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Resumo 

Neste trabalho discutem-se os resultados do projeto ―Pensamento Crítico 
em Rede no Ensino Superior‖, financiado pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia; este visava a divulgação da prática e da investigação 
desenvolvidas pelo grupo webPACT na UTAD, assim como a análise e 
discussão da investigação, formação e prática docente associada ao 
pensamento crítico desenvolvidas nas instituições de ensino superior 
portuguesas. O projeto possibilitou a criação de uma rede de partilha, 
bem como a caracterização inicial de práticas pedagógicas a serem 
desenvolvidas na área do pensamento crítico, e uma reflexão sobre o 
impacto da realização de projetos desta natureza para a melhoria e 
consolidação do trabalho desenvolvido pelo grupo webPACT na UTAD. 

Palavras-chave: Ensino Superior, ensino/aprendizagem centrado no 

aluno, pensamento crítico, revisão entre pares. 

Abstract 

This paper discusses the results of the project "Critical Thinking Network 
in Higher Education", granted by the Foundation for Science and 
Technology, which aimed to spread the practice and research developed 
by the UTAD‘s webPACT group. It also intends to analyze and discuss the 
research, training and teaching practices associated with critical thinking 
in use by Portuguese higher education institutions. The project enabled 
the creation of a shared network, besides the initial characterization of 
pedagogical practices to be developed on the critical thinking area, and a 
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reflection on the impact of implementation of this kind of projects to 
improve and consolidate the work of the UTAD‘s webPACT group. 

Keywords: higher education, teaching, learning, student-centered, peer 

review. 

1. INTRODUÇÃO 

Promover competências de pensamento crítico (PCr) é crucial para o sucesso 

académico no Ensino Superior (ES), numa perspetiva de aprendizagem ao longo da 

vida e de transição para o mercado de trabalho. No entanto, a Associação Europeia 

das Universidades destacou recentemente o défice ainda encontrado nestas 

competências (Blättler, Rapp, Solà, Davies, & Teixeira, 2013) em Portugal. Apesar de 

constar das políticas educativas, o ensino-aprendizagem do PCr é ainda pouco 

valorizado curricularmente, persistindo-se na memorização, evocação e transmissão 

de conhecimentos. Torna-se, pois, urgente potenciar o desenvolvimento de ações e 

projetos que promovam estas competências não intuitivas (Rivas & Saiz, 2010) 

consolidando a sua inclusão de forma interdisciplinar. 

Não obstante as iniciativas desenvolvidas em algumas das Instituições de ES (IES), há 

ainda um longo caminho a percorrer para integrar estratégias promotoras do PCr nos 

diferentes cursos, seja através da articulação do desenvolvimento destas 

competências com os conteúdos curriculares, seja pela criação de parcerias de 

trabalho que rentabilizem recursos e aumentem o impacto dos projetos (Gil da Costa 

et al., 2014). Na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), o grupo 

webPACT (http://pcr.utad.pt/) tem vindo a desenvolver, desde 2012, uma 

metodologia de ensino em atividades conjuntas com alunos das mais diversas áreas 

do conhecimento, adotando técnicas de avaliação entre pares suportadas por 

tecnologias web, pelas quais é estimulada a aprendizagem autodirigida e pró-ativa, 

reforçando nos alunos as suas capacidades de análise, de argumentação, de tomada 

de decisão e de resolução de problemas (Dominguez et al., 2014).  

O webPACT, apoiado pelo projeto ―Pensamento Crítico em Rede no Ensino Superior‖ 

(nº 131/ID/2014), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no 

âmbito do concurso ―Partilha e Divulgação de Experiências em Inovação Didática no 

Ensino Superior Português‖, procurou divulgar as práticas e a investigação 

desenvolvidas nas IES portuguesas. Os resultados obtidos ao longo deste projeto são 

agora relatados.  

Em particular, iremos refletir sobre o impacto da realização de projetos desta 

natureza na melhoria e consolidação do trabalho desenvolvido pelo grupo webPACT 



151 
 

 
 

da UTAD, tentando responder às seguintes questões: 1) Como é que a divulgação de 

estratégias de ensino e desenvolvimento das competências do PCr no ES permitiram 

ao próprio grupo webPACT questionar e modificar as suas práticas pedagógicas?; 2) 

Em que medida a divulgação destas estratégias através do projeto influencia e/ou 

afetará a disseminação e a expansão do trabalho que vem a ser desenvolvido na 

UTAD?; 3) Qual foi o impacto concreto das ações desenvolvidas no âmbito deste 

projeto e que indicadores de realização as ações permitiram atingir? 

A metodologia utilizada para responder a estas perguntas baseou-se na recolha de 

informação relativa à execução das ações propostas no projeto e na reflexão sobre as 

razões e consequências de inovações introduzidas ou propostas para a metodologia. 

2. ENQUADRAMENTO 

2.1. DESENVOLVER O PCR NO ENSINO SUPERIOR: UMA NECESSIDADE 

A definição de PCr é evolutiva. Não sendo consensual, existe um acordo quanto às 

suas competências essenciais: identificação do problema, seleção e avaliação de 

informação pertinente, reconhecimento de inferências, formulação de hipóteses, 

estabelecimento de conclusões e julgamento sobre a validade das inferências 

(Watson & Glaser, 1980), às quais se deve associar a capacidade de tomada de 

decisão (Ennis, 1996). Ou seja, o PCr integra uma série de atividades intelectuais 

e/ou o uso de ferramentas que permitem atingir um pensamento de maior qualidade. 

Este assume-se como um elemento central no pensamento lógico e desempenha um 

papel crucial na tomada de decisão, na inovação, no empreendedorismo e na 

resolução de problemas (Butler, 2012), sendo também decisivo para a integração 

ativa no mercado do trabalho e ao sucesso tanto académico como pessoal, 

sustentando uma forte responsabilidade social e de cidadania ativa (Liu, Frankel, & 

Roohr, 2014). 

Em geral, os estudantes chegam ao ES com capacidades limitadas de PCr e pouca 

disciplina para a aprendizagem individual e colaborativa (Myers, 2010). Para Arum e 

Roksa (2011), uma percentagem elevada de alunos, se não a sua maioria, sai para o 

mercado de trabalho sem a capacidade de analisar e resolver problemas ou propor 

soluções inovadoras, embora possuindo as competências científicas e técnicas 

necessárias à profissão que elegeram, o que tem sido associado a métodos de 

aprendizagem e de avaliação convencionais, como o ensino expositivo e testes de 

escolha múltipla. Também não pode ser excluído o facto de as turmas serem cada 
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vez mais numerosas, dificultando a interação docente-aluno e aluno-aluno. Assim, 

torna-se necessário adotar abordagens menos tradicionais de ensino e avaliação, que 

não se limitem à memorização e promovam nos alunos competências de previsão, de 

avaliação de credibilidade de informações e de fontes que possam utilizar e de 

tomada de decisão (McCollister & Sayler, 2010). Reconhece-se globalmente a 

necessidade de estas competências estarem desenvolvidas nos jovens profissionais à 

entrada no mercado de trabalho, a par dos conhecimentos e competências técnicas 

que são exigidas dentro de cada formação (Sharples et al., 2014).  

A tendência observada entre IES no que respeita ao desenvolvimento do PCr oscila 

entre a oferta de unidades curriculares (UC) específicas (e.g. Universidade [U] 

Católica), ou a integração de estratégias dentro de cada UC, a par da lecionação do 

conteúdo programático proposto (e.g. webPACT na UTAD). 

McCollister e Sayler (2010) consideram que o PCr pode ser incorporado em todas as 

disciplinas no tempo de ensino regular, necessitando de pouco tempo adicional, 

mediante o uso de estratégias de aprendizagem como os fóruns de discussão online 

(Snodgrass, 2011), discussões em sala de aula (Silva & Lopes, 2015), aprendizagem 

cooperativa (e.g. Bauer, Figl, Derntl, Beran, & Kabicher, 2009) e modos alternativos 

de avaliação (Snodgrass, 2011), entre os quais se inclui a avaliação pelos pares (e.g. 

Yu & Wu, 2013). Esta última é vista como promotora de uma aprendizagem ativa 

(Knight & Steinbach, 2011) e do desenvolvimento de capacidades de diagnóstico, 

avaliação, síntese e comunicação (e.g. Bauer et al., 2009), e de escrita e 

argumentação (Ozogul & Sullivan, 2007), melhorando o processo global de 

aprendizagem (Karandinou, 2012). 

2.2. O PROJETO ―PENSAMENTO CRÍTICO EM REDE NO ENSINO SUPERIOR‖ 

Reunidos numa comunidade de prática  grupo webPACT , alguns docentes de 

diferentes áreas do conhecimento (Gestão, Linguística, Psicologia, Educação, 

Estatística, Álgebra, Medicina Veterinária e Enfermagem) e do Ensino Secundário 

(Filosofia), conscientes da carência e da importância do desenvolvimento das 

competências de PCr nos alunos, têm desenvolvido uma metodologia de ensino e 

aprendizagem (Dominguez et al., 2014) com aplicação transversal que pretende 

promover a aquisição e desenvolvimento destas competências. As atividades 

implementadas envolveram até ao momento mais de 700 alunos na UTAD. Adotando 

métodos de aprendizagem cooperativa para produção de um documento escrito e a 

sua avaliação entre pares, ferramentas de edição e revisão colaborativas em 
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documentos online pretendem reforçar competências de PCr nos alunos recorrendo à 

grelha FRISCO (Ennis, 1996) e a modelos de bom feedback (Nelson & Schunn, 2009). 

Numa abordagem de investigação-ação, as atividades de aprendizagem decorrem 

semestralmente e são seguidas de uma análise de resultados, com vista à melhoria da 

intervenção didática. Alguns dos resultados e limitações das intervenções educativas 

foram já divulgados (Cruz, Dominguez, Pedrosa, & Maia, 2012; Cruz, Dominguez, 

Maia, Pedrosa, & Grams, 2013; Dominguez, Maia, Pedrosa, Nascimento, & Cruz, 2013; 

Dominguez, Nascimento, Maia, Pedrosa, & Cruz, 2014; Dominguez et al., 2014) e 

discutidos com outros investigadores a nível internacional (e.g. Robert Ennis).  

O financiamento do Projeto FCT permitiu ao webPACT: partilhar e disseminar a 

prática e a investigação sobre PCr; analisar e discutir a investigação, formação e 

prática docente de PCr desenvolvida nas IES portuguesas; e dinamizar a sua interação 

com outras equipas nacionais e internacionais. 

3. IMPACTO DO PROJETO ―PENSAMENTO CRÍTICO EM REDE NO ENSINO 

SUPERIOR‖ 

Tentando dar respostas às questões colocadas na introdução, dividiremos a análise do 

impacto do projeto a nível externo e a nível interno, na própria comunidade de 

prática. Previamente convém dizer que todo o projeto foi levado a cabo com a 

participação ativa de todos membros do webPACT. 

3.1. A NÍVEL EXTERNO 

3.1.1. Webinars sobre Pensamento Crítico 

As ações de divulgação e promoção do projeto incluíram a realização de três 

webinars (videoconferências) sobre o PCr, procurando a partilha da experiência do 

grupo webPACT e o conhecimento e a discussão do trabalho desenvolvido por outras 

equipas nacionais. Os webinars recorreram à utilização do sistema de 

videoconferência Colibri, permitindo a gravação para posterior disponibilização em 

formato vídeo. Em cada webinar, uma equipa de dinamizadores/investigadores 

apresentou as estratégias de aprendizagem que desenvolveu, dando conta dos 

resultados obtidos e das expectativas futuras. Com a duração de 90 minutos, e 

moderação de um elemento do grupo webPACT, foram estruturados em duas partes: 

1) apresentação inicial de cada orador convidado, 2) discussão entre oradores e 

audiência. Webinar 1 - intitulado ―Pensamento Crítico na UTAD: Revisão entre pares 

e controvérsia construtiva‖ (http://bit.ly/1ADFY44), contou com 6 docentes do grupo 

http://bit.ly/1ADFY44
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webPACT; Webinar 2 - intitulado ―Pensamento Crítico na Universidade de Aveiro: 

Quadros de Referência, Formação de professores, Argumentação e Questionamento‖ 

(http://bit.ly/1PXsCX5), contou com a intervenção de 3 docentes e investigadores do 

CIDTFF da Universidade de Aveiro; Webinar 3 – intitulado ―Pensamento Crítico na 

Universidade Católica do Porto: Pensar o PCr - porquê, como e para quê‖ 

(http://bit.ly/1M1NEOA), teve como intervenientes 4 docentes e investigadores da 

Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto.  

Os três inquéritos (um por cada webinar) realizados para a avaliação das perceções e 

satisfação dos participantes, recolheram a opinião de 24 dos 40 espetadores. A 

maioria eram docentes do ES (n=17, 71%) de diferentes zonas do país, tais como 

Madeira, Porto, Aveiro ou Minho, sendo os restantes docentes do Ensino Secundário 

(n=4, 17%) ou Doutorandos (n=3, 12%) com interesse na área. Eram maioritariamente 

profissionais com trabalho na área do PCr na Educação (n=21, 88%), sobretudo no 

âmbito da Formação e Investigação. Tinham conhecimento do trabalho desenvolvido 

pelos grupos convidados de cada webinar. Apesar disso, consideraram as experiências 

como bastante interessantes e úteis: pela oportunidade de conhecer e implementar 

outro tipo de abordagens, estratégias e metodologias (n=22, 92%), de discutir aspetos 

e preocupações comuns (n=5, 21%); por consolidar os conhecimentos que tinham 

relativamente ao trabalho das várias equipas (n=9, 38%); e pela oportunidade de 

repensar as suas próprias estratégias (n=11, 47%). A título de exemplo: ―Serviu para 

dar a conhecer o que é feito na UTAD em relação a esta área de pensamento crítico e dar 

a conhecer também o grupo da UTAD. É sempre bom partilhar experiências pois é com a 

partilha que podemos avançar na investigação e na promoção do nosso próprio 

pensamento crítico‖ (Participante 3). 

Cerca de um terço dos respondentes não pertencia a nenhum grupo e/ou comunidade 

de prática sobre o PCr na Educação (n=9, 38%), mas a maioria gostaria de se juntar 

ou colaborar com os grupos intervenientes de cada webinar (n=17, 71%) e todos 

(n=24, 100%) gostariam de aprofundar alguns dos temas que foram discutidos. 

3.1.2. II Seminário Internacional sobre Pensamento Crítico 

II Seminário Internacional sobre Pensamento Crítico (SIPC2015) decorreu de 8 a 9 de 

maio de 2015 na UTAD e foi o corolário do projeto ―Pensamento Crítico em Rede no 

Ensino Superior‖. O SIPC2015 teve como objetivos: 1) Contribuir para o 

aprofundamento da investigação sobre o PCr em Portugal e noutros países; 2) 

Partilhar as estratégias de intervenção desenvolvidas para a formação e 

http://bit.ly/1PXsCX5
http://bit.ly/1M1NEOA
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desenvolvimento do PCr; 3) Estabelecer uma agenda de investigação e formação na 

área; e 4) Consolidar a rede de investigadores e formadores sobre o PCr. 

Reuniu cerca de uma centena de participantes, entre docentes, investigadores e 

estudantes, quer do ES, quer de outros níveis de ensino. As atividades do SIPC2015 

foram antecedidas por um Workshop dinamizado pelo Professor Tim Kenyon (U. de 

Waterloo, Canadá), intitulado ―Modelando a Falibilidade no Ensino do Pensamento 

Crítico‖, e envolveu os participantes do SIPC2015 e alunos de Filosofia da Escola S/3 

S. Pedro, de Vila Real, numa discussão sobre a importância do reconhecimento do 

erro e da humildade como facilitadores do PCr. 

Enquadradas pela apresentação de três oradores convidados (Professores Robert 

Ennis, Carlos Saiz e Rui Marques Vieira), mais de 40 comunicações (selecionadas por 

uma Comissão Científica internacional) serviram de base à partilha de preocupações, 

dificuldades e sucessos na integração de estratégias de desenvolvimento do PCr na 

prática pedagógica. A participação de peritos de mais de 30 instituições de 

diferentes países (entre eles Portugal, Espanha, México, Brasil, Peru, EUA, Canadá), 

permitiu constatar que desenvolver o PCr é uma preocupação de muitas instituições, 

nos vários níveis de ensino. O SIPC2015 permitiu aprofundar a reflexão sobre: a 

conceptualização e dimensões do PCr; a formação e desenvolvimento de estratégias 

e recursos promotores do PCr; a transferibilidade do PCr; o papel e o uso das novas 

tecnologias como instrumentos facilitadores do PCr; a avaliação do PCr; a relação 

entre o PCr e a criatividade; e a relação entre o PCr e as literacias. 

O questionário realizado para avaliar a satisfação global dos participantes recolheu 

51 respostas. Globalmente, os participantes classificaram o evento de muito bom 

(n=20, 39%) ou bom (n=25, 49%), e a satisfação geral incluiu: a qualidade das 

comunicações, os momentos sociais e o secretariado. O Seminário correspondeu às 

expectativas iniciais de 84% dos participantes (n=43) e 98% recomendá-lo-ia. 

A maioria dos participantes desenvolve atividade na área do PCr na Educação, 

nomeadamente Docência e Investigação (n=39, 77%), e já conhecia, de eventos 

anteriores, alguns dos autores dos trabalhos apresentados no Seminário (n=38, 75%). 

O SIPC2015 possibilitou ainda o estabelecimento de parcerias futuras (n=35, 69%) e a 

possibilidade de vir a participar numa próxima edição do seminário é real (n=49, 

96%). 

Do SIPC2015 resultou o e-book ―Pensamento Crítico na educação: desafios atuais‖ 

que compilou uma seleção de trabalhos (http://bit.ly/1Rzdos1), para além do livro 

de resumos do Seminário (http://bit.ly/1F3Ii4e).  

http://bit.ly/1Rzdos1
http://bit.ly/1F3Ii4e
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3.1.3. Criação e estabelecimento de parcerias 

As ações de divulgação e promoção realizadas no âmbito do projeto  os webinars e o 

SIPC2015  proporcionaram o estreitamento de relações e o desenvolvimento de 

esforços conjuntos no estabelecimento de parcerias para projetos de investigação e 

intervenção, lançando a semente para futuras colaborações estratégicas, a nível 

nacional ou europeu. 

3.2. A NÍVEL INTERNO 

3.2.1. As ações implementadas: clara extensão 

Durante o período de execução do projeto (ano letivo 2014/15), os docentes do 

webPACT, no âmbito das UC que lecionam, implementaram atividades de PCr que no 

seu total envolveram cerca de 500 alunos. 

Para além do maior número de alunos envolvidos, integraram o webPact novos 

docentes de outros cursos (Enfermagem, Estatística e Álgebra) e diferentes níveis de 

ensino (licenciatura e mestrado). Os resultados mais recentes foram tratados para 

avaliar o impacto destas ações nos alunos e deram origem a quatro publicações no 

SIPC2015. Outros dados serão analisados e discutidos em breve. 

Mais recentemente, fruto das ações de divulgação do Projeto da FCT, novos docentes 

da UTAD manifestaram o seu interesse em aderir ao webPACT, em particular das 

áreas do desporto e do turismo.  

3.2.2. As perceções dos membros do grupo sobre o webPACT 

O questionário destinado a avaliar as perceções dos vários docentes do webPACT 

relativamente à experiência vivenciada no grupo, no âmbito deste projeto, procura 

analisar diferentes dimensões: 1) Motivação e adesão de cada membro; 2) 

Metodologia de ensino e aprendizagem implementadas; 3) Aspetos positivos e 

negativos da experiência vivida; 4) Contributo individual para o desenvolvimento do 

grupo; 5) Perspetivas futuras. 

Responderam ao questionário 13 docentes que já implementaram atividades no 

âmbito do webPACT. 

Ponto 1. ―Motivação e adesão de cada membro‖ 

Os fatores que mais contribuíram para o crescimento do grupo foram a aplicabilidade 

do PCr às suas áreas de docência (n=4, 31%) e a oportunidade de partilha e o 

compromisso com a prática pedagógica (n=5, 38%), como identificados pela maioria 
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dos docentes. Por exemplo: ―(...) porque o grupo webPACT proporciona excelentes 

condições para o trabalho em equipa: reúne pessoas de diferentes áreas de lecionação 

que têm em comum o facto de serem ativas e positivas, professores que se auto-

questionam e acreditam que é possível encontrar formas mais relevantes para a sua 

prática docente‖ (Docente 12). 

Para além destes fatores, a influência e convergência de interesses entre colegas de 

Escola/Departamento parece ter sido relevante (n=6, 46%), quer no conhecimento do 

trabalho desenvolvido pelo grupo, quer na adesão ao mesmo.  

Ponto 2. ―Metodologia de ensino e aprendizagem‖ 

Para esta dimensão parece existir consenso entre os vários membros quanto às suas 

mais-valias e limitações; é também reconhecido que a metodologia se encontra num 

processo de melhoria contínua. Se, por um lado, ela se revela interessante, útil e 

eficaz ao nível da motivação e envolvimento dos alunos (n=7, 54%), por outro lado, 

há ainda a necessidade de adaptar a metodologia à natureza particular de certas UC, 

e de a otimizar para reduzir a carga de trabalho na sua implementação (n=5, 38%): 

―(...) Nalgumas aulas já funciona em pleno, noutras está em processo de adaptação. 

Pessoalmente acho a metodologia muito interessante, dá muito trabalho, mas o feedback 

dos alunos é bom ou muito bom. (...) creio que há mais ferramentas a usar, sem ser só a 

análise de artigos, mas tudo ‗aparecerá‘ a seu tempo‖ (Docente 5). 

Alguns dos docentes testam já as adaptações metodológicas (n=6, 46%), mais 

direcionadas aos conteúdos programáticos ou à natureza das suas UC, nomeadamente 

pela modificação e/ou substituição dos instrumentos de suporte à atividade de 

aprendizagem (a grelha FRISCO ou a grelha de apoio à análise SWOT), e da própria 

abordagem pedagógica utilizada com os alunos (abordagens de aula invertida, ou 

flipped classroom, e adoção de técnicas de aprendizagem cooperativa, como a 

avaliação e revisão em grupo, ao invés da revisão entre díades/pares de aluno). Por 

exemplo: ―Este ano comecei a implementar a aula invertida, mantendo a metodologia 

de trabalho em grupo cooperativo e o trabalho dos grupos nas aulas‖ (Docente 2). 

Resultando da implementação da metodologia, um número apreciável de docentes 

(n=5, 38%) menciona outra limitação, que se relaciona com a falta de tempo e/ou 

disponibilidade para trabalhar e desenvolver as competências de PCr com os alunos 

de forma mais sistemática e, ainda, de mais espaços/atividades em sala de aula que 

o facilitem. Por sua vez, esta limitação é associada ao número excessivo de alunos 

por turma em cada UC, ou da necessidade de cumprimento do programa. Por 

exemplo: ―Gostaria de – em turmas mais pequenas – proporcionar mais tempo para a 
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discussão e realização de debates. O número de alunos por turma não tem favorecido a 

utilização mais frequente desta metodologia‖ (Docente 12). 

Ponto 3. ―Aspetos positivos e negativos da experiência vivida‖ 

São quatro os principais fatores identificados como uma mais-valia distinguindo o 

grupo webPACT de outros grupos que os seus membros já integraram: espaço de 

partilha, colaboração e aprendizagem (n=8, 62%), organização do trabalho e 

proatividade do grupo (n=4, 31%), bom ambiente, amizade e companheirismo (n=4, 

31%), e diversidade de formação dos vários membros (n=4, 31%). A título de 

exemplo: ―Do companheirismo existente e da amizade que nutro pelos colegas com 

quem partilho ideias relativamente a este assunto‖ (Docente 4). 

Os docentes (n=13) valorizam ainda a experiência vivida no grupo pois a mesma tem 

contribuído para o aprofundamento e questionamento da sua prática, quer ao nível 

do ensino (n=12, 92%), investigação (n=7, 54%) ou até mesmo da sua vida diária (n=2, 

15%). Por exemplo: ―Este trabalho tem-me levado a questionar as práticas, não só 

letivas, mas também na investigação e nas diferentes situações da vida diária…‖ 

(Docente 7). 

Os membros do webPACT não identificam qualquer aspeto menos positivo. Porém, a 

organização do trabalho poderá ser melhorada, na ótica de dois membros, enquanto 

o crescimento muito rápido do grupo se assume como uma preocupação de outro dos 

seus membros: ―às vezes a divisão de tarefas é muito sobreposta e não se sabe bem 

quem tem que fazer o quê‖ (Docente 5). 

Ponto 4. ―Contributo individual para o desenvolvimento do grupo‖ 

Nesta dimensão, evidencia-se que a maioria dos membros contribui de forma ativa e 

contínua, quer ao nível da implementação da metodologia nas suas UC (n=13, 100%) 

e da recolha e do tratamento de dados (n=4, 31%), quer ao nível da promoção e 

partilha do trabalho desenvolvido com outros colegas de Departamento/Escola 

(n=13, 100%), na tentativa de que adiram e integrem também o grupo: ―já trouxe 

mais alguns para o grupo, pessoas que, pela sua forma de trabalhar, se enquadram no 

espírito deste grupo (...) com muitas potencialidades de futuro para enriquecer a prática 

letiva com a metodologia (...)‖ (Docente 5). 

Ponto 5. ―Perspetivas futuras‖ 

Quando às perspetivas futuras, a maioria dos docentes (n=11, 85%) revela o desejo de 

vir a contribuir ainda mais para o grupo, em várias dimensões: no ensino (n=11, 85%), 

na investigação (n=6, 46%) e na extensão à comunidade (n=4, 31%). Nomeadamente: 
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―no desenvolvimento de um instrumento de avaliação do pensamento crítico‖ (Docente 

1); ―na produção de evidência científica que justifique a sua ampla utilização no ensino 

superior‖ (Docente 10). 

Nesta perspetiva, a maioria dos docentes prevê a melhoria e o enriquecimento da sua 

prática pedagógica (n=7, 54%), a adesão de mais colegas (n=7, 54%), sendo também 

referida uma maior valorização a nível institucional, nacional e internacional do 

grupo (n=5, 38%). A título de exemplo: ―A divulgação do Pensamento Crítico na 

Universidade e que seja o dinamizador de metodologias que permitam um maior 

envolvimento e adesão dos professores e estudantes‖ (Docente 11). 

3.2.3. Adaptações da metodologia 

A adaptação da metodologia seguida pelo grupo para aplicação à aprendizagem 

cooperativa (Jonhson, Johnson, & Stanne, 2000), já mencionada, teve dois grandes 

motivos. Um primeiro relacionado com o interesse particular de investigação e de 

trabalho desenvolvidos de alguns elementos. De facto, a investigação é limitada no 

que respeita à relação entre a aprendizagem cooperativa e o desenvolvimento do PCr 

(Shamir, Zion, & Spector-Levi, 2008), apesar de se reconhecer a sua eficácia na 

aquisição e desenvolvimento de competências de nível superior, como a análise, 

síntese e avaliação (Ennis, 1996). Um segundo motivo prende-se com a limitação 

sentida por vários elementos do grupo no que respeita ao aumento significativo de 

trabalho para o professor que avalia o trabalho de revisão entre pares, sobretudo em 

turmas muito numerosas.  

Outra adaptação testada foi a metodologia da aula invertida (Strayer, 2012). Esta 

opção implicou a preparação individual prévia extra-aula com a elaboração de um 

trabalho individual sobre os conteúdos programáticos e estimulou nos alunos a 

autonomia na aprendizagem (Prince, 2004). Desta forma contribuiu para que o tempo 

letivo pudesse ser direcionado para a implementação de trabalho cooperativo. Ainda 

permitiu uma abordagem distinta dos conteúdos programáticos das UC em que esta 

adaptação foi implementada. Uma primeira reflexão sobre estas alterações foi 

apresentada no SIPC2015, sendo um passo importante de reflexão para todo o grupo 

(Dominguez et al. 2015, pp.175-185). 

3.2.4. Adaptação da grelha FRISCO nas áreas clínicas 

A metodologia desenvolvida pelo webPACT tem sido utilizada, nos últimos dois anos 

de uma UC de opção do 5.º Ano do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

(MIMV), comportando a realização de uma análise SWOT sobre um procedimento 

tecnológico (ciclo 1) e a análise de um documento de divulgação científica sobre 
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outra técnica (ciclo 2), seguindo o modelo de aplicação transversal ao webPACT com 

a utilização da grelha FRISCO de Ennis (1996). Todos os alunos participam, em ambos 

os ciclos, como autores e revisores.  

Da experiência desta adaptação, e de forma a alargar esta metodologia de ensino a 

novas UC do MIMV, de caráter pré-clínico e clínico, resultou a proposta de uma 

adaptação do quadro conceptual da grelha FRISCO. O objetivo é facilitar a sua 

aplicação à aprendizagem baseada em casos, mantendo a aplicabilidade transversal 

desejável para as áreas médica e clínica. Esta proposta foi apresentada e discutida 

no SIPC2015 (Dominguez et al. 2015, pp.65-76). 

3.2.5. Avaliação do PCr: que alternativas ao Teste de Cornell - Nível X? 

No webPACT tem-se usado o Teste de Cornell - Nível X (TC) que afere o PCr dos 

alunos. Do contacto com outros grupos de investigadores da U. Minho e da U. 

Salamanca, partilhando os mesmos interesses e preocupações, decorreu na UTAD um 

workshop de trabalho, a 23 de outubro de 2014. Neste encontro foram discutidos os 

resultados obtidos da aplicação do TC aos alunos envolvidos nas atividades, e as suas 

limitações na análise das atividades desenvolvidas pelos alunos. Este uso é 

sustentado por outras equipas (e.g. Liu et al., 2014). Das principais limitações 

identificadas destacam-se: 1) o conteúdo dos enunciados revela-se pouco adaptado 

às vivências dos alunos envolvidos no estudo; 2) o tempo de realização do teste, 90 

minutos; 3) as limitações impostas pelo tipo de questões fechadas, que não têm 

vindo ao encontro da avaliação das competências de PCr desenvolvidas com a 

metodologia adotada. Com os colegas das U. do Minho e de Salamanca, discutimos 

outros instrumentos de avaliação do PCr como o teste de Halpern (Butler, 2012) e o 

PENCRISAL (desenvolvido pelos colegas de Salamanca; Rivas & Saiz, 2010), como 

alternativas ao TC. 

4. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS DE TRABALHO FUTURO. 

Nos últimos quatro anos, a atividade da comunidade de prática webPACT tem-se 

pautado pelo desenvolvimento de uma metodologia de ensino baseada em atividades 

de revisão entre pares que, acima de tudo, promovem nos alunos o desenvolvimento 

de competências de PCr. O grupo reúne 14 docentes da UTAD e um de uma escola 

secundária que, além da aplicação da metodologia com os seus alunos, a investigam, 

tendo publicado trabalhos em revistas com arbitragem científica. 

A multidisciplinaridade dos docentes do grupo e das UC que lecionam permitiu que a 

metodologia fosse usada e melhorada, fomentando a sua transversalidade. Em grande 
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parte das UC envolvidas neste projeto educativo, essas atividades são desenvolvidas 

entre pares, de modo individual através da web, o que se tem revelado complicado 

de implementar com turmas muito numerosas. Nestes casos, e fruto da reflexão 

sobre a prática, os docentes adotaram a estratégia da aprendizagem cooperativa com 

revisão entre grupos (via web ou na sala de aula), e puseram em prática a 

metodologia da aula invertida. 

As várias ações de divulgação do PCr desenvolvidas pelo grupo, apoiadas pelo Projeto 

da FCT, apesar de se dirigirem também à academia da UTAD, tinham como principal 

objetivo a consolidação do grupo na comunidade do PCr a nível nacional. Ao mesmo 

tempo, o grupo conseguiu o estabelecimento de contactos para parcerias futuras com 

outras entidades do ES e/ou do meio empresarial, nacionais e internacionais, para o 

que contribuiu o Projeto da FCT. 

A introdução de uma prática sistemática do ensino-aprendizagem do PCr continua a 

ser um desafio nas IES portuguesas. A partilha e discussão das dificuldades, anseios e 

logros em comunidades de práticas, como a do webPACT, são condições 

fundamentais para a consolidação das iniciativas inovadoras desenvolvidas. A criação 

e partilha entre comunidades de prática, numa rede nacional e internacional, será 

também uma grande mais-valia para o futuro. 

O próximo desafio é, em cada Instituição de ES, caminhar para um compromisso 

institucional que facilite e promova a inclusão sistemática de práticas pedagógicas 

dirigidas ao desenvolvimento do pensamento crítico. 
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