

 

7. Conteúdos e materiais de suporte à aprendizagem  

 

1.1 Os conteúdos disponibilizados cumprem as características previstas no ponto 2 

(acessibilidade, flexibilidade, etc). 

1.2 São disponibilizados materiais de apoio à aprendizagem, como kits pedagógicos, guiões 

de auto-estudo 

Plataforma de 
aprendizagem 

Apresentação 
dos conteúdos 

Recursos e 
materiais: 

manuais, 
resumos, 
sumários,  

videos, tutoriais, 
outros   

Fontes de 
informação : 

ligações 
exteriores; 

bases de dados; 
outro 

Informação 
acerca da 
disciplina 

Descrição: 
objectivos, 
programa, 
sistema de 
avaliação 

Guia  do aluno 

Agenda 

Anúncios 

Utilizadores 

Actividades 
dos alunos 

Trabalhos 

Exercícios de 
avaliação 

Actividades de 
grupo 

Sistema de 
comunicações 

Chat 

Forúm  

Email 
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1.3 São disponibilizadas ferramentas de apoio à exploração dos conteúdos e dos materiais 

de apoio, para potenciar a sua utilização 

 

De acordo com Anderson (2006), os seis tipos de interacção que se mostram abaixo estão 

presentes na formação em e-Learning. Os dois actores identificados interagem entre si e com o 

conteúdo, formando um modelo que é 

representado na figura nº.10:  

 
 

 

 

 

 

Figura 14- Modos de Interacção em e-Learning 

Fonte: Anderson e Garrison, (2003) 

 

 

 

7. ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DO PENSAMENTO 

CRÍTICO 

7.1- O papel do tutor 

 
Face à adopção de um modelo andragógico, com fundamento construtivista e 

socioconstrutivista, identificam-se de imediato um conjunto de alterações no papel do formador 

e do formando, face ao modelo tradicional em sala de aula.  

 

Contrariamente ao modelo tradicional da formação presencial ainda muito centrado na figura do 

formador, enquanto transmissor do conhecimento, um formador de um curso em e-Learning 

tem de actuar como organizador e facilitador da participação dos formandos, usando o conjunto 

de estratégias pedagógicas necessárias para lhes assegurar uma experiência de aprendizagem 

enriquecedora. (Rodrigues, 2004).  

 

Contudo, novos desafios se colocam ao formador, por um lado resultantes da separação física e 

temporal existente entre formador e formando, e ainda pela necessidade de adopção de um 

modelo andragógico, assente na aprendizagem auto-dirigida e aprendizagem colaborativa.  
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De acordo com Mason (1998), citado por Rodrigues (2004), o e-formador tem de promover, 

estimular, orientar e apoiar as interacções que ocorrem no processo de formação, em três 

dimensões: i) interacção entre formando e formador; ii) interacção entre formandos e conteúdos; 

iii) interacção entre formandos. No contexto de e-Learning, de acordo com Rodrigues, deverá 

ainda acrescentar-se um quarto tipo de interacção, isto é, a interacção entre o formando e a 

interface ou plataforma. (Rodrigues, 2004).  

 

Salmon (2004), refere que o papel do e-formador sofre algumas mudanças de conteúdo 

funcional, na medida em que se centra muito mais na moderação, do que na transmissão de 

conhecimentos. De acordo com esta autora, o termo “e-moderating” aglutina uma grande 

variedade de papéis e competências que o professor on-line ou o e-formador precisa de adquirir 

(Salmon, 2004).  

 

Apoiar a formação on-line, através de sessões síncronas e assíncronas (listas de distribuição, 

fóruns de discussão) requer dos e-moderadores um conjunto vasto de conhecimentos, um maior 

número de competências em comparação com aqueles que necessitaria se trabalhasse com um 

grupo em formação presencial (Salmon, 2002).  

 

Esta mesma autora propõe um modelo adequado ao papel do e-formador, de acordo com os 

vários momentos de desenvolvimento da formação, conforme se pode visualizar na figura nº. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Modelo dos cinco estádios de e-tutoria 
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Fonte: Salmon, 2008 
 

Este modelo manifesta um desenvolvimento progressivo na qualidade e na intensidade das 

interacções entre os estudantes e estes e o seu tutor (Miranda, 2003). Como facilmente se 

depreende a partir da Figura nº. 1, a interactividade entre o tutor e os formandos vai diminuindo, 

à medida que os problemas técnicos vão sendo reduzidos, contrariamente à construção de 

conhecimento, desenvolvimento e autonomia dos formandos, que vão aumentando. 

 

Por outro lado, e de acordo com a abordagem socioconstrutivista, exercer a função de formador 

implica assistir o aprendente proporcionando-lhe apoio e recursos, de modo que este seja capaz 

de aplicar um nível de conhecimentos mais elevados do que seria possível sem ajuda (Fino, 

2001). Nas palavras de Bruner, actuar como um professor considerando a Zona de 

Desenvolvimento Proximal tem que ver com a maneira como se organiza o contexto, de modo a 

que o aprendiz possa atingir um patamar mais elevado ou mais abstracto a partir do qual 

reflecte. (Bruner, 1985, citado por Fino, 2001). 

 

Face ao exposto, a concepção andragógica, centrada no indivíduo induz mudanças profundas no 

papel do formador, com grande pertinência e aplicabilidade ao e-formador. De facto, espera-se 

que este assuma um papel de facilitador da aprendizagem e de promotor de autonomia e das 

competências de “aprender a aprender” como preconiza Knowles (1975).  

 

7.2- Estratégias pedagógicas  
 

A componente assíncrona, reverte-se de um potencial acrescido no que diz respeito às 

competências do pensar, na medida em que permite, por um lado, momentos de reflexão 

individual, respeito pelo ritmo individual de aprendizagem e distanciamento face às realizações. 

 

Por outro lado, permite um tempo de resposta e reacção às perspectivas e pontos de vista dos 

colegas, só possível em resultado da não simultaneidade em termos de tempo e espaço. De 

acordo com Jones & Safrit (1994), os estudantes necessitam de uma certa liberdade que lhe 

permita poder correr riscos. O facto de se encontram longe dos olhares e dos julgamentos de 

professores e colegas, permite ao participante poder experimentar comportamentos novos, sem 

o risco de ser punido ou sancionado por eventuais erros. (p, 9).  

 

Os mesmos autores citando Costa (1981), referem também a importância do silêncio como 

forma de facilitar o funcionamento intelectual. O silêncio que se segue a seguir a uma questão, 

complementado com questões de clarificação ou pedidos de esclarecimento, ou ainda 
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fornecimento de informação adicional, foi mecanismos centrais na promoção das competências 

do pensar. (Jones & Safrit, 1994, p.10).  

 

Relativamente às técnicas do questionamento, os mesmo autores referem que o método 

socrático se mantêm sempre actual, devendo ser levado á prática de forma sistemática.  

 

Seguidamente, apresentam-se alguns das principais estratégias pedagógicos passíveis de serem 

utilizadas nos momentos de aprendizagem assíncrona.  

 

 Trabalho de pesquisa individual 

 Estudo de casos (reais ou simulados) 

 Fóruns de discussão 

 Pesquisa orientada;  

 Trabalho de projecto 

 Trabalho de grupo 

 

No que se refere aos momentos síncronos, isto é, aqueles que ocorrem no mesmo tempo, os 

especialistas propõem um conjunto de estratégias, das quais se destacam:  

 

 Discussão orientada 

 Estudo de casos/Incidentes críticos 

 Brainstorming ("tempestade de ideias") 

 Trabalho de grupo 

 Jogos de papéis 

 

Relativamente às técnicas do questionamento, aplicáveis especialmente nos momentos 

síncronos,  todos os autores consultados são unânimes em considerar que o método socrático se 

mantêm sempre actual (Jones & Safrit, 1994 & Jorge, 2006, Murphy, 2004), devendo ser levado 

à prática de forma sistemática.  

 

Jorge (2006), propõe mesmo uma taxonomia de questionamento socrático. Refere esta 

investigadora que tendo em consideração as características gerais e universais da lógica do 

pensamento, existem quatro categorias de questões de desenvolvimento: 

 

1- Perguntas de esclarecimento; 
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2- Perguntas sobre os motivos e provas; 

3- Perguntas sobre perspectivas e pontos de vista; 

4- Perguntas sobre implicações e consequências; 

5- Perguntas sobre a pergunta. 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 
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CAPÍTULO IV – O DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO  

 

1. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 
Após o enquadramento teórico deste estudo em torno da promoção das competências do 

pensamento crítico através do e-learning, em contexto de aprendizagem ao longo da vida, 

apresenta-se a metodologia que orientou esta investigação. Refira-se que estas linhas 

metodológicas têm como referência o quadro teórico, os objectivos esboçados e as questões 

orientadoras da pesquisa. 

 

 

1.1- CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE PARTIDA 

 
A investigação realizou-se no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tendo sido 

analisada a unidade curricular "Formação a distância e e-learning" ministrada em e-learning, 

integrada no Mestrado em Educação, na variante Tecnologias e Metodologias em e-learning, 

durante o ano lectivo 2011/11.  

 

Esta unidade curricular desenvolveu-se pela primeira nesta modalidade a distância - e-learning, 

no ano lectivo 2010/11, e integrou-se no programa de acção da Universidade de Lisboa, 

designado por “E-Learning na UL”.  

 

De acordo com a informação disponível no sítio do elearning Lab da UL
8
, o programa E-

Learning na UL surge em 2010 quando a Universidade de Lisboa assume como linha estratégica 

de actuação e desenvolvimento a promoção de iniciativas de formação em regime de e-learning 

e de desenvolvimento da utilização das TIC no ensino e na investigação, salientando-se a sua 

actual relevância na empregabilidade dos estudantes, na modernização das instituições e na 

internacionalização da oferta e percursos formativos no ensino superior.   

 

O programa apresenta como principais objectivos:  

 

 A oferta de programas de formação online, fazendo face às actuais necessidades de 

modernização científica, tecnológica e profissional;  

                                                 
8
 Disponível em http://elearninglab.ul.pt/ 
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 Alargamento do público da Universidade de Lisboa, o que se reflecte numa procura de 

maior internacionalização da instituição;  

 

 Promoção da transferência do conhecimento, competitividade e reconhecimento da 

Universidade de Lisboa.  

 
O programa de E-Learning na UL visa promover o estabelecimento de uma prática de utilização 

de plataformas de aprendizagem e de tecnologias educativas numa percentagem 

progressivamente crescente de unidades curriculares lecionadas na UL e o desenvolvimento de 

uma dimensão significativo de oferta de cursos em diferentes modalidade e-learning. 

 
Inicialmente previsto desenrolar-se como estudo comparativo entre as unidades curriculares 

“Formação a distância e e-learning” desenvolvida em e-learning, e a ministrada na modalidade 

presencial, acabou por se revelar impossível de concluir, pela fraca adesão dos alunos da 

disciplina presencial, tendo-se optado por estudar o Caso da unidade “Formação a distância e e-

learning” , em e-learning, integrado no programa “E-Learning na UL”. 

 

A opção pela realização deste estudo de caso prendeu-se com o interesse da investigadora no 

tema em concreto e com a oportunidade única de analisar a primeira experiência de 

implementação desta modalidade de formação em unidades curriculares do mestrado no 

estabelecimento de ensino onde a investigadora se encontra a estudar.   

 

Foram considerados os aspectos éticos e legais aplicáveis a este tipo de investigação, 

nomeadamente, todos os alunos e docentes foram informados acerca da realização da 

investigação e foi solicitado o seu consentimento para consulta da informação disponível na 

plataforma Moodle. Relativamente aos alunos que participaram no estudo, fizeram-nos de forma 

voluntaria, tendo os instrumentos de inquirição sido enviados para todos através da ferramenta 

Web, Google Docs.  

 

O universo foi constituído por todos os alunos na disciplina de"Formação a distância e e-

learning", tutores e professora da unidade curricular em análise (simultaneamente co-

coordenadora do e-Learning Lab da Universidade de Lisboa, como atrás referido).  

 

A estratégia de selecção dos participantes foi do tipo não probabilística, pois pretendia-se 

estudar um grupo particular, que "não é representativo da população, mas representa 

simplesmente a si mesmo" (Cohen, Manion & Morrison, 2007, p.113). O critério de selecção 

dos participantes foi serem alunos ou professores na unidade curricular em análise.  



92 
 

 

1.2- Opção Metodológica 

 

Neste trabalho optou-se por desenvolver um Estudo de Caso, integrado assim no paradigma 

interpretativo e nas metodologias qualitativas de investigação.  

 

A investigação qualitativa evoluiu inicialmente na área da sociologia, quando os trabalhos 

provenientes da Chicago School nos anos 1920 e 1930 estabeleceram um marco no estudo da 

vida humana (Denzin & Lincoln, 1994). A investigação qualitativa é frequentemente designada 

por naturalista, porque o investigador trabalha os locais em que naturalmente se verificam os 

fenómenos nos quais está interessado, sem tentar alterar o contexto (Bogdan & Biklen, 1994). 

Considerando os objectivos do estudo e as questões de partida, o estudo de caso afigurou-se 

como o mais adequado, por permitir uma investigação empírica acerca de um fenómeno no seu 

ambiente natural, e em que as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não se encontram bem 

definidas e em que múltiplas fontes de evidência são usadas (Yin, 1994, cit. por Coutinho, 2002, 

p. 2).  

De facto, as principais características desta modalidade de investigação decorrem do facto do 

plano de investigação se centrar no estudo pormenorizado e aprofundado, no seu contexto 

natural, de uma entidade bem definida.  

Existem várias definições do que é um Estudo de Caso e das suas aplicabilidades. Stenhouse 

(1990) refere que se trata de “...método que implica a recolha de dados sobre um caso ou casos, 

e a preparação de um relatório ou apresentação do mesmo” (Stenhouse, 1990,cit por Coutinho, 

2002:2).  

De acordo com Merriam (1988), “o estudo de caso é uma modalidade (design) de investigação 

básica que pode conciliar uma variedade de perspectivas disciplinares, assim como de 

perspectivas filosóficas sobre a natureza da própria investigação”, estando este tipo de 

investigação integrada na perspectiva do paradigma de investigação qualitativo ou naturalístico 

(Merriam, 1988:1).  

A mesma autora, (Merriam, 1998), refere que, enquanto que a quantidade de características e a 

terminologia poderão diferir de fonte para fonte, uma análise destes e de outros textos sugerem 

as seguintes quatro características como propriedades essenciais de um estudo de caso 

qualitativo: é particularístico, é descritivo, é heurístico e é indutivo (Merriam, 1998).  
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Finalmente, e em jeito de síntese, refere-se a perspectiva de Ponte (2006, 2). Para este 

investigador, o Estudo de caso:  

 

“É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 

debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única 

ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a que há 

nela de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a 

compreensão global de um certo fenómeno de interesse.” (Ponte, 2006) 

 

Em termos de potencialidades, e de acordo com a perspectiva de Coutinho & Chaves (2002), o 

Estudo de caso pode aplicar-se nas situações em que “o investigador não pode manipular 

variáveis para determinar a sua relação causal (Cohen & Manion, 1989), ou quando a situação é 

de tal modo complexa que não permite a identificação das variáveis eventualmente relevantes 

(Ponte, 1994), em situações excepcionais (Yin, 1994) ou ainda quando é a única abordagem 

metodológica passível de ser implementada numa situação bem real e concreta (Punch, 1998). 

 

Quanto às limitações impostas pela utilização desta metodologia de investigação, de acordo com 

os vários autores (Yin, 1994, Merriam, 1998, Coutinho, 2002), estão frequentemente associados 

às questões de objectividade e imprecisão, podendo de certa forma ameaçar a validade ou a 

fiabilidade, razão pela qual alguns autores defendem que o Estudo de caso “não tem 

características de intervenção, exigindo mesmo um certo distanciamento em relação ao objecto 

em análise” (Ponte, 2002).  

De acordo com Yin (1994), um limite está associado à “...insuficiente precisão, objectividade, e 

rigor”, podendo assim ser questionada a credibilidades das conclusões a que conduz; Ponte 

(1994), a propósito refere que mesmo que “muitos investigadores que fazem estudos de caso 

estão preocupados acerca da validade da sua comunicação”, pelo facto deste recorrer a pessoas 

como fontes de dados, o introduzindo uma dose de subjectividade considerável que o 

investigador não consegue eliminar, “dado que os pensamentos não se transferem intactos, de 

umas pessoas para as outras” (Ponte, 1994). Coutinho refere ainda que outros autores 

mencionam também a impossibilidade de generalização ficando assim ameaça a validade 

externa- das conclusões a outras situações. Contudo, e agora citando Punch (1998) Coutinho 

diz-nos que esta é uma falsa questão, na medida em que há estudos de caso em que a 

generalização não faz sequer sentido, e por outro lado, porque o estudo está justificado à partida 



94 
 

seja pela unicidade, pelo carácter extremo, ou ainda pelo facto do caso ser irrepetível. (Puch, 

1998 citado por Coutinho, 2002).  

Também Yin (1994) se refere à questão do rigor ou validade interna – isto é, quanto as 

conclusões obtidas representam e/ou explicam a realidade estudada. De acordo com este autor, 

questão coloca-se apenas quando o objectivo do investigador é buscar relações ou explicar 

fenómenos — estudo de caso explicativo, causal ou explanatory case studies (Yin, 1994) —, em 

que é importante reduzir ao mínimo a influência da subjectividade inerente ao investigador 

(Yan, 1994).  

Outras das limitações desta modalidade de investigação relaciona-se com a questão da 

fiabilidade. Ou seja, vários investigadores utilizando os mesmos instrumentos para estudar o 

mesmo fenómeno poderiam chegar a resultados idênticos? Na prática, trata-se de verificar se os 

dados recolhidos na investigação são estáveis no tempo e se têm consistência interna, sobretudo 

se provierem de fontes múltiplas (Stake, 1995; Punch, 1998, citados por Coutinho & Chaves, 

2002). 

Face às opções metodológicas tomadas, e considerando as limitações desta modalidade de 

investigação, a investigadora procurou seguir as recomendações de Stake (1995, cit por 

Coutinho, 2005), isto é, visando aumentar a credibilidade das interpretações, recorrer à 

triangulação das fontes de dados, em que se confrontam os dados provenientes de diferentes 

fontes e à triangulação da teoria, abordando os dados a partir de perspectivas teóricas e 

hipóteses diferentes.  

 

1.3-Técnicas e instrumentos de recolha e análise de dados 

 

Considerando a opção metodológica e a necessidade de triangulação das fontes de dados, optou-

se pela utilização das seguintes técnicas e instrumentos de recolha de dados  

Fonte Técnica Instrumento 

 Documentação relativa à 

organização da unidade 

curricular 

 Documentação de apoio à 

aprendizagem (guia do 

 Análise documental 
 Matriz de Análise de 

conteúdo 
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aluno, materiais e 

recursos- sumários, 

enunciados de exercícios, 

outros disponíveis na 

plataforma Moodle) 

 Estatística relativa a 

acessos e movimentos dos 

alunos 

 Transcrições dos 

discussões nos foruns 

 

 Professor da unidade 

curricular 

 Alunos da unidade 

curricular 

 Questionamento 

 Questionário aos alunos  

 Guião de entrevista ao 

professor/coordenador  

 Plataforma moodle: 

Sessões online - chat 

 

 Observação não 

participada 

 Grelha de observação 

(para registo dos 

comportamentos 

manifestados por 

professor e alunos 

durante as aulas online) 

 

 
No figura abaixo apresentam-se as etapas de construção do estudo: 
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Figura 16- Fases do desenvolvimento do estudo 

Fonte: Construção própria 

 

 

 

1ª. fase 

•Revisão de literatura e consolidação metodológica 

• Contactos com entidades para realização dos estudos de casos 

2ª. fase  

•Concepção e testagem dos instrumentos de recolha de informação 

•Concepção do modelo pedagógico de e-learning promotor das competências 
do Pensamento Críico 

3ª. fase 

•Trabalho de terreno: 

•identificar o modelo pedagógico, as práticas e as percepções de professor e 
alunos 

•Administração dos questionários e entrevista  

•Recolha de informação na plataforma colaborativa 

•Observação das práticas de ensino-aprendizagem com grelha de observação 

4ª. fase 

•Análise dos dados 

•Redacção da tese (versão preliminar) 

5º. fase 

•Redacção da tese (versão final) 

6ª. fase 

•Apresentação da dissertação  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CASO ANALISADO 

 
Como atrás referido, a investigação realizou-se no Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa, tendo sido analisada a unidade curricular "Formação a distância e e-learning" ministrada 

em e-learning, integrada no Mestrado em Educação, na variante Tecnologias e Metodologias em 

e-learning, durante o ano lectivo 2011/11.  

 

Esta unidade curricular desenvolveu-se pela primeira nesta modalidade a distância - e-learning, 

no ano lectivo 2010/11, e integrou-se no programa de acção da Universidade de Lisboa, 

designado por “E-Learning na UL”.  

 

O programa de E-Learning na UL visa promover o estabelecimento de uma prática de utilização 

de plataformas de aprendizagem e de tecnologias educativas numa percentagem 

progressivamente crescente de unidades curriculares lecionadas na UL e o desenvolvimento de 

uma dimensão significativo de oferta de cursos em diferentes modalidade e-learning. 

 

O programa apresenta como principais objectivos:  

 

 A oferta de programas de formação online, fazendo face às actuais necessidades de 

modernização científica, tecnológica e profissional;  

 Alargamento do público da Universidade de Lisboa, o que se reflecte numa procura de 

maior internacionalização da instituição;  

 

 Promoção da transferência do conhecimento, competitividade e reconhecimento da 

Universidade de Lisboa.  

 

 

2.1- Organização da programa de elearning Lab da UL  
 
O programa e-learninglab da UL foi concebido tendo por base um modelo pedagógico comum 

para as várias unidades curriculares em desenvolvimento nos vários estabelecimentos de ensino. 

No ponto seguintes, apresenta-se de forma mais desenvolvida o modelo adoptado e os seus 

suportes conceptuais. 

 

Globalmente, na concepção do projecto formativo foram considerados os seguintes aspectos:  

1. Elementos de suporte à aprendizagem 

2. Design e organização do curso 
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3. Modelo pedagógico 

4. Recursos e materiais 

5. Sistema de tutoria e acompanhamento 

6. Sistema de comunicação e interacção 

7. Sistema de avaliação 

 

Como forma de garantia a qualidade do processo, foi definido um referencial associado aos 

mecanismos de qualidade, contemplando 9 dimensões, de acordo com os três elementos 

estruturantes – organização, suporte e desenvolvimento, tal como se apresenta na figura 

seguinte. 

 

 
Figura 17- Framework de avaliação dos cursos em e-learning 

Fonte: E-Learning Lab/UL, 2011 

 
 

2.2- Metodologia de desenvolvimento da unidade curricular  

 

2.2.1- Modelo pedagógico  

 
Conforme consta da brochura de divulgação do programa de e-Learning da Universidade de 

Lisboa, implementar um programa como o que se caracteriza, implica reflectir e delinear o 

modelo pedagógico a adoptar, como base do desenvolvimento de todas as acções, estratégias, 

Dimensões 

Coordenação 

Corpo 
docente 

Conteúdos 
programáticos 

Materiais 
disponibilizados 

Metodologia 
de trabalho 

Sistemas de 
avaliação 

Serviços de 
apoio 

Infra-
estrutura 

tecnológica 

Design do 
curso 
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actividades e recursos, no domínio específico do desenvolvimento de um programa de acção no 

âmbito do elearning. (elearning Lab/UL, 2011).  

 

No mesmo documento apresentam-se, enquanto quadro de referência do plano de acção, os 4 

pilares do modelo pedagógico, o qual regula e fundamenta as principais intenções do programa 

de E-Learning da UL, e por inerência aplicável à unidade curricular em análise:  

 

 Aprendizagem baseada em recursos [‘Resource-based learning’ (RBL) ]; 

 Flexibilidade e autonomia; 

 Interacção e colaboração; 

 E-moderação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18- Modelo pedagógico do programa de E-Learning da UL 

 
 
Este modelo pedagógico enfatiza a autonomia do estudante no seu processo de aprendizagem 

permitindo-lhe assumir responsabilidades de iniciativa, na realização de tarefas, cumprimento 

de prazos estabelecidos e capacidade de tomada de decisão relativamente ao próprio percurso 

formativo.  

 

De igual modo enfatiza-se a aprendizagem baseada em recursos para uma maior automatização 

dos processos de ensino-aprendizagem, sendo tal principio basilar para o design e organização 

de programas e cursos multimédia em regime de b-learning. Este princípio pressupõe padrões de 

elevada qualidade e atualizações na seleção/concepção de recursos educativos digitais.  

 

A interacção dos estudantes com os pares, os docentes e os recursos didácticos especificamente 

desenhados e adaptados é considerada a outro factor favorável ao desenvolvimento de práticas 

de desenvolvimento de práticas de ensino alicerçado na utilização das novas tecnologias. 

Simultaneamente enaltece-se a vantagem associada à exploração de práticas mais regulares de 

Aprendizagem 

baseada em recursos 

Flexibilidade e 

Autonomia 

Interacção e 

Colaboração e- Moderação  
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trabalho colaborativo, nomeadamente pela importância que a dimensão social assume na 

aprendizagem online.  

 

É ainda realçada a importância assumida pelo papel da moderação online e da e-tutoria, 

enquanto actividades de gestão de todos os produtos e processos de aprendizagem realizados 

online, bem como da participação e interacção social assegurando o progresso, o suporte e o 

acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, nomeadamente através do feedback 

continuo e eficaz. 

 

 

 

 

    

Flexibilidade de 

tempo e espaço 

Aprendizagem 

centrada no aluno 

Comunicação 

síncrona e assíncrona 
Função socializadora 

Percurso autónomo 
Aprendizagem 

mediada 

Trabalho 

colaborativo 
Dinamização  

Responsabilização do 

estudante 

Tecnologias 

interactivas 
Interactividade Regulação  

Capacidade de 

decisão 

Recursos digitais 

multimédia 
Partilha 

Facilitação da 

aprendizagem 

Gestão do ritmo de 

aprendizagem 

Suporte à 

estruturação de 

actividades 

Cooperação  Feedback 

Auto-aprendizagem 

Estrutura lógica de 

sequências de 

aprendizagem 

Diferentes ritmos de 

aprendizagem  

Monitorização e 

avaliação  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A informação acerca do programa de acção é complementada, referindo as componentes 

consideradas essenciais aquando da constituição do um modelo de concepção de cursos na 

modalidade b/e-learning:  

 

Aprendizagem 
baseada em recursos 

Flexibilidade e 
Autonomia 

Interacção e 
Colaboração 

e- Moderação  

Bases do modelo pedagógico do Programa de Acção 
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 Os objectivos (descrição das competências a desenvolver e resultados a alcançar); 

 Os conteúdos (descrição de conhecimentos a adquirir e experiências de aprendizagem a 

desenvolver); 

 As estratégias de trabalho a utilizar e acções (tarefas) a desenvolver, explicitando a 

sequências de aprendizagem a realizar, tempos e recursos associados, numa lógica de 

promoção da produção autónoma; 

 As actividades de regulação e avaliação (formativa e sumativa), entendendo-se a 

avaliação como elemento integrante do próprio processo de aprendizagem e como 

marco no reconhecimento dos conhecimentos adquiridos. 

 

2.2.2- Sistema de gestão das aprendizagens e conteúdos (plataforma Moodle) 
 

Características e funcionalidades do Learning Management System 

 
Construído sob o sistema Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning), a Unidade 

Curricular analisada, neste espaço integra os tutoriais de apoio e outros materiais, recursos e 

apoio ao aluno.  

  
“O Moodle é uma plataforma LMS (Learning Management System) que 

apresenta grande potencial ao permitir a construção de espaços online para 

suporte a unidades curriculares na internet, facilitar a publicação e 

disponibilização de recursos em diferentes formatos e poder englobar 

diferentes funcionalidades, integrando ferramentas de participação e 

colaboração, de comunicação 

síncrona e assíncrona, ferramentas 

de administração de cursos e dos 

utilizadores, ferramentas de 

avaliação, tracking das actividades 

realizadas pelos estudantes e 

docentes, entre outras 

funcionalidades.“(UL/2011) 

 

  

Figura 19- Imagem da pagina de acesso à unidade curricular 



102 
 

Principais funcionalidades da plataforma 
 
Espaço que se caracteriza reúne um conjunto de funcionalidades simples, intuitivas e robustas a 

que se pode aceder através da activação do ‘modo de edição’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidades de comunicação disponíveis para os alunos da unidade curricular:  

 

 Chat: Sala de conversação online em tempo real 

 Fórum de discussão: Espaço de comunicação assíncrona (diferida) com ligação ao email 

pessoal dos utilizadores 

 Glossário: ferramenta de organização de termos ou conceitos em sistema semelhante a 

base de dados 

 Lição: sequência progressiva de conteúdos organizados que terminam com questões-

teste à aprendizagem desenvolvida 

 Referendo: sistema de construção de questões para recolha de informações ou opiniões 

com opções de resposta de escolha múltipla (com tratamento automático dos resultados) 

 SCORM/AICC: ferramenta para disponibilização de objecto de aprendizagem criado 

em aplicações externas e possível de importar directamente para o Moodle 

 Teste: ferramenta de construção de teste de avaliação (com gestão automática de notas) 

 (Gestão e Avaliação de) Trabalhos: diferentes actividades para recepção, gestão e 

avaliação de trabalhos submetidos pelos alunos (com gestão automática de notas) 

 (Gestor de ) Notas: sistema de gestão e calculo automático das notas e avaliações dos 

alunos 

 Wiki: ferramenta de escrita colaborativos que permite a edição colectiva de documentos 

Figura 20- Conjunto de actividades disponíveis numa disciplina. 
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2.2.3- Materiais e Recursos de apoio ao aluno 

 

Materiais e recursos de apoio à aprendizagem  

 

 Recursos estáticos - constituído maioritariamente por materiais para consulta, como, 

materiais de apoio à aula, como pdfs e outros documentos de apoio, páginas de texto, 

imagens, etiquetas e separadores;  

 Ficha curricular da disciplina contendo os objectivos, conteúdos programáticos, 

bibliografia de referência, orientações para a avaliação (elementos, critérios e 

calendarização)  

 Recursos interactivos – constituído maioritariamente por materiais interactivos, como 

vídeos, livro e recursos flash;  

 Ferramentas de Gestão da informação - constituído por ferramentas que permitem a 

organização e/ou reorganização de informação, como base de dados e Referendo e 

glossário;  

 Instrumentos de  avaliação - trabalhos, testes, questionários e inquéritos;  

 

 

Materiais e recursos de apoio à utilização das funcionalidades da plataforma Moodle 

 

 Tutoriais de apoio à utilização da plataforma (acesso, instrução, locais de consulta de 

informação, sistema de comunicação, apoio técnico/helpdesk).  

 

 Guia do aluno – contendo informações gerais sobre o mestrado, a estrutura de 

funcionamento, o modelo pedagógico a seguir e ainda orientações para a auto-

aprendizagem   

 

 

2.2.4- Sistema de tutoria/acompanhamento 

 

 

O sistema de tutoria implementado na unidade curricular “Formação a distância e e-

learning”, prevê os seguintes mecanismos:  
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 Formas de comunicação entre professor, tutor e alunos, através da ferramentas de 

comunicação (email; fórum; chat; outras ferramentas) 

 Mecanismos de incentivo e de feedback aos formandos (fórum; propostas de actividade; 

feedback de exercícios) 

 Mecanismos de controlo dos trabalhos individuais e de grupo realizados (controlo dos 

indicadores de acesso da plataforma) 

 Formas de acompanhamento da evolução da aprendizagem dos formandos (feedback 

relativo às actividades realizadas; regulação da participação em fóruns; indicadores de 

acesso).  
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CAPÍTULO 5- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA 

INVESTIGAÇÃO  

 
Este capítulo é dedicado à apresentação e discussão de resultados derivados das várias fontes de 

dados que foram recolhidos neste estudo. Devido à diversidade de fontes de informação e às 

técnicas de recolha de dados que se utilizaram, optou-se por dividir a apresentação de resultados 

em três partes. A primeira parte diz respeito à análise documental e informação disponível na 

plaforma Moodle. A segunda parte apresenta os resultados oriundos da entrevista com a 

professora da unidade curricular e co-coordenadora do programa elearning Lab da UL, e dos 

questionários aos alunos, e por fim, a terceira parte traduz os resultados derivados da observação 

directa das interacções ocorridas na plataforma Moodle (participação num fórum de discussão) .  

 

No contexto do presente estudo, começou por se apresentar e analisar os conceitos, princípios e 

modelos conceptuais do Pensamento Crítico.  

 

1.1- ANÁLISE DOCUMENTAL 

 
A análise documental teve como fonte de informação, os documentos disponibilizados aos 

alunos na plataforma Moodle, e já mencionados no ponto anterior.  

 

 

1.2- ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE INQUIRIÇÃO 

 

1.2.1- A entrevista com a professora da disciplina  

 

A realização da entrevista com a docente da unidade curricular revelou-se como sendo uma das 

técnicas mais ricas de recolha de informação. O guião da entrevista foi previamente elaborado 

com base na revisão bibliográfica e foi aplicado de acordo com os princípios éticos e 

comunicacionais adequados.  

 

O objectivo principal foi definido como a aferição da percepção do professor responsável da 

disciplina, Professor Neuza Pedro, acerca do impacto que o e-Learning, enquanto modalidade 

de ensino a distância, poderá ter na promoção do Pensamento Crítico na formação de adultos.  
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Análise de conteúdo 

 

A partir do guião de entrevista, e das respostas obtidas, foi possível identificar um conjunto de 

categorias, conforme se apresentam:  

 

 Concepção e organização da unidade curricular Formação a distância e e-

learning" 

 

A opção passou por conceber um modelo completamente novo, com características pedagógicas 

distintas do disciplina em regime presencial. As características de interactividade e de 

comunicação facultadas pelo recurso à plataforma parece ter estado na origem da decisão.  

 

Em termos de organização das actividades, a professora distinguiu essencialmente as 

relacionadas com as componentes síncrona e assíncrona, e o potencial da comunicação 

desfasada no tempo, associado ao conceito de “any time, any where”.  

 

Foi referida importância dada à concepção de um modelo totalmente novo, e o não recurso à 

adaptação do modelo tradicional em sala, para o e-learning. Este processo implicou a 

estruturação suportada em metodologias pedagógicas centradas no aluno, sempre com uma 

dupla preocupação: orientação por parte do professor/tutor para que o aluno “não se sinta 

perdido” e procura de promoção da autonomia e das capacidades de aprender a aprender.  

 

 Modelo conceptual de suporte da modalidade de e-Learning 

 

Em termos da utilização de elementos promotores da aprendizagem autodirigida, a professora 

referiu que, no início da actividade lectiva, dos instrumentos elencados, apenas se recorreu a um 

questionário de avaliação das competencias informáticas. Não foram considerados os seguintes 

instrumentos:  

 Contrato de aprendizagem 

 Questionário de estilo de aprendizagem individual  

 Questionário de auto-avaliação prévia de conhecimentos/competências 

 Questionário de motivação inicial 
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No decurso da actividade lectiva, foram utilizados instrumentos de reflexão individual, mas sem 

carácter sistemático. Não foram utilizados outros, tais como  

 Diário de bordo (registo de progressão das aprendizagens) 

 Instrumentos de reflexão individual 

 Portfólio 

 

No final da actividade lectiva, a professora referiu estarem definidos a utilização de questionário 

de auto-avaliação de conhecimentos adquiridos. Não se encontra em utilização nenhum 

instrumento de reflexão interpares ou grupal  

 

 

 Elementos promotores da aprendizagem colaborativa 

Relativamente às actividades desenvolvidas, de acordo com a professora, foram sobretudo 

desenvolvidos os trabalhos de pesquisa individual, os trabalhos de grupo, e ainda os fóruns de 

discussão; etc.). A discussão de casos, ou análise de incidentes críticos não parece ter sido 

utilizado de forma consistente e regular.   

 

 Estratégias de promoção do Pensamento Crítico 

Quanto às estratégias de promoção do pensamento crítico, na componente síncrona, e pese 

embora essa não fosse uma preocupação central, de forma indirecta, traduziu-se especialmente 

na utilização de lançamento de desafios ou problemas para resolução. Também, na mesma linha, 

foi identificada uma pratica enquadrada nas estratégias de promoção do PC, ou seja, as 

orientações concretas relativamente a tarefas de planeamento, concepção, desenvolvimento e 

avaliação dos processos de trabalho e das aprendizagens. 

 

De acordo com a professora, não forma intencionalmente sugeridas ou fornecidas ferramentas 

facilitadoras, como mapas conceptuais; mapa de objectivos; reflexão preparatória acerca do 

trabalho a realizar; etc. 

 
De igual modo, foi identificada como uma falha nas estratégias, a falta de orientações relativa à 

reflexão metacognitiva, seja por antecipação, seja retrospectiva.  
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 Percepção acerca do potencial do e-learning na promoção das competências do 

Pensamento Crítico 

 
Foram considerados por parte da professora um conjunto de elementos facilitadores, com 

destaque para o clima informal, a possibilidade de interacção com colegas com mediação do 

professor, o tempo de reflexão na realização das tarefas, associado sobretudo à componente 

assíncrona , o ritmo ndividual de aprendizagem, gestão do tempo e das necessidades, a sensação 

de liberdade e autonomia dada pela apredizagem autodirigida.  

 
Em conclusão, a percepção da professora é que efectivamente o e-learnin possui um potencial 

de promoção das competências do PC,devendo contudo ser criteriosamente preparada e 

planeada a intervenção. Considera por isso necessário efectuar alterações da estrutura 

organizativa da unidade curricular, nomeadamente, através da introdução de instrumentos como:  

 

 Contrato de aprendizagem 

 Mapas conceptuais 

 Mapa de objectivos 

 Instrumentos de reflexão individual e grupal 
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2.2.2- Os questionários aos alunos da unidade curricular 

 

Do universo de 32 alunos a frequentar a disciplina “Formação a distância e e-learning", em e-

learning, 19 responderam de forma voluntária aos questionários.  

 

Os questionários foram concebidos após recolha de informação através da revisão de literatura, 

e encontravam-se estruturados de acordo com as mesmas dimensões de análise do guião de 

entrevista aplicado à professora da disciplina. 

 

Dada a familiaridade dos alunos com as ferramentas de comunicação e da Web, optou-se por 

utilizar construir e enviar os questionários com recurso à Google Docs. Desta forma, cada aluno 

recebeu um convite no seu endereço de correio electrónico a participar na realização do estudo e 

a responder de forma anónima ao questionário.  

 

O número de respostas obtido (19), foi considerado bom, correspondente a mais de 50% do 

universo de alunos. Este facto poderá estar relacionado com a facilidade de utilização deste tipo 

de ferramentas e ainda com o facto dos alunos, eles próprios estarem a iniciar as suas 

investigações, mostrando-se assim colaborantes na realização deste trabalho.   

 

 Identificação dos alunos 

 
Todos os alunos da unidade curricular Formação a distância e e-learning", tinham profissões 

relacionadas com o ensino, sendo que a sua maioria eram professores do ensino secundário.  

 

 

Gráfico 1- Profissões dos alunos da unidade de curricular analisadas 
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 Nível etário 

 

Mais de 50% dos alunos têm idades iguais ou superiores a 40 anos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Idade dos alunos 

 

 Expectativas e motivações individuais para a frequência do mestrado 

 

A quase totalidade dos alunos inquiridos refere como principais expectativas e motivações a 

aquisição e/ou desenvolvimento de competências profissionais 

 

 

Gráfico 3- Expectativas e motivações para a frequencia do mestrado 
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 Experiência previa em formações realizadas em e-learning 

 

Mais de 50% dos alunos já tinha tido experiencias formativas em e-learning 
 

 

Gráfico 4- Experiências previa com o e-learning 

 

 Expectativas e motivações para a frequência da disciplina 

 
A quase totalidade dos alunos inquiridos refere como principais expectativas e motivações a 

aquisição e/ou desenvolvimento de competências profissionais 

 

 

Gráfico 5- Expectativas e motivações para a frequência da disciplina 
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 Percepção relativamente à experiencia anterior  

 

As percepções acerca das experiencias formativas em e-learning anteriores situam-se todas entre 

o Bom e o Excelente.  
 

 

Gráfico 6- Percepção relativamente à experiencia anterior 

 

 Percepção global relativamente à experiencia actual com a disciplina em causa 

 

As percepções acerca das experiencias formativas em e-learning anteriores situam-se todas entre 

o Bom (12) e o Excelente (6), estando acima das percepções referidas face à experiencia 

anterior.  

 

 

Gráfico 7- Percepção global relativamente à experiencia actual 
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 Identificação e avaliação dos aspectos positivos e negativos da frequência da 

disciplina em e-Learning 
 

No que se refere aos aspectos positivos relacionados com a frequência da disciplina, destacam-

se com mais 50% de respostas, os relacionados com a gestão de tempo, a adequação ao ritmo de 

aprendizagem, a possibilidade de utilizar ferramentas de comunicação inovadoras (foruns, chat, skype, 

etc.), e ainda poder partilhar de experiências e de conhecimentos com os colegas. A possibilidade de 

reflectir de forma prospectiva e retrospectiva acerca de questões, problema e temas em debate, surge em 

ultimo lugar nos aspectos considerados positivos.  

 

Em termos de aspectos negativos, 32% de alunos que mencionam o facto de terem d ificuldades 

de conciliação de horários com colegas e tutores e também na auto-gestão do tempo. 

 

Identificação e avaliação dos aspectos positivos da frequência da disciplina 

em e-Learning 
Respostas % 

A possibilidade de gerir o tempo de acordo com as minhas necessidades 18 95% 

A possibilidade de realizar as actividades propostas de acordo com o meu ritmo 

de aprendizagem 
16 84% 

A possibilidade de utilizar ferramentas de comunicação inovadoras (foruns, chat, 

skype, etc.) 
12 63% 

A possibilidade de poder partilhar de experiências e de conhecimentos com os 

colegas 
14 74% 

A possibilidade de reflectir de forma prospectiva e retrospectiva acerca de 

questões, problema e temas em debate 
10 53% 

O sentimento de pertença criado entre os elementos do grupo 4 21% 

O clima informal em que ocorreu a aprendizagem 5 26% 

A possibilidade de utilizar estratégias de aprendizagem baseada em problemas 2 11% 

A possibilidade de utilizar estratégias de aprendizagem baseada em pesquisa 8 42% 

A forma de organização e estruturação da disciplina 7 37% 

O facto de existir um sistema de tutoria "sempre" disponível 9 47% 

O rápido feedback dado aos exercícios de avaliação realizados 3 16% 

A possibilidade de poder participar de forma activa na escolha dos temas a 

debater/analisar 
4 21% 

A possibilidade de realizar pesquisa/investigação com autonomia 9 47% 

A possibilidade de poder aceder à informação (materiais, produtos concebidos, 

etc.) em qualquer hora e em qualquer local 
16 84% 

A possibilidade de poder recordar e rever conteúdos abordados/analisados nos 

momentos síncronos e assíncronos 
16 84% 

Identificação e avaliação dos aspectos negativos da frequência da disciplina Respostas % 
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Dificuldades relacionadas com a utilização da plataforma (facilidade de 

utilização das funcionalidades -interface intuitiva) 
3 16% 

Dificuldades de conciliação de horários com colegas e tutores 6 32% 

Dificuldades na auto-gestão do tempo 6 32% 

Falhas no sistema de tutoria e acompanhamento 2 11% 

Outros. Quais 0 0 

 

 Estrutura do curso- utilização das ferramentas de comunicação e sistema de 

tutoria 

 
No que se refere à estrutura do curso, e à utilização das ferramentas de comunicação, os alunos 

parecem ter preferido largamente o fórum de discussão, o skype e ainda o Google docs.; 

relativamente ao sistema de tutoria, as funções que são identificadas e valorizadas pelos alunos 

são o esclarecimento de dúvidas e o feedback acerca dos resultados e das aprendizagem 

realizadas. Cerca de 58% também apreciam o incentivo e estímulo face a dificuldades sentidas 

por parte dos tutores. 

 

 

Estrutura do curso 

Sistema de Comunicação Respostas % 

Fórum da plataforma 18 95% 

Outros fóruns externos à plataforma 4 21% 

Skype 17 89% 

Google talks 2 11% 

Google docs 18 95% 

Wikis 9 47% 

Outros. Quais 
  

Sistema de Tutoria Respostas % 

Esclarecimento de dúvidas 18 95% 

Verificação de conhecimento/acompanhamento da progressão das aprendizagens 9 47% 

Feedback acerca dos resultados e das aprendizagem realizadas 14 74% 

Mediação relativamente a aspectos administrativos/logístico 3 16% 

Incentivo e estímulo face a dificuldades sentidas 11 58% 

Orientação nas pesquisas e investigações a realizar 9 47% 

Outras. Quais 0  
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 Estratégias pedagógicas utilizadas  

 

No que se refere às estratégias utilizadas na componente assíncrona, a quase totalidade dos 

refere o trabalho de pesquisa individual e os fóruns de discussão como sendo aquelas que maior 

utilização tiveram; quanto à componente síncrona, destaque para a discussão orientada e o 

trabalho de grupo. Os estudos de caso parecem não ter sido estratégias muito utilizadas, quer na 

componente síncrona, quer assíncrona.  

 

 Promoção das competências do Pensamento Crítico- percepção dos alunos  
 

No que se refere as actividades propostas pelo professor/tutor com vista á promoção das 

competências do Pensamento Crítico, os alunos revelam que as mais frequentes foram os 

desafios para pesquisa ou investigação de problemas, dilemas ou questões específicas, as 

sugestões concretas para reflexão individual e/ou grupal e ainda sugestões para análise crítica de 

situações-problema.  

 

Em termos de ferramentas sugeridas ou disponibilizadas aos alunos, de referir a utilização de 

Mapas conceptuais e os instrumentos de reflexão individual.  

 

Estratégias pedagógicas   

Componente assíncrona Respostas % 

Trabalho de pesquisa individual 18 95% 

Estudo de casos (reais ou simulados) 6 32% 

Foruns de discussão 16 84% 

Trabalho de projecto 6 32% 

Trabalho de grupo 16 84% 

Outras. Quais 0  

Componente síncrona (sessões online) Respostas % 

Discussão orientada 15 79% 

Estudo de casos 3 16% 

Brainstorming ("tempestade de ideias") 3 16% 

Trabalho de grupo 12 63% 

Outras. Quais 2  
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Em termos de ferramentas sugeridas ou disponibilizadas aos alunos, de referir a utilização de Mapas 

conceptuais e os instrumentos de reflexão individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção das competências do Pensamento Crítico – percepção do aluno 

Actividades propostas pelo professor/tutores Respostas % 

Desafios do docente para pesquisa ou investigação de problemas, dilemas ou 

questões específicas 
15 79% 

Sugestões concretas para reflexão individual e/ou grupal 16 84% 

Questionamento por parte do docente, acerca de assumpções/concepções dos 

alunos 
7 37% 

Questionamento por parte do docente, acerca de argumentos apresentados 8 42% 

Questionamento por parte do docente, acerca de soluções apresentadas 7 37% 

Sugestões concretas para análise crítica de situações-problema (identificação do 

problemas, causas, efeitos, consequências, soluções possíveis) 
14 74% 

Sugestões concretas para análise prospectiva (pensar antecipadamente sobre as 

acções a realizar) e retrospectiva (pensar sobre o que se pensou previamente com 

vista a avaliar os resultados) 
6 32% 

Outros aspectos promotores ou facilitadores da reflexão individual e grupal.  0 0 

Utilização de instrumentos facilitadores das competências do pensamento 

crítico (sugeridos ou facultados pelo professor/tutor) 
Respostas % 

Mapas conceptuais 13 68% 

Mapa de objectivos de aprendizagem 5 26% 

Contrato de aprendizagem 3 16% 

Questionário de reflexão individual 10 53% 

Diário de bordo (ou outro instrumento de registo de progressão das 

aprendizagens, dificuldades, evoluções, etc.) 
1 5% 

Outros instrumentos que permitissem reflexão prospectiva ou retrospectiva 8 0 
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 Promoção das competências do Pensamento Crítico- percepção dos alunos – 

competências desenvolvidas 
 

No que se refere as competências que os alunos percepcionam ter desenvolvido como resultado 

da frequência da unidade curricular em e-learning, destaque para os domínios relacionados com 

Reconhecer de questões e problemas (R1), seguido de domínio Compreensão (C1) Identificar e 

explorar os aspectos mais importantes numa determinada questão, problema ou dilema, (C3) 

Identificar/assinalar perspectivas distintas relativamente a uma questão, problema ou dilema e 

no domínio Avaliar, destaque para Interpretar e explicar a questão, problema ou dilema (A4).  

Curiosamente, no domínio Avaliar, sugerem 3 elementos de competência, como os que os mais 

percepcionam ter desenvolvido: (V2) Criticar perspectivas e assumpções, (V4). Utilizar 

evidências para suportar argumentos, (V5). Reter ou rejeitar evidências ou perspectivas.  

 

Promoção das competências do Pensamento Crítico – percepção do aluno 

Competências e sub-competências que considera ter desenvolvido nas várias 

actividades realizadas na disciplina 
Respostas % 

R= Reconhecer 

questões ou 

problemas 

R1=Reconhecer, identificar ou focalizar-se numa questão, 

problema ou dilema que necessitava de investigação ou 

clarificação. 
15 79% 

C=Comprender 

C1. Identificar e explorar os aspectos mais importantes numa 

determinada questão, problema ou dilema 
15 79% 

C2. Identificar/assinalar informação de suporte ou conclusões 

previamente existentes acerca de uma questão, problema ou 

dilema 
6 32% 

C3. Identificar/assinalar perspectivas distintas relativamente a uma 

questão, problema ou dilema 
10 53% 

C4. Clarificar a natureza da questão, do problema ou dilema 7 37% 

C5. Questionar e partilhar informação acerca de uma questão, 

problema ou dilema 
13 68% 

A= Analisar 

A1. Identificar novas formas de pensamento acerca de uma 

questão, problema ou dilema 
8 42% 

A2. Clarificar ou classificar evidências, informação ou 

perspectivas acerca de uma questão, problema ou dilema 
7 37% 

A3. Distinguir semelhanças e diferenças nas perspectivas 

alternativas ou evidências acerca de uma questão, problema ou 

dilema 

4 21% 

A4. Interpretar e explicar a questão, problema ou dilema 9 47% 

A5. Dividir a questão, problema ou dilema nas suas partes 

constituintes 
6 32% 

A6. Identificar lacunas informação e avaliar o seu próprio 5 26% 
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 Promoção das competências do Pensamento Crítico- percepção dos alunos – nível 

de contributo do e-learning para o desenvolvimento das suas competências do 

Pensamento Crítico  
 

Todos os alunos consideram que o e-learning contribuir largamente para o desenvolvimento das 

suas competências do pensamento crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8- Nível de contributo do e-learning para o desenvolvimento do PC 

 

 

 

 

pensamento acerca de uma questão, problema ou dilema 

V= Avaliar 

V1.Avaliar a validade, a pertinência, aplicabilidade e relevância 

da informação/conhecimento e das fontes de 

informação/conhecimento 
11 58% 

V2. Criticar perspectivas e assumpções 13 68% 

V3. Detectar inconsistências, falácias e incongruências 4 21% 

V4. Utilizar evidências para suportar argumentos 11 58% 

V5. Reter ou rejeitar evidências ou perspectivas 2 11% 

C=Criar 

R1. Aplicar hipóteses de solução, decisão ou conclusão face a uma 

questão, problema ou dilema 
6 32% 

R2.Construir, criar ou inventar novas perspectivas acerca de uma 

questão, problema ou dilema 
4 21% 

R3.Criar ou elaborar novas soluções alternativas para uma 

questão, problema ou dilema 
7 37% 

R4. Executar ou implementar mudanças no plano inicial 3 16 
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 Benefícios pessoais e profissionais decorrentes do desenvolvimento das suas 

competências do Pensamento Crítico  
 

Todos os alunos referem sentir benefícios pessoais e profissionais, sendo que a melhoria da de 

sistematização da informação é o benefício referido por mais alunos.  

 

 Percepção sobre o contributo do e-learning na promoção das competências do PC 

– comentários finais 
 

Comentários finais dos alunos:  

 “Óptima forma de melhorar e obter mais informação, melhorar a aprendizagem ao longo 

da vida. Partilhar conhecimentos.” 

 “Esta disciplina pôs em evidência a minha estrutura de crenças e valores.” 

 “Permite-nos pensar por nós próprios e depois comparar as nossas opiniões com as dos 

colegas e professores.” 

 “São variadas as competências adquiridas. O desenvolvimento do pensamento crítico é 

sem dúvida uma delas. Mas a que se me afigura como primordial é a competência de 

aprender ao longo da vida e que desdobra em várias, tais como a autoaprendizagem, a 

persistência, a abertura à mudança...” 

 “Contributo muito positivo” 

 “Contributo é positivo e eficiente.” 

 “O facto de na questão anterior ter assinalado uma opção é revelador da minha opinião 

sobre o contributo da formação elearning para o desenvolvimento das competências 

crítico. Com efeito o maior contributo do e-learning prende-se com questões de gestão 

pessoal da aprendizagem. Independentemente da intervenção do tutor, cada um é 

responsável pela forma como gere a sua aprendizagem.” 

 “Permitiu-me melhorar a forma como defino um problema ou objectivo, como o identifico 

e crio as ferramentas que me levem ao resultado.” 

Benefícios pessoais e profissionais decorrentes do desenvolvimento do PC Respostas % 

Melhorar a forma de sistematização da informação 6 32% 

Analisar concepções, assumpções e argumentos 2 11% 

Mais co-responsabilização pela aprendizagem 4 21% 

Conhecer melhor o meu estilo preferencial de aprendizagem 0 0% 

Trazer à evidência conclusões e posições pessoais 3 16% 

Maior abertura às ideias dos outros e a novas perspectivas 4 21% 
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 “Reflectir aprofundadamente sobre o desenvolvimento de actividades de ensino e 

aprendizagem a distância com utilização das TIC, tendo em conta a relação entre as 

perspectivas actuais de aprendizagem desenvolvida em ambientes web e as práticas 

tradicionais de instrução.” 

 “Na análise de casos” 

 “Trouxe a possibilidade de alargar os meus conhecimentos.” 

 “Contribui para desenvolver a minha posição acerca de determidadas questões.” 

 “A formação elearning permite o desenvolvimento de inúmeras competências, quer no 

âmbito das competências específicas de cada área do curso, quer no desenvolvimento de 

competências transversais que contribuem para o desenvolvimento pessoal do indivíduo.” 

 “Pelas leituras efectuadas e pelo feedback proporcionado o pensamento crítico pode ser 

alimentado e foi crescendo.” 

 “O e-learning mostrou-se uma ferramenta poderosa no meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Deu-me uma nova perspectiva de ver o mundo, proporcionou-me novas 

competências, novos conhecimentos. Transformou-me, portanto.” 

 “Permite reflectir acerca das diferentes concepções e posições dos colegas, professores e 

autores que escrevem acerca da temática do elearning, de forma a que possamos 

individualmente projectar esses conhecimentos na nossa vida profissional.” 
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8. CONCLUSÕES E REFLEXÕES FINAIS 

 
O presente estudo incidiu na análise de um caso da disciplina “Formação a distância e e-

learning” ministrada em e-learning, integrada no mestrado em TIC e Educação, no Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa.  

 
Face aos resultados obtidos, é possível adiantar que, quer alunos, quer professores reconhecem a 

relevância competências do Pensamento Crítico, pese embora esse não fosse um dos objectivos 

explícito ou implícito da unidade curricular em análise. Decorre assim uma conclusão possível, 

adiantada no início do estudo. Apesar das boas intenções e das orientações políticas no sentido 

de desenvolver as competências do PC, esse prática ainda não está a ser implementada, seja por 

razões de organização dos currículos, ou por desconhecimento de como operacionalizar o 

ensino das competências do pensar, particularmente no refere à formação de adultos.  

 

Efectivamente, os resultados positivos observados ao longo desta investigação, com destaque 

para as percepções positivas dos alunos e professora relativamente ao potencial do e-learning na 

promoção das competências do PC, na nossa perspectiva, dizem sobretudo respeito ao modelo 

pedagógico adoptado pelo programa e-learning Lab da UL, se encontrar fundamentado nos 

conceitos de aprendizagem construtivista e socioconstrutivista, e se orientar nas os dois grandes 

pilares andradagógico: a aprendizagem auto-dirigida e a aprendizagem colaborativa. 

 

Efectivamente, este modelo perfeitamente enquadrado no paradigma da Aprendizagem ao 

Longo da Vida, dá resposta às necessidades e expectativas dos alunos adultos, na medida em 

que permite uma melhor gestão do tempo pessoal e profissional, adequa-se a vários ritmos e 

estilos de aprendizagem, parte da experiência de cada participante, e considera a possibilidade 

de partilha de conhecimentos e pontos de vista entre pares. Para estes aspectos bem 

conseguidos, serão de destacar o sistema de comunicação e as funcionalidades disponibilizadas 

na plataforma Moodle que assume aqui um papel central entre as partes.  

 

De igual modo, foram destacadas como aspectos facilitadores o sistema de acompanhamento e 

tutoria, que articulados com um modelo organizativo bem estruturado, com recursos e materiais 

“feitos à medida” do e-learning se conciliaram para proporcionar uma excelente experiência 

pedagógica, no dizer dos participantes. 
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Dada a participação voluntária dos respondentes, e ainda o facto da maioria revelar ter tido 

experiencias anteriores de formação em e-learning consideradas positivas, é de considerar a 

possibilidade das conclusões apresentarem algum enviesamento, condicionando de alguma 

forma a possibilidade de extrapolação dos resultados (conforme descrito no ponto relativo às 

opções metodológicas) para outras realidade.  

 

De facto, também a percepção dos participantes relativamente à relação entre a formação em e-

learning e o desenvolvimento das competências do pensamento crítico, pode estar condicionada 

pela impressão positiva causada pela boa organização e pelo clima facilitador da aprendizagem 

proporcionado pelas aprendizagem auto-dirigida e aprendizagem colaborativa. Quando 

questionados acerca de evidências relacionadas com as competências desenvolvidas, estes 

parecem não corresponder na íntegra às respostas dadas. Destaque para as competências 

reconhecidas se centrarem sobretudo no domínio da Compreensão: 

 

C1. Identificar e explorar os aspectos mais importantes numa determinada questão, problema ou 

dilema 

C2. Identificar/assinalar informação de suporte ou conclusões previamente existentes acerca de 

uma questão, problema ou dilema 

C3. Identificar/assinalar perspectivas distintas relativamente a uma questão, problema ou dilema 

C4. Clarificar a natureza da questão, do problema ou dilema 

C5. Questionar e partilhar informação acerca de uma questão, problema ou dilema 

 

Parece também evidente que tanto alunos como professores reconhecem um impacto muito 

positivo na vida pessoal e profissional, decorrente do desenvolvimento das competências do 

pensamento, por frequência da unidade curricular em e-learning. Atente-se em algumas dos 

comentários finais dos alunos: 

 

 “Permitiu-me reflectir acerca das diferentes concepções e posições dos colegas, 

professores e autores;  

 Mas a que se me afigura como primordial é a competência de aprender ao longo da vida 

e que desdobra em várias, tais como a autoaprendizagem, a persistência, a abertura à 

mudança...” 

 “Esta disciplina pôs em evidência a minha estrutura de crenças e valores.” 

 “Permite-nos pensar por nós próprios e depois comparar as nossas opiniões com as dos 

colegas e professores.”  
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 “O e-learning mostrou-se uma ferramenta poderosa no meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Deu-me uma nova perspectiva de ver o mundo, proporcionou-me novas 

competências, novos conhecimentos. Transformou-me, portanto.” 

 

Finalmente, para um aproveitamento do potencial demonstrado do e-learning enquanto 

modalidade de formação promotora das competências do pensamento crítico, importa ter em 

consideração os seguintes aspectos: 

 Será de manter o modelo pedagógico proposto, e a estrutura de funcionamento da 

unidade curricular, nomeadamente, a produção de recursos e materiais, sistema de 

tutoria e acompanhamento e sistema de comunicação suportado nas ferramentas 

síncronas e assíncronas; 

 Será desejável que se faça um maior investimento na operacionalização intencional das 

estratégias pedagógicas mais orientadas para a promoção do pensamento crítico, 

nomeadamente, aprendizagem baseada em problemas, através das técnicas do estudo de 

caso, incidentes críticos, brainstorming/tempestade de ideias, e outras direccionadas à 

aprendizagem experimental, com destaque para o role-playing/jogo de papéis, 

dramatização, debates e simulações.  

 A produção e distribuição de materiais e orientações específicas relativamente às 

competências metacognitivas (reflexão antecipatória e retrospectiva) poderá constituir 

uma mais valia no processo de transferências das aprendizagens para o contexto real de 

actividade dos participantes. 

 

 

9. PISTAS PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

 
Decorrente das conclusões deste estudo, e considerando as suas limitações derivadas da opção 

metodológica seguida, importaria aprofundar alguns aspectos, com destaque para: 

 

 Averiguar acerca do modelo de competências a adoptar para a formação de adultos e 

particularmente para o e-learning; 

 Conceber e testar um modelo de operacionalização para a formação de adultos, e 

particularmente para o e-learning; 

 Averiguar do estado da arte relativamente ao ensino das competências do pensamento 

crítico nos outros níveis de educação e formação, e particularmente na formação de 

profissionais. 
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Anexo I 

Quadro 1 -Descritores dos níveis do Quadro Nacional de Qualificações 
[de acordo com a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008, relativa à instituição do Quadro Europeu de 

Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (JO, n.º C 111, de 6 de Maio de 2008)] 

 

Níveis de 

qualificação 

 

Resultados da aprendizagem correspondentes 

Conhecimento Aptidões Atitudes 

Nível 1  Conhecimentos gerais básicos. Aptidões básicas necessárias à 

realização de tarefas simples. 

Trabalhar ou estudar sob supervisão 

directa num contexto estruturado. 

Nível 2 Conhecimentos factuais básicos numa área 

de trabalho ou de estudo. 
Aptidões cognitivas e práticas 

básicas necessárias para a aplicação 

da informação adequada à 

realização de tarefas e à resolução 

de problemas correntes por meio de 

regras e instrumentos simples. 

Trabalhar ou estudar sob 

supervisão, com um certo grau de 

autonomia. 

Nível 3 Conhecimentos de factos, princípios, 

processos e conceitos gerais numa área de 

estudo ou de trabalho. 

Uma gama de aptidões cognitivas e 

práticas necessárias para a 

realização de tarefas e a resolução 

de problemas através da selecção e 

aplicação de métodos, instrumentos, 
materiais e informações de básicas. 

Assumir responsabilidades para 

executar tarefas numa área de 

estudo ou de trabalho. Adaptar o seu 

comportamento às circunstâncias 

para fins da resolução de problemas. 

Nível 4  Conhecimentos factuais e teóricos em 

contextos alargados numa área de estudo ou 

de trabalho.  

Uma gama de aptidões cognitivas e 

práticas necessárias para conceber 

soluções para problemas específicos 
numa área de estudo ou de trabalho.  

Gerir a própria actividade no quadro 

das orientações estabelecidas em 

contextos de estudo ou de trabalho, 
geralmente previsíveis, mas 

susceptíveis de alteração. 

Supervisionar as actividades de 

rotina de terceiros, assumindo 

determinadas responsabilidades e 

matéria de avaliação e melhoria das 

actividades em contextos de estudo 

ou de trabalho. 

Nível 5 Conhecimentos abrangentes, especializados, 

factuais e teóricos numa determinada área de 

estudo ou de trabalho e consciência dos 

limites desses conhecimentos.  

Uma gama abrangente de aptidões 

cognitivas e práticas necessárias 

para conceber soluções criativas 

para problemas abstractos.  

Gerir e supervisionar em contextos 

de estudo ou de trabalho sujeitos a 

alterações imprevisíveis. Rever e  

desenvolver o seu desempenho e o 
de terceiros.  

Nível 6 Conhecimento aprofundado de uma 

determinada área de estudo ou de trabalho 

que implica uma compreensão crítica de 
teorias e princípios.  

Aptidões avançadas que revelam a 

mestria e a inovação necessárias à 

resolução de problemas complexos 
e imprevisíveis numa área 

especializada de estudo ou de 

trabalho.  

Gerir actividades ou projectos 

técnicos ou profissionais 

complexos, assumindo a 
responsabilidade da tomada de 

decisões em contextos de estudo ou 

de trabalho imprevisíveis. Assumir 

responsabilidades em matéria de 

gestão do desenvolvimento 

profissional individual e colectivo.  

Nível 7 Conhecimentos altamente especializados, 

alguns dos quais se encontram na vanguarda 

do conhecimento numa determinada área de 

estudo ou de trabalho, que sustentam a 

capacidade de reflexão original e ou 
investigação. Consciência crítica das 

questões relativas aos conhecimentos numa 

área e nas interligações entre várias áreas.  

Aptidões especializadas para a 

resolução de problemas em matéria 

de investigação e ou inovação, para 

desenvolver novos conhecimentos e 

procedimentos e integrar os 
conhecimentos de diferentes áreas.  

Gerir e transformar contextos de 

estudo ou de trabalho complexos, 

imprevisíveis e que exigem 

abordagens estratégicas novas. 

Assumir responsabilidades por 
forma a contribuir para os 

conhecimentos e as práticas 

profissionais e ou para rever o 

desempenho estratégico de equipas.  

Nível 8 Conhecimentos de ponta na vanguarda de 

uma área de estudo ou de trabalho e na 

interligação entre áreas.  

As aptidões e as técnicas mais 

avançadas e especializadas, 

incluindo capacidade de síntese e de 

avaliação, necessárias para a 

resolução de problemas críticos na 

área da investigação e ou da 

inovação para o alargamento e a 

redefinição dos conhecimentos ou 
das práticas profissionais existentes.  

Demonstrar um nível considerável 

de autoridade, inovação, autonomia, 

integridade científica ou 

profissional e assumir um firme 

compromisso no que diz respeito ao 

desenvolvimento de novas ideias ou 

novos processos na vanguarda de 

contextos de estudo ou de trabalho, 
inclusive em matéria de 
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investigação.  
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Anexo II 

 

PROGRAMA DA UNIDADE CURRICULAR “PENSAMENTO CRÍTICO” , 

EDIÇÃO 2006/2007 DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

OBJECTIVOS 

Saber 

1. Interpretar correctamente experiências ou dados experimentais. 

2. Inferir conclusões a partir de informações dadas, e ajuizar da credibilidade das fontes. 

3. Identificar erros de inferência ou contradições e resolvê-las. "Debugging". 

4. Saber argumentar e identificar compromissos, assim como lidar com ambiguidades e 

avaliar opções. 

5. Perceber explicações lógicas e de causalidade. 

Fazer 

1. Elaborar argumentos válidos e gerir hipóteses e contextos. 

2. Comunicar ideias e sua sustentação lógica. 

3. Descrever correctamente experiências, resultados, e conclusões. 

4. Preferir hipóteses explicativas e testá-las. 

5. Dar e interpretar explicações causais e lidar com suas alternativas. 

Soft-Skills 

1. Comunicação e debate. Precisão de linguagem. 

2. Pensamento crítico. Procura de fontes de informação. 

3. Raciocínio disciplinado. 

4. Avaliação objectiva de argumentos e factos. 

5. Capacidade de decidir usando "trade-offs" sobre valores de utilidade. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Estrutura de argumentos 
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a. Estrutura lógica formal 

b. Requisitos de validade. Ambiguidade 

2. Erros em Argumentos Falaciosos 

a. Erros de raciocínio. Remoção de contradições 

b. Mau uso de evidências 

c. Erros linguisticos e recurso a considerações pessoais 

3. Pensamento Crítico 

a. Avaliação de experiências pessoais 

b. Crença e conhecimento 

c. Afirmações e o ónus da prova 

4. Raciocínio Científico 

a. Importância da testabilidade de hipóteses. Preferências explicativas 

b. Modelos teóricos e sua avaliação. Epistemologia 

c. Hipóteses causais e estatísticas 

d. Reprodutibilidade, confirmação independente, e arbitragem 

5. Comunicação e fontes de informação 

6. Decisão e "trade-offs" 

 

Fonte: Luís Moniz Pereira e Ludwig Krippahl, Relatório da edição 06/07 da Unidade Curricular 

“Pensamento Crítico”, 2007 

 

  



136 
 

ANEXO III  

 

INSTRUMENTO DE AUTO-ANÁLISE 

COMPETÊNCIAS DE APRENDIZAGEM AUTO-DIRIGIDA 
 

Instruções: Procure responder ao questionário individual; depois, reúna com dois ou três colegas e, 

finalmente, se considerar necessário, procure o auxílio de um professor/tutor.  

COMPETÊNCIA DE AUTO-APRENDIZAGEM 

Eu possuo esta competência no 

grau seguinte 

NENHU

M 
FRACO 

RAZOÁV

EL 
FORTE 

1. Compreender a diferença entre as duas concepções de 

aprendizagem, as competências requeridas em cada 

uma delas e ser capaz de as explicar a outras pessoas 
    

2. Conceito de mim como sendo uma pessoa auto-

direccionada e não dependente 
    

3. Capacidade de colaborar com outros pares, vê-los 

com fonte de recursos para diagnosticar necessidades, 

planear a minha aprendizagem e aprender; ajudar os 

outros e receber ajuda dos outros 

    

4. Capacidade para diagnosticar as minhas próprias 

necessidades de aprendizagem de forma realista, com 

o auxílio de professores e pares 
    

5. Capacidade para traduzir essas necessidades em 

objectivos de aprendizagem, estando estes formulados 

de forma operacional (que permitam 

acompanhamento e verificação de que foram 

atingidos) 

    

6. Capacidade para se relacionar com os 

professores/formadores como facilitadores, tutores ou 

consultores, e para tomar a iniciativa de utilizar os 

seus recursos  

    

7. Capacidade para identificar recursos humanos e 

materiais adequados aos diversos domínios de 

objectivos de aprendizagem  

    

8. Capacidade para seleccionar estratégias efectivas para 

fazer uso dos recursos de aprendizagem de forma 

eficaz 

    

9. Capacidade para recolher e validar evidências do 

atingimento dos objectivos de aprendizagem, nos seus 

vários domínios.  
    

Fonte: adaptado de Knowles, M. (1975). Self-Directed Learning 
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ANEXO IV 

 

EXEMPLO DE CONTRATO DE APRENDIZAGEM 
Nome_______________________________________________________  

 

Projecto: Aprendizagem Auto-dirigida 

 

1 2 3 4 

Objectivos de 

aprendizagem 

Recursos de 

aprendizagem e 

estratégias 

Evidências de 

desempenho 
Critérios de avaliação 

1. Desenvolver a 

compreensão acerca 

da teoria e prática das 

implicações das 

abordagens centradas 

no professor e as 

abordagens centradas 

no aluno 

Inquérito nº. 1, 2 e 3. 

Recurso de aprendizagem 

A 

Apresentação oral ou 

escrita com as definições, 

motivações, concepções e 

competências requeridas 

para cada uma delas.  

Fazer uma apresentação 

para estudantes do ensino 

superior, estudantes de 

ensino secundário, 

professores e colegas 

adultos e pedir para eles 

avaliarem, de acordo com 

a seguinte aspectos:  

1) Clareza da 

mensagem; 2) 

compreensão 3) 

utilidade para eles.  

2. Reforçar a minha 

concepção enquanto 

pessoa auto-dirigida 

Recurso de aprendizagem 

B 

Inquérito nº. 4 

Construir um contrato de 

aprendizagem realista 

Classificação do contrato 

por dois pares e o 

professor como um passo 

na construção da auto-

direcção  

3. Adquirir capacidades 

relativas à 

colaboração com 

colegas  

Recurso de aprendizagem 

E 

Recurso de aprendizagem 

F 

Desempenhar o papel de 

auxiliador e auxiliado num 

projecto de aprendizagem 

com dois ou mais colegas  

Classificação pelos 

colegas acerca da eficácia 

do papel de auxiliador e 

feedback acerca do auxílio 

recebido  

4. Desenvolver as 

minhas capacidades 

no diagnóstico das 

minhas necessidades 

de aprendizagem 

Inquérito 3 e 4 

Recurso de aprendizagem 

B 

Recurso de aprendizagem 

G 

Auto-avaliação de acordo 

com o Recurso de 

aprendizagem G 

Classificação por um 

especialista acerca da 

adequação do modelo 

propostos e da eficácia da 

avaliação  

5. Desenvolver as 

minhas capacidades 

de traduzir as minhas 

necessidades em 

objectivos de 

aprendizagem  

Inquérito 3 e 4 

Recurso de aprendizagem 

I 

 

Inquérito 4 

 

Classificação pelo 

professor e dois outros 

colegas da aplicação de 

regras de formulação dos 

objectivos (mensuráveis, 

específicos, realistas, ...) 

6. Adquirir a capacidade 

de utilizar os 

professores como 

consultores e os seus 

recursos como fontes 

de informação 

Inquérito 4 

Recurso de aprendizagem 

K 

Utilização de um 

professor como consultor 

e como fonte de recursos 

Classificação pelo 

professor sobre a minha 

capacidade de obter ajuda 

e solicitar informação 

Fonte: adaptado de Knowles, M. (1975). Self-Directed Learning 

ANEXO V 



138 
 

 

 

 

Mestrado em Educação, 
Variante 

   Formação e Aprendizagem ao Longo 

da Vida 
 

 

 

 

 

Instrumentos de Inquirição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: PROFESSORA DOUTORA MARIA HELENA SALEMA 
 

Aluna: Alda Leonor Rocha 
 

 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
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NO ÂMBITO DA TESE SOBRE “PENSAMENTO CRÍTICO E e-LEARNING” 

 

Objectivo da entrevista:  
Aferir a percepção do professor responsável da disciplina, Professor Neuza Pedro, 

acerca do impacto que o e-Learning, enquanto modalidade de ensino a distância, poderá 

ter na promoção do Pensamento Crítico na formação de adultos.  

 

 

 

I. Identificação do entrevistado  

 

1. Nome:  

 

2. Função:  

 

 

II.Forma de concepção e organização da disciplina Metodologias e Tecnologias em 

e-Learning 

 

1. Existem aspectos organizativos da disciplina Metodologias e Tecnologias em e-

Learning específicos para a modalidade de e-Learning? 

a. Se sim, em que se distinguem da forma de organização da disciplina 

presencial?  

 

2. Foi seguido um modelo específico de concepção e organização da disciplina em e-

Learning ou optou-se por adaptar o modelo presencial já existente? 

 

 

3. Como estão organizadas as actividades lectivas e em que modo se distinguem das 

aulas presenciais? (componente assíncrona e síncrona)  

a. Forma de organização da componente assíncrona (trabalhos de pesquisa; 

projecto; fóruns de discussão; outras) 

 

b. Forma de organização da componente síncrona (aulas online; trabalho 

colaborativos online; outras) 

c. Em que se distingue das aulas presenciais?  

 

4. Existe um sistema de tutoria/acompanhamento dos alunos? (se já respondido na 

questão anterior, eliminar) 

a. Se sim, como está organizado? (número de alunos por tutor; principais 

funções do tutor; tempo de resposta/feedback às questões; etc.) 

b. Quais os principais objectivos? 

c. O sistema foi testado e avaliado na sua eficácia? Se sim, como? 

(questionário de avaliação da reacção/satisfação aos alunos, outras formas) 
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5. No que se refere à forma de organização das sessões síncronas (online), foram 

concebidos instrumentos de operacionalização orientadores das sessões? Se sim, 

quais (por exemplo, guiões com perguntas; casos para analisar; etc.) 

 

 

6. Que outros aspectos distintivos destacaria relativamente à formação organizada 

presencialmente?  

II. Modelo conceptual de suporte da modalidade de e-Learning 

7. Quais os principais modelos conceptuais de suporte da modalidade de e-Learning 

(modelo socioconstrutivista; aprendizagem autodirigida; outros) 

 

 

8. Foram dados a conhecer aos alunos os objectivos da disciplina, metodologia a 

seguir, sistema de avaliação e metas a atingir? Se sim, quais os aspectos 

considerados? 

a. Objectivos  

b. Metodologia 

c. Sistema de avaliação 

d. Metas a atingir (por exemplo, produtos associados ao desempenho esperado, 

etc.) 

e. Outras informações adicionais relativamente ao percurso formativo  

 

9. Foram utilizados recursos promotores/facilitadores da aprendizagem auto-dirigida? 

Se sim, quais?  

No início da actividade lectiva 

a. Contrato de aprendizagem 

b. Questionário de estilo de aprendizagem individual  

c. Questionário de auto-avaliação prévia de conhecimentos/competências 

d. Questionário de motivação inicial 

e. Outros. Quais? 

Durante o tempo lectivo:  

a. Diário de bordo (registo de progressão das aprendizagens) 

b. Instrumentos de reflexão individual 

c. Portfólio 

d. Outros. Quais? 

Na conclusão da actividade lectiva 

a. Questionário de auto-avaliação de conhecimentos adquiridos 

b. Instrumentos de reflexão individual 

c. Instrumentos de reflexão interpares ou grupal  

d. Outros.Quais? 

10. Foi promovida a aprendizagem colaborativa?  

a. Se sim, em que medidas 

b. De forma se operacionalizou? (trabalho de grupo; projectos desenvolvidos 

de forma colaborativa; fóruns de discussão; etc.)  

11. Quais as principais técnicas pedagógicas utilizadas nos momentos síncronos:  

a. Trabalho de projecto 
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b. Trabalho de grupo 

c. Discussão individual 

d. Estudo de casos 

e. Discussão de grupo orientada 

f. Outras. Quais?  

12. Quais as principais técnicas pedagógicas utilizadas nos momentos assíncronos? 

a. Fóruns de discussão  

b. Trabalho de pesquisa individual 

c. Estudo de casos 

d. Trabalhos de grupo 

e. Trabalhos de projecto 

f. Outras actividades. Quais?  

III. Estratégias de promoção do Pensamento Crítico  

1.Na fase de concepção da disciplina (presencial e em e-Learning), houve preocupação 

em organizar as actividades considerando a promoção das competências do 

pensamento crítico? Se sim, em que medida se reflectiu? Quais as evidências?  

 

 

2.Na fase de desenvolvimento das aulas, quer nas componentes assíncronas, quer 

síncronas, houve preocupação em incluir aspectos promotores/facilitadores do 

pensamento crítico? Se sim, quais?  

a. Componente assíncrona 

b. Componente síncrona 

 

(por exemplo, lista com questões orientadoras; pistas para discussão de temas críticos; 

lançamento de desafios ou problemas para resolução; questionamento por parte do 

professor de concepções e assumpções; questionamento acerca de argumentos ou 

proposta de solução, etc.; dissecação das componentes de um problema; etc.) 

 

3.Foram dadas orientações aos alunos relativamente às tarefas de planeamento, 

concepção, desenvolvimento e avaliação dos processos de trabalho e das 

aprendizagens? Se sim? Por favor dê um ou dois exemplos em concreto (mapas 

conceptuais; mapa de objectivos; reflexão preparatória acerca do trabalho a realizar; 

etc.) 

4.Foram dadas orientações ou fomentada a reflexão retrospectiva, após cada 

actividade/trabalho ou no final do tempo lectivo? Se sim, quais os objectivos e 

instrumentos utilizados  

 

IV.Percepção acerca da relevância do pensamento crítico  

1.Que percepção tem acerca do potencial do e-Learning relativamente à promoção das 

competências do pensamento crítico?  

 

 

2.Considera que o modelo utilizado na disciplina Metodologias e Tecnologias em e-

Learning pode ter contribuído para a desenvolvimento das competências do 

pensamento críticos que alunos que a frequentaram? Se sim, em que medida? E quais 
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os aspectos determinantes?  

 

 

3.Considera necessário efectuar algumas alterações ou rectificações na estrutura ou 

modelo conceptual da disciplina?  

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO - "O E-LEARNING COMO MODALIDADE 

PROMOTORA DAS COMPETÊNCIAS DO PENSAMENTO 

CRÍTICO NOS ADULTOS" (DISCIPLINA EM E-LEARNING) 

O objectivo deste questionário é avaliar a percepção dos alunos da disciplina de 

"Formação a distância e e-learning", acerca do impacto que a modalidade de ensino em 

e-learning , poderá ter na promoção das competências do pensamento crítico na 

formação dos adultos. Pretende-se ainda identificar quais os aspectos promotores do 

desenvolvimento dessas competências do pensamento crítico, nomeadamente, aspectos 

organizativos, estratégias de ensino-aprendizagem específicas do e-learning, ambiente 

facilitador, entre outros.  

 

Identificação *   Profissão [          ] 

 

Identificação *   idade   

 ( ) Entre 20 e 30 anos  

 ( ) Entre 30 e 40 anos  

 ( ) Mais de 40 anos  
 

Expectativas e motivação para a frequência da disciplina *   Identifique a ou as razões 

pela quais frequentou o curso de mestrado  [Aquisição/desenvolvimento de 

competências profissionais \/] 

 

Experiência prévia relativamente à modalidade de e-Learning (como aluno ou como 

docente) *   Já tinha frequentado outras acções formativas/educativas na modalidade de 

e-Learning ou b-Learning?  [Sim \/] 

 

Expectativas e motivação para a frequência da disciplina *   Identifique a ou as razões 

pela quais frequentou o curso de mestrado   

 [ ] Aquisição/desenvolvimento de competências profissionais  

 [ ] Aquisição/desenvolvimento de competências pessoais  

 [ ] Necessidade profissional  

 [ ] Progressão na carreira  

 [ ] Outra. Qual  
 

Percepção relativamente à experiência anterior de acções formativas/educativas em e-

Learning ou b-Learning Se respondeu "sim" à questão anterior, como avalia a, ou as 

experiências formativas/educativas anteriores em e-learning ou b-learning?   

 ( ) Excelente  

 ( ) Boa  

 ( ) Satisfatória  

 ( ) Fraca  

 ( ) Muito má  
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Percepção global relativamente à frequência da disciplina de Formação a distância em 

e-Learning? *   Globalmente como classificaria a experiência formativa em e-learning 

da disciplina? (assinale 1 ou mais opções de acordo com a sua percepção)   

 ( ) Excelente  

 ( ) Boa  

 ( ) Satisfatória  

 ( ) Fraca  

 ( ) Muito má  
 

Identificação e avaliação dos aspectos positivos da frequência da disciplina Formação a 

distância e e-Learning *   Que aspectos destacaria como positivos na frequência da 

disciplina Metodologias e Tecnologia em e-Learning?   

 [ ] A possibilidade de gerir o tempo de acordo com as minhas necessidades  

 [ ] A possibilidade de realizar as actividades propostas de acordo com o meu ritmo de 

aprendizagem  

 [ ] A possibilidade de utilizar ferramentas de comunicação inovadoras (foruns, chat, 

skype, etc.)  

 [ ] A possibilidade de poder partilhar de experiências e de conhecimentos com os 

colegas  

 [ ] A possibilidade de reflectir de forma prospectiva e retrospectiva acerca de questões, 

problema e temas em debate  

 [ ] O sentimento de pertença criado entre os elementos do grupo  

 [ ] O clima informal em que ocorreu a aprendizagem  

 [ ] A possibilidade de utilizar estratégias de aprendizagem baseada em problemas  

 [ ] A possibilidade de utilizar estratégias de aprendizagem baseada em pesquisa  

 [ ] A forma de organização e estruturação da disciplina  

 [ ] O facto de existir um sistema de tutoria "sempre" disponível  

 [ ] O rápido feedback dado aos exercícios de avaliação realizados  

 [ ] A possibilidade de poder participar de forma activa na escolha dos temas a 

debater/analisar  

 [ ] A possibilidade de realizar pesquisa/investigação com autonomia  

 [ ] A possibilidade de poder aceder à informação (materiais, produtos concebidos, etc.) 

em qualquer hora e em qualquer local  

 [ ] A possibilidade de poder recordar e rever conteúdos abordados/analisados nos 

momentos síncronos e assíncronos  
 

Identificação e avaliação dos aspectos negatidos da frequência da disciplina *   Que 

aspectos destacaria como negativos da frequência da disciplina? (assinale 1 ou mais 

opções de acordo com a sua percepção)   

 [ ] Dificuldades relacionadas com a utilização da plataforma (facilidade de utilização 

das funcionalidades -interface intuitiva)  

 [ ] Dificuldades de conciliação de horários com colegas e tutores  

 [ ] Dificuldades na auto-gestão do tempo  
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 [ ] Falhas no sistema de tutoria e acompanhamento  

 [ ] Outros. Quais  
 
Estrutura do curso - sistema de comunicação e colaboração *   Que as ferramentas de 

comunicação e colaboração utilizou (componente síncrona e assíncrona).   

 [ ] Forum da plataforma  

 [ ] Outros forums externos à plataforma  

 [ ] Skype  

 [ ] Google talks  

 [ ] Google docs  

 [ ] Wikis  

 [ ] Outros. Quais  
 

Estrutura do curso - sistema de tutoria *   Identifique as funções desempenhada pelo 

tutor ao longo do curso   

 [ ] Esclarecimento de dúvidas  

 [ ] Verificação de conhecimento/acompanhamento da progressão das aprendizagens  

 [ ] Feedback acerca dos resultados e das aprendizagem realizadas  

 [ ] Mediação relativamente a aspectos administrativos/logístico  

 [ ] Incentivo e estímulo face a dificuldades sentidas  

 [ ] Orientação nas pesquisas e investigações a realizar  

 [ ] Outras. Quais  
 

Estratégias pedagógicas *   Identifique as técnicas pedagógicas utilizadas na 

componente assíncrona:  

 [ ] Trabalho de pesquisa individual  

 [ ] Estudo de casos (reais ou simulados)  

 [ ] Foruns de discussão  

 [ ] Trabalho de projecto  

 [ ] Trabalho de grupo  
 

Estratégias pedagógicas *   Identifique as técnicas pedagógicas utilizadas na 

componente síncrona (aulas online):  

 [ ] Discussão orientada  

 [ ] Estudo de casos  

 [ ] Brainstorming ("tempestade de ideias")  

 [ ] Trabalho de grupo  

 [ ] Outras. Quais  
 

Promoção das competências do pensamento crítico *   Ao longo das actividades 

desenvolvidas, na componente assíncrona e síncrona, houve a integração de elementos 

faciltadores ou promotores do pensamento crítico? Da lista abaixo assinale os elementos 

presentes:   

 [ ] Desafios do docente para pesquisa ou investigação de problemas, delimas ou 

questões específicas  
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 [ ] Sugestões concretas para reflexão invidual e/ou grupal  

 [ ] Questionamento por parte do docente, acerca de assumpções ou concepções dos 

alunos  

 [ ] Questionamento por parte do docente, acerca de argumentos apresentados  

 [ ] Questionamento por parte do docente, acerca de soluções apresentadas  

 [ ] Sugestões concretas para análise crítica de situações-problema (identificação do 

problemas, causas, efeitos, consequências, soluções possíveis)  

 [ ] Sugestões concretas para análise prospectiva (pensar antecipadamente sobre as 

acções a realizar) e retrospectiva (pensar sobre o que se pensou previamente com vista a 

avaliar os resultados)  

 [ ] Outros aspectos promotores ou facilitadores da reflexão individual e grupal. Quais.  
 
Promoção das competências do pensamento crítico *   Ao longo das actividades 

desenvolvidas, foram sugeridos ou facultados instrumentos faciltadores das 

competências do pensamento crítico. Assinale os utilizados a partir da lista abaixo:   

 [ ] Mapas conceptuais  

 [ ] Mapa de objectivos de aprendizagem  

 [ ] Contrato de aprendizagem  

 [ ] Questionário de reflexão individual  

 [ ] Diário de bordo (ou outro instrumento de registo de progressão das aprendizagens, 

dificuldades, evoluções, etc.)  

 [ ] Outros instrumentos que permitissem reflexão prospectiva ou retrospectiva  

 [ ] Opção 7  
 

Promoção das competências do pensamento crítico *   Ao longo do tempo lectivo foram 

realizadas várias actividades, nas quais desenvolveu uma série de processos cognitivos 

associados às competências do pensamento crítico. Por favor assinale os processos 

mentais que considera ter desenvolvido nas várias actividades realizadas na disciplina:   

 [ ] R1. Reconhecer, identificar ou focalizar-se numa questão, problema ou dilema que 

necessitava de investigação ou clarificação.  

 [ ] C1. Identificar e explorar os aspectos mais importantes numa determinada questão, 

problema ou dilema  

 [ ] C2. Identificar/assinalar informação de suporte ou conclusões previamente existentes 

acerca de uma questão, problema ou dilema  

 [ ] C3. Identificar/assinalar perspectivas distintas relativamente a uma questão, 

problema ou dilema  

 [ ] C4. Clarificar a natureza da questão, do problema ou dilema  

 [ ] C5. Questionar e partilhar informação acerca de uma questão, problema ou dilema  

 [ ] A1. Identificar novas formas de pensamento acerca de uma questão, problema ou 

dilema  

 [ ] A2. Clarificar ou classificar evidências, informação ou perspectivas acerca de uma 

questão, problema ou dilema  

 [ ] A3. Distinguir semelhanças e diferenças nas perspectivas alternativas ou evidências 

acerca de uma questão, problema ou dilema  
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 [ ] A4. Interpretar e explicar a questão, problema ou dilema  

 [ ] A5. Dividir a questão, problema ou dilema nas suas partes constituintes  

 [ ] A6. Identificar lacunas informação e avaliar o seu próprio pensamento acerca de uma 

questão, problema ou dilema  

 [ ] V1.Avaliar a validade, a pertinência, aplicabilidade e relevância da 

informação/conhecimento e das fontes de informação/conhecimento  

 [ ] V2. Criticar perspectivas e assumpções  

 [ ] V3. Detectar inconsistências, falácias e incongruências  

 [ ] V4. Utilizar evidências para suportar argumentos  

 [ ] V5. Reter ou rejeitar evidências ou perspectivas  

 [ ] R1. Aplicar hipoteses de solução, decisão ou conclusão face a uma questão, 

problema ou dilema  

 [ ] R2.Construir, criar ou inventar novas perspectivas acerca de uma questão, problema 

ou dilema  

 [ ] R3.Criar ou elaborar novas soluções alternativas para uma questão, problema ou 

dilema  

 [ ] R4. Executar ou implementar mudanças no plano inicial  
 

Promoção das competências do pensamento crítico *   Considera que o modelo utilizado 
na disciplina de Formação a distância em e-Learning pode ter contribuído para o 

desenvolvimento das suas competências do Pensamento Crítico (Análise, Interpretação, 

Avaliação, Inferência, Tomada de Decisão, Metacognição)   

 ( ) Sim  

 ( ) Não  
 

Promoção das competências do pensamento crítico *   Se respondeu sim à questão 

anterior, em que medida?   

 
1 2 3 4 5 

 

Não contribuiu  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Contribuiu muito 

 

Promoção das competências do pensamento crítico *   Relativamente às competências 

do pensamento crítico que possa ter desenvolvido, de forma implícita, pela frequência 

da disciplina neste modelo, assinale os principais benefícios para si pessoal e 

profissionalmente:  [Melhorar a forma de sistematização da informação \/] 

 

Promoção das competências do pensamento crítico *   Comentário livre acerca da sua 

percepção sobre o contributo da formação em e-learning para o desenvolvimento das 

suas competências crítico.   
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ANEXO V 
 

CHECK-LIST PARA AUTO-AVALIAÇÃO DAS ACERCA DAS COMPETÊNCIAS DO PENSAMENTO 

CRÍTICO 

 

Objectivo: Contribuir para a auto-avaliação das competências do pensar e melhorar a qualidade 

do pensamento em todas as disciplinas ou áreas temáticas:  

1. Todo o raciocínio tem um Objectivo 

a. Defina o seu objectivo de forma clara  

b. Distinga o seu objectivo principal de outros objectivos associados  

c. Verifique periodicamente se continua na direcção correcta em relação à meta a atingir  

d. Defina objectives realistas e com significado 

2. Todo o raciocínio é uma tentativa de descobrir alguma coisa, para resolver alguma questão 

ou resolver algum problema 

a. Coloque a questão de forma clara e precisa  

b. Expresse a questão de várias formas para esclarecer o seu sentido e alcance 

c. Divida a questão em sub-questões 

d. Distinga as perguntas que têm respostas definitivas daquelas que dependem de uma 

opinião e ainda daquelas que exigem a consideração de múltiplos pontos de vista  

3. Todo o raciocínio é baseado em concepções (crenças que consideramos como dados 

adquiridos) 

a. Identifique claramente as suas concepções e determine se elas são justificáveis  

b. Avalie em que medida as suas concepções estão a condicionar o seu ponto de vista 

4. Todo o raciocínio é feito a partir de um determinado ponto de vista  

a. Identifique o seu ponto de vista  

b. Procure outros pontos de vista e identificar os seus pontos fortes e fracos  

c. Esforce-se por se imparcial na avaliação dos outros pontos de vista 

5. Todo o raciocínio é baseado em dados, informações e provas.   

a. Restrinja as suas reinvindicações para as situações em tem dados em que se apoiar  
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b. Procure Informação que oponha à sua oposição, bem como à informação que a suporta  

c. Certifique-se que toda a informação utilizada é clara, precisa e relevante para o 

assunto em questão  

d. Certifique-se que recolheu informação suficiente 

6. Todo o raciocínio é expresso e moldado através de conceitos e ideias  

a. Identifique os conceitos chave e clarifique-os  

b. Considere conceitos alternativos ou definições alternativas de conceitos. 

c. Certifique-se que está a utilizar os conceitos com cuidado e precisão.  

7. Todo o raciocínio contém inferências ou interpretações através dos quais tiramos 

conclusões e atribuímos significado aos dados 

a. Faça inferências apenas onde as evidências se aplicam  

b. Verifique a consistência entre inferências  

c. Identifique as concepções que conduzem às suas inferências.  

8. Todo o raciocínio leva a algum lugar ou tem implicações e consequências  

a. Trace as implicações e consequências que se seguirão a partir do seu raciocínio  

b. Procure implicações negativas e positivas  

c. Considere todas as consequências possíveis.   

 

Fonte: The National Council for Excellence in Critical Thinking, 2011  

 

 

 


