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Parceria

Este projeto foi iniciado em 2019 como uma parceira estratégica de 6 organizações
representando diferentes regiões da Europa:

Prave ted! o.p.s. (República Checa, coordenador do projeto) é uma organização sem fins
lucrativos sedeada em Praga, fundada em 2012, dedicada aos chamados “seniores ativos”,
aqueles que vivem nas suas casas e que aparentemente não precisam de nada. Mas
“aparentemente nada” é muito importante dado o facto de que a nossa população está a
envelhecer, vivencia uma idade cada vez mais avançada, mas muitas vezes não sente realização
pessoal, sentido ou propósito. Prave ted! o.p.s. organiza atividades educativas, físicas e sociais
para eles. O maior projeto educativo é a Academia de Seniores Modernos (AMOS), que reflete
as atuais necessidades dos seniores e lhes proporciona atividades físicas, tais como Caminhada
Nórdica, Molkky, Natação e muito mais. Uma das atividades fulcrais é o treino da memória e
a sua articulação com atividades físicas.
Website: https://pravetedops.cz/

Ljudska univerza Rogaška Slatina (Eslovénia) tem estado presente na região de Obsotelj e
Kozjansko desde 1959 com programas educativos e outras atividades. Todos estes anos, temos
vindo a pôr em prática a ideia de tornar a aprendizagem ao longo da vida acessível a pessoas
de diferentes gerações. Implementamos programas em muitas localidades fora da sede da nossa
organização. Ao apresentarmos candidaturas bem-sucedidas a projetos, obtemos fundos
nacionais e europeus e assim facultamos aos cidadãos educação gratuita. Ljudska Univerza
Rogaška Slatina tornou-se um Centro de Línguas, ensina Eslovaco para estrangeiros e oferece

o Centro Intergeracional a todos os cidadãos. Ligamo-nos a parceiros no contexto local e mais
além dele, estamos abertos a novas ideias e colaborações. Não só oferecemos aos cidadãos a
oportunidade de se juntarem a programas educativos, como também proporcionamos
informação e aconselhamentos grátis, aprendizagem independente organizada, e apoio à
aprendizagem.
Website: www.lu-rogaska.si

Fundacja Pro Scientia Publica (Polónia) tem vindo a operar desde 2010 no campo da
educação de adultos, promovendo várias iniciativas com foco nos cidadãos idosos e na sua
inclusão social. O nosso pessoal tem experiência no ensino de adultos e idosos, e oferecemos
workshops e seminários sobre várias temáticas: técnicas e métodos de ensinar estudantes
seniores, edutenimento, desenvolvimento de competências chave para seniores’, TIC e inclusão
em redes sociais de idosos, segurança na internet para idosos, pensamento crítico. Foundation
Pro Scientia Publica também tem uma experiência muito rica no campo da investigação sobre
educação de adultos. Coordenámos, gerimos ou apoiámos muitos programas internacionais
sobre os currículos para formação de educação de adultos, definindo competências chave,
preparando workshops, palestras e seminários.
Website: https://proscientiapublica.pl

Institut für Interdisziplinäre Bildung (IIB, Áustria) vê-se como um conjunto de criadores de
ideias e conceitos em educação e formação, por forma a aumentar as oportunidades na
educação e no mercado de trabalho. As áreas de negócio vão desde o desenvolvimento de
escola digital a projetos de políticas internacionais sobre educação e mercado de trabalho bem
como atividades de investigação individuais.
Website: www.i-i-b.eu

COFAC (COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL, Portugal)
é uma cooperativa sem fins lucrativos, responsável pela gestão da Universidade Lusófona, a
maior universidade privada em Portugal. O nome da Universidade deriva da expressão
“Lusofonia”, que designa o espaço linguístico e cultural demarcado pelo uso da língua
portuguesa. É a instituição responsável pelo desenvolvimento científico, cultural, social e
económico deste espaço geográfico e linguístico com mais de 200 milhões de habitantes.
Os seus objetivos são “ensinar, investigar os vários campos da ciência, cultura e tecnologia, de
uma perspetiva interdisciplinar e, em especial, de modo a desenvolver os países e povos falantes
de Português”.
Website: www.ulusofona.pt,

UAB "Alfa idejos ir technologijos" (FITIN, Lituânia) é uma equipa de profissionais de RH,
especializados na educação de adultos e relações grupais. FITIN é a primeira empresa de RH
na Lituânia a ter começado a implementar a gestão de RH e a prática de formação de adultos
com base na investigação de neurociência. Conforme demonstrado, a experiência dos clientes
da FITIN em soluções de gestão de RH baseadas em neurociência a apontam diretamente às
razões fundamentais quanto a envolvimento, motivação e cooperação de colaboradores, e
identificam a forma como, de forma orientada, investir e alocar recursos com vista a
envolvimento, motivação e trabalho em equipa. Também ajuda a encontrar soluções para a
situação de que as pessoas tendem a aceitar qualquer ideia sem a discutir ou confrontar.

Outra área de atividade da FITIN é atividades educativas e voluntárias. Trabalhamos
arduamente com vista a desenvolver as competências de inteligência emocional e pensamento
crítico da nossa sociedade, participando em diferentes projetos e iniciativas. In 2015 FITIN
conquistou o prémio Qualidade em atividades educativas e projetos educativos.
Website: http://www.fitin.lt.
Os parceiros do projeto representam vários setores (universidades, organizações nãogovernamentais e entidades privadas) envolvidas na educação de adultos. A maior parte delas
estão envolvidas em e têm extensa experiência na educação de seniores. Esta combinação de
competências, experiência e abordagens garantiram a aquisição de novos conhecimentos
práticos, os quais podem ser testados da melhor forma em organizações parceiras dentro do
consórcio.

Objetivo
O principal objetivo do projeto foi definir formas de trabalhar educativamente com adultos mais
velhos (55+) na área do pensamento crítico. As organizações representadas pelos parceiros,
trabalhando com vários temas na área acima referida, inspiraram-se uns aos outros de muitos
modos distintos. Graças à sinergia organizacional construímos finalmente um enquadramento
para definir o termo ‘pensamento crítico’ para fins educativos, e elaborámos conceitos de
atividades educativas que poderão aumentar a capacidade de pensamento crítico de adultos
mais velhos.
A inspiração para o projeto foi a conclusão do coordenador - Právě teď! o.p.s. após realizar
cursos para seniores. Os cursos sobre Informação e desinformação organizados para seniores
em Praga revelaram uma falta de capacidade de pensamento crítico entre os participantes mais
velhos. Este foi um ponto de partida para virar a atenção para as necessidades de uma
comunidade mais vasta - famílias de seniores, netos, etc. Finalmente, chegámos à conclusão de
que quase todos se deveriam interessar pelos efeitos do projeto porque o pensamento crítico
deve ser assumido como uma das competências chave do nosso mundo dominado pela
informação. A capacidade de reconhecer informação como verdadeira ou falsa parece ser
crucial para processos efetivos de trabalho e de tomada de decisão.

O que fizemos?

Durante a reunião de lançamento em Lisboa, os pontos chave do projeto foram acordados. A
apresentação da pesquisa relacionada com os seniores foi um bom início para repensar a
perspetiva do projeto. Os passos seguintes relacionaram-se com livros inspiradores. Os
parceiros concordaram partilhar opiniões sobre diferentes conceitos de pensamento crítico,
descrito ou apenas “tocados” pelos autores em livros e artigos, e apresentados em resultados de
pesquisa:
- Stella Cottrell, Critical thinking skills,
- Hans Rosling, Factufullnes,
- Eliezer Yudkowsky, Harry Potter and methods of rationality,
- Randall Munroe, What if,
- Mason Currey, Daily rituals. How artists work,
- Peter Cokan, Kritično razmišljanje, priročnik za mladinske delavce (critical thinking: a guide
for youth workers),
- Robert Cialdini, Influence. Science and Practice,
- Lamberto Maffei, Elogio da lentidão,
- José Cardoso Pires, De profundis. Valsa lenta.
A partilha das experiências dos parceiros no que respeita a exemplos positivos e negativos de
pensamento crítico desempenhou o mesmo papel.

A pandemia e fake news

A pandemia de COVID-19 criou uma nova oportunidade para a disseminação de falsa
informação e fraude. Os parceiros do projeto descreveram os exemplos mais significativos ou
chocantes de fake news.

Áustria
Durante a crise de Covid-19, os utilizadores de Facebook, os utilizadores da internet e de grupos
de WhatsApp foram inundados por uma avalanche de fake news a uma escala jamais vista

antes. Mensagens falsas foram consciente e inconscientemente espalhadas e circularam
viralmente em várias redes sociais ou serviços de mensagens.
Exemplo: "Uma mensagem de voz foi disseminada por WhatsApp, explicando alegadas
descobertas da Universidade de Viena e desaconselhando a toma de certos analgésicos. A
Universidade Médica então negou vivamente a informação na mensagem e chamou-lhe fake
news – mas nessa altura a mensagem de voz já tinha sido partilhada inúmeras vezes”.
(disponível em: https://www.news.at/a/fake-news-coronavirus-11395467, acedido 11 de junho
de 2020)
A distribuição de fake news na Áustria assumiu proporções tão anormais que o governo foi
forçado a criar uma “equipa de gestão de crise digital”, que ficou encarregue de identificar e
marcar falsos relatos sobre o coronavírus. Só na primeira semana, foram descobertas cerca de
150 peças de fake news. Principalmente teorias da conspiração, trivialização do coronavírus,
propostas de tratamento e autodiagnóstico bem como normas e restrições alegadamente em
preparação para a população foram postos a circular na net, espalhando receio e terror.
(disponível em: https://orf.at/stories/3159533/ , acedido 11.06.2020)
Na Áustria, uma associação para a educação sobre o abuso da internet (Mimikama) tem
estado ativa nesta área desde 2011. Esta associação expõe e combate fake news, abuso da
internet, fraude na internet, e falsos relatos. Todos os utilizadores de redes sociais podem
contactar esta associação e, se houver uma suspeita, pedir para se certificarem de que as fake
news não são apanhadas. Para além disso, a associação oferece inúmeros workshops na área
de competências de media “Aprender a reconhecer fake news”. (disponível em:
https://www.verein-mimikama.at/ , acedido 11.06.2020.) Todas as páginas já identificadas
como fake news podem ser acedidas em http://www.hoaxsearch.com/.

República Checa
Durante a crise de Covid, uma grande quantidade de informação falsa ou não verificada surgiu
na República Checa no período Março-Maio 2020.
Esta informação incitava frequentemente o medo do desconhecido, e as pessoas com medo e
pânico foram menos cuidadosas e cautelosas. Por conseguinte, os utilizadores de telemóveis
com o sistema operativo Android (não apenas na República Checa) conseguiram descarregar

uma aplicação que parecia um mapa da disseminação do coronavírus, publicado por uma
Universidade Johns Hopkins certificada (Baltimore, USA). A aplicação funcionava com dados
desta universidade, mas continha um vírus que bloqueava o sistema do telemóvel e exigia o
pagamento de um “resgate” em bitcoins para devolver o acesso.
Os utilizadores de email receberam emails “garantidos” da Organização Mundial de Saúde
(OMS) oferecendo uma vacina contra a COVID19, ou diversos medicamentos para a doença,
muito embora nem uma vacina nem um medicamento específico existissem ainda. Verificar a
autenticidade de um email não era difícil, mas as pessoas continuaram a responder ao email e
encomendaram uma vacina ou um medicamento.
Uma das maiores fake news foi que o IBUPROFEN (um analgésico) piora o curso da doença.
Esta informação tem sido negada diversas vezes pelo Departamento Estatal de Controlo de
Medicamentos da República Checa (SUKL) e pelo Ministério da Saúde. SUKL afirmou que
este medicamento teria de ser perigoso, ainda que apenas durante a vulgar gripe.

Lituânia
Na Lituânia, temos um número bastante moderado de casos. Atualmente, temos 1776 casos
confirmados, a maior parte dos quais recuperaram (1441), com 249 casos ainda a receber
cuidados médicos, e 76 mortes confirmadas (segundos dados a 2020.06.16).
A partir de 16 de março de 2020, o nosso país encontra-se em quarentena, com restrições de
viagens para outros países. A quarentena foi planeada para terminar a 17 de junho de 2020. A
Lituânia, juntamente com outros países bálticos – Letónia e Estónia – foi dos primeiros países
na Europa a formar uma bolha de deslocações (em maio de 2020 LT, LV e EE abriram as suas
fronteiras aos seus cidadãos e permitiram viagens entre os seus países).
No início da quarentena, houve bastante stress e ansiedade entre a nossa população, e muita
informação enganosa respeitante à propagação do vírus, eficácia da utilização de máscaras,
contacto com outras pessoas, etc. Tivemos informações polémicas de diferentes fontes, por
exemplo, se as máscaras eram eficazes ou não. No início da crise do coronavírus, o nosso país
sofreu falta de máscaras e a comunicação de fontes oficiais do nosso governo era
principalmente sobre a importância de lavar as mãos. Mais tarde, a comunicação alterou-se e
usar máscara passou a ser obrigatório para todos, mas a adaptação à situação foi difícil para

muitas pessoas, foi difícil adaptarem-se a esta situação já que tinham sido convencidos
anteriormente a ter uma abordagem completamente diferente.

Polónia
O mundo inteiro enfrenta atualmente uma grave crise devido à pandemia do vírus da Covid-19.
Há muitos anos que o mundo não via um vírus propagar-se a uma escala assim, por isso não
admira que esteja a criar mais medo na sociedade. Também há mitos, meias verdades e
informação errónea relativamente à disseminação da doença. Muitas das crenças que circulam
na web não têm nada a ver com a verdade, e a desinformação pode levar aos caos. Neste caso,
é melhor procurar aconselhamento daqueles que são especialistas nesta área científica.
Uma destas pessoas é o Dr Paweł Grzesiowski, Presidente do Conselho da Fundação Instituto
para a Prevenção de Infeções, e perito em imunologia e terapia de infeção, que, numa das sua
entrevistas, deu informação crucial sobre um dos mitos que circulavam na Polónia na fase
inicial da doença, que causou muita polémica, nomeadamente a receção de encomendas de
transportadores. Algumas das principais empresas transportadoras entregam 370-400 milhões
de envios [anualmente?] a outras empresas, e tem havido imensa especulação relativamente à
forma como o vírus permanece na embalagem, e se esta foi infetada de alguma forma durante
o embalamento. Como veio a verificar-se, é improvável que isto suceda porque, embora o vírus
possa persistir no cartão até 24 horas, esta não é a principal via de propagação da infeção. Para
além disso, é fácil lidar com este perigo, porque basta lavar ou desinfetar as mãos após abrir a
embalagem uma vez que o vírus não penetra na pele.
No início de abril de 2020, a Polónia encontrava-se num estado de elevado pânico no que se
referia a animais de estimação, e a Internet foi inundada de imagens de gatos e cães que haviam
sido abandonados pelos seus donos, que temiam ser infetados com Covid-19 através deles.
Trata-se de mais um mito. A Organização Mundial de Saúde informou que até ao presente não
foram encontradas provas científicas de que os animais de estimação, como gatos e cães,
poderiam ser infetados com o vírus, o que significaria que poderiam passa-lo aos humanos. O
mesmo se aplica a aves, animais selvagens e insetos. Contudo, é sensato lavar as mãos após
estar em contacto com um animal.
Uma das mais divertidas meias-verdades disseminada na crise causada pela Covid-19 foi de
que o vírus poderia ser matado bebendo álcool puro. Isto mais parece um convite para uma
festa do que uma forma segura de nos protegermos contra o vírus mortífero. Este tipo de álcool

deve ser usado apenas na pele, mas em moderação porque a utilização em demasia pode causar
danos na epiderme.
Deve ser lembrado que nem tudo o que surge na Internet ou nos meios de comunicação social
é verdade. Um problema comum atualmente é a falta de pensamento crítico quando se analisam
conteúdos, por isso é essencial verificar toda a informação tanto quanto possível porque é fácil
sucumbir a falsa informação que fazer mais mal do que bem.

Portugal
No que se refere à situação da COVID-19 em Portugal, a 22 de junho de 2020 havia 12.310
casos ativos registados, 39.392 confirmados, 25.548 recuperados e 1.534 mortes registadas.
A taxa de mortalidade por COVID-19 em Portugal é 5,5 por 100.000 habitantes, por
conseguinte, “inferior à maioria dos países europeus”, segundo a Secretária de Estado da Saúde.
Nesta altura da pandemia, a questão de fake news ganha mais relevância. Trata-se de um
conceito que, em si mesmo, implica um grau de incorreção, já que “uma notícia, por definição,
não é falsa” (Mesquita et al, 2019, p.1), embora as suas narrativas possam ser ligadas a
informação menos concreta. Falamos, então, de informação errónea, desinformação ou má
informação (Posetti et al, 2019, p.47).
Em Portugal, e particularmente neste tempo de pandemia, é crucial promover pensamento
crítico recorrendo a sítios fiáveis e à Direção-Geral da Saúde (DGS). Nesta luta contra fake
news em Portugal, destacamos a parceria criada entre a DGS e a redação de Polígrafo-SIC. O
seu principal objetivo é analisar factos e aferir a veracidade da informação que circula entre a
população, socorrendo-se de informação científica e arquivos jornalísticos de confiança.
Consultando Polígrafo, deparamo-nos com os seguintes exemplos destas conceções incorretas
que circulam nas redes sociais e são disseminadas diariamente:
1 – A receita caseira de aspirina, antibióticos e inalações de eucalipto é um tratamento eficaz;
2 – As máscaras da China e da Índia podem estar contaminadas;
3 – Tratamentos com águas termais;
4 – As pessoas infetadas assintomáticas não contaminam os outros.

Foi provado que todas as afirmações acima referidas não têm fundamentação e são enganosas:
No primeiro caso, não há receita milagrosa para combater o vírus, medicamentos como
antibióticos não são a forma correta de tratar a COVID-19, nem inalações de eucalipto nem o
consumo de certos alimentos, como por exemplo limões;
No que se refere ao segundo caso, surgiu, especialmente em maio, informação sobre máscaras
importadas que poderiam estar contaminadas num vídeo no YouTube, o qual foi o produto de
manipulação, feito para parecer um aviso legítimo da OMS;
Quanto ao terceiro caso, não há provas científicas de que tratamentos com águas termais sejam
eficazes, uma vez que foi provado que o pH dos alimentos não influencia a situação de pacientes
infetados pelo vírus;
Relativamente ao quarto caso, embora se tenha provado que alguns pacientes assintomáticos
têm uma capacidade reduzida de transmitir o vírus a outras pessoas, a realidade mostra que não
é possível generalizar isto para toda a população.
Haverá muitas mais situações como as referidas acima que implicam a necessidade pensamento
crítico. Segundo Dominguez (2019, p. 137), “never before was it so urgent to think critically
on the present controversial issues which challenge us as individuals, professionals and citizens
of the 21st century”. Na verdade, a dificuldade “in assessing fake news, the lack of knowledge
of our heuristics and our cognitive biases, among others, turn the development of Critical
Thinking (CT) into a priority goal spanning all Higher Education Institutions (IES)”.

Eslovénia
Tal como em outras partes do mundo, a Eslovénia enfrentou uma enorme quantidade de notícias
falsas durante a pandemia de Covid-19. Durante o confinamento e quarentena, as pessoas
seguiam as notícias com maior regularidade e ansiavam por qualquer informação nova sobre o
vírus, a sua fonte e vários truques sobre como se protegerem, dele.
Permitam-nos referir apenas algumas das notícias falsas que circularam principalmente na rede
social mais popular. Muitos eslovenos ficaram chocados com a notícia falsa de que o exército
americano estava a preparar-se para invadir toda a Europa, enfraquecida pelo vírus. A verdade

é que a OTAN estava a efetuar um vasto exercício militar que fôra anunciado em outubro do
ano anterior.
Outra notícia que se verificou ser falsa foi a imagem de um vagão de comboio com um letreiro
dizendo ´CORONA´. Verificou-se que se tratava de uma fotomontagem.
Durante o pico da pandemia, os utilizadores das redes sociais começaram a partilhar informação
falsa sobre como se protegerem do vírus. Os posts afirmavam que era possível eliminar os
sintomas de Covid-19 numa noite simplesmente bebendo uma chávena de alho fervido. O post
foi partilhado por mais de 1.600 utilizadores de Facebook na Eslovénia. A notícia foi
posteriormente negada pelo Instituto Nacional de Saúde Pública da Eslovénia. Afirmava-se que
embora o alho fosse saudável, não há absolutamente prova nenhuma de que possa ajudar a
combater o vírus. De igual modo, surgiu a fake news de que beber água a cada 15 minutos
limparia o vírus da garganta até ao estômago, onde seria destruído pelo ácido do estômago.
Naturalmente, isto foi de imediato desmontado como fake news.
Houve muitas fake news relativamente a animais e à transferência do vírus de animais para
humanos. Um dos portais eslovenos publicou fake news sobre quantidades enormes de cães a
serem abandonados na Eslovénia durante a pandemia porque as pessoas receavam que os caes
pudessem transmitir o vírus aos humanos. Verificou-se que tal não era verdade. Esta notícia em
breve foi seguida pela publicação de novas fake news, após uma reportagem de meios
estrangeiros sobre a transmissão de Covid-19 de gatos para humanos. A Faculdade de
Veterinária da Universidade de Ljubljana agiu imediatamente e publicou uma declaração de
que não havia absolutamente prova nenhuma de que os gatos pudessem transmitir o vírus aos
humanos.
No período do início das férias do verão, hackers publicaram mais um artigo falso, fazendo-se
passar por um dos jornais eslovenos. A maioria das pessoas da Eslovénia vão de férias para a
Croácia, um dos países vizinhos, e, por conseguinte, muitas delas ficaram preocupadas quando
fake news sobre a Croácia fechar as fronteiras com a Eslovénia começaram a circulas nos meios
de comunicação. A Agência Informativa Eslovena (STA) logo afirmou que esta notícia era
falsa, e muitos eslovenos que já tinham partido para a Croácia para passar as suas férias
puderam descansar de novo.
De facto, parece que atualmente a situação com fake news está a ficar um pouco melhor, uma
vez que há várias organizações e artigos que avisam as pessoas para verificarem o que leem
antes de acreditar em tudo e partilhá-lo com outros.

Pensamento crítico e as especificidades de ensinar seniores
Há duas eixos principais de desenvolvimento intelectual na idade avançada. Um deles está
ligado à experiência de vida. As pessoas que viveram muitos desafios intelectuais e tiveram de
enfrentar problemas complexos também experienciam, em regra, um envelhecimento positivo.
E vice-versa – as pessoas que foram apenas trabalhadores comuns, sem grandes desafios
intelectuais nas suas vidas, sofrem problemas para entender o mundo à sua volta. Claro, nestas
situações, o início do problema reside num passado longínquo. Hoje em dia, a situação está a
tornar-se cada vez pior. Neste caso, não podemos fazer muito porque temos de aceitar que as
pessoas que não são formadas em qualquer tipo de trabalho intelectual não estarão preparadas
para repensar, analisar e deduzir. A regra é muito simples: enquanto reformado(a), uma pessoa
que não seja formada em nada exige muito mais esforço para ter sucesso na aprendizagem do
que antes.
O outro problema depende do desenvolvimento da sociedade, da civilização, e das técnicas. Os
reformados também têm de enfrentar problemas de perdas causadas pelo processo de
envelhecimento (incluindo a perda de contactos sociais, que são uma espécie de fonte de
informação verificada, segundo a teoria de construtivismo). Assim, as pessoas mais velhas são
constrangidas por duas forças diferentes: perdas causadas pelo processo de envelhecimento e o
rápido desenvolvimento da sociedade. No final, os reformados apenas podem confiar em si
mesmos quando procuram informação verificada sobre o mundo, a sociedade, o
desenvolvimento humano, e os fenómenos do quotidiano. Não têm muitas oportunidades para
verificar a verdade, especialmente se não forem socialmente ativos. Gradualmente, a
quantidade de novos fenómenos cresce tanto, torna-se tão vasta, que o mundo parece tão
estranho, incompreensível e distante.
Uma forma de solução para a perda e o diferencial de informação pareceria ser ensino bem
preparado para seniores. Nas circunstâncias referidas acima, trabalhar com informação é crucial
para o processo de tomada de decisão na vida de todos os dias. Tem de ser organizada muito
cuidadosamente de uma forma especial, de modo a não causar dano a ninguém ou arrasar
estereótipos, e ajudar as pessoas a mudar uma cosmovisão que é muitas vezes antiquada. Neste
caso, ensinar ‘pensamento crítico’ significa mostrar o que podemos fazer com nova informação,
como atualizar o nosso conhecimento, como reconhecer factos, opiniões, fake news e

informação errónea. Tudo pode ajudar os seniores a manterem-se em segurança, evitando que
se tornem vítimas de impostores, aldrabões, vigaristas, trapaceiros e populistas políticos. Para
tanto, precisamos de professores e organizações, que já tenham experiência no ensino de
seniores;

novas

organizações

prontas

para

enfrentar

o

problema,

formadores/gerontologistas/especialistas em andragogia e educação de adultos bem
preparados, e finalmente um programa de formação ou proposta didática em regra. As ideias e
os conceitos propostos pelas organizações parceiras durante o projeto constituíram os primeiros
passos na constituição de material adequado para o ensino de pensamento crítico.

Melhores práticas educativas relacionadas com o ensino de
‘pensamento crítico’ a seniores

País

Polónia

1.

Língua: Polaco/Inglês

2.

Designação: “Seja o seu próprio verificador de factos, fique mais perto da verdade”

3.

Tipo de ação: curso com elementos de um workshop

4.

Objetivos do workshop:
Vivemos numa sociedade de informação, na qual cada um de nós recebe toda uma
massa de conteúdos diversos que tomamos como verdade, sem o questionar. O nosso
curso constitui-se para ajudar todos os interessados e para apresentar como lidar com
este caos informativo generalizado. O pressuposto do projeto é sublinhar a essência de
pensamento crítico e rejeitar a assimilação incondicional de mensagens recebidas.
Pretendemos apresentar um meio de verificar profundamente a validade de uma dada
informação e indicar a que deve ser dada maior atenção quando analisamos a
informação. O principal objetivo do curso que propomos é sensibilizar os participantes
para a importância de verificar a informação veiculada na Internet e apresentar-lhes
uma receita descomplicada para o fazer.

Objetivos específicos:
●

Demonstrar como distinguir entre informação verificada, correta e verdadeira.

●

Apresentar aspetos que podem minar a precisão da informação.

●

Indicar fontes da Internet fiáveis.

●

Prestar atenção à importância da compreensão de leitura e de analisar

cuidadosamente as frases.
●

Rever exemplos de fake news, conteúdos falsos, fontes pseudocientíficas.

5.

Autores: Aleksandra Kudźma, Sylwia Kawa

6.

Grupos alvo
Os seniores podem sentir-se mal informados quando percorrem as notícias online, as
redes sociais, jornais e revistas digitais, e portais de ciência popular. O curso que
criámos dirige-se aos seniores que querem expandir o seu conhecimento no campo da
verificação da informação colocada na Internet, e querem aprender como evitar os
conteúdos falsos frequentemente publicados nos meios.
Características do grupo:
●

Age – 60 e mais anos;

●

Gender – para todos;

●

Requisitos especiais - seniores possuidores de competências básicas de Internet

e que se encontram no campo da literacia computacional;
Número máximo de participantes – 20;
7.

Descrição da ação:
Os recetores do nosso curso são adultos, mais precisamente seniores. Este grupo está
particularmente vulnerável em termos de má compreensão de alguma informação. É
extremamente importante indicar aos seniores a necessidade de verificar todas as
informações que recebem. Um dos principais objetivos é mostrar-lhes a enorme
quantidade de informação falsa que se encontra em circulação e como a verificar

corretamente de modo a não a duplicar, e também para evitar o stress desnecessário
que lhe está associado.
8.

Duração do curso e atividades de follow-up:
Duração aproximada do curso – 3 horas. O curso está dividido em 2 partes. Ambas têm
um máximo de 1 hora e 15 minutos. Há um intervalo para os participantes entre elas.

9.

Impacto da ação:
1. Os participantes podem verificar que a informação é falsa.
2. Estão conscientes de fontes fiáveis de informação.
3. Conseguem avaliar o risco de propagar esse tipo de informação.

País

República Checa

1.

Língua: Checo

2.

Designação: “Como os nossos cérebros nos estão a enganar e como não ser
enganado”

3.

Objetivos da/do ação/curso/workshop de formação:
-

Informar os participantes sobre enviesamentos cognitivos e o funcionamento

do cérebro (heurística)
-

Demonstrar enviesamentos óbvios que nos acontecem

-

informar que o mundo melhorou de muitas maneiras

-

explicar o que é pensamento crítico e criar alguns exercícios

4.

Tipo de ação: workshop

5.

Iniciador: Denisa Zábranská

6.

Grupos alvo: geralmente adultos, podem ser (15-101+)

7.

O que fazem? Como fazem? Para quem?
- O workshop tem três fases temáticas.
1. Descrição de enviesamentos cognitivos e pensar depressa e devagar
a)

explicar o significado de pensar depressa e devagar → pensar depressa tende a

ter erros (enviesamentos cognitivos)
b)

demonstrar enviesamentos cognitivos sempre que possível e depois descrevê-

los (quantidade 7 +/- 2 idealmente) - por exemplo Enviesamento otimismo – quando a
Sydney Opera House foi projetada, quanto tempo e dinheiro contavam que iriam
necessitar → E quanto tempo levou? Quanto custou? Deixem-nos adivinhar. Foi muito
mais! – aqui podemos até mostrar enviesamento de ancoragem
1.

Avaliar o teste de Factfulness

a)

Avaliar o teste do livro Factfulness (Hans Rosling)

b)

Explicar o objetivo deste teste e que quase todos têm baixas pontuações,

mesmo pessoas de elevado grau de instrução. E que há um enviesamento que
provavelmente distorce o nosso raciocínio, deixem-nos adivinhar qual
c)

Revelas as respostas corretas e perguntar sobre as pontuações

d)

Discutir as respostas e explicar em pormenor casos individuais (explicar a

diferença entre pobreza extrema e pobreza, e que para nós pode ser a mesma coisa,
mas há uma diferença visível para as pessoas que vivem nestas condições
2.

Explicar o que é pensamento crítico

a)

Explicar o que é pensamento crítico e distingui-lo de crítica (ponto de vista

negativo e procurar lapsos e erros)
b)

Discussão sobre o que as pessoas precisam para refletir mais criticamente, como

aconteceu
c)

Sublinhar a importância de colocar questões (mesmo estúpidas) → é assim que

aprendemos → impele-nos para diante para colocarmos mais questões → é um
processo
d)

Descobrir situações ou afirmações polémicas e praticar formular questões e

sugerir mais opções de explicação → por exemplo falsa causalidade (como comer
gelado provoca afogamento e aqui está um gráfico que o mostra)

NOTA IMPORTANTE:

Como algumas pessoas neste curso podem sentir-se

desadequados e pouco instruídos, é importante dizer que isso é normal e é causado
pelo cérebro e a sua funcionalidade. Todos são capazes disso e não há problema em
ter enviesamentos em decisões pouco importantes. A razão por que o apresentamos é
para evitar que sejam tomadas decisões importantes com base nesses enviesamentos.
o

Porque o fazem? (necessidades) - Curiosidade: As pessoas muitas vezes querem

sentir que estão certas, e se percebem que algo está errado, pode causar abertura para
e desejo de aprender
o

Duração do curso & atividades de follow-up, se existirem:

→ workshop de um dia ou dois mais curtos (3 horas + 3 horas)
8.

Materiais/recursos necessários
-

Conhecimento destas obras (Thinking fast and slow - D. Kahneman, Factfulness

- H. Rosling)

9.

-

websites:

-

https://www.gapminder.org/

-

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases

-

http://podcasts.ox.ac.uk/series/critical-reasoning-beginners

Impacto da ação:
-

Adquiri conhecimento e experiência em enviesamentos cognitivos

-

Experienciar como as nossas crenças influenciam as nossas competências de

adivinhar e prever
-

Compreender o papel de pensamento crítico na vida humana

País

Áustria

1. Designação: Empreendedorismo e Competências de Pensamento Crítico na
Aprendizagem da Língua Inglesa
2. Tipo de ação: Curso de Inglês
3. Objetivos da formação: Aquisição da língua tomando em consideração as seguintes
competências: de empreendedorismo e pensamento crítico.
4. Descrição da ação:
Essencialmente, as aulas são estruturadas seguindo a taxonomia de Bloom.
Recordar, Compreender, Aplicar, Analisar, Avaliar, Criar
Em particular, as regras seguintes são implementadas como dicas de ensino
●

Começar as discussões com uma pergunta aberta

●

Dar estudantes tempo para pensar

●

Pedir aos alunos que criem uma lista de argumentos para duas ideias

completamente opostas
●

Ajude os seus estudantes a tirar conclusões e fazer ligações

●

Analisar afirmações perguntando porquê mais frequentemente depois

●

Ajude os seus estudantes a desenvolver um sentido de informação fiável

●

Dê espaço a outras opiniões

Metodologia
O pensamento crítico pode ser ensinado numa variedade de modos na sala de aula: Quer
seja ensinado explicitamente – em aulas dedicadas e sob a forma de princípios abstratos

– ou em combinação com conteúdos disciplinares específicos não é significativo. A
promoção é mais eficaz quando os princípios abstratos são ensinados explicitamente e
depois ilustrados, aplicados e aprofundados usando temas concretos.
De discussões (guiadas) em aula a roleplays; de ensino explícito de princípios gerais de
pensamento crítico a estreita integração com conteúdos disciplinares específicos.
5. Grupo alvo: formandos adultos
6. Duração do curso & atividades de follow-up, se houver: Os cursos são realizados a
intervalos regulares, consoante a procura
7. Materiais/recursos necessários:
Flipchart
Canetas para flipchart
Folhas de trabalho
PC
Projetor
8. Impacto da ação:
Os estudantes podem aprender não apenas ferramentas cognitivas, mas também, até
certo ponto, uma atitude crítica no processo. Até ao presente, grande parte da valiosa
investigação sobre pensamento crítico tem vindo do mundo de língua inglesa. Contudo,
para o contexto escolar de língua alemã, proporciona evidências sólidas de como os
professores podem apoiar os seus alunos na questionação de temas e no
desenvolvimento de argumentos independentes na sala de aula.
9. Iniciador / formador
Organização: Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen
Facilitador: Hauser Petra
10.

Website link:
ECT Skills & English Language Learning - Akademie für Politische Bildung und
demokratiefördernde Maßnahmen (pb-akademie.at)

11. Social media links:
Erasmus+ ECT Skills & English Language Learning | Facebook

País /organização
1.

Polónia / Fundacja Pro Scientia Publica

Designação: Phishing
• Prisioneiro espanhol/Esquema nigeriano
• Mailing
• Redes sociais (perfis falsos)
• Roubar a identidade de uma pessoa ou instituição

2.

Tipo de ação: Workshop

3.

Objetivos da formação:
Principal objetivo – apresentar um dado problema a um grupo alvo selecionado, i.e.
seniores, que podem ser o grupo mais sensível de utilizadores na Internet,
relativamente a um dado método de esquema.
Objetivos específicos:
• Aumentar a consciência de processos atuais bem como de possíveis ameaças quando
se navega a rede virtual.
• Explicar esquemas de phishing aos participantes, i.e. para mostrar com funcionam.
• Apresentar tipos selecionados de phishing.
• Apresentar técnicas para evitar phishing

4.

Descrição da ação:
O curso está dirigido a adultos sobre o tema de "Phishing". No início, os participantes
são apresentados ao conteúdo do curso, depois é indicada informação importante

sobre os principais temas. Depois da parte teórica, os participantes realizam trabalho
de grupo, no qual podem verificar e usar os conhecimentos adquiridos. No final, há
tempo para discussão e síntese do curso.
5.

Grupo alvo: Seniores

6.

Duração do curso e atividades de follow-up:
Duração total das aulas - 90 minutos:
• Atividades organizativas e de preparação - 5 min.
• Integração - 5 min.
• Introdução ao conteúdo do workshop - 10 min.
• Introdução ao tema da aula e definição do problema - 10 min.
• Trabalho em grupos - 15 min.
• Apresentação de tipos selecionados de phishing - 10 min.
• Trabalho em grupos - 10 min.
• Apresentação de técnicas para proteger de phishing - 15 min.
• Síntese - 10 min.

7.

Materiais/recursos necessários:
• acesso a um computador com ligação à internet, projetor
• flipchart, marcadores
• posters, bloco-nota, ferramentas de escrita

8.

Impacto da ação:
Após completar o curso, os participantes adquirem o conhecimento necessário detetar
e evitar ataques de phishing.

9.

Iniciador/formador:
Magdalena Jaworska (Pro Scientia Publica Foundation).

10.

Url do Website: http://www.cybernetsecurityforseniors.eu

11.

Url da rede social: https://www.facebook.com/pg/nmfcss/

País /organização

Portugal / COFAC
Unisseixal

1. Designação: Psicologia-atividades durante a pandemia
2. Tipo de ação: disciplina de universidade sénior
3. Objetivos da formação:
Durante a pandemia, o Serviço de Psicologia da Casa do Educador & Unisseixal continua
a realizar as suas funções em teletrabalho, servindo os estudantes da Unisseixal e os
membros da Cesviver.
Atualmente, existem 5 grupos de estudantes, mediados por psicólogos, Dr. Vítor
Vitorino e Fiona Sofia, que realizam videoconferências via Messenger às segundas,
quartas e sextas feiras, e cujos conteúdos são publicados na página do Facebook:
“Unisseixal – Psicologia para A healthy life". Esta dinâmica pretende promover bem estar
e convivialidade através da partilha; do fortalecimento das relações interpessoais; do
estímulo de funções cognitivas, nomeadamente atenção e memória de curto- e longoprazo; do desenvolvimento de empowerment, proporcionando aos participantes um
papel mais ativo e autónomo; tudo o que promove uma melhoria na qualidade de vida,
para além de um processos de envelhecimento mais ativo e saudável.
4. Descrição da ação:
Consultas de apoio e acompanhamento psicológico são realizadas por telefone ou vídeo
chamada via Messenger ou WhatsApp.
Têm sido feitos contactos telefónicos com os estudantes das aulas de psicologia da
Unisseixal e com membros da Cesviver, de modo a proporcionar apoio psicológico, em

caso de necessidade, e, se possível, satisfazer as necessidades expressas pelos
estudantes.
Vale a pena referir que os estudos indicam que os programas de intervenção cognitiva
são eficazes na estabilização ou melhoria de défice cognitivo e que promovem, deste
modo, a manutenção ou um aumento da prestação cognitiva e autonomia da pessoa,
consoante as características do utilizador/cliente e, caso haja, a lesão.
Este programa é uma ferramenta que permite a implementação de planos de formação
cognitiva online, supervisionados e prescritos, neste caso, pelo psicólogo; e que são
conduzidos conforme as necessidades das pessoas.
A este respeito, é importante referir que há vários tipos de exercícios e que estão
organizados por função cognitiva (atenção, memória, funcionamento executivo,
linguagem, capacidade construtiva e cálculo, e aqueles que permitem a evolução ou
regressão do nível de dificuldade, dependendo do desempenho do utilizador/cliente).
Das várias sessões da atividade, apresentamos alguns exemplos específicos feitos em
vídeo: Adélia Serralha partilhou um excerto do livro de Helena Sacadura Cabral: "As
minhas escolhas", referindo-se a Felicidade, e cada participante relacionou uma frase
ou uma palavra que tinham ouvido, aprofundando assim o impacto que este excerto
teve em cada elemento do grupo.
Maria Alexandrina partilhou um poema de Manuel Alegre "Lisboa ainda", e o poema foi
discutido pelo grupo.
As sessões começaram com a partilha de excertos de livros e poesia pelos participantes,
explorando cada um e abordando alguns temas pertinentes.
Adélia Serralha leu um texto que se referia a mudança, retirado do livro: "Como criar um
novo eu".
Emília Cruz partilhou um excerto retirado da Bíblia e Maria Justo recitou o poema de
Fernando Pessoa: "Tempo de Travessia".
De seguida, foi abordado um tema relativo ao “medo de sair de casa e a necessidade de
sair de casa nem que seja por 5 minutos”; foram discutidas estratégias para sair de casa
a horas, mas em segurança de modo a não ter um ataque de pânico, com uma forma de
combater qualquer sintomatologia ansioso-depressiva que surja do confinamento.

Foram discutidas no grupo as vantagens do confinamento de forma a reorganizar a
mente orientada a Foco Positivo. As vantagens mencionadas pelos participantes
incluíram: mais solidariedade, oportunidade de praticar atividades que são prazer, como
seja ler um livro e cozinhar com um companheiro, melhoria na nutrição, fortalecimento
das relações familiares e sociais em casa e por vídeo chamadas, motivação adicional para
aderir a novas tecnologias com o foco na superação de dificuldades, aprendizagem e
melhoria do domínio do computador, bem como uma reorganização familiar no que se
refere ao teletrabalho das crianças.
Conforme acordado, Adélia Serralha releu o texto: "Como Lidar com as Mudanças" para
os colegas que não estiveram presentes no passado dia 4-17-20.
Maria Justo apresentou um magnífico excerto retirado do livro: "O Principezinho" que
conta como todos nós deixamos um pouco de nós nos outros e vice-versa.
Lurdes C. Neves Moreira recitou um poema de Machado de Assis sobre a Amizade.
Maria Alexandrina recitou o poema de Manuel Alegre: "Lisboa ainda.
Sebastiana Romana trouxe-nos um excerto da obra: "A Dieta Espiritual" que aborda a
importância de procurar o bem-estar; e Ana Maria Farinha leu um excerto do livro: "A
Deusa Permanece”, que trata da importância da capacidade de amar.
Os grupos aprofundaram cada texto lido e ouviram atentamente, nos quais cada
participante deu a sua opinião.
Isabel Lopes deu o seu testemunho de como conseguiu combater o medo que sentia
sobre sair de casa, notando que foi importante ter posto em prática as estratégias
discutidas na videoconferência de 17-4-20, porque dessa forma sentiu-se segura e foi
capaz de apreciar o curto período de tempo que esteve na rua em segurança, dizendo
ao grupo que já tinha feito uma tentativa antes a 17 de abril, mas tivera um ataque de
pânico em casa e tinha sido incapaz de sair.
5. Grupo alvo: + 55
6. Duração do curso & atividades de follow-up, se houver: durante o ano e seguintes.
7. Materiais/recursos necessários: computador e internet
8. Impacto da ação:
A grande vantagem que os estudantes têm quando realizam estas sessões em casa, no
seu próprio computador pessoal devido ao confinamento que a pandemia de Covid-19

gerou na vida de todos nós, é que podem fazer a sessão de treino cognitivo sem um
horário fixo, na altura em que quiserem, diariamente, sozinhos e/ou como família, tendo
a possibilidade de comparar os seus resultados no final da sessão.
Atualmente, as sessões de treino cognitivo através da Cogweb estão a ser realizadas por
alguns estudantes da Unisseixal e elementos da Cesviver que solicitaram este tipo de
serviço, que está a iniciar a superação de dificuldades geradas por várias crenças
bloqueadoras que as pessoas têm em relação à tecnologia; assim promovendo um
aumento de confiança, bem-estar, autonomia, motivação e autoestima.
Isto encoraja as pessoas a continuar a viver, a prestar atenção ao que as rodeia e a
desenvolver o seu pensamento crítico em tempos de pandemia.

Impacto

da

ação

segundo

os

testemunhos

dos

dois

Delegados:

Isto encoraja as pessoas a continuar a viver, a prestar atenção ao que as rodeia e a
desenvolver o seu pensamento crítico em tempos de pandemia.
PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA, RELATIVAMENTE À
SAÚDE MENTAL DOS IDOSOS.
Esta pandemia global apanhou todo o mundo de surpresa.
Estava a tornar-se claro que muito mudaria, especialmente mentalidades.
Percebeu-se de imediato que o grupo etário dos mais velhos seria o mais afetado, devido
às suas limitações no que se refere à saúde mental e física.
A vulnerabilidade destes grupos foi agravada por isolamento social, privação de
liberdade, falta de afeto. Fomos impedidos de abraçar, beijar, visitar, acompanhar os
doentes e os mortos, e isso fez-nos pensar: Quem somos? O que está a acontecer? Onde
é que isto nos conduzirá?
Na primeira fase - a ignorância de como obteríamos respostas para uma solução que nos
devolvesse tudo o que tínhamos perdido: fé e esperança, - eram as nossas companhias,
que nos ajudaram a enfrentar uma nova realidade de que nada mais seria como tinha
sido. Aprendemos a ser resilientes e a adaptarmo-nos a situações difíceis, tais como
novas tecnologias, que foram mais prova da superação de dificuldades.

Como enfrentar a nova realidade

Procuraram-se novas formas de viver em conjunto durante o confinamento. As
videoconferências tornaram-se o elo de ligação entre famílias, amigos e trabalho ou
grupos sociais como forma de combater o isolamento e manter o cérebro ativo e
estimulado.
Integrados no ano letivo da Universidade Sénior do Seixal, foram criados vários grupos
de videoconferências, que tiveram lugar durante os 3 meses de confinamento, de abril
a junho de 2020, para estudantes com idades entre 60 e 80 anos. Estas sessões, em que
participei, funcionaram como forma de minimizar o isolamento, ocupando tempo,
criando e ativando o pensamento crítico, trocando ideias e partilhando histórias de vida,
poemas, em que todos foram convidados contribuir. Foram usadas várias técnicas de
estimulação cognitiva através de exercícios realizados para exercitar a memória,
também o uso de Língua Gestual Portuguesa como forma de estimular funções
cognitivas, associadas à flexibilidade das mãos, para que o exercício físico fosse parte
disto.
Todos os estudantes que participaram nestas iniciativas sublinharam a sua importância
num período tão conturbado das suas vidas, e como este apoio psicológico ajudou a
minimizar os danos causados pela pandemia.
O pensamento crítico é fundamental, permite-nos melhorar e realizar o que realmente
importa.
Ao ultrapassar todas as adversidades, aprendemos que a saúde física e mental é o nosso
maior bem e tem de ser preservada.
Adelia Serralha estudante Nº 1881 da Unisseixal

Experiência – vivida durante o período de confinamento, como estudante de “Psicologia
para uma vida saudável”, na Unisseixal.
Num tempo cheio de medos, dúvidas e proibições, ficámos presos em casa, sem aulas,
sem socializar nem afetos. Um vírus em movimento rápido tomou conta do mundo e
eliminou tudo e todos até que pudesse ser encontrada uma solução para o conter. Sem
família, sem amigos, sem serviços públicos... apenas a ordem para ficar em casa. A vida
estava ameaçada e a nossa sanidade ficou significativamente enfraquecida.

Neste contexto, os professores de psicologia propuseram uma solução baseada na única
alternativa possível, que era usar a Internet para nos "encontrarmos" virtualmente.
A Professora Sofia, uma estagiária sob a orientação do Professor Vitor Vitorino, estava
disponível para organizar e coordenar comunicações via "Messenger". Percebemos que
seria uma excelente maneira de quebrar o isolamento, partilhar ideias, aprender em
grupo, e evitar o desânimo, o medo e a imobilidade.
Assim aconteceu:
- Vimo-nos uns aos outros, ouvimo-nos uns aos outros e sorrimos;
- Partilhámos estratégias para sobreviver a esta pandemia física e psicológica;
- Evitámos que a depressão se apoderasse das pessoas;
- Aprendemos linguagem gestual com a Adélia;
- Escrevemos e lemos poesia;
- Partilhámos leituras;
- Falámos sobre livros e apresentámos os seus conteúdos ao grupo;
- Trocámos receitas;
- Apresentámos sugestões para fazer as nossas máscaras;
- Falámos sobre resiliência, gratidão, alimentação saudável e o poder das nossas mentes
para implementar estratégias para uma vida serena e saudável.
- Desenvolvemos pensamento crítico e a capacidade de autorreflexão como forma de
melhorar o nosso estilo de vida.
- Fizemos formação cognitiva através de um programa que estimulava os sentidos e a
capacidade de concentração.

Conclusão:
Foi um prazer imenso participar neste programa que nos permitiu pensar, refletir sobre
as questões essenciais da vida e verbalizar ideias, conceitos e sentimentos.
A diversidade de contribuições permitiu-nos manter o nosso foco em práticas positivas,
assertivas e de crescimento pessoal.
As mãos foram exercitadas na aprendizagem da "Linguagem Gestual" e a concentração
foi ativada porque estávamos empenhados em aprender e fazê-lo bem.

Nesta dinâmica troca de conhecimento e pensamentos, ganhámos bem-estar, confiança
e mais qualidade de vida.
Esta experiência inovadora fez-nos sair do nosso casulo de solidão e fez-nos perceber
que sair de nós próprios para conhecer os outros é a melhor educação para manter o
nosso pensamento ativo, organizado e guiado.
Testemunho de Maria Sebastiana Miguel Romana
9. Iniciador /formador
Organização: UNISEIXAL
Facilitador: Vítor Vitorino e Fiona Sofia
C Url Website:
●

https://psisaudavel.blogs.unisseixal.org/2020/05/

●

https://www.cogweb.pt/

11. Url rede social:
https://www.facebook.com/unisseixal.senior

Lituânia
Estudo de caso: Magazine 60+
Revista grátis para seniores "60 plus"
A revista analisa um vasto conjunto de temas relevantes para os idosos: saúde, lazer, moda,
conversas com pessoas interessantes, comida, etc. "Quero convencer e inspirar todos os idosos
de que a velhice não se trata apenas de sentar-se em casa e olhar pela janela. Esta é a segunda
juventude, ou talvez mesmo a adolescência ou a infância!" - diz Laura Balčiūtė, criadora e
fundadora da revista.
A revista procura introduzir os seniores a uma variedade de atividades e atividades que possam
animar as suas vidas. Descreve viagens pela Lituânia e introduz informações úteis sobre vários
distúrbios de saúde. Há artigos informativos em que as perguntas são respondidas por
especialistas com o seu próprio conhecimento: médicos, professores, treinadores, etc. Procura
inspirar os seniores a experimentar algo novo e aprender informações úteis diretamente dos
profissionais.

Lançada em 2017, a revista foi um grande sucesso. Trata-se da primeira revista na Lituânia
dedicada a este público em particular.
A fundadora da revista diz que a ideia para este projeto não nasceu de considerações comerciais,
mas de um grande amor e respeito pelos seus avós Jadvyga e Jonas. Graças a eles, afirma
perceber que os objetos não são as coisas que precisam de ser respeitadas e valorizadas, mas é
a pessoa que precisa de ser cuidada pelos outros. Quando começou a mover-se nesse sentido para comunicar com outros idosos, para descobrir o que lhes faltava, o que precisavam, Laura
diz que sentiu uma grande plenitude da vida. A comunicação inspirou gradualmente o
lançamento de uma revista gratuita especificamente para idosos. A Revista 60+ foi concebida
para motivar os idosos a continuarem a viver ativamente e a desfrutarem da vida continuamente.
Afinal de contas, a vida não termina após a reforma; é o tempo mais belo quando se pode
dedicá-lo apenas a si mesmo. Ela também está muito interessada em modificar a forma de
pensar das pessoas de que os idosos apenas se preocupam com a saúde, porque estão igualmente
interessados na inovação e são muito curiosos.
Enquanto criava o projeto "60+" e pensava em publicar a revista, Laura diz que não deu a si
mesma a tarefas muito grandes - esta atividade foi simplesmente inspirada pelo grande amor e
gratidão pelos avós, que infelizmente já não tem. “Por tudo o que recebi deles: por amor, por
compreender os valores da vida, queria criar algo útil para eles como agradecimento aos idosos.
Pensei que seria interessante reunir num só local as ofertas de várias empresas, descontos e
benefícios que lhes foram concedidos”, recorda L. Balčiūtė.
O público dos idosos é muito diferente. “Alguns ainda são bastante fortes, saudáveis,
trabalhadores, atrasando a sua saída para um descanso há muito merecido, cheio de entusiasmo
e ideias. Outros já estão visivelmente cansados, embora a trabalhar, mas obrigados a esperar
pelo chamado conforto merecido devido à idade de reforma prolongada, e frustrados, tendo
perdido a alegria da vida. E se adicionarmos aquele “mais” ... é ainda mais diversificado. Muitas
vezes, uma pessoa de idade tão respeitável vive sozinha, tendo já perdido o seu companheiro
de vida, e os seus entes queridos. Portanto, é provável que se sintam sós”, diz a editora. Como
a revista contribui para o pensamento crítico e para a redução de estereótipos
O conteúdo da revista destina-se exclusivamente a idosos. Os editores pretendem dissipar
estereótipos e mostrar que, nesta fase da vida, todos são capazes de viver uma vida plena,
repleta de várias atividades, comunicação com outras pessoas e alegria de viver. Os autores

pretendem mostrar que a vida é bela e cheia de cores diferentes, e que a alegria da vida não
reside apenas na juventude, mas também na idade mais avançada.
“Reuniões, conversas, cartas com várias questões relevantes para as pessoas desta idade
revelaram outra questão, que a excessiva atenção aos jovens (digamos, o culto da juventude)
no nosso país tem posto de lado muitas coisas relevantes para a geração mais velha. E a
realidade é bem diferente: a nossa sociedade está bastante envelhecida, talvez devido ao
excesso de emigração de jovens e de pessoas de meia-idade. Por isso, temas relacionados com
a vida estão hoje direcionados para a geração mais velha, e não para a mais nova”, diz Laura
Balčiūtė, autora e editora da revista. “Todas as iniciativas privadas que tentam colmatar as
lacunas na abordagem à geração mais velha, reunir pessoas com ideias semelhantes, procurar
ideias cada vez mais atrativas que ajudem a pintar a vida dos nossos idosos com novas cores,
dar ao seu quotidiano uma sensação de plenitude, e aprender com eles a sabedoria da vida,
devem ser bem-vindas. É inestimável", diz L. Balčiūtė.
A editora da revista diz ainda que, ao organizar várias atividades para idosos (como o Cinema
60 Plus, etc.), contribui para a redução de outros estereótipos sobre idosos. Estas pessoas são
tradicionalmente concebidas como cheias de doenças, constantemente de mau humor,
insatisfeitas, infelizes e “desprovidas de estilo”.
Mas olhando para a quantidade de organizações, clubes e comunidades diferentes que criaram,
esta inatividade é apenas um mito. Pelo contrário, estão ativos e interessados em muitas coisas
diferentes. E uma publicação especializada para este público como esta ajuda a disseminar a
mensagem sobre a vitalidade desta faixa etária, o desejo de desfrutar da vida e envolver-se nas
várias atividades que lhes interessam.
Fontes:
https://www.delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/zurnalas-nusitaikes-i-daugelio-pamirstaseneliuauditorija.did=79684503&fbclid=IwAR0AdZFX9sF9WBiHxiiknjDSxVrD9ytbh3kQCBAqT
72_GqLMrNL2O0pZiQ8
https://60plius.lt/apie/ | 60 plius
https://www.moteris.lt/lt/veidai/g-53667-zurnala-senjorams-leidzianti-laura-balciute-noriuirodyti-

kad-senatve-nera-vien-sedejimas-namuose-ir-ziurejimas-pro-langa
preparado por Dra. Ruta Klimasauskiene, Alfa idėjos ir technologijos, parceira do Projeto
CRTITHINK do programa ERASMUS+.

Conclusões
Apresentar e comparar diferentes conceitos de trabalho educativo com os seniores e aumentar
a sua capacidade de pensamento crítico trouxe valor acrescentado ao projeto. Os parceiros do
projeto da Áustria, da República Checa e da Polónia estão focados em cursos de pensamento
crítico diretamente. Existe um conceito claramente definido de ‘pensamento crítico’ no ensino
direto dos conteúdos. Os cursos da Lituânia e de Portugal estão mais ligados à criatividade, que
é uma capacidade estritamente ligada ao pensamento crítico. Significa que cada curso que está
focado na criatividade deve, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de pensamento crítico.
Graças às várias propostas de cursos elaboradas por organizações com enorme experiência
temos:
- muitas perspetivas sobre a educação de seniores em pensamento crítico,
- conceitos claros de aulas,
- material de formação.
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Apêndice
Denisa Zábránská

Pensamento crítico como competência importante do nosso tempo
(publicado na plataforma EPALE a 3 de fevereiro de 2020)
O que é pensamento crítico?
Muitas pessoas pensam que o pensamento crítico está relacionado com a crítica no sentido de
uma palavra que exprime a desaprovação de alguém ou algo, mas é outra coisa. A palavra
“crítico” está relacionada com a palavra grega κριτικις (kritikós, “de ou para julgar, capaz de
discernir”). O pensamento crítico é a capacidade de pensar e de raciocinar em que os
pensamentos são avaliados pela sua clareza, precisão, relevância e lógica. Não inclui a
aceitação de todos os argumentos e conclusões que possam ocorrer. Durante este processo, é
importante procurar mais informação, questionar a sua origem e as próprias crenças individuais,
bem como estar aberto a possibilidades e evidências alternativas que não apoiem as nossas
opiniões preferidas.
Embora o termo “pensamento crítico” tenha as suas raízes em meados do século XX, o conceito
e a sua ideia podem ser remontados à Grécia Antiga há cerca de 2.500 anos. Um dos principais
pensadores críticos foi Sócrates. Muitos conhecem o seu método de questionar, por vezes
conhecido como “Questionamento Socrático”, o qual ainda é valorizado como uma das
melhores estratégias de ensino do pensamento crítico. Sócrates também promoveu a
importância de procurar provas, examinar o raciocínio e os pressupostos, e analisar não só o
que é dito, mas também quem o disse, e de que forma corresponde à realidade.
Resumindo, então, o pensamento crítico é o pensamento racional autoguiado que procura
raciocinar ao mais alto nível de qualidade. Envolve verificar as próprias opiniões e purifica-las
de tendências egocêntricas. É importante tentar evitar erros de raciocínio, preconceitos,
enviesamentos, distorções e outras falácias causadas pela irracionalidade humana.
E quais são as falácias conhecidas? Há muitas e são coletivamente chamadas enviesamento
cognitivo. Algumas são gerais, mais comuns, como seja enviesamento de confirmação, que é
uma tendência para processar e preferir informação consistente com as crenças existentes.

Outras são específicas, como, por exemplo, o Efeito Forer, que significa aceitar descrições
vagas e muito gerais de personalidade como únicas e perfeitamente adequadas. Além disso,
vale a pena recordar que há falácias argumentação, que podem parecer lógicas, mas na verdade
não o são.
O nosso projeto Erasmus+ CriThink
Em novembro de 2020, em Portugal, teremos a primeira reunião do nosso projeto internacional
Erasmus+ CriThink (www.crithing.eu), na qual partilharemos as nossas melhores práticas e
discutiremos outras formas de ensinar pensamento crítico aos alunos adultos. Este projeto conta
com a presença de pessoas de cinco países europeus diferentes e tem a duração de dois anos.
Especialistas em educação da República Checa, Polónia, Áustria, Eslovénia e Portugal
colaborarão na investigação de uma nova perspetiva sobre o pensamento crítico.
Estamos ansiosos por discutir e partilhar a nossa perspetiva sobre pensamento crítico nos nossos
países, bem como o papel da história, da sociedade, etc. na formação deste ponto de vista.
Mergulharemos neste tópico para descobrir novas informações interessantes e partilhar os
conhecimentos que adquirimos no nosso site crithink.eu. Por isso, convidamos todos a ler os
resultados da nossa investigação.
O principal grupo alvo do projeto é os seniores 55+, que não conseguem processar
adequadamente grandes quantidades de informação provenientes da Internet. O grupo-alvo
secundário são as famílias de idosos, especialmente netos (crianças), que também são um grupo
muito vulnerável devido à perceção delas no mundo.
E porque é importante formar o pensamento crítico para formandos adultos?
Algumas pessoas já estão convencidas de que já sabem “pensar criticamente” porque têm senso
comum. Poder-se-ia dizer que o senso comum é o primeiro degrau numa escada imaginária, e
é importante estar em contacto com a realidade e continuar a desenvolver mais o pensamento
crítico. Pensamos que isso é importante hoje em dia porque temos acesso a uma enorme
quantidade de informação e temos de escolher boas fontes.
(Fonte: EPALE https://epale.ec.europa.eu/en/content/critical-thinking-important-skillour-time?fbclid=IwAR02UMI4GDucajWtiAh3NWMqiTENg-Wi_2YK8wZoqWe4KMEgAiMXHprYY0)

Mojca VUKOVIČ

PROJETO ERASMUS + CRITHINK: FAKE NEWS DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19
(publicado na plataforma EPALE a 3 de fevereiro de 2020)
O projeto Erasmus+ CriThink, que inclui parceiros da República Checa, Portugal, Polónia,
Áustria, Lituânia e Eslovénia, aborda o tema do pensamento crítico de modo que, quando os
parceiros observaram uma elevada quantidade de notícias falsas nos meios de comunicação
durante a pandemia de Covid-19, decidiram realizar investigação sobre este tema e comparar
os resultados obtidos nos vários países parceiros. Os resultados mostraram um grande aumento
de notícias falsas em todos os países parceiros do projeto, algumas dos quais apresentaremos
neste artigo. Na Áustria, por exemplo, havia uma grande quantidade de notícias falsas a circular
em vários grupos de Whatsapp, uma delas sob a forma de uma mensagem de voz, que dizia que
a Universidade de Viena aconselhava as pessoas a não tomarem certos analgésicos. Esta
pretensão foi rapidamente negada pela Universidade, mas nessa altura a notícia já tinha sido
partilhada inúmeras vezes. Na República Checa, uma das maiores fake news foi que o
IBUPROFEN (um analgésico) agrava o curso da doença. Esta informação foi negada várias
vezes pelo Departamento estatal de Controlo de Medicamentos da República Checa (SUKL) e
pelo Ministério da Saúde. Na Lituânia, houve muito stress e ansiedade entre as pessoas, bem
como muita informação enganosa sobre a propagação do vírus, a eficácia do uso de máscaras,
o contacto com as pessoas, etc. Houve muita informação controversa de diferentes fontes sobre
a eficácia das máscaras, especialmente porque, no início da crise do coronavírus, o país teve
falta de máscaras, e a comunicação do governo era principalmente sobre a importância de lavar
as mãos. Mais tarde, o uso de máscaras tornou-se obrigatório, mas, para muitas pessoas, era
difícil adaptar-se a esta situação, uma vez que haviam sido anteriormente convencidos de uma
abordagem completamente diferente. Em Portugal, foram detetados muitos casos de fake news,
sendo os mais populares os de tratamentos com águas termais, como as pessoas infetadas
assintomáticas não contaminam outras pessoas, e como máscaras da China e da Índia podiam
estar contaminadas. Houve muitas fake news alegando que uma receita caseira com aspirina,
antibióticos e inalação de eucalipto é um tratamento eficaz. Fake news semelhantes surgiram
na Eslovénia, onde foi dito que se podia eliminar os sintomas de Covid-19 numa noite bebendo
simplesmente uma xícara de alho cozido. Na Polónia, a notícia falsa sobre a prevenção da

infeção envolvia o consumo de álcool puro. Todas as afirmações referidas acima foram
provadas como infundadas e enganadoras. Na Eslovénia, por exemplo, muitas pessoas ficaram
chocadas com as notícias falsas de que o exército dos EUA se preparava para invadir toda a
Europa, enfraquecida pelo vírus. A verdade é que a NATO estava a realizar um extenso
exercício militar que fôra anunciado em outubro do ano anterior. A Polónia conheceu muitos
casos de notícias falsas sobre animais de estimação e a Internet estava cheia de fotografias de
gatos e cães abandonados pelos seus donos que receavam ser infetados com Covid-19 através
deles. A Organização Mundial de Saúde informou que até ao momento não foram encontradas
provas científicas de que animais de estimação, como gatos e cães, pudessem estar infetados
com o vírus, o que significa que não podiam passá-lo aos seres humanos – no entanto, foi
recomendado lavar as mãos depois de estar em contacto com um animal. Os países têm reagido
de maneiras diferentes na sua luta contra fake news. Na Áustria, o governo criou uma “equipa
de gestão de crises digitais”, encarregue de identificar e sinalizar notícias falsas sobre o
coronavírus. Logo na primeira semana, foram descobertos cerca de 150 artigos de fake news.
Alguns países têm associações que lidam com utilizações falsas. Na Áustria, por exemplo, uma
associação de educação sobre abuso de internet - Mimikama, tem estado ativa nesta área desde
2011. Em Portugal, foi criada uma parceria entre a DGS e a redação da Polígrafo-SIC para
combater o problema das notícias falsas. O seu principal objetivo é analisar factos e apurar a
veracidade da informação que circula entre a população, baseando-se em informações
científicas fiáveis e arquivos jornalísticos. Na Eslovénia, alguns portais estão a tentar eliminar
a quantidade e o efeito das notícias falsas, incluindo o Centro de Jornalismo de Investigação na
Região Adriática, e o site https://neja.sta.si/ onde as pessoas podem encontrar artigos sobre fake
news. Muitos países têm reconhecido a importância de procurar aconselhamento daqueles que
se especializam neste domínio científico. Na Polónia, por exemplo, o Dr. Paweł Grzesiowski,
Presidente do Conselho do Instituto da Fundação para a Prevenção de Infeções e especialista
em imunologia e terapia de infeção que, numa das suas entrevistas, deu informação
fundamental sobre a especulação de quanto tempo o vírus permanece numa embalagem, e se
foi infetada de alguma forma durante o processo de empacotamento. A situação das fake news
e da sua prevenção está a melhorar, mas ainda assim, há muito a fazer para educar e informar
as pessoas sobre como reconhecer as notícias falsas e como verificar se as notícias que estão a
ler são credíveis ou não.
(Source: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/erasmus-project-crithink-fake-news-during-covid19-pandemic )

Hana Čepová

Visão geral dos livros Crithink
(publicado na plataforma EPALE a 11 de março de 2021)
Em 1995, José Cardoso Pires sofreu um AVC. Isto mudou-lhe a vida, devido a uma grave perda
de memória. O escritor chamou a este período “morte branca”, que o levou a ser “o outro que
eu sou”. O testemunho que José Cardoso Pires escreveu - A Valsa Lenta, é uma reflexão muito
importante sobre a necessidade que temos da memória para sermos o que somos agora. A perda
de memória equivale a cada um de nós perdermo-nos. O abismo do esquecimento atira-nos
para um não-lugar, para uma relação com o mundo despossuído, sem nada por que esperar. A
valsa lenta marca o processo de recuperação, referindo-se à lentidão que é preciso para
recuperar a memória, e tirar dos nossos olhos a venda que nos impede de compreender o dia-adia. Isso, o que fui eu, faz o “outro eu” e impede-nos de sermos capazes de “caçar” a apreensão
do real. O regresso à vida depende da recuperação da memória. A obra de José Cardoso Pires
chama a nossa atenção para a importância da memória.
Agora acontece que o modo de vida frenético de hoje nos leva através de um processo diferente
à perda de memória. Esta nova patologia coloca-nos na situação caótica de perda de memória,
como salientado por José Cardoso Pires.
O mundo gira a uma velocidade vertiginosa e exige de nós uma resposta igualmente rápida. O
sistema rápido está mais ligado a respostas automáticas e inconscientes. O pensamento rápido
não olha para o passado, não considera a história, não tem tempo para refletir sobre eles. Por
isso, consideramos que o Maffei (2018) pode dar um forte contributo. Neste sentido, o
pensamento crítico só pode ser verdadeiramente crítico se for crítico no tempo. O pensamento
crítico não pode ser abstraído do tempo. A inteligibilidade do pensamento crítico tem de se
estender ao fluxo de duração. Maffei (2019, p.122) diz-nos que olhar está ligado ao pensamento
rápido. Ver é pensar devagar. É visto com a mente e não com os olhos. Vemos com as palavras
da história que estão na nossa memória. Sem isto, sofremos de prosopagnosia. O pensamento
crítico torna-se um dever da própria razão.

O sistema de pensamento rápido está sujeito a erros. O sistema lento é mais fiável. Maffei
(2018, p.62) diz-nos que “O sistema lento tem mecanismos complexos que englobam as
relações entre áreas corticais e subcorticais, mecanismos que ainda são em grande medida
desconhecidos, envolvendo memória, atenção, vontade...” Por outro lado, o sistema lento
influencia o sistema rápido, relativamente à modulação da sua velocidade e à projeção da
informação.
O pensamento rápido não olha para o passado ou para o futuro, não considera a história, não
tem tempo para refletir sobre eles. O pensamento lento é um pensamento pesado de carregar
que arrasta o fardo da memória, o peso da dúvida e as incertezas do raciocínio (Mafesi, 2018,
p.91). Neste sentido, consideramos que o pensamento crítico não pode cair no erro da perda de
memória, próprio do pensamento rápido.
Numa perspetiva mais didática, refira-se Peter Cokan, o qual apresenta um guia para o
desenvolvimento de competências intelectuais. Cokan usa os métodos e descobertas mais
modernos dos cientistas no seu trabalho, bem como a sua própria experiência adquirida através
da educação formal e informal.
Cokan utiliza o pensamento crítico no seu trabalho pessoal e profissional (um vasto leque de
tarefas).
O manual dá aos jovens a oportunidade de se ensinarem a si próprios e a outros jovens como
agir e pensar criticamente. Ajuda o leitor a ter uma visão ampla na área do pensamento crítico
e ajuda-o a distinguir entre pensamento crítico e crítica.
A leitura do manual ajudará o leitor a familiarizar-se com as competências de pensamento
crítico. Abrange áreas como a sensibilização, análise e avaliação da informação. Apresenta
estratégias básicas para uma aprendizagem e pensamento crítico mais bem sucedidos, que
permitem aprender e pensar a um nível mais elevado e permitem ao indivíduo um raciocínio
mais claro para uma resolução mais eficiente dos problemas.
Por seu lado, Robert Cialdini louva o pensamento crítico como a forma mais ampla de
pensar. Na perspetiva deste grupo, todo o tipo de pensamento independente, repensar,
pensamento interssistema, análise, raciocínio e comparação de fontes pode ser uma forma e/ou
parte do pensamento crítico.

Considera-se que o trabalho de Robert Cialdini é uma grande influência no pensamento
crítico. Esta referência funciona no sentido oposto da perspetiva apresentada por Maffei. De
alguma forma, os atalhos são elogiados porque precisamos de tomar decisões muito rápidas na
nossa vida. Considera-se que, em muitas situações, este tipo de resposta é muito importante
porque ganhamos tempo para outras atividades. O autor descreve 6 regras básicas de influência
social: reciprocidade, compromisso e consistência, prova social, gosto, autoridade,
escassez. Todas as regras são definidas e descritas em conexão com exemplos do nosso
quotidiano e com uma explicação científica da psicologia social.
Uma obra recomendada é Factfullnes de Hans Rosling, porque atualiza os nossos
conhecimentos e luta contra o preconceito. Este livro integra um pequeno teste que tem ajudado
muitas pessoas. Além disso, o autor elogia o pensamento crítico na obra, e mostra bons
exemplos da sua vida que ajudaram na situação ou até lhe salvaram a vida.
A obra é recomendada porque modificou a vida do autor. O livro deu-lhe entusiasmo e fê-lo
sentir que está a trabalhar para melhorar a si mesmo e o mundo.
Outro livro recomendado é Harry Potter, um livro de ficção divertido. É considerado especial
porque Harry explica muitos princípios da ciência e faz experiências no livro de uma forma
muito simples.
A obra de Stelle Cotrell, Critical Thinking Skills, reconhecido como o principal especialista
em competências de estudo, serve como um guia essencial para alunos de todas as disciplinas
e níveis.
Destaca-se o capítulo 6 “Reading between the lines”. Este capítulo proporciona oportunidades
para reconhecer pressupostos subjacentes a argumentos e identificar pressupostos
ocultos; Avaliar

quando

um

argumento

é

provável

e

baseado

em

premissas

falsas; Compreender o que significa um “argumento implícito” e reconhecer esses argumentos
quando ocorrem; compreender “denotado e conotado”, o que significam, e ser capaz de
identificá-los no contexto de um argumento.
Esta obra inclui muitos exercícios para estudantes. Outros capítulos considerados interessantes
são: What are critical thinking and critical reflection
(O material foi processado: Brás José, Carmo António, Neves Maria, Ramilo Teresa, da
Universidade Lusófona , fonte:

https://epale.ec.europa.eu/cs/node/169489?fbclid=IwAR2fxNx87AJVZoX0PtwNWTznOsjbH
jRZrMWaLkDXVX_VfVR-7H6yJvBq74o)
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