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I PARTE 

 

Prólogo 

 

Ao decidirmos enveredar pela complexa actividade que constitui a docência, 

estávamos, desde início cientes, tanto das responsabilidades, como dos enormes 

desafios com que nos iríamos deparar. Não encarámos pois, de ânimo leve, esta nossa 

opção. 

A necessidade de conhecer e aprender faz parte da condição humana. É desse 

modo que o homem se torna humano, libertando-se dos meros ditames da sua 

componente genética, para estabelecer um mundo de significações, que o faz 

compreender, que partilha um mundo com outros seres, com os quais interage, 

comunica e aprende. De facto, é uma qualidade que lhe é sobejamente reconhecida, a de 

ser um animal simbólico. A esta característica, acresce-se a sua natural curiosidade.  

Contudo, a sua condição, enquanto «ser mortal», pareceria condená-lo à 

efemeridade das suas acções se a sua tendência para «ser social» não lhe tivesse 

permitido construir, culturalmente, processos de transmissão do conhecimento, no 

decurso da sua História. Na verdade, uma grande parte das noções sobre as coisas que 

dizemos conhecer acerca do mundo chegaram-nos muitas vezes por testemunhoi. 

Poderemos caracterizá-lo como uma forma de conhecimento indirecto. Este tipo de 

conhecimento, proveniente de relatos, assenta em crenças de fidedignidade quanto à 

origem de factos e fenómenos observados por outros agentes. 

Neste sentido, o conhecimento tem um carácter social na medida em que resulta 

de um processo de comunicação e de cooperação entre indivíduos da espécie humana. 

No entanto, estes testemunhos podem ser falsos ou entrar em conflito com outras 

crenças que actualmente possuímos, pelo que, a transmissão do conhecimento revela-se 

uma actividade de partilha com muitos aspectos problemáticos que devem conduzir-nos 

à reflexão acerca da sua fidedignidade. Esta perspectiva exploratória pode revelar-se 

extremamente útil e frutuosa para o discente, como forma de aprendizagem. 

Ensinar prende-se, pois, com a transmissão de uma herança cultural que só é 

possível concretizar numa sociedade simbólica. Porém, esta passagem de testemunho 

não se deve restringir a um simples atavismo, nem ao cultivo de uma criatividade 

desenfreada, acriticamente suscitada por emergências de mero carácter mercantilista e 
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consumista. Pelo contrário, insere-se na problemática mais vasta que reflecte o lugar do 

homem no universo, devendo por isso, os conteúdos educativos serem diversificados e 

abrangentes no seu todo no intuito de promover as dimensões que dignificam o humano, 

fomentando a autonomia, «ensinando a aprender», conduzindo ao reconhecimento 

mútuo do valor humano e ao são confronto de ideias, de que a Filosofia e 

designadamente a Epistemologia é um exemplo fértil. 

 

I - Da ênfase ético-racional dos currículos de Filosofia do 10º e 11º Anos de 

Escolaridade e do conhecimento como forma capacitadora, realizadora e 

responsabilizadora do humano 

 

Nesta linha entendemos que o Programa Curricular de Filosofia do 10º e 11º 

Anos de Escolaridade ao enfatizar as componentes da Ética e da Racionalidade 

Humana, pode constituir um precioso auxiliar na formação de futuros cidadãos, 

preparando-os para uma realidade em permanente transformação, onde é comum a 

emergência de novos tipos de ignorância, de mitologias ii, de problemas e de crenças não 

esclarecidasiii. Esta preparação de que a educação é, por excelência, o veículo promotor, 

terá, pois, que lidar com o problema de fomentar atitudes de pensamento, metódicas, 

coerentes, críticas e de responsabilização, uma vez que «saber é poder»iv.  Este poder, 

tem pelo menos três significações: o poder de capacitar cada indivíduo, através da 

aquisição de informação e da sua integração significativa; o poder de auxiliar a decisão, 

pois, quanto mais conhecedor for um indivíduo, mais na posse de elementos relevantes 

para determinar as suas escolhas, ele se encontra; e, finalmente, o poder de utilização e 

manipulação desse mesmo conhecimento, permitindo-lhe ultrapassar problemas com 

que a realidade o confronta, bem como, torná-lo disponível, acessível e ao serviço de 

toda a comunidade de seres. 

 

II - O conhecimento científico enquanto origem de preocupações e aspirações 

humanas 

 

Face a um mundo em que as sociedades estão de tal modo organizadas que, 

bastariam poucas horas sem produção de energia, para que a maioria das actividades 

humanas cessassem, revelando desta forma a sua quase completa dependência face ao 
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aproveitamento destas fontes, bem como ao conhecimento necessário às suas formas de 

exploração nas quais as ligações, os sistemas e redes de troca de informaçãov e de bens 

atingem volumes e velocidades de produção e transmissão prodigiosos, a fim de manter 

em funcionamento um mercado humano à escala planetária. É legítimo considerar o 

conhecimento e, sobretudo, o conhecimento científico como o foco principal de quase 

todas as preocupações e aspirações humanas.  

No entanto, seria uma tentação fácil incorrer no risco acrítico do «cientismo»vi, 

cujo entendimento parece encontrar na Ciência – tal como em tempos remotos parecia 

encontrar-se na religião uma panaceia universal - a solução de todos os problemas. 

 

III - O papel da Ciência enquanto promotora da ecologia, do bem-estar e da 

felicidade humanas 

 

De facto, face às exigências de «bem-estar» e de «felicidade» que a espécie 

humana para si exige, reclamando ritmos de produtividade e níveis de eficácia 

desenfreados, cuja única finalidade parece ser a de colmatar as necessidades advenientes 

desse paradigma, parece-nos lícito considerar, como problemática, a tremenda pressão 

provocada por essas expectativas quanto ao conhecimento necessário para a correcta 

gestão dos recursos disponíveisvii do Planeta, no intuito de obstar ao seu total 

exaurimento, garantindo simultaneamente a sua futura sustentabilidadeviii. 

 

IV - O conhecimento como forma instrumental de lidar com a complexidade das 

organizações e das tecnologias 

 

Iguais expectativas parecem colocar-se quanto às prementes necessidades de 

formação altamente qualificada, depositando-se quase todas as esperanças no progresso 

do conhecimento, considerado como um recurso eficaz e capaz de providenciar novas 

formas de lidar com as mais complexas e emergentes formas organizacionais, e 

tecnológicas, da contemporaneidade. 
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V - A divisão programática dos currículos de Filosofia do 10º e 11º Anos de 

Escolaridade 

 

Neste enquadramento, consideramos que o Programa de Filosofia do 10º Ano de 

Escolaridade ao centrar-se na discussão Ética revela uma preocupação salutar na 

formação de elementos potenciadores ao desenvolvimento de acções humanas 

reflectidas, tão essenciais ao bom funcionamento das nossas sociedades. 

Por seu lado, o Programa de Filosofia do 11º Ano de Escolaridade, cujos 

objectivos programáticos se direccionam para a formação de aspectos exclusivos da 

Racionalidade Humana, denota a relevância atribuída a essas tão meritórias 

componentes da actividade humana que constituem o pensamento e o conhecimento.  

No entanto, esta cisão programática merece alguma da nossa reserva pelo facto 

de entendermos que ela não parece favorecer a promoção de uma visão integradora e 

global que caracteriza a multi-dimensionalidade de quase todas as acções humanas. 

 

VI - A missão crítica e interdisciplinar da Filosofia e da Epistemologia na 

aprendizagem 

 

Não deve, no entanto, constituir qualquer perplexidade o facto de termos 

decidido abordar, nas nossas sessões lectivas, a temática filosófica relativa ao Estatuto 

do Conhecimento Científico e ao problema da indução, pois, entendemos precisamente 

que a Filosofia – o amor à sabedoria - sempre teve, e continuará a ter, um papel 

importantíssimo na promoção do pensamento e da reflexão crítica sobre todas as 

questões relacionadas com a realidade, transcendendo e compreendendo 

simultaneamente as questões consideradas no âmbito científico.  

Assim, considerando os inegáveis laços que unem o acto de filosofar, enquanto 

exercício do pensar argumentativo, reflectido e crítico, e a Filosofia enquanto disciplina 

intrinsecamente conectada aos processos de aprendizagem e do conhecimento humano, 

entendemos que só no seu seio será possível exercitar essa compreensão global e 

integradora da realidade humana. 
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VII - O papel reconhecido pelos clássicos à prática educativa como forma de 

atingir a excelência humana 

 

Como já os antigos gregos referiam, quer o exercício, «askesis»ix, quer o esforço 

«ponos»x, eram essenciais para se alcançar a virtude, «aretê», ou a excelência.  Ora, o 

debate e a investigação que a Filosofia desenvolve sobre o conhecimento científico, 

constitui, em nosso entender, um precioso ponto de partida para a aprendizagem que os 

discentes, durante o seu percurso escolar, terão que fazer no sentido do seu 

aprimoramento. Este não deverá ater-se apenas ao nível da aquisição de conhecimentosxi 

discursivos, mas também debruçar-se eticamente sobre a responsabilidade que todo o 

conhecimento acarreta, na medida em que, agir com base na ignorância ou no 

conhecimento, não são de modo algum idênticos. 

 

VIII - O objectividade científica enquanto exemplo ético necessário à formação da 

cidadania 

 

 É também nesta perspectiva ética que o debate sobre o conhecimento científico 

pode propiciar uma aprendizagem necessária de uma certa probidadexii intelectual, que 

se caracteriza pelo respeito crítico, tanto pela tradição como pelas fontes de 

conhecimento. A mesma linha de orientação deverá conduzir os discentes a «uma razão 

desinteressada»xiii e examinadaxiv,  no intuito de providenciar «a capacidade 

metodológica para um grau genuíno de julgamento objectivo e a oportunidade para 

ponderar escolhas interpretativas»xv, estimulando-os à apreensão de um discurso comum 

e universal. Esta vertente da objectividade científica poderá certamente induzir a um 

espírito de partilha e de diálogo construtivo nos discentes, já que, como Kant referia, é 

no espaço públicoxvi que a razão deve ser sufragada, o que os deverá incentivar a dela 

fazer uso, em termos de futura cidadania activa. 

 

IX - O interesse da reflexão filosófica sobre a investigação científica enquanto 

modelo prático de aprendizagem 

 

Mas, o debate filosófico sobre a Ciência pode ainda proporcionar mais exemplos 

que demonstram a sua riqueza e validade em termos de conteúdos leccionáveis. De 
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facto, a discussão sobre a história, os métodos e os problemas que pautam qualquer 

investigação científica, constitui só por si um modelo, que os discentes poderão tomar 

como referência, entendendo o conhecer como uma «práxis»xvii  não apenas realizadora 

e produtora - um saber-fazerxviii - mas também, discursiva e racional (proposicional) que 

assenta em abordagens metódicas, lógicas e num natural interesse intelectual.  

Esta prática, que manifesta uma profunda «dýnamis»xix reflexiva, crítica e 

criadora, pode ainda propiciar aos discentes um alargamento da sua compreensão face à 

magnitude do conhecido e do desconhecidoxx, auxiliando-os a entender o delicado 

equilíbrio que resulta da conjugação da ambição de conhecer e da necessária humildade 

perante o que é incerto ou ainda não se conhece.  

Simultaneamente, a reflexão filosófica que incide sobre os métodosxxi e as 

práticas científicas, pode despertar, no espírito dos discentes, a necessidade de um uso 

adequado e construtivo do conhecimento, assente na honestidade, coerência e 

responsabilidade intelectuais. Mas, também pode constituir uma forma modelar de 

exemplo da investigação que, ainda que cooperativa, não cerceia a autonomia individual 

- «autarkheia»xxii - do investigador, nem compromete a sua liberdade de expressão - 

«pharresia»xxiii -  pelo facto de ser coadjuvada pelo uso de regrasxxiv. 

 

X - O papel crítico da Epistemologia face às possibilidades e limites de 

aplicabilidade do conhecimento científico 

 

Uma outra razão da pertinência do enquadramento da Epistemologia nos 

programas de Filosofia do Secundário prende-se com o facto de que, no contexto do 

mundo actual, há que repensar criticamente, as potencialidades, consequências,  

aplicações e limites do conhecimento científico, e das suas aplicações técnicas, uma vez 

que, são óbvias as transformações por si operadas a nível Planetário xxv,  na vida social 

contemporânea. 

 

XI - O papel da Filosofia enquanto reflexão sobre a Ciência  

 

Neste sentido, cabe-nos clarificar a função que a Filosofia tem face ao 

conhecimento científico.  
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O seu papel, em nosso entender, não tem como finalidade ensinar Ciência, pois 

se por um lado a Ciência «requer uma sofisticação considerável para distinguir entre o 

que pode ser conhecido para determinados fins dentro de uma muito limitada área de 

eficácia e o que pode ser conhecido como verdadeiro através de todos os métodos 

possíveis, por todos os meios e na maioria dos níveis de validade e adequação 

possível»xxvi, por outro lado, à Filosofia compete a missão de ficar «encarregue da 

responsabilidade enquanto Filosofia da Ciência de revelar assumpções erradas e de 

clarificar sentidos legítimos»xxvii, o que não se afigura de todo como tarefa simples. 

Se, de um outro modo, entendermos a Filosofia como uma actividade humana de 

reflexão e de problematização, então compete-nos analisar o que se entende em 

primeiro lugar como um problema?  

 

XII - A problematização enquanto móbil da reflexão e do conhecimento 

 

Em nosso entender, um problema começa por ser uma dificuldade em alcançar 

uma finalidade. O modo como nos é presente essa dificuldade é variável e pode dar-se 

de forma indeterminada ou contingente, podendo, no entanto, também constituir uma 

necessidade.  

Em princípio, qualquer problema constitui uma indeterminação que provoca 

uma certa perplexidade. Começamos assim, por conceber como indeterminada a origem 

de uma dificuldade. Porém, a partir do momento em que tomamos consciência dela, 

estamos perante um problema, ou seja, uma perplexidade que suscita a necessidade de 

uma resposta. Sucede, no entanto, que no acto de tentativa de resolução dessa mesma 

dificuldade acabamos por deparar muitas vezes com outras, que se afiguram como 

novas ao nosso pensarxxviii. Por outras palavras, ao agirmos para resolver um problema, 

formulamos hipótesesxxix e deparamo-nos com outros problemas que, tanto se podem 

configurar como alternativas possíveis de resolução, como apresentar-se como novas 

dificuldades que abrem novos sentidos e apontam para novas direcções, aproximando-se 

esta perspectiva da definição filosófica de problema. Problematizar, será, então, uma 

actividade racional, reflexiva, que tenta expor uma diversidade de alternativas e de 

consequências face a qualquer situação que se apresente. Esta reflexão apoia-se 

sobretudo na actividade teoréticaxxx e racional do homem, mas também, na experiência e 

relação com o mundo que ele habita. Nessa linha, e tendo a Filosofia necessariamente a 
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ver com o conhecimento do mundo, com os processos que nos permitem conhecê-lo e 

os limites que se lhe colocam, entende-se melhor a importância do acolhimento da 

Epistemologia no seu âmbito, em termos curriculares, enquanto exercício teorético que 

promove a reflexão e análise crítica de uma das formas de busca da inteligibilidade 

humana. Assim, perspectivar a transformação histórica desses mesmos processos 

apresenta-se como crucial, para a compreensão dos discentes do sentido temporal a que 

está sujeita toda a actividade humana, designadamente a investigação científica. Esta é 

influenciada no seu sentido, entre outras condições, pela curiosidade do espírito 

humanoxxxi, pela premente necessidade humana de sobrevivência, pela projecção 

temporal das expectativas humanas de existência, pelo despoletar de novos problemas 

face à resolução de outros anteriores –  segundo o rumo do próprio processo de 

investigação ou não - ou pela tomada de decisões políticas, económicas e ideológicas no 

seio de cada cultura, et coetera. 

 

XIII - A Epistemologia enquanto promotora da reflexão sobre o sentido da vida 

 

Não é, pois, de admirar que a abordagem filosófica da Epistemologia Científica 

tenha um papel relevante na promoção da discussão do próprio sentido da vida, uma vez 

que a «ciência é um aspecto vital, crítico e criativo do conhecimento, altamente 

significativo para o homem, e assim devíamos compreender e aceitar a sua natureza, o 

seu âmbito, e o género da sua contribuição para o conhecimento como um todo»xxxii.  

 

XIV - A natureza histórica da Filosofia enquanto aprendizagem do pensar sobre o 

pensar 

 

Se, de facto, o desejo de conhecer parece ser algo intrínseco à espécie humana, 

no entanto, os métodos através dos quais esse desejo pretende ver-se realizado, não 

surgiram do nada, «ex-nihil». Pelo contrário, eles foram emergindo no decurso da 

História do próprio homem, fruto da reflexão e do estudo de homens, como 

Arquimedes, Aristóteles, Platão, Galileu, Bacon, Descartes, Newton, Einstein, Bohr e 

tantos outros. O que isto nos revela é que se, por um lado, «a verdadeira tarefa da 

filosofia é ensinar a sua história com profunda perspicácia»xxxiii (Ferré,1970), na medida 

em que esta disciplina se debruça sobre a actividade do pensar, teórico e prático, então 
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por outro lado ela está inegavelmente conectada à história da ciência, dos seus 

problemas e dos seus métodos que se foram mantendo e/ou transformando, numa 

constante investigação da verdade, não isenta de controvérsias. 

  

XV - O problema da incerteza do conhecimento científico com base no raciocínio 

indutivo 

 

Nessa linha, o problema do raciocínio indutivo, vulgarmente designado na 

Epistemologia como o problema da indução, enquadra-se num tipo de questões que se 

referem ao método de conhecer e que não parecem ainda, na actualidade, ter uma 

solução definitiva, apesar das diversas tentativas efectuadas por cientistas e filósofos da 

Ciência nesse sentido. A indução, enquanto método e forma de conhecimento 

complexo, arrasta consigo, sempre um certo grau de «incerteza»xxxiv, tal como a própria 

Ciênciaxxxv, um problema que se pode tentar contornar, ou simplesmente ignorar ou 

«negar»xxxvi como o fez Karl Popper, mas que continua a ser amplamente aplicadaxxxvii e 

defendida, na linha de pensadores como Hans Reichenbach (1891-1953) - para quem 

pouco interessa a fidedignidade da indução, uma vez que ela continua a ser um processo 

racional que permite sobretudo ter expectativas razoáveis sobre a verdade futura -  e de 

Peter Strawson (1919-2006) – para quem a indução é um procedimento padrão cuja 

justificação de racionalidade constitui um absurdo - .  Nesta perspectiva, a reflexão que 

se segue, e que serviu como estudo de aprofundamento para os conteúdos que 

leccionámos, incidindo sobre esta problemática, dá conta de algumas dificuldades e 

questões levantadas no decorrer desse extenso percurso.  

 

XVI - O problema da indução  

 

O problema da indução remonta às origens do pensamento racional grego, na sua 

tentativa de encontrar um princípio universal unificador que fundamentasse o 

conhecimento, distanciando-o definitivamente dos domínios do mito e da lenda. Deste 

modo, o problema da indução torna-se fulcral para a Epistemologia designadamente ao 

levantar o debate sobre a origem, o fundamento e a natureza de boa parte do 

conhecimento humano. Referimos aqui  „boa parte‟, porque existem outras formas de 

conhecimento como o que nos é transmitido por via do testemunho,  o conhecimento 
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por evocação, o conhecimento perceptivo e outros, que não constituem um saber 

inferencial.  

Na sua luta contra os «sofistas» e «retóricos» que ameaçavam o nascimento 

precoce da Ciência grega, pautada pelo uso da razão, Platão e Aristóteles formularam 

teses em defesa da capacidade humana de conhecer o mundo racionalmente, com efeitos 

que perduraram até aos actuais debates epistemológicos sobre esta questão. 

Assim, e embora para Platão (428/427 – 348/347 a.C.), na sua obra Teeteto, a 

pesquisa acerca da Ciência termine sob a  forma de uma aporiaxxxviii ao excluir do saber 

quer o conhecimento enquanto «percepção»xxxix, quer enquanto «opinião verdadeira»xl, 

quer enquanto «opinião verdadeira com λόγος»xli, não nos podemos deixar iludir quanto 

ao facto de que a Ciência nele referida, não se tratar da «Ciência» conforme hoje a 

entendemos, mas antes de uma pesquisa que se prende com o próprio acto de filosofar e 

de atingir o conhecimento que não se reduz ou prende a uma definição, mas antes  ao 

λόγος  enquanto consideração da diferença, que é um saber distinguir a própria suprema 

diferença que constitui a Ideia. Segundo o filósofo, o conhecimento discursivo por 

raciocínio - dianoia ( ) – que derivava, em primeiro lugar, da percepção, 

constituía o grau inferior da Ciência, pois recorria a conceitos em vez de contemplar 

directamente as essências. Nesse sentido ele propõe na República, o método da 

dialéctica que consiste num percurso de investigação do que é Realxlii, método este com 

carácter indutivo, em que se procede por destruição de hipóteses, progredindo de 

definições mais incompletas e menos adequadas para definições mais completas e mais 

adequadas, até se alcançar uma definição universal,  não pela sua mera substituição em 

termos de conteúdo, mas sobretudo pela eliminação do seu carácter hipotético e 

contingente, aproximando-se discursivamente do Éϊdosxliii ( ), ou seja, de «aquilo 

que é sempre e não tem geração»xliv. O conhecer é, portanto, para Platão chegar-se a um 

saber que não se limita apenas à crença «pístis» nas realidades sensíveis, ou ter apenas 

uma crença verdadeira, uma vez que se podem ter «crenças verdadeiras»xlv 

acidentalmente. O que é pois preciso é «saber que se sabe»xlvi, o que constitui o saber da 

diferença, pela apreensão dos particulares e pelo movimento diferenciador da 

pesquisaxlvii que conduz ao universal da Ideia. Isto é, alguém não apenas acredita numa 

proposição como, também a conhece. E, de facto, conhecer é uma crença verdadeira 

justificada associada a mais alguma outra condição, uma vez que, todo o conhecimento 

é crença verdadeira justificada mas, nem toda a crença verdadeira justificada constitui 
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conhecimento. Esta questão abre um debate, ainda actual, entre o fundacionalismo – que 

defende que uma crença empírica é justificada se deriva de uma crença básica 

justificada pela experiência do sujeito ou se é uma crença derivada directa ou 

indirectamente de uma crença básica - e o coerentismo – que argumenta que uma crença 

é justificada se, e apenas se, pertence a um conjunto coerente de crenças -  e que leva os 

fundacionalistas a criticar a posição coerentista por não distinguir entre círculo vicioso 

de justificação de crenças e justificação por suporte mútuo de crenças. 

Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.), filósofo nascido na Macedónia, que 

começou por estabelecer as regras do pensamento lógico indispensáveis ao juízo 

correcto e à demonstração, nomeadamente as regras do raciocínio silogístico (dedutivo), 

colocou a questão de saber como se poderia  chegar a verdades universais (verdades), 

no caso de o silogismo ser válido e das premissas serem verdadeiras. Fala então de dois 

tipos de induçãoxlviii (do gr. epapogê), a indução enumerativa simples (indução forte), em 

que se generaliza a partir da observação de casos particulares semelhantes, e a indução 

intuitiva, hoje vulgarmente conhecida por «abdução»xlix (indução fraca) e que consiste 

numa forma de indução simplificada em que se parte de um simples fenómeno 

observado para inferir uma explicação l. Por exemplo, quando alguém, ao entrar numa 

sala vazia, observa uns sapatos salientes por baixo dos cortinados, este indício pode 

levá-lo a presumir, que alguém se encontra ali escondido. Mas, como se pode entender, 

esta inferência generalizadora, a partir de indícios, com base na melhor explicação que 

dela se pode inferir, pode revelar-se completamente errónea, pelo facto de não estar 

ninguém por detrás dos cortinados e de os sapatos poderem ter sido simplesmente ali 

abandonados. Este tipo de raciocínio tende a fazer uso implícito de mais informação do 

que a que está disponível. Funda-se na crença em explicações anteriores comprovadas, 

julgando abusivamente que existe uma similitude com experiências anteriores. 

Constitui, pois, uma simplificação abusiva que parece reflectir maior acordo com as 

nossas crenças iniciais e que conduz a generalizações que poderemos apelidar de 

indutivas. Não deixa de haver, contudo, situações em que uma abdução obtém uma 

justificação válida, no entanto, na maioria das vezes não constitui uma forma de 

conhecimento seguro. 

Crítico desta posição, Francis Bacon (1561-1626) afirmará posteriormente que 

«a indução que procede por simples enumeração é uma coisa pueril, conclui de maneira 

precária, expõe-se ao risco de uma instância contraditória e pronuncia-se 
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frequentemente a partir de um pequeno número de coisas e apenas coisas que se 

apresentam de uma forma imediata.»li. 

Na época Medieval, e numa linha platónica e socrática, Agostinho de Hipona, 

(354-430 d.C.) tomando a palavra Bíblica de Isaías (7,9) «Se não acreditares, não 

entendereis»lii, não se cansou de reiterar a necessidade de se crer primeiro para se 

compreender e «inteligir» de seguida, defendendo que a crença era já uma forma de 

conhecimento, embora a finalidade do conhecimento fosse atingir a compreensão.  Não 

é pois de estranhar que, tanto David Hume (1711-1756), como Bertrand Russell (1872-

1970), tenham tomado uma posição crítica a este propósito, contrapondo que, a indução 

baseava-se numa crença, que apresentava um verdadeiro salto para o desconhecido. 

Russell designadamente apresentou um exemplo de como a indução falha, de modo 

bastante divertido. Uma galinha que está habituada a ser alimentada todas as manhãs, 

acorda todos os dias esperando que lhe providenciem alimento, até que um dia, em vez 

de o camponês lhe fornecer alimento, contrariando a confiança que ela tinha, pega nela 

e torce-lhe o pescoçoliii. 

A publicação do De revolutionibus orbium coelestium - Da revolução das esferas 

celestes - por Nicolau Copérnico (1473-1543), no ano da sua morte, influenciou 

grandemente outros pensadores que se viriam a tornar notáveis, tais como Galileu 

(1564-1642) e Kepler (1571-1630). No entanto, a mudança de paradigma entre o 

modelo teocêntrico e geocêntrico para o modelo heliocêntrico, influenciaram certamente 

a crença nas possibilidades de conhecimento por parte do homem. Nessa linha, a de que 

o homem transportava em si as fontes do conhecimento, quer filósofos como Roger 

Bacon, que preconizava que o conhecimento de factos verdadeiros se baseava ao 

contrário da lógica silogística de Aristótelesliv, na observação e na experimentação 

orientadas pela indução - dotando dessa forma a Epistemologia Científica com um 

primeiro esboço de metodologia racional -, quer filósofos como Descartes (1596-1650), 

que defendiam que só mediante intuições intelectuais seria possível distinguir a verdade 

do errolv, e também, através de um processo metódico de índole dedutiva  não assente 

numa mera base de enumerações observacionaislvi, originaram um optimismo 

epistemológico e antropológico que só viria a ser posto em causa, muito mais tarde, por 

David Hume.  

É, pois, com o cepticismo de David Hume, que se desencadeará o debate 

conhecido como a «questão humeana», acerca da validade lógica da indução. 
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Segundo este filósofo existem duas classes de «objectos da razão»: as «relações 

de ideias» e as «questões de facto»lvii. As primeiras dizem respeito a proposições 

analíticas a priorilviii extraídas da geometria, da álgebra e da aritmética, cuja negação 

seria uma contradição. Todos as proposições relativas a questões de facto, para além de 

se fundarem numa relação de «causa-efeito»lix, e de «derivarem inteiramente da 

experiência»lx possuem ainda uma evidência de verdade cuja negação «é ainda 

possível»lxi, ou seja, não implica contradição. Esta relação de causalidade permite-nos 

supor a existência de uma ligação entre um facto presente e aquele do qual é inferido.  

Do exame de um simples objecto, a razão não consegue, sem observações prévias e 

através das qualidades sensíveis, produzir qualquer inferência das causas que o 

originaram ou dos efeitos que dele derivarão. Assim, para Hume, não existe nenhuma 

razão a priori – independente da experiência -, que permita estabelecer esta relação de 

causalidade, exceptuando se a razão se basear no «costume»lxii. Ora, este costume não é 

mais que a nossa presunção de uma repetição, que não se baseia em nenhum raciocínio 

a priori, mas antes no «hábito» que gera um sentimento a que se dá o nome de 

«crença»lxiii e que nos leva a julgar que causas aparentemente semelhantes provoquem 

efeitos semelhanteslxiv. Contudo, basear o nosso conhecimento de factos apenas na 

experiência e na convicção de que o curso das coisas continuará a ser sempre regular 

como até agora, simplesmente não os demonstra. O costume tem no entanto para Hume 

um valor de «guia da vida humana»lxv, pois sem ele «seríamos plenamente ignorantes 

em toda a questão de facto para além do que está imediatamente presente à memória e 

aos sentidos»lxvi. Afinal, o que mais lhe interessa é a justificação racional e lógica da 

indução algo que acaba por confessar não ter alcançado, sem petição de princípio.  

Kant (1724-1804), por sua vez, criticará vivamente estas posições de Hume, 

sustentando que a autoria de toda a «experiência»lxvii é o próprio «entendimento»lxviii pelo 

menos considerando uma das suas possíveis interpretações. Para ele, contudo, se «todo 

o conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele derive da 

experiência»lxix dado que é a razão pura «que contém os princípios para conhecer algo 

absolutamente a priori»lxx. No entanto, como refere Kant, sem «a sensibilidade, nenhum 

objecto nos seria dado; sem o entendimento, nenhum seria pensado…O entendimento 

nada pode intuir e os sentidos nada podem pensar. Só pela sua reunião se obtém 

conhecimento»lxxi. Mas, prosseguindo, critica Hume por este ter apenas considerado as 

proposições analíticas (a priori) e sintéticas (a posteriori), esquecendo-se dos juízos 
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sintéticos (de experiência) a priori que são necessariamente verdadeiros e que podem 

ser reconhecidos como tal independentemente da experiência, fornecendo no entanto 

um conhecimento genuíno do mundo. Kant tenta superar o empirismo ao admitir que o 

conceito de «inferência causal»lxxii existe na própria estrutura do entendimento, o qual 

não deriva da experiência mas é, pelo contrário, a condição da sua possibilidade. Popper 

concordará relativamente a este ponto com Kant mas não deixará de o criticar, pois, 

pelo simples facto de impormos as nossas leis à natureza, não podemos presumir que 

elas sejam válidas a priori.  

Para Karl Popper (1902-1994), a justificação para a indução não se sustenta 

neste tipo de raciocínio apriorístico, servindo apenas como procedimento de 

investigação. Para ele, o procedimento correcto de justificação do conhecimento 

científico, consiste no método hipotético-dedutivo, que remonta a Aristóteles quando 

este fez derivar de um princípio explicativo (hipótese) por dedução as consequências da 

observação. 

Nesta linha Popper opõe-se também às concepções apresentadas pelo 

«positivismo lógico», que surgiu em 1926 com a Conferência de Viena e cujo debate se 

centrou na solução de Unidade da Ciência a partir da análise de problemas lógico e 

sintácticos, da indução, da probabilidade e das aplicações da lógica. Este movimento, 

composto por elementos partidários do empirismo mas sustentado por uma forte 

componente lógico-matemática, tentou resolver o problema da indução conferindo-lhe 

uma base probabilística. Assim, advogavam que o grau probabilístico de confirmação 

dos princípios aumentava com o incremento de novos casos (experimentais) 

confirmados positivamente. É a chamada teoria do grau de confirmação.  

Popper contestará vivamente esta tese. Segundo o filósofo, quando uma teoria é 

sujeita a falsificadores potenciais lxxiii e estes não a conseguem refutar, então a teoria é 

corroborada, aumentando o seu conteúdo informativo/explicativo lxxiv e aproximando-se 

cada vez mais da verdade, o que nada tem a ver com a aquisição de conhecimento 

provávellxxv. Para ele, e em primeiro lugar, uma teoria tem maior conteúdo explicativo 

quanto mais informação relevante for dela possível deduzir, evidenciando a realidade. 

Simultaneamente, aumenta o seu conteúdo de potenciais falsificadores, que a podem por 

em causa. Em segundo lugar, uma teoria científica não se baseia na probabilidade das 

hipóteses dela deduzidas, serem confirmadas, mas antes na sua consistêncialxxvi lógica, 
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resistindo aos testes a que se submetem as mesmas hipóteses, na tentativa de a 

refutar/falsificar. 

No entanto, muitas divergências de opinião relativamente a conceitos como 

«confirmação» e «verificação»* alastraram após esta Conferência. De facto, tratava-se 

de alcançar o critério que justificasse quando, a partir de um facto observado, se poderia 

concluir que este se encontraria efectivamente verificado e qual o grau suficiente de 

probabilidade que permitiria estabelecer a sua confirmação objectiva. 

Popper  critica igualmente esta posição e, recordando Hume, no que se refere à 

falta de justificação lógica para a indução, alerta para o facto de que este tipo de 

raciocínio, com base na experiência, não resolve a justificação do próprio procedimento 

indutivo, pois ao fazer-se uma inferência indutiva (com base na experiência), de base 

contingente, teria que se encontrar uma outra justificação de grau superior, também ela  

de carácter indutivo, e assim até ao infinito. Popper procede aqui por simples «reductio 

ad absurdum»lxxvii, expondo o ciclo vicioso em que se incorre. Não se pode pois 

raciocinar a partir de casos repetidos para extrair conclusões sobre outros casos de que 

não temos experiência. Ao contrário dos positivistas, Popper afirma que o critério base 

do conhecimento científico não consiste na observação, mas antes na razão, embora a 

primeira sirva para refutar teorias. A Ciência deve, então, partir de teorias, hipóteses ou 

«conjecturas»lxxviii  a partir das quais se deduzem consequências que serão submetidas a 

testes, quanto ao seu maior ou menor grau de coincidência com a experiência. A 

experiência apenas pode corroborar ou refutar estas teorias, que não são de todo 

categóricas, mas antes, conjecturais. Portanto, as teorias não são susceptíveis de 

confirmação ou de verificação, porque Popper contrapõe à «indução» a 

«conjectura/hipótese» e à «verificação» a «refutação/modus tollens ». Para ele, o  tipo 

de raciocínio dos «verificacionistas» baseia-se na falácia ponens da afirmação do 

consequente, enquanto o que ele sustenta baseia-se no modus tollens, ou seja, na 

negação do consequente - o teste à conjectura - .  

Esta perspectiva de Popper apresenta, contudo, fragilidades. Em primeiro lugar 

não estipula regras para encontrar o teste crucial que falsifica cada hipótese, 

assegurando apenas que, se encontrada, a hipótese é falsificada. No entanto, num teste 

                                                   
* «Princípio da Verificação: uma proposição só tem sentido se aquilo que afirma for verificável. Trata-se de um princípio de 

demarcação semântica e de demarcação epistemológica entre ciência e não-ciência – pois distingue as proposições científicas 

(verificáveis e, portanto, com sentido) das proposições não-científicas (não-verificáveis e, portanto, sem sentido).» 
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os «aparelhos de medição podem funcionar mal ou os métodos de recolha de dados 

podem não ser fidedignos. Assim os cientistas não deveriam ser influenciados por uma 

observação única que parece destruir uma teoria» lxxix. Em segundo lugar, se não existir 

um teste crucial, quantas hipóteses são necessárias, para refutar uma teoria? Certamente 

que uma teoria não fica automaticamente refutada porque existe uma simples hipótese 

relevante que aparenta contradizê-la e que a teoria não consegue explicar. Podemos 

entendê-lo melhor, actualmente, quando utilizamos ainda as leis da Física Newtoniana 

com eficácia, ao nível local, apesar de a outros níveis mais generalizados só se utilizar a 

Teoria da Relatividade e dos Quanta. Em terceiro lugar, Popper parece preocupar-se 

mais com a ideia de progresso científico e com o conceito de verosimilhançalxxx 

(enquanto processo de aproximação à verdade – vera similia) do que com a 

demonstração da verdade e da sua possibilidade. Em quarto lugar, parecem não existir 

provas de que a «alteração do modelo científico do universo» tenha ocorrido segundo 

um processo de conjecturas e refutações, pois como se passou com a teoria da 

gravitação de Newton (1642-1727), a fidelidade à teoria pareceu ser mais consistente do 

que algumas observações erróneas das órbitas lunares efectuadas após a sua 

apresentação pública e que aparentemente a pareciam falsificar. Em quinto lugar, o 

facto de a indução poder mostrar-se não muito fidedigna, em muitas situações, a 

realidade é que, com base nesse tipo de raciocínio, foi possível à Humanidade ao longo 

da sua História fazer «generalizações que prevêem com bastante exactidão o 

comportamento do mundo que nos rodeia» lxxxi, o que proporciona uma explicação da 

razão para a credibilidade que nela depositamos. Em sexto lugar, as teses 

falsificacionistas de Popper, tão concentradas que estão na falsificação das hipóteses, 

parecem desvalorizar o facto de haver previsões bem sucedidas com base em hipóteses 

que podem ser extremamente úteis ao progresso da Ciência, bem como, desconsiderar a 

realidade de que há muitos factos que conhecemos e muitas verdades estabelecidas. Por 

último, a própria refutaçãolxxxii de uma teoria, socorrendo-se igualmente da observação, 

pode não ser alheia ao erro, não eliminando por completo o uso da indução, subjacente a 

esse procedimento. 
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II PARTE 

 

I - Computo da actividade de estágio 

 

A nossa Prática de Ensino Supervisionada (PES) teve lugar na Escola 

Secundária de Eça de Queirós (ESEQ) e desenrolou-se entre dois anos lectivos, 

2008/2009 e 2009/2010.  Durante esse período, realizámos diversas sessões lectivas de 

Ensino de Filosofia, a turmas quer do 10º como do 11º Anos de Escolaridade, sendo que 

sete (7) das mesmas tiveram a duração de 45 minutos cada, e vinte e duas (22) a duração 

de 90 minutos. Na mesma ocasião tivemos ainda a oportunidade de participar em várias 

sessões lectivas de apoio prévio a testes, à sua realização e correcção. Presenciamos 

ainda, enumeras sessões por parte de colegas que estagiaram connosco.  

 

I.1. - Caracterização da Escola 

 

Julgamos pertinente caracterizar a ESEQ, uma vez que ao longo da PES fomos 

acompanhando as obras de renovação das suas instalações. A conclusão desta 

empreitada acabou por se traduzir num sentimento de agrado em grande parte da 

população escolar, tendo-se reflectido igualmente no entusiasmo de muitos discentes ao 

frequentar a Escola renovada.  

É naturalmente sensível a grande parte das nossas sociedades, que instalações 

deficitárias e degradadas em nada contribuem para a motivação positiva que se pretende 

incutir aos discentes relativamente à educação que lhes é proposta. 

 

I.1.1. - Inserção e localização da Escola 

 

 A ESEQ encontra-se inserida num meio suburbano, na periferia oriental da 

cidade de Lisboa, fazendo parte da freguesia de Santa Maria dos Olivais, a maior e mais 

populosa freguesia do concelho. Encontra-se bem servida pelos transportes públicos 

(metropolitano e autocarros) e tem bons acessos viários. A sua população é composta 

por elementos de múltiplas etnias, credos e níveis socioeconómicos.  
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I.1.2. Arquitectura, instalações e equipamentos escolares 

 

A ESEQ viu, actualmente (2010) a sua área reduzida, tendo passado de sete 

edifícios separados para um único edifício com quatro pisos em alvenaria, a que se 

acrescem ginásios e campos de jogos. As canalizações, as tubagens e as cablagens são 

exteriormente visíveis. As salas de aulas distribuídas em duas alas opostas ao longo do 

edifício, sobranceiras a um amplo pátio interior, relembram ainda os estilos de 

construção conventual e prisional, características de outras épocas, mas cujos reflexos 

ainda são evidentes na actualidade. No geral, a qualidade quer dos materiais, quer dos 

equipamentos, quer das instalações é muito boa. As salas estão todas bem equipadas, 

possuindo diversos quadros, computadores e videoprojectores. Algumas delas possuem 

ainda os designados «quadros interactivos».  

A ESEQ faz parte das Escolas do 3ª Ciclo e Ensino Secundário Diurno – e 

Nocturno, sendo de referir a modalidade de ensino à distância (E-learning) e com 

possibilidades de vir a utilizar o (B-Learning*).  

 

I.1.3. -  A população escolar 

 

A sua população escolar é constituída aproximadamente por mil e duzentos 

discentes que frequentam cursos diurnos ou nocturnos. A média etária dos discentes 

varia entre os dezasseis e os dezassete anos de idade, sendo cada turma, também em 

média, constituída por cerca de vinte discentes. Existem vinte e três turmas no total. 

Uma para cada ano do 7º, 8º e 9º Anos de Escolaridade, duas do 10º, 11º e 12º Anos, 

dez turmas dos cursos profissionais e quatro dos cursos de educação e formação para 

adultos (CEFA). Quatro das turmas do ensino regular frequentam a disciplina de 

Filosofia do 10º e 11º Anos de Escolaridade, pertencendo duas delas à área científico-

tecnológica e as restantes à área de humanísticas. A ESEQ tem aproximadamente cento 

e trinta docentes. A grande maioria faz parte do quadro (60%), e os restantes (40%) são 

docentes contratados, que se dividem equitativamente pelos períodos lectivos diurno e 

nocturno. A sua média etária varia entre os 45 e os 55 anos de idade. Tem ainda cerca 

de onze funcionários administrativos que integram os sectores de pessoal, de discentes, 

                                                   

* Abreviatura de Blended Learning (ensino misto). Refere-se a uma actividade de formação composta por ensino à distância 

-  normalmente via internet -  e ensino presencial 
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de contabilidade, de vencimentos, de assiduidade, de expediente geral e do SASE. O 

pessoal auxiliar de acção educativa ronda os trinta elementos. Os restantes elementos da 

população escolar repartem-se por cinco cozinheiras e um vigilante nocturno. Os 

discentes provêm na sua maioria de estratos de baixo e médio estatuto  socioeconómico. 

A naturalidade portuguesa é predominante, seguindo-se-lhe a de países originários dos 

PALOP, do Leste europeu e da Ásia (China).  

 

I.1.4. O projecto educativo escolar 

 

O Projecto Educativo da ESEQ engloba sete áreas. A área de Desporto Escolar; 

os Projectos de Integração e Acompanhamento que incluem o ensino do Português 

como língua não materna e a MEDES  - Projecto de Mediação Escolar; os Projectos de 

complemento curricular que englobam o Plano de Acção para a Matemática (PAM), um 

Pólo de E-learning, o Gabinete de Informação de Educação para a Saúde (GIES), a 

Internet na Sala de Aula e “ Eça –Humanidade ”; a campanha de marketing e promoção 

da imagem da Escola, sobretudo através da Internet, designada por Imagem e 

Informação; a Equipa PTE - (Plano Tecnológico da Educação), que consiste numa 

estrutura de coordenação e acompanhamento dos projectos do PTE, ao nível do 

estabelecimento de Ensino; a colaboração num projecto de investigação - aplicação de 

material didáctico a discentes cuja língua materna não é o Português com respectiva 

análise avaliadora, ministrado por Professoras de Português Língua não Materna da 

Escola, no âmbito de um doutoramento; e ainda o jornal escolar. 

 

I.1.5. Recursos educativos e de apoio escolar 

 

A ESEQ possui, no capítulo de Recursos Educativos e de Apoio, serviços 

administrativos (PBX, ASE, Secretaria), um bar e um refeitório, uma Papelaria e uma 

Reprografia, um Biblioteca, uma Ludoteca, um Gabinete de Informação de Educação 

para a Saúde (GIES) e ainda um Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), assim como 

dois auditórios, um Centro Cultural, um Gabinete de Primeiros Socorros, um Arquivo, 

uma Associação de estudantes, uma Sala de Estudo, duas salas de descanso para 

docentes/discentes, duas oficinas, uma de artes e outra de TIC e ainda um Teatro. 
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I.1.6. Oferta formativa escolar 

 

Quanto à oferta formativa a ESEQ ministra o Ensino Básico (1º,2º,3º,4º)-(5º,6º)-

(7º,8º,9º ), o Ensino Secundário (10º,11º,12º), o Ensino Recorrente, Cursos Científico 

Humanísticos, Cursos Profissionais, Educação e Formação de adultos, Cursos de 

Educação Extra-Escolares e possui ainda um Centro Novas Oportunidades. 

É detentora de um website* que tem uma apresentação original, cuidada, 

esquemática e organizada, clara e sucinta. Inclui a calendarização dos períodos lectivos 

de recepção aos encarregados de educação e de outras actividades, bem como a 

indicação dos manuais, datas de testes. A ESEQ faz ainda parte da rede escolar nacional 

com acesso à plataforma Moodle. 

 

I.1.7. Parcerias escolares 

 

A ESEQ estabeleceu diversas parcerias das quais destacamos a UNESCO, o  

IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional, a PSP – programa Escola Segura, 

a Revista dos Olivais e Olissipo, a Universidade do Algarve, a Universidade Norte-

Americana, a Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais e ainda a Sociedade 

Filarmónica União e Capricho Olivalense (SFUCO). 

 

I.1.8. Acessos e equipamentos para população categorizada como 

apresentando Necessidades Educativas Especiais 

 

 A ESEQ possui acessos para uma população† categorizada como apresentando 

necessidades educativas especiais (NEE). No entanto estes acessos exteriores, no final 

do ano lectivo 2009/2010, ainda não estavam operacionais. Possui elevadores internos, 

casas de banho adaptadas às NEE e instrumentos audiovisuais em cada sala. 

 

 

 

                                                   

* http://194.210.28.1/eca/main.php 
† Nota: aqui referimos «população»  pois alguns dos equipamentos prestam-se à utilização por parte de toda a população 

escolar ou não, independentemente de serem docentes, discentes, funcionários ou outros. 
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I.2 - A caracterização da turma e dos discentes quanto ao seu envolvimento no 

trabalho escolar 

 

Dentro do período acima considerado, tivemos a oportunidade de leccionar a 

temática do Estatuto do Conhecimento Científico (ECC) a uma turma do 11º ano da 

área de Humanidades, composta por dezoito elementos, sendo doze do sexo feminino e 

seis do sexo masculino, com idades compreendidas entre os dezasseis e os dezanove 

anos.   

Esta foi a turma com a qual tivemos o nosso primeiro contacto, ainda no 10º Ano 

de Escolaridade, durante o período do PES. De início, a turma, em geral, revelou-se um 

pouco agitada. No entanto e gradualmente, até porque os professores/estagiários eram 

estranhos aos discentes, essa situação foi sendo ultrapassada pela nossa prática, pelo 

aprofundamento e complexificação dos conteúdos e pela familiaridade que se foi 

gerando, bem como pela maturidade que os discentes foram adquirindo. 

No nosso reencontro com a turma, já no 11º Ano, tudo se tornou muito mais 

fácil pois os discentes já nos conheciam. Por isso, de um ponto de vista disciplinar a 

turma não ofereceu quaisquer problemas, embora, em situações esporádicas, tenhamos 

tido que apelar ao respeitolxxxiii pelos colegas e ao sentido de compreensão para com o 

bom desenrolar das sessões lectivas. Fora estas situações, que consideramos normais, 

todas as sessões decorreram de forma tranquila.  

Sendo uma turma muito heterogénea quanto ao nível etário, género e às aptidões 

de cada discente, revelou-se muito homogénea face aos níveis de literacia dos seus 

progenitores, conforme se pode constatar através da análise ao Questionário de 

Avaliação Diagnóstica aos Discentes - (QADD) - (ver Anexo 1). 

Já era do nosso conhecimento, pela prática lectiva anterior (2008/2009) que a 

generalidade dos discentes, e não apenas desta turma do 11º ano especificamente, 

revelavam bastantes carências e dificuldades ao nível da escrita e da leitura, com as 

consequentes sequelas ao nível da compreensão e do raciocínio cuja génese poderemos 

postular ter origem no facto de os discentes não possuírem hábitos regulares de leitura, 

nem revelarem atitudes muito pró-activas.  

Em geral, os índices de estudo e de utilização do Manual Escolar, bem como de 

realização dos trabalhos para casa (TPC) - com excepção desta turma do 11º Ano e 

ainda assim, somente quando indicávamos que estes, seriam tomados em consideração 
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para a avaliaçãolxxxiv -, mostraram-se muito diminutos. Assim, não estranhámos que o 

vocabulário apresentado pelos discentes fosse escasso. Também ao nível da 

interpretação textual e conceptual os discentes, na sua grande maioria, apresentaram 

algumas dificuldades, patentes no decurso das sessões lectivas. Ao nível de atitudes, 

designadamente, face ao interesse dos discentes relativamente à aprendizagem dos 

conteúdos, a turma apresentou-se-nos pouco motivada e empenhada, sem que o 

relacionamento com o professor estagiário tenha sido prejudicado. Para reforçar esta 

análise, referimos o comentário que um dos discentes mais participativos salientou 

quando instado informalmente a pronunciar-se sobre os métodos de avaliação, 

afirmando que «ainda bem que há testes senão eu nem sequer estudaria». Entendemos 

assim, que de certo modo, só a existência de metas e de critérios de exigência com 

algum grau de dificuldade, ao nível do ensino, parecem conduzir alguns discentes a 

esforçar-se no intuito de apresentarem efectivo aproveitamento. Mas a afirmação deste 

discente, alertou-nos também para esta realidade escolar, condicionante, que remete 

quase exclusivamente para a avaliação de resultados. É em nosso entender muito fraco, 

do ponto de vista do ensino, que os discentes apenas se motivem face a dificuldades que 

se lhes colocam, em vez de ser algo naturalmente assumido autonomamente, o que 

sugere mais uma atitude «reactiva» do que «pró-activa»lxxxv, embora tenhamos que 

compreender os graus de maturidade e também os contextos familiares, 

socioeconómicos e culturais em presença e que pudemos constatar através do QADD.  

O objectivo do mesmo consistiu na tentativa de caracterizar melhor a turma 

procurando avaliar discretamente o grau de educação dos progenitores dos discentes, os 

interesses culturais destes últimos e obter algum retorno informativo sumário sobre a 

forma como os discentes estudam. Apenas dois discentes do sexo feminino não 

responderam, um por indisposição, o outro por livre decisão, facto que respeitámos. 

Assim, somente dezasseis discentes responderam ao questionário. 

Para facilitar a compreensão dos quadros que de seguida iremos apresentar, 

indicamos as abreviaturas que neles adoptámos; MF = muito frequente; F = frequente; 

PF = pouco frequente, N = nunca/nenhum, M= sexo masculino, F= sexo feminino. 

 A 1ª e  2ª questões  tinham como finalidade  caracterizar o grau de instrução dos 

pais dos discentes. Como também já referimos, pode-se constatar no Quadro 1 que o 

nível de instrução é, em geral reduzido, havendo contudo uma ligeira melhoria por parte 

dos elementos do sexo feminino.  
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Quadro 1 – Caracterização do Grau de Escolaridade dos Progenitores 

 

 

 

 

 

 

 

 

As seguintes, a 3ª e 4ª questões, tinham como objectivo saber por um lado, se 

existia diálogo entre os discentes e os seus progenitores, e por outro caracterizar os 

temas desses diálogos, para tentar avaliar que tipo de preocupações e motivações 

estariam neles presentes. Efectivamente a grande maioria dos discentes dialoga com os 

seus progenitores/familiares mais próximos e os temas que mais sobressaem dizem 

respeito à Escola e à Vida Quotidiana, conforme se pode verificar através dos Quadros 2 

e 3.   

 

Quadro 2 – Caracterização das temáticas de diálogo entre discentes e progenitores 

ou familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grau de Escolaridade 
Pai Mãe 

Total Total 

1º ciclo 2 2 

2º ciclo 3 3 

3º ciclo 6 2 

12º Ano de Escolaridade 2 8 

Ensino superior 1 1 

Temas MF F PF Total 

Escola 7 2 2 11 

Sexualidade 1 3 - 4 

Vida quotidiana 5 2 - 7 

Desporto 3 3 - 6 

Tudo 2 1 - 3 

Gastronomia - 1 - 1 

Alimentação - 1 - 1 

Sociabilidade 3 1 - 4 

Actividade física 1 - - 1 

Problemas Familiares/pessoais 2 - - 2 

Objectivos 1 - - 1 

11-7 

M-F 

3-9 

M-F 
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Por ordem apresenta-se um curto resumo das temáticas mais correntemente 

abordadas.  

 

Quadro 3 – Resumo das temáticas de diálogo 

entre discentes e progenitores ou familiares 

 

 

 

 

  

Como se pode depreender através dos dados anteriores, a tónica principal das 

temáticas relaciona-se sobretudo com as expectativas face ao desempenho escolar dos 

discentes, com as preocupações face à gestão da realidade familiar quotidiana, o que 

parece indiciar que os discentes são originários de famílias com fracos rendimentos ou 

de reduzido estatuto socioeconómicolxxxvi,  relacionado com um baixo índice de acesso à 

Cultura.  

 Com o intuito de compreender melhor as atitudes de socialização dos discentes, 

elaborámos a 5ª e 6ª questões, que se referem ao diálogo e às temáticas que estes travam 

com os amigos e que foram por eles assinaladas. Como se pode apreciar pelo Quadro 3, 

a maioria dos discentes, quinze no total, socializam e dialogam uns com os outros, 

havendo um caso de um discente de dezassete anos que revelou não o fazer. Este caso 

poderá indiciar alguma dificuldade emocional, afectiva e/ou de socialização e 

integração. O nível de instrução dos seus progenitores revelou que, o pai tinha apenas o 

2º ciclo e a mãe o 12º Ano de Escolaridade. O mesmo discente estuda sozinho, não 

pratica algum desporto, não frequenta aulas de apoio, nem visita Museus, Bibliotecas, 

Monumentos ou frequenta Espectáculos e até confessa, conforme a alínea 6 do Quadro 

11, de que da Filosofia apenas se recorda dos conteúdos que costuma trazer mais frescos 

na memória. Tendo sido breve e intercalado, o tempo lectivo de que dispusemos e em 

que nós próprios estivemos a aprender e a adquirir experiência, a nossa prática viu-se 

muito condicionada quanto a proceder a alterações significativas. No entanto, e de 

futuro, num enquadramento de continuidade em que possamos acompanhar qualquer 

turma, sabemos que estaremos aptos para intervir positivamente face a este tipo de 

situações. 

1º Escola 11 

2º Vida quotidiana 7 

3º Desporto 6 

4º Sexualidade/Sociabilidade 4 
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Para além do caso acima apresentado, na sua grande maioria, os discentes 

elegeram como preferencial, a temática da sociabilidade (convívio social – combinação 

de encontros, etc.), o que é  compreensível dada a sua faixa etária. Assuntos desportivos 

e sobre sexualidade foram outros dos temas que  lhes suscitaram maior interesse. 

 

Quadro 4 – Caracterização das temáticas  

de diálogo entre discentes e amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Resumo das temáticas  

de diálogo entre discentes e amigos 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando os Quadros (2,3,4,5) anteriores, depreende-se que os temas de 

diálogo que os discentes mantêm com os pais e os amigos não diferem muito. No 

entanto, é de sublinhar que a Escola bem como a sociabilidade são temas sempre 

presentes, i.e., dominantes. Existe, no entanto, uma clara insistência na temática relativa 

à realidade quotidiana, o que parece significar uma real apreensão dos discentes quanto 

Temas MF F PF Total 

Escola 3 2 - 5 

Sexualidade 1 4 1 6 

Vida quotidiana - Actualidade 2/1 3/0 1/0 6 

Desporto 2 3 1 6 

Amizades 3 1 - 4 

Televisão/Jogos 1/1 - - 2 

Vários 1 - - 1 

Sociabilidade 1 5 1 7 

Música Coreana 1 - - 1 

Vida pessoal 1 1 - 2 

Interesses comuns 1 1 - 2 

1º Sociabilidade (convívio) 

2º Sexualidade/Desporto/ 

Vida Quotidiana 

3º Escola 

4º Amizades 
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aos problemas que visam o seu quotidiano concreto e a que se acrescem outros tipos de 

preocupações específicas. 

Outros temas como a Literatura, a Filosofia ou a Ciência, de maior densidade, 

não foram considerados, nem lhes foi atribuída qualquer relevância. Por isso mesmo, 

não é de admirar que o tema programático do ECC, em que se enquadra o debate sobre 

a indução, tenha suscitado inicialmente tão pouco interesse por parte dos discentes. 

Neste sentido, consideramos a possibilidade que possa existir alguma dissociação entre 

as preocupações com o imediato e o concreto, demonstrada pelas preferências dos 

discentes, e os conteúdos programáticos propostos pelo currículo escolar. No entanto, 

pensamos que a Escola é o local por excelência para que se possa ultrapassar esse hiato. 

Esta, pode ajudar a resolver essa divergência, promovendo a abertura dos discentes a 

novos horizontes e colmatando certas limitações de ordem socioeconómica que os 

possam limitar, combatendo uma certa ingénua ignorância  - assente na crença de que o 

que se desconhece de todo, como em nada nos parece afectar, muito menos será capaz 

de nos suscitar interesse - , e inclusive, de uma forma mais integradora, proporcionar-

lhes uma panorâmica mais adequada, equilibrada e abrangente da realidade, de que a 

Ciência é o caso, perante perspectivas, que não ultrapassando o domínio da opinião, 

tendem a enfatizar por excesso certos aspectos da realidade, descurando a atenção a 

muitos outros. Neste tipo de visões, é habitual arredar-se da reflexão as temáticas 

relacionadas com o pensar científico e filosófico, favorecendo-se o alheamento às 

questões suscitadas por essas formas de pensar. De facto, o tema da Ciência é 

facilmente relacionável com quase tudo que faz parte da realidade quotidiana, uma vez 

que sem ela, seriam impensáveis tecnologias que nela tiveram a sua origem, tais como 

telemóveis, televisores, computadores, electrodomésticos, Dvd‟s, iPod‟slxxxvii, e toda uma 

miríade de instrumentos e máquinas que a toda a hora se produz e se utiliza, facto de 

que se procurou salientar a importância aos discentes, nas sessões lectivas levadas à 

prática.  

 A 7ª questão tinha como finalidade levar-nos à compreensão das formas e 

hábitos de estudo dos discentes. Os resultados apresentam-se no Quadro 6.  

O que de imediato se tornou evidente e também preocupante foi o facto de cem 

por cento (100%) dos discentes afirmarem que estudam sozinhos. Nenhum deles referiu 

sequer a hipótese de estudar em grupo ou com os amigos. Esta situação permite-nos 

retirar algumas ilações. Em primeiro lugar, levou-nos a reflectir sobre certos hábitos 
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instituídos, associados ou não, a uma certa cultura de «individualismo»lxxxviii, à 

competição pelos resultados, ao distanciamento geográfico e/ou social existente entre os 

discentes, assim como, quanto à escassez de tempo para trabalhar e/ou estudar em 

grupo, derivada ou não, de períodos escolares muito extensos e/ou da fragilidade de 

certas condições socioeconómicas que obstam a deslocações, et coetera. Mas, 

certamente que a esta situação não será também alheio o facto de se utilizarem 

correntemente modelos de ensino pouco direccionados para a aprendizagem 

cooperativa. Não admira pois, que um dos maiores desejos dos discentes seja o de 

trabalharem em grupo, conforme nos foi confidenciado, informalmente, por uma boa 

parte deles. 

 

Quadro 6 – Caracterização das formas de estudo dos discentes 

(individual ou grupo) 

 

 Sim Não Total 

Costumas estudar sozinho ? 16 0 16 

 

A 8ª questão pretendeu, discretamente, aferir a atitude e a importância que os 

discentes atribuem à leitura. Essa informação apresenta-se no Quadro 7.  

Relativamente à requisição de livros de apoio ao estudo, a grande maioria dos 

discentes refere que nunca o efectuou, ou que, simplesmente o faz esporadicamente. É 

relevante e ilustrativo que as Bibliotecas não sejam lugares, habitualmente, frequentados 

pelos discentes. Os resultados parecem concordar com a nossa observação, de que, os 

discentes não possuem suficientes hábitos de leitura. As razões podem ser de múltipla 

ordem, a começar pela ausência de livros adequados e/ou apelativos de apoio ao estudo, 

passando pela falta de uma dinâmica de gestão e de utilização do espaço da Biblioteca, 

bem como pela falta de sugestão e incentivo a essa boa prática, por parte de alguns 

docentes que, em muitos casos, também não as frequenta. Entre outras possíveis 

condicionantes, apontaríamos a escassez de tempo disponível, extra-curricular, dos 

discentes cujos períodos lectivos são, por vezes, demasiado extensos. 
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Quadro 7 – Caracterização da requisição de livros de estudo  

em bibliotecas por parte dos discentes 

 

 PF N Total 

Costumas requisitar livros nalguma biblioteca 

para estudar ? 
5 11 16 

 

A 9ª questão, de que expressamos os resultados no Quadro 8, pretendia avaliar a 

importância que o uso da Internet tem para o estudo dos discentes. Como se demonstra, 

a grande maioria dos discentes refere que utiliza a Internet para esse efeito. Tendo em 

atenção esta realidade, pensamos que no universo considerado dos discentes desta turma 

do 11º Ano, a grande maioria possui ou tem acesso à Internet. Julgamos, igualmente, 

que a adesão a este tipo de novas tecnologias é evidente e, como tal, um factor relevante 

a explorar nas orientações e estratégias futuras de práticas lectivas. 

 

Quadro 8 – Caracterização do uso da Internet  

no estudo dos discentes 

 

 

 

 

A 10ª questão, complementar à anterior, tinha como objectivo permitir 

caracterizar as fontes que, com maior frequência, os discentes utilizam para estudar. 

Não se questionaram quais os períodos de estudo, nem o tempo dedicado a esse efeito, 

pois o facto de estarmos envolvidos em actos de leccionação e de avaliação dos 

discentes poderia alterar a independência que se pretendia quanto às informações por 

eles fornecidas.  

 

  

 Sim Não Total 

Costumas utilizar a Internet nos teus estudos ? 14 2 16 
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Quadro 9 – Caracterização das fontes de estudo  

mais utilizadas pelos discentes 

 

Fontes MF F 
Sub-

total 
PF N 

Sub-

total 
Totais 

O manual 11 3 14 2 - 2 16 

A internet 3 5 8 6 1 7 15 

Os apontamentos 13 1 14 - - 0 14 

Livros de exercícios 1 3 4 8 2 10 14 

Fichas do professor 6 6 12 2 1 3 15 

Dicionário 1 2 3 6 6 12 15 

Todos os anteriores - -  - -  0 

Nenhum - -  - -  0 

 

Como se pode constatar, pelo resumo que apresentamos de seguida, as principais 

fontes de estudo referidas pelos discentes foram as seguintes: 

 

Quadro 10 - Resumo das fontes de estudo  

mais utilizadas pelos discentes 

 

Mais Utilizados  Menos Utilizados 

1º Apontamentos 1º Dicionário 

2º Manual 2º Livros de Exercícios 

3º Fichas do professor   

 

Salienta-se aqui a importância dos apontamentos retirados durante as sessões 

lectivas, bem como das fichas de trabalho e exercícios nelas praticadas. Como também é 

óbvio, o Manual Escolar é quase sempre um elemento incontornável de consulta. 

  Esta situação levou-nos a considerar os seguintes dois pontos de reflexão: 

 

1. Na valorização do imediato nos processos de aprendizagem, que poderão 

ter como causas relevantes prováveis, 

a) a falta de hábitos de estudo dos discentes que assim concentram a sua 

atenção, quase exclusiva, nas práticas efectuadas em ambiente de sala 

de aula; 



30 

 

b) a falta de tempo e de prática dos discentes relativamente a um estudo 

mais aprofundado e não mediatizado pelo docente, o que se pode 

prender quer com os modelos de ensino adoptados, quer com o facto 

dos horários lectivos curriculares não o favorecerem;  

c) a preferência por um estudo orientado pelos docentes, o que indicia 

práticas de ensino mais centradas no docente do que no discente e 

que, provavelmente, são menos propensas ao desenvolvimento da sua 

autonomia; 

2. Na utilização, talvez um pouco tradicional, dos materiais de ensino que 

poderão resultar igualmente de práticas conservadoras e /ou adaptadas às 

circunstâncias concretas e reais, mas que também, por isso mesmo, se 

revelam menos estimulantes, evolutivas e transformadoras. 

 

Da análise comparada dos resultados dos Quadros 8 e 9, pode-se concluir que o 

uso da Internet apesar de ocorrer em cerca de 51% dos casos não é a fonte predominante 

de estudo, parecendo-nos que os discentes a utilizam, sobretudo, como ferramenta 

auxiliar. Esta situação, que nos parece ser de considerar de futuro, exigirá que se 

estabeleça uma relação de mútua cooperação entre os discentes e o docente, no sentido 

de que se promovam discussões abertas a fim de estabelecer critérios de fidedignidade 

quanto a sítios da Internet a utilizar, com este propósito.  

O objectivo da questão 11ª foi o de inquirir os discentes quanto à sua utilização 

de certas ofertas educativas, designadamente, quanto à frequência de aulas de apoio. 

Como se demonstra através do Quadro 11, as respostas obtidas dividiram-se.  

É de salientar, no entanto, que uma quantidade significativa dos discentes da 

turma, mais de metade, já anteriormente haviam usufruído deste tipo de oferta 

educativa. Os restantes discentes afirmaram nunca o terem efectuado. 
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Quadro 11 – Caracterização da utilização de aulas 

de apoio por parte dos discentes 

 

 

A resposta às questões 12ª e 13ª, referentes à prática de actividades extra-

escolares por parte dos discentes, apresentam-se nos Quadros seguintes.   

 

Quadro 12 – Caracterização de actividades extra-escolares  

praticadas pelos discentes 

 

 Sim Não Total 

Para além das tuas actividades escolares, praticas 

qualquer outra actividade nos teus tempos livres? 
6 10 16 

 

No universo das respostas afirmativas, e resumidamente, as actividades 

indicadas foram as seguintes: 

 

Quadro 13 - Resumo das actividades extra-escolares  

praticadas pelos discentes 

 

Bombeiros Dança Bicicleta Ténis Volei 
Actividades 

Físicas 

Teatro Futsal KickBoxing Natação Cinema - 

 

Como se evidencia através das cores, as actividades extra-escolares dos 

discentes estão, predominantemente, associadas a práticas desportivas. Apenas em três 

casos existem práticas de índole mais cultural e artística, como sejam o Teatro, a Dança 

e o Cinema. Salientamos ainda, o caso de um discente que dedica algum do seu tempo 

livre a uma actividade cívica de responsabilidade, que exige abnegação e consideração 

pelo próximo, enquanto bombeiro. No entanto, a maior parte dos discentes não pratica 

qualquer outro tipo de actividade.  

 Sim Não Total 

Já alguma vez frequentaste aulas de apoio na Escola ? 9 7 16 
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A questão 14ª pretendia coligir dados sobre as experiências dos discentes e 

quanto aos seus interesses culturais. Essa informação é apresentada seguidamente. 

 

Quadro 14 – Caracterização das experiências e interesses 

culturais dos discentes 

 

 MF F 
Sub- 

Total 
PF N 

Sub- 

Total 
Total 

Museus - 4 4 9 3 12 16 

Bibliotecas - 2 2 7 7 14 16 

Espectáculos Culturais (teatro, 

ópera, circo, etc.) 
1 5 6 8 2 10 16 

Espectáculos 

Desportivos  
6 4 10 4 2 6 16 

Monumentos 1 4 5 8 3 11 16 

Outros  2 2 4 1 1 2 6 

 

 

Quadro 15 – Resumo das experiências e interesses 

culturais dos discentes 

 

Mais Frequentes  Menos Frequentes 

1º Desportivos 1º Bibliotecas 

2º 
Espectáculos 

Culturais 
2º Museus 

 3º Monumentos 

 
4º 

Espectáculos 

Culturais 

 

Como se pode constatar através do Quadro 15, a frequência de eventos 

desportivos por parte dos discentes é preponderante. Como atrás já havíamos salientado, 

a propósito das Bibliotecas, também Museus e  Monumentos, não merecem significativa 

atenção por parte dos discentes, parecendo constituir situações atípicas. Ainda que os 

espectáculos culturais apareçam na segunda posição dos eventos mais frequentemente 

participados, o seu posicionamento negativo na tabela dos «menos frequentes» é 

indicativo.  Estes dados levam-nos a equacionar de futuro a necessidade de promover 

actividades curriculares e extra-curriculares que fomentem o interesse dos discentes, 
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designadamente organizando visitas a museus, teatros, exposições científicas e outras, 

de carácter cultural e lúdico que possam constituir um incentivo à natural curiosidade 

dos discentes e que permitam abrir o debate filosófico integrado numa realidade vivida 

em áreas da Filosofia como a Estética, a Epistemologia, a Ética, a  Política e também a 

Metafísica, mas que, enquadrada na actual estruturação da PES teria sido, senão 

impossível, pelo menos muito difícil de concretizar. 

 A 15ª, e última questão, deste Questionário será abordada no capítulo III sobre a 

avaliação. 

Como se acabou acima de analisar, diversos factores e condicionalismos 

interferiram na atitude geral demonstrada pelos discentes relativamente ao esforço e ao 

estudo. Pelo contrário, em contexto de sala de aula, a sua participação revelou-se 

extremamente activa e cooperante.  

No entanto, relativamente aos TPC, os discentes quase sempre mostraram 

desmotivação e desinteresse mas, quando instados a fazerem algum sacrifício para seu 

próprio benefício, reagiram positivamente. 

 Na primeira apreciação que efectuámos a esta turma, decorrente do contacto 

com os discentes, através da nossa actividade lectiva, rapidamente nos apercebemos que 

a generalidade dos discentes revelavam pouca empatia para com o estudo, assim como 

algumas dificuldades de um ponto de vista filosófico, ao nível da interpretação textual, 

na síntese e análise de conteúdos, ao nível da expressão argumentativa e crítica, bem 

como um vocabulário incipiente e pouco diversificado de um ponto de vista filosófico.  

 

I.3 – Estratégias, Objectivos e Problemas de Aprendizagem 

 

Face a esta realidade, entendemos que todo o docente tem de se preparar antes 

de iniciar a sua actividade lectiva, não só para o sucesso na sua actividade que envolve 

inúmeras exigências e cuja finalidade consiste em proporcionar aos discentes um meio 

facilitador para as suas aprendizagens presentes e futuras, como também para a 

eventualidade de nem sempre conseguir ser bem sucedido. Contudo, não deverá perder 

o alento que o guia, considerando a dignidade e a estatura dos propósitos da sua 

profissão. Este insucesso a acontecer dever-se-á relacionar mais com a sua inabilidade e 

inexperiência em lidar com os discentes, do que com aspectos peculiares do seu 

enquadramento profissional. Estas condicionantes são, contudo, factores superáveis, 
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mediante mais e melhor estudo, empenhamento e partilha de experiências com os 

colegas. Pode parecer inapropriado afirmar que o caminho de qualquer docente é 

solitário, dado que o docente está quase sempre acompanhado pelos colegas, discentes, 

livros e vive integrado numa sociedade. No entanto, referimo-nos a uma solidão que 

emana do próprio processo decisório face à heterogeneidade de situações com que se vê 

sistematicamente confrontado. Novas turmas, variações curriculares, construção de 

estratégias  criativas, motivadoras e eficazes a utilizar face aos objectivos a que se 

propõe, no intuito de promover, acima de tudo, a preparação dos seus discentes para o 

futuro. Neste sentido, ponderámos cinco questões que consideramos fundamentais para 

toda a actividade de ensino, a saber:  

 

 O que aprofundar e ensinar em termos de conteúdos de atitudes e de valores. 

Quanto a este assunto o docente encontra no programa um simples, mas 

precioso, auxiliar que, no entanto, não preenche as lacunas que a 

contingência das circunstâncias históricas, culturais e as produções 

científicas levam a considerar; 

 O que estimular em termos de encorajamento de atitudes, designadamente 

em termos de desenvolvimentos emocionais e cognitivos dos discentes. 

Nesta matéria, existe muita bibliografia de aconselhamento apresentada por 

diversas correntes da Psicologia, o que não é, no entanto, muitas vezes 

suficiente para fazer face às situações com que o docente se depara no seu 

quotidiano. Este, na realidade, tem de enfrentar frequentemente turmas 

heterogéneas em que os discentes apresentam características étnicas, 

culturais, linguísticas, cognitivas, emocionais, comportamentais, bem como 

expectativas em relação à Escola e à aprendizagem, diferenciadas. Nesse 

sentido, só o conhecimento aprimorado de cada discente e de cada turma no 

seu conjunto, que apenas se obtém com experiência prática,  bem como  com 

colaboração interdisciplinar com os colegas e com recurso à avaliação de 

alguns testes ou questionários prévios, poderá encontrar os adequados 

auxiliares para compreensão e ajuste da sua posição face à diversidade de 

circunstâncias e problemas com que se depara diariamente; 

 O que explorar em termos de aperfeiçoamento das aptidões base dos 

discentes e quais as metas a considerar para esses fins. Sabendo que não há 
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um conhecimento imediato das pessoas, sucede na relação docente/discente 

que as estratégias adoptadas para o aperfeiçoamento das aptidões dos 

discentes têm que ser progressivamente reformuladas e revistaslxxxix, uma vez 

que uma das características fundamentais desse 

conhecimento/relacionamento é o seu dinamismo evolutivo;  

 O que considerar como estratégias a adoptar no sentido de as implementar 

intervindo adequada, activa e criticamente. Estas estratégias terão que 

considerar que o ensino não se esgota na transmissão de conteúdosxc, na 

relação docente/discente, na preparação de «cidadãos» participantes 

meramente bem comportados ou de «profissionais eficazes», mas também de 

seres humanos capazes de discernir criticamente e de avaliar não só as 

presentes, como as futuras situaçõesxci com que se irão confrontar, assim 

como de que forma os conteúdos, bem como as metodologias, as atitudes 

mantidas ao longo das sessões lectivas podem ou não condicionar 

significativamente de modo positivo ou negativo, essa intervenção. 

 O que avaliar em termos de objectivos e resultados face aos fins a que se 

propôs. Esta é uma questão fulcral para nós. Se existem métodos – 

questionários, testes, porta-fólios, e outros - a que o docente pode recorrer, 

não deve deixar de ser ponderada a hipótese de que julgar que todos os 

discentes alcançam os objectivos a que o docente se propõe ou que todos eles 

apreendem a 100%, os conteúdos que lhes são ministrados, não passa, afinal, 

de uma mera expectativa. Neste domínio há que equacionar os efeitos de um 

ensino orientado para a «operacia»xcii. Nesta linha, a Escola e o Ensino não 

podem viver apenas da crença na transmissão de conteúdos e no seu sucesso 

pleno. Conseguir «motivar»xciii um discente, despertar-lhe algum interesse 

por aprender, levá-lo a desvendar por si as suas aptidões mais fortes, 

transmitir-lhe um sentido de vida, induzi-lo a considerar que pensar melhor e 

com dados mais fiáveis pode ter uma enorme relevância para o futuro da sua 

vida, pode ser tudo quanto se obtém durante um percurso escolar ao longo de 

um período anual. De facto, segundo Paul Hirst «há inúmeras coisas que não 

poderão ser ensinadas a um dado aluno tendo em conta o seu estado de 

desenvolvimento, aptidões, etc.» dado que «ensinar não implica 
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necessariamente que haja aprendizagem. Ensinar implica sim, 

necessariamente, a intenção de levar alguém a aprender»xciv.  

 

Consideradas estas questões e tomando como base os Objectivos Gerais 

consagrados no Programa de Ensino de Filosofia para o 10º e 11º Anos de  

Escolaridade, julgamos que o tema por nós escolhido enquadra-se, perfeitamente, na 

apropriação progressiva da especificidade da Filosofia por parte dos discentes. 

Estes, quanto ao domínio cognitivo, aconselham precisamente que se proceda à 

distinção entre os diversos tipos de racionalidade, com foco particular nas 

especificidades da Ciência e da Filosofia, sem descurar outros tipos de actividade 

racional. Igualmente, insistem na compreensão do espaço interdisciplinar de reflexão 

que a Filosofia e, designadamente, a Epistemologia constituem. Ainda neste domínio, 

parece-nos que o cultivo de um espírito informado, (considerar as fontesxcv, e 

seleccioná-las em termos de fidedignidade e relevância face aos factos, aprender a 

respeitá-las sem perder a capacidade crítica de confrontá-las e reflectir sobre elas) 

metódico (compreensão dos problemas e desafios que se colocam, aprender a 

demonstrar e a adoptar procedimentos e regras na análise da experiência e dos factos, 

definir domínios de extensibilidade e seus limites) e crítico (reflectir autonomamente, 

analisando com alteridade, sintetizando e estruturando ideias integrando-as numa 

compreensão mais ampla) se pode igualmente transmitir aos discentes através da 

oportunidade concedida pela abordagem a este tipo de temáticas. 

Por outro lado, no domínio das atitudes e valores, e à luz das lições que a própria 

História da Ciência pode produzir, desenvolver comportamentos de responsabilização 

consentâneos com um ajuizar reflectido e de acordo com o respeito pelo mundo e pelos 

outros, tomando consciência da necessidade do esforço, da organização lógica e da 

persistência que pautam a investigação científica, para chegar a produzir  resultados. 

Simultaneamente, compreender que esse modelo científico de actuação é transponível 

para realidade social e cultural, em termos de cidadania, por não ser conduzido pela 

reactividade aos fenómenos e factos, mas antes, pela pro-actividade da pesquisa e da 

participação na descoberta. 

Quanto ao ensino do ECC, entendemos o modelo conceptual era o mais 

adequado uma vez que este tipo de aprendizagem envolve «muito mais que uma simples 

classificação de objectos e a formação de categorias» ou, do que , «a aprendizagem de 
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novos rótulos ou de vocabulário que se aplicam a classes de objectos e ideias» xcvi, 

envolvendo também outros processos de «construção do conhecimento e de organização 

da informação em estruturas cognitivas mais amplas e complexas».  

 

I.3.1 – Objectivos gerais 

 

Como é óbvio, as estratégias prendem-se necessariamente com os objectivos 

enquanto as técnicas se prendem mais com os procedimentos didácticos e pedagógicos 

de modo a conduzir à prática a execução desses objectivos. Tendo isto bem presente 

planeámos as cinco sessões lectivas, de que dá conta este presente relatório, 

considerando os seguintes objectivos: 

 

1) Promover atitudes positivas de motivaçãoxcvii e de empenhamento; 

2) Promover a fácil e rápida apreensão dos conteúdosxcviii, utilizando técnicas de 

apresentação visualxcix; 

3) Promover a apreensão de conceitos e seu relacionamento; 

4) Promover o uso da disciplina discursiva e do método através de exemplos; 

5) Promover a liberdade de expressão através do diálogo e da discussão focada 

nas temáticas; 

6) Promover o espírito criativo, de análise e de síntese;  

7) Promover o espírito crítico e reflexivo em relação ao pensamento e ao 

conhecimento, designadamente o científico. 

 

I.3.2 - Objectivos Específicos 

 

E, tomando como objectivos instrutivos específicos os seguintes procedimentos: 

 

1) Análise e compreensão da importância da Ciência no progresso da 

Humanidade; 

2) Análise e compreensão do papel da curiosidade intelectual humana na 

concretização dessa tarefa, extensível, por projecção à vida quotidiana dos 

discentes; 
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3) Análise e compreensão da importância do(s) método(s), designadamente, do 

científico (explicativo/preditivo) e do filosófico (argumentativo) para a 

formulação e resolução de problemas reais, individuais e colectivos; 

4) Análise e compreensão da importância da utilização de conceitos como uma 

terminologia comum e objectiva, que designa padrões reais, garantindo a sua 

portabilidade em termos de: investigação, compreensão mútua, facilidade de 

tradução dos termos, e subsequente aprimoramento da comunicabilidade 

humana; 

5) Análise e compreensão de que o conhecimento não é apenas informação, que 

se trata de um processo, que é portanto uma aquisição que exige esforço, 

empenhamento, capacitação, e envolve etapas de  tratamento informativo 

como  - coligir (memorizar/armazenar), seleccionar (organizar/classificar), 

analisar (identificar/distinguir), sintetizar (resumir/simplificar), interpretar 

(explicar/compreender), criar (prever/inovar), solucionar (aplicar/resolver), 

criticar (rever/alterar)  - que não são estanques nas atitudes de bem pensar. 

  

Para o efeito, adoptámos as  técnicas de «recitação»c  e de «discussão»ci dos 

conteúdos dentro de um modelo de ensino de conceitos, utilizando uma abordagem 

mista de «apresentação directa que utiliza um processo de regra-para-o-exemplo 

dedutivo»cii e de aquisição de conceitos que utiliza «um processo exemplo-para-a-regra 

indutivo»ciii, com o recurso ainda à construção de «mapas conceptuais»civ  tentando: 

 

1) Recuperar noções comuns, dado que o «conhecimento prévio»cv dos 

discentes é essencial, procurando «estimular o diálogo, o confronto de 

opiniões e combater a passividade»cvi, conduzindo os discentes a evocar 

«experiências ou conhecimentos de situações»cvii prévias e presentes; 

2) Confrontar essas noções com a introdução progressiva dos novos conteúdos -

conceitos, perspectivas científicas e filosóficas de acordo com o programa - ;  

3) Apresentar visualmente os conteúdos a leccionar tendo em atenção: 

a) A simplicidade. Embora alguns slides possam conter muita informação, 

esta foi introduzida gradualmente. Também na sequenciação das 

apresentações se partiu de um grau de menor complexidade para um de 

maior complexidade; 
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b) O dinamismo das apresentações (animação que parece suscitar maior 

curiosidade e quebrar um pouco a rotina, permitindo a introdução 

gradativa dos conteúdos e a explicitação das relações entre conceitos); 

c) O planeamento cuidado do relacionamento entre conceitos e dos 

desenvolvimento subsequentes da temática a leccionar.  

4) Explicitarcviii as definições dos conceitos a reter, salientando que os 

«conceitos têm definições e rótulos»cix, devendo ser compreendidos em 

primeiro lugar, e apreendidos em segundo lugar, como no caso dos conceitos 

de Lei, Modelo, Método, entre outros; 

5) Realizar «demonstrações»cx dos conceitos e sua integração nos conteúdos e 

teorias em estudo, tendo em conta a correcção e a clareza de exposição dos 

seus «atributos críticos»cxi. Esta estratégia, que se baseou na «mimésis»cxii, ou 

seja, na asserção de que parte do repertório aprendido tem como base a 

observação dos outros (testemunho, exemplo, método), pretendeu poupar aos 

discentes «a aprendizagem desnecessária por tentativa e erro»cxiii; 

6) Discutir e problematizar conceitos e teorias, levantando questões 

direccionadas aos discentes, tendo em conta a: 

 

a) Ponderação de exemplos e contra-exemplos alternativos, na medida em 

que, os «conceitos são aprendidos através de exemplos e de não-

exemplos»cxiv, conforme demonstrámos relativamente ao conceitos de 

falsificabilidade e de verificabilidade. Dado que, os conceitos «são 

influenciados pelo contexto social»cxv,  ao abordarmos o conceito de Lei, 

expusemos aos discentes que, se  é diferente falar de Lei em termos de 

Física ou de Direito, já em relação à sua objectividade e à sua 

universalidade, o significado da sua definição é comum, apenas variando 

dentro dos domínios em que se aplica. Salientámos ainda que os 

conceitos possuem atributos essenciais e não essenciais, que os 

diferenciam uns dos outros, pois é diferente falar do «átomo» de 

Demócrito ou do de Niels Bohr, uma vez que se referem a realidades 

ontológicas categorizadas e compreendidas como perfeitamente distintas, 

em termos de estrutura, funções, explicação e compreensão; 
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b) Ponderação lógica da veracidade, da coerência, da consistência e das 

insuficiências, das teorias, métodos e práticas científicas;  

c) Ponderação das vantagens e inconvenientes proporcionados pelos 

mesmos métodos, leis e teorias científicas; 

d) Ponderação do âmbito e limites de aplicação e utilização prática da 

Ciência na vida quotidiana. 

 

Em resumo, seleccionámos os conceitos a leccionar a partir do Manual Escolar e 

do programa curricularcxvi e, sob a forma de apresentação visual, com recurso à 

ferramenta PowerPoint, fomos progressivamente evocando e sondando as prévias 

noções dos discentes, para, seguidamente, as confrontar ou com exemplos e contra-

exemplos, ou com as definições dos conceitos no contexto do ECC para, 

posteriormente, os relacionar entre si e finalmente os discutir com os discentes.  

Estas apresentações foram construídas sob a forma de «mapas conceptuais» em 

estilo animado, expondo primeiro alguns conceitos seguidos pelas suas conexões 

possíveis, a fim de que os discentes percepcionassem a forma da sua construção, 

apercebendo-se, precisamente, que os conceitos podem ser agrupados sob outras 

categorias, quer conjuntivas (integração associativa hierárquica) quer disjuntivas 

(diferenciação estrutural semântica), quer relacionais (combinações também elas 

categorizáveis)cxvii e de que são exemplos os métodos de organização do  pensamento 

comum, científico e filosófico, que expusemos ao longo de quase todas as nossas 

apresentações (ver Anexo 3).  

Uma das preocupações dominantes, que orientou a estratégia adoptada, foi a de 

permitir aos discentes expressarem-se, pois, sabemos como um pensamento que não 

pode expressar-se, por receio de «errar» ainda que na sua infância, não tem hipóteses de 

se ver confrontado de forma a reformular-se e, portanto, de se transformar 

positivamente, melhorando, ou negativamente, sendo abandonado.  Na realidade, evitar 

todos os erroscxviii é o mesmo que deixar o carro na garagem após ter a licença de 

condução.  Após a aprendizagem da condução há necessidade de a praticar. Mas, ainda 

que se cometam alguns erros, há que aprender a evitá-los, sem que se tenha que 

estacionar o carro definitivamente. É um facto que cada qual pode aprender muito por 

si, mas cremos que se aprende muito mais partilhandocxix, uma vez que «uma grande 

parte do que aprendemos aprendemo-lo pelo testemunho de outros em vez de encontrar 
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essas verdades em questão por nós próprios.»cxx. Nessa linha, dialogou-se e debateu-se 

bastante nas nossas sessões de Filosofia. No entanto, lembrámo-nos de como a 

argumentação e o debate muitas vezes falham, pois, há medida que a motivação cresce, 

o pensamento exploratório decaicxxi, centrando-se na simples oposição e na tentativa de 

obter uma vitória para as razões subjectivas de cada uma das partes.   

Assim, na gestão das sessões lectivas procurámos incentivar todos os discentes a 

participar, num ambiente de «aprendizagem securizante», apelando ao respeito por 

todos e encorajando os discentes a não se «envergonharem» por expor as suas ideias, 

reconhecendo o mérito de cada um, admitindo os erros e sugerindo estratégias para os 

superarcxxii, mesmo tendo de confrontar os colegas. 

Nesta linha de estratégia, optámos assim por não discriminar nenhum discente 

chamando qualquer deles a resolver problemas e levando indiferenciadamente cada 

discente a responder às questões que colocávamos, ou a ir ao quadro demonstrá-lo à 

turma. Cremos que ao fazer isto permitimos que todos os discentes se sentissem 

escutados activamentecxxiii, que sentissem a importância da sua participação e, assim 

motivados, ganhassem mais empenhamento. Deste modo, a nossa atitude na sala de aula 

pautou-se por uma postura democrática, de responsabilização, de liberdade de expressão 

e de igualdade de oportunidades. 

No entanto, tivemos que tomar em consideração o seguinte: 

 

1) A opção dos discentes que, em geral, escolhem a área de Humanidades e que 

revelam uma atitude de pouco empenhamento escolar, assim como uma 

comum falta de interesse e de entusiasmo por conteúdos científicos; 

2) A falta de hábitos de estudo e de leitura, que já havíamos constatado 

anteriormente noutras sessões lectivas, com as subsequentes consequências 

ao nível do vocabulário e da capacidade de análise que, por falta de 

significações, se vê muito limitada. Esta realidade ficou devidamente 

demonstrada no QADD (ver Anexo 1) relativamente à falta de diversidade 

de consulta de fontes, por parte dos discentes; 

3) A falta de actividades extra-curriculares e de diversidade de experiências, 

com subsequente ausência de referências vivenciais próprias reveladas pelos 

discentes, conforme QADD (ver Anexo 1); 
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4) A complexidade e extensão do tema constante do programa que exige 

recursos cognitivos de ordem superior e uma boa estruturação do 

pensamento conceptual, bem como boas capacidades de análise e de 

compreensão; 

5) A nossa atenção aos objectivos programáticoscxxiv de Filosofia para o 10º e 

11º anos do Ensino Secundário; 

6) A necessidade de cumprir o programa, num limitado número de sessões 

lectivas, logística e previamente estabelecidas, com tempos limites para 

execução; 

7) A proximidade de um teste de avaliação à disciplina de Filosofia, com 

antecedência agendado, cujos conteúdos teriam que ser transmitidos até à 

data da sua realização; 

8) A época lectiva de testes em que os discentes se encontravam, com a 

consequente sobrecarga de estudo que se lhes exigia. 

 

De acordo com estes pontos, procurámos elaborar os materiais com extremo 

cuidado, tornando-os apelativos, sintéticos e bem estruturados, tendo em vista suscitar o 

interesse dos discentes, reconhecendo a importância que os aspectos visuais têm em 

geral, no seio da nossa actual cultura.  

Começar por evocar as vivências, os preconceitos ou as ideias pré-formadas dos 

discentes sobre o assunto a abordar. 

Adoptar um estilo democrático, empático e dialogante tentando levar os 

discentes de toda a turma a participar e a interagir com os materiais apresentados, 

colocando algumas questões directas de recapitulação, seguidamente, à recitação e 

explicitação dos conteúdos. 

Optar pelo modelo comum de ensino de conceitos, discutindo-os e relacionando-

os uns com os outros. 

Partilhar em conjunto  com os discentes a elaboração de um mapa conceptual, 

orientado pelo professor estagiário, com questões dirigidas sobre os conteúdos. 

Recuperar conteúdos previamente leccionados e relacioná-los com os novos; 

Centrar quase exclusivamente as actividades lectivas na própria sala de aulas; 

Evitar sobrecarregar os discentes com TPC muito extensos. Assim, nas nossas 

sessões apenas utilizámos dois textos (ver Anexo 4), para que os discentes reflectissem 
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sobre os conteúdos, compreendendo quer a pouca motivação por eles demonstrada em 

os realizar, bem como a sobrecarga que lhes era exigida, num período escolar de 

intensas avaliações. 

 

I.4 – Situações, Tarefas e Materiais 

 

I.4.1 -  Os casos de dois discentes 

 

Julgamos ter orientado positivamente, pelo menos, duas discentes adoptando 

duas estratégias diferentes de abordagem. Num dos casos, tratava-se de uma discente 

que teimava em querer salientar-se perante a turma, interrompendo por diversas vezes 

as sessões lectivas com gracejos, que pretendiam apenas suscitar a hilaridade e 

distracção dos seus colegas. A discente mostrava-se muito vivaz, mas também, 

possuidora de bons recursos cognitivos para a aprendizagem da Filosofia. Resolvemos 

conversar com ela à parte e sem denegrir esse seu comportamento, elogiámo-la, 

chamando-lhe a atenção para as capacidades críticas e de análise que possuía e que lhe 

conferiam especiais aptidões para esta disciplina, de que a discente nos confidenciou 

apreciar bastante. No mesmo sentido, manifestámos-lhe que a sua permanente atitude 

jocosa, em nada contribuía para a valorização das suas faculdades, antes revelando 

desrespeito por si e pelos colegas, promovendo apenas a desatenção geral da turma. 

Pudemos constatar que essa atitude da discente nunca mais se verificou na sala de aula. 

Pelo contrário, a discente passou a demonstrar-se atenta, interessada e empenhada, 

tomando notas e intervindo com oportunidade. Passou mesmo a chamar também à 

atenção a outros colegas quando estes intervinham com a mesma atitude 

«disruptora»cxxv. O facto é que o seu aproveitamento e desempenho melhoraram 

significativamente, embora a referida discente tenha continuado a revelar-se pouco 

aplicada em matéria de estudo, conforme nos confidenciou informalmente. 

Outra discente que quase não participava nas aulas e que se limitava a 

interromper para promover críticas preconceituosas, revelando a sua pouca vontade em 

cooperar, encontrou numa questão, a que lhe respondemos com abertura, a 

demonstração de que os pressupostos de que partia para ajuizar, enfermavam das 

mesmas fragilidades que ela pretendia criticar na análise dos conteúdos que tentávamos 

explicitar, acabando por admitir que nunca o tinha pensado. Desde então, nunca mais 
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revelou essa atitude de «revolta arrogante»cxxvi, para nós perfeitamente compreensível, 

face ao seu grau de maturidade. O resultado foi que, a discente moderou a sua rebeldia, 

passando a estar mais atenta e atingindo níveis de suficiência nos resultados, de modo 

consistente e constante, face às avaliações posteriores.  

 

I.4.2. - Os materiais 

 

O princípios orientadores que presidiram à elaboração e apresentação dos 

materiais utilizados, nas nossas sessões lectivas, traduziram-se no seguinte: 

 

 A recuperação de ideias prévias - ao nível da opinião e do pré-conceito - ; 

 A apresentação sumária dos conteúdos que iriam ser abordados; 

 A confrontação com os conceitos apresentados pelos filósofos da 

Ciência; 

 A recuperação de conteúdos anteriores e sua relação com os actualmente 

em análise; 

 A definição de conceitos; 

 A relação entre conceitos; 

 A elaboração de um Mapa conceptual  em conjunto com os discentes; 

 A recapitulação dos conteúdos; 

 A apresentação crítica de alternativas teóricas. 

 

Os materiais utilizados, para o ensino, consistiram essencialmente em 

apresentações visuais (Powerpoint) (ver Anexo 3), com recurso às tecnologias da 

informação.  

Utilizámos igualmente, como atrás referimos, também dois textos, um que serviu 

de TPC, Texto I, (ver Anexo 4), relativo ao carácter preditivo, explicativo  e 

compreensivo da Ciência, e outro, que acabou por ser trabalhado em contexto de sala de 

aula, Texto II (ver Anexo 4), relativo ao problema da demarcação, ao método critico-

hipotético-deductivo e à perspectiva do progresso científico segundo a óptica do 

filósofo Karl Popper. 
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 II – Sessões Lectivas 

 

II.1 - 1ª Sessão - Dia  01/ 03/2010 – 90 minutos 

 

Iniciámos a nossa primeira sessão lectiva sobre o Estatuto do Conhecimento 

Científico (ECC), permitindo aos discentes discorrer, em ambiente de sala de aula, 

através de analogias e antinomias, quanto ao que associavam mentalmente ao acto de 

conhecimento. Tentámos, desse modo, reavivar na memória dos discentes, outros 

elementos considerados relevantes para a caracterização do acto de conhecimento com 

base em matéria anteriormente leccionada, como sejam; a crença, a justificação, a razão, 

a opinião, a verdade, a falsidade. Explicitámos, desde início, que os discentes deveriam 

tomar notas e apontamentos dos materiais que iriam ser apresentados em seguida.  

  Seguidamente, através do Slide 1 (ver Anexo 3), mostrámos uma ordenação 

possível de algumas das características que associamos a esse acto com naturalidade, 

tendo por base dois tipos de raciocínio (analogias/antinomias), e de que realçámos os 

seguintes, entre outros; acto, conhecimento, relação, sujeito, objecto, sabedoria, 

ignorância, informação, desinformação, problema, solução.  

Tomando em consideração que nos debruçávamos sobre o ECC, apresentamos 

algumas outras características mais orientadas para o conhecimento científico, as quais 

iríamos progressivamente abordar e tentar clarificar, como sejam as noções de 

observação (que diferenciámos de visão, pois observar é diferente de simplesmente ver 

pelo facto de, como refere Popper, exigir atenção, expectativas), de hipótese (sg. 

Popper, leis), de experiência, lei, método, explicação, prova, demonstração, teoria, 

sistema, previsão, testemunho, possibilidade, erro.  

Finda esta introdução, apresentámos os elementos basilares de toda a relação do 

conhecimento, designadamente, a de sujeito(S)-relação(R)-objecto(O), no Slide 2 (ver 

Anexo 3). O objectivo, perfeitamente elementar, foi o de clarificar que existe sempre 

um sujeito envolvido que conhece e um objecto – a caracterizar – que é conhecido, 

estabelecendo-se entre eles certos tipos de relação, que, ao longo da abordagem das 

nossas sessões lectivas, iríamos qualificar. Havendo discutido a questão em que o (S) se 

relaciona consigo próprio, numa tomada de consciência de si próprio, e em que o (S) se 

desdobra simultaneamente em (S) que conhece e o objecto (O) de conhecimento, 
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constituindo desse modo uma relação de conhecimento, passámos a enunciar vários 

tipos de objectos possíveis de conhecimento, embora nem todos científicos, 

designadamente: 

 

 Ideais – Ex.:  O triângulo e Deus, que constituem modelos ideais, pois não 

existe nenhum triângulo perfeito na realidade, excepto nas concepções da 

geometria e da matemática; e Deus que, como se estudou em Descartes, é a 

própria ideia/modelo de perfeição que justifica a certeza no cogito;  

 Factuais/Reais -  Ex.: Uma cadeira, uma mesa, uma trovoada, as campanhas 

de Napoleão; 

 Ficcionais – Ex.: Uma personagem literária pode ser estudada; 

 Afectivos – Ex.: Um pai, uma mãe, um amigo, são também conhecidos ou 

reconhecidos através de sensações, sentimentos e emoções; 

 

classificando-os de um ponto de vista mais geral e numa perspectiva platónica, Slide 3 

(ver Anexo 3) – a alegoria da linha – que divide o mundo entre objectos visíveis e 

invisíveis.  

Seguidamente, permitimos aos discentes discorrerem sobre o que considerariam 

como diferenças e semelhanças entre o conhecimento vulgar, científico e filosófico, 

antes mesmo da apresentação do Slide 4 (ver Anexo 3), em que se exemplificam 

algumas das características possíveis de diferenciação entre essas três formas de 

abordagem do conhecimento. Em contexto de sala de aula, discutimos com os discentes 

sobre os conceitos apresentados, incitando os discentes a pensarem nas possíveis razões 

que levaram a ordená-los daquele modo. Dado que o senso comum consiste num 

conjunto de crenças amplamente partilhadas pelos seres humanos, justificadas pela 

experiência quotidiana e transmitidas de geração em geração de uma forma 

essencialmente, acrítica, levantámos várias questões, nomeadamente, as razões porque 

se diz que ele é subjectivo e particular, e também questões como as de saber se todo o 

conhecimento científico está sujeito a prova, se é de facto universal, se basta ter um 

método para se diferenciar dos outros, quer no sentido quantitativo, quer no sentido 

qualitativo, e se também não está sujeito a discussão, tal como o conhecimento 

filosófico? O objectivo foi o de suscitar questões simples, sobre o que é comum dizer-se 

sobre as características destes tipos de conhecimento humano, levando os discentes a 
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reflectir sobre conceitos que muitas vezes lêem, em jornais ou revistas, ou de que 

ouvem relatos através de meios audiovisuais e, até mesmo, através do testemunho de 

adultos. Nesse sentido, pretendemos aguçar-lhes o sentido crítico e motivá-los para 

perderem o medo de questionar sobre o que é comummente aceite, como crença 

verdadeira, acriticamente. 

Partindo desta discussão, e  começando por apresentar o significado etimológico 

de Ciência e de Epistemologia, Slide 5 (ver Anexo 3), enquadrámos estes dois conceitos 

integradores no estudo que estávamos a iniciar, enunciando algumas problemas que a 

investigação filosófica da Ciência tenta esclarecer. 

De acordo com o previamente discutido, confrontámos então os discentes com 

as seguintes questões:  

 

 Pelo facto de se possuir uma dada informação já nos podemos considerar de 

posse do conhecimento?  

 Pelo facto de acumularmos e ordenarmos a informação, podemos igualmente 

considerar que já possuímos conhecimento? 

 

Tendo-se dividido as opiniões dos discentes, apresentámos o  Slide 6 (ver Anexo 

3), no qual explicámos que a Ciência se propõe, nas suas investigações, coligir, 

sistematizar, classificar e controlar informação factual, organizando-a e classificando-a 

segundo princípios explicativos cxxvii.  Estes princípios, que não existem na Natureza, são 

fruto de um trabalho racional, i.e., teórico. Assim, a Ciência tanto tenta explicar 

acontecimentos e factos, começando por os categorizar segundo regularidades 

(padrões), para posteriormente inferir Leiscxxviii que não se resumem a simples 

generalizações acidentais, e de que poderá ser exemplo a proposição «todas as moedas 

que tenho no meu bolso são de 1 euro», mas que, antes pelo contrário, têm um carácter 

de necessidadecxxix, o que permite igualmente à Ciência executar previsões. No entanto, 

não é só a partir de Leis que a Ciência pode prever. 

 

II.2 -  2ª Sessão - Dia  03/03/2010 – 90 minutos 

 

Recuperando um pouco da sessão lectiva anteriorcxxx, começámos por apresentar 

num único Slide, aqui tripartido Slides 7,7a,7b, (ver Anexo 3), como tradicionalmente 
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se chegava a elaborar uma Lei científica, explicando que a Ciência para prever, tem de 

dispor de certos instrumentos, utilizando também, para esse efeito, leis, modelos e 

teorias.  

 Assim, no Slide 7b, (ver Anexo 3), definimos lei científica como uma regra que 

descreve um fenómeno que ocorre com certa regularidade mas que não determina se um 

facto deve ou não ocorrer apenas verificando a sua ocorrência e analisando as causas e 

os efeitos relacionados, que se aplica a todas as diferentes ciências, o que garante a sua 

objectividade (não se trata de um discurso particular e subjectivo, pois as interpretações 

são unânimes, como o facto de se designar cientificamente por «Nicotiana tabaco»cxxxi à 

planta herbácea originária da América, que enuncia um dos seus princípios activos – a 

nicotina - e vulgarmente designada por tabaco, mas também conhecida por outros 

nomes noutros países do mundo, e que em Portugal, pode ainda ser designada por erva-

do-rei, erva-santa, etc.). Mas, exprime também a sua universalidade (aplica-se a todos 

os casos expressos por essa regularidade ou é verdadeiro em qualquer situação possível 

dentro desse domínio, [ex.: – número par é todo o número do universo dos inteiros que 

dividido por dois resulta num número inteiro, Ex.:  x = 2y, (x,y) Є {inteiros}]. 

Aquando da apresentação deste slide, alguns discentes chegaram mesmo a 

elogiar as apresentações, tendo um deles efectuado o seguinte comentário «O s t́ore tem 

uns slides muita giros». Mais do que o elogio estético, aqui apresentado, consideramos 

mais relevante o facto de termos, através de cuidada preparação dos materiais conseguir 

captar a atenção e o interesse dos discentes. 

Simultaneamente à apresentação deste Slide, distribuímos a todos os elementos 

da turma o Texto I (ver Anexo 4), solicitando a um discente que o lesse em voz alta, 

ficando a resposta às questões nele formuladas, para TPC. 

Finda a leitura do texto sobre as leis científicas e esclarecidas as dúvidas, 

apresentámos o Slide 8 (ver Anexo 3) em que definimos modelo científico como um 

elemento metodológico (racional ou físico) que constitui uma representação 

simplificada da realidade, tal como a máquina fotográfica (não digital) o é, 

relativamente ao olho humano, ou como um robô pode ser um modelo elaborado a partir 

do conhecimento dos movimentos e comportamentos humanos. Explicámos que o 

modelo, sendo parte de uma teoria, tem como função representar, explicar ou revelar 

fenómenos, ainda que estes nunca tenham sido observados, como é o caso da descoberta 
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da existência de alguns planetas do sistema solar a partir de modelos de comportamento 

de outros planetas.  

Seguidamente, apresentámos o Slide 9 (ver Anexo 3), onde  salientámos o papel 

das teorias em Ciência e apresentando a definição de teoria como sendo constituída por 

um conjunto de conceitos, definições e proposições logicamente relacionados entre si, 

que apresentam uma visão sistemática dos fenómenos especificando relações entre 

variáveis, cujo objectivo é prever e explicar.  

Na continuidade do previamente exposto, prosseguimos com a apresentação do 

Slide 10 (ver Anexo 3) com diversas questões relativas a problemas que se podem 

colocar ao nível científico, com a finalidade de que os discentes recapitulassem e 

reflectissem, apresentando as suas respostas, aconselhando-os a anotá-las e a 

aperfeiçoarem-nas após a discussão efectuada.  

Prosseguimos, com a apresentação dos Slides 11 e 12 (ver Anexo 3) com duas 

concepções quanto à divisão das ciências. Uma tradicional e medievalista, que separava 

as ciências do discurso das do cálculo, e a actual divisão entre ciências a priori e a 

posteriori, explicando genericamente essa diferenciação de acordo com a 

predominância dos métodos que empregam, os objectos sobre os quais se debruçam, e 

relacionando-as com os conceitos de dedução, explicação e compreensão, previamente 

abordados.  

Terminámos, esta segunda sessão, explicitando, através do Slide 13 (ver Anexo 

3), a etimologia do conceito de método - μέθοδος = caminho para chegar a um fim -  e 

que exprime a necessidade de uma ordem – sentido da investigação -,  bem como o uso 

de regras definidas e de procedimentos que contribuem tanto para a objectividade que a 

Ciência persegue, assim como para a sua diferenciação através de escrutínio – pois os 

métodos são instrumentos objectivos de validação, reutilizáveis por qualquer cientista 

ou em qualquer ocasião -, face ao subjectivismo patenteado pelo senso comum. Esta 

última apresentação teve apenas como finalidade fornecer uma introdução sumária 

sobre o método científico, pois planeámos a sua recuperação e desenvolvimento, 

enquadrando-o nas discussões dos conteúdos seguintes a apresentar. 
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II.3 - 3ª Sessão - Dia 08/03/2010 – 90 minutos 

 

Esclarecendo os discentes que iríamos abordar novos conteúdos relacionados 

com os anteriores, principiámos a apresentação da visão de um filósofo da Ciência, de 

nacionalidade austríaca, Karl Popper (1902-1994),  e que dedicou grande parte da sua 

vida a questões relacionadas com a Ciência e o método científico. Exibimos então o 

Slide 14 (ver Anexo 3), onde expusemos as credenciais do filósofo enquadrando-o 

sumariamente no contexto histórico da sua época.   

Interrogando os discentes se já alguma vez tinha ouvido falar sobre este  

filósofo, a resposta que obtivemos foi negativa. Aproveitámos a ocasião para relembrar 

aos discentes da necessidade de elaborar apontamentos. 

Assim, começámos por apresentar o Slide 15 (ver Anexo3), que explicita os dois 

dogmas positivistas que Karl Popper pretendeu combater – esclarecendo este conceito 

(crença absoluta, inabalável, indiscutível) aos discentes -  e que consistem na crença de 

que o conhecimento científico pode originar-se com base na observação e de que a 

Ciência se demarca das pseudo-ciências  (Ex.: astrologia por oposição a astronomia) e 

da metafísica – Ciência especulativa, segundo Popper,  pelo uso do método indutivo. 

Tivemos que explicitar sumariamente a origem do conceito de metafísica, que remonta 

à classificação e disposição efectuada pelo filósofo e doxógrafo, (espécie de 

bibliotecário) Andrónico de Rodes (±130 - 60 a.C.), da obra de Aristóteles, ficando 

parte da sua obra, que abordava entre outros conceitos-tema, o Ser, a Substância, o 

Acidente,  arquivada para além da Física, e passando a ser conhecida como tal. 

Seguindo ordenadamente esta abordagem, apresentámos de seguida  o Slide 16 

(ver Anexo 3), analisando a posição de Popper face à observação, incluindo na mesma 

apresentação dois excertos de textos do autor, em que  o filósofo expõe o argumento de 

que a teoria (composta por enunciados lógicos que derivam de regras necessárias de 

validade) não deriva de enunciados de observação (enunciados que estão sujeitos à 

diversidade, à contradição e à contingência – ex.: «hoje, dia 1, chove», «hoje, dia 2, não 

chove» - assim como o argumento de que  a teoria precede a observação, havendo de 

facto uma diferença entre ver e observar, conforme relembrámos os discentes ter 

esclarecido previamente, pois podemos olhar para muita coisa e não estar a observar, 
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que é um acto que pressupõe uma focagem da atenção em conformidade com 

expectativas e concepções prévias. 

Esbatidas as dúvidas sobre a posição de Popper face à observação, 

apresentámos, no Slide 17 (ver Anexo 3), quatro argumentos do filósofo contra o uso do 

método  indutivo, seguido por uma explicitação sumária, suscitando de seguida  aos 

discentes para apresentarem exemplos justificativos para cada situação argumentativa.  

Concluído este exercício, apresentámos o exemplo do método experimental 

como entendido tradicionalmente, Slide 18 (ver Anexo 3) – observação, hipótese, 

experimentação, e eventualmente lei -, pois pode-se obter conhecimento científico que 

não constitua uma Lei, tal como sucedeu no caso da criação da Tabela Periódica por 

Dimitri Ivanovich Mendeleiev (1834-1907) e na qual os elementos químicos,  com base 

na observação, foram inicialmente ordenados segundo as suas crescentes massas 

atómicas  e segundo propriedades químicas semelhantes. Isto permitiu a Mendeleiev 

prever, dedutivamente, a existência de outros elementos, como o «germânio (32)» que 

só mais tarde viria a ser descoberto (1871), pelo químico alemão Clemens Winkler 

(1838 –1904). No entanto, só posteriormente, com o advento da teoria quântica, foi 

estabelecida a sua base teórica, com a utilização do número atómico em substituição da 

massa. cxxxii.  

Pretendemos deste modo conectar conteúdos anteriores com os que actualmente 

leccionávamos, seguindo uma linha de aprofundamento, de rememoração e de 

ampliação de significações.  

Imediatamente, com o auxílio dos discentes começámos por elaborar um mapa 

conceptual, no quadro, relativo à relação do conhecimento e ao método experimental 

tradicional, tentando elaborá-lo com base em questões relevantes que suscitámos aos 

discentes, registando os seus exemploscxxxiii. Desse modo, orientámos a discussão, 

avaliando simultaneamente a sua apreensão e capacidade autónoma de raciocínio em 

relação aos conteúdos até aí leccionados. Algumas dessas questões, que tentámos 

relacionar com a relação básica do conhecimento, tinham a ver com a perspectiva em 

que se coloca o observador, que experimenta, formula hipóteses e leis, procurando 

relacionar os conteúdos prévios com as posições assumidas por Popper. Os discentes 

participaram activamente e afirmaram no final ter compreendido melhor os conteúdos. 

Este mapa conceptual serviu-nos para demonstrar aos discentes como se podem discutir 

argumentos e teorias, construindo mapas de conceitos, Slide 19 (ver Anexo 3),  

http://pt.wikilingue.com/es/Clemens_Winkler


52 

 

relacionando-os com outros, formulando questões adequadas aos problemas que 

pretendemos resolver e compreender melhor. Neste caso concreto, tratou-se de integrar 

todos os principais conteúdos previamente leccionados num só quadro síntese, 

chegando-se à conclusão de que, a proposta de Popper colocava em causa a base de todo 

o método experimental tradicional, utilizado vulgarmente na Ciência. Desse modo, 

reforçou-se a sua tese de que o conhecimento científico só pode basear-se em 

hipóteses/conjecturas/teorias. 

 

II.4 - 4ª Sessão - Dia 10/03/2010 – 90 minutos 

 

Começámos esta sessão, exibindo o resultado da discussão da sessão lectiva 

anterior, através de uma curta apresentação do Slide 19 (ver Anexo 3) e aproveitando 

para efectuar uma revisão.   

De seguida, evocámos a problema da demarcação científica, exibindo uma 

apresentação, o Slide 20 (ver Anexo 3) com as diferentes respostas à questão; a 

tradicional e a de Popper.  Pedimos a um discente da turma para distribuir o Texto II - 

(ver Anexo 4) pelos restantes discentes da turma e solicitámos a outro discente que 

efectuasse a leitura da alínea 1) em voz alta. Posteriormente, discutiu-se o texto com os 

discentes acabando-se no final por explicitar o que estava envolvido nesta questão 

através da apresentação seguinte, o Slide 21 (ver Anexo 3).  

Embora os discentes tenham estudado no 11º ano apenas a lógica Aristotélica, já 

tinham abordado algumas noções da lógica proposicional, no capítulo programático 

relativo à retórica, em que foram demonstradas, diversos tipos de falácias discursivas. 

Assim, apresentámos sumariamente, recapitulado as duas formas de implicação lógica, 

basilares para a compreensão dos actuais novos conteúdos, o Modus Ponens e o Modus 

Tollens. De seguida, expusemos que, dentro da perspectiva verificacionista/positivista 

da Ciência, o que se procurava era verificar através de prova empírica, uma hipótese, 

com a finalidade de confirmar a validade de uma teoria, (falácia ponens de afirmação do 

consequente)  enquanto na perspectiva falsificacionista – e tendo o cuidado de explicar 

que não se tratava de falsificar, no sentido de se ser desonesto, mas antes de submeter 

uma teoria a testes, através de hipóteses audaciosas (modus tollens ou a regra de 

negação do consequente), no intuito de a refutar, falsificando-a. Acabámos por 

exemplificar este caso, na apresentação seguinte, Slide 22 (ver Anexo 3).  
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Seguidamente, apresentámos um resumo do método científico, Slide 23 (ver 

Anexo 3), proposto por Popper – crítico-hipotético-dedutivo - pois parte das hipóteses, 

deduz consequências e submete-as à análise crítica – e, aproveitámos para efectuar a 

leitura da 2) alínea do Texto II - (ver Anexo 4). Sugerimos diversas orientações de 

leitura, designadamente, que os discentes sublinhassem o texto centrando a atenção na 

forma como o filósofo entendia o problema da demarcação, levando-os a descobrir as 

etapas do método proposto e quais os argumentos apresentados. Em geral, a maioria dos 

discentes conseguiu desempenhar bem essa tarefa. 

No intuito de avaliar, em contexto de sala de aula, a compreensão dos discentes, 

propusemos um exercício, Slide 24 (ver Anexo 3), com três questões relativas aos 

conteúdos abordados – falsificabilidade vs verificabilidade e refutação de teorias - para 

que eles explicitassem o seu raciocínio e apresentassem os seus argumentos 

justificativos. 

 

II.5 - 5ª Sessão - Dia 15/03/2010 – 90 minutos 

 

Nesta quinta e última sessão lectiva, sobre a temática do ECC, apresentámos o 

Slide 25 (ver Anexo 3) com exemplos dos três métodos mais comuns de raciocínio 

utilizados em Ciência; o dedutivo – que parte de um enunciando para chegar a outro, 

através de uma necessidade lógica - ; o indutivo – que parte  de um conjunto de 

enunciados de observação particulares, para chegar a uma enunciado geral, 

pretensamente universal -; e o hipotético-dedutivo que, partindo de hipóteses criativas, 

procede à dedução lógica das suas consequências para posteriormente as confrontar com 

provas de observação particulares, obtendo assim resultados (teoria 

corroborada/refutada). 

De forma a explicitar, ainda melhor, esta última concepção de método e também 

a perspectiva de Popper face à evolução do conhecimento científico, procedemos à 

apresentação resumida, Slide 26 (ver Anexo 3), sob a forma de mapa conceptual 

animado. Aproveitámos para explicitá-lo ao pormenor e também para discutir a alínea 

3)  do Texto II ( ver Anexo 4) em que é exposta a posição evolucionista de Popper face 

à Ciência. Salientámos também que, segundo Popper, a evolução da Ciência parte de 

um problema inicial (P1), deduz enunciados a partir de uma teoria experimental (TE) 

que parece responder ao problema, prossegue-se eliminando os erros através de ensaios 
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(EE) ou discussões críticas, e chega-se a outros problemas (P2)cxxxiv que podem 

constituir novos pontos de partida para a investigação no domínio do conhecimento. 

Para concluir o desenvolvimento destes conteúdos, apresentámos  quatro críticas 

possíveis, através do Slide 27 (ver Anexo 3), que outros cientistas e filósofos da Ciência 

opõem às teses Popperianas, designadamente: 

 

 Quanto ao número de enunciados de teste necessários para refutar uma 

teoria, pois tendo em mente o paradoxo do Calvo – há que chegar a definir 

quando é que se passa a ser calvo ou se deixa de o ser -  é pouco razoável 

que uma simples incoerência ou falha numa teoria tenha tão amplas 

consequências como a falsificação de uma teoria;  

 Quanto ao problema da relevância dos enunciados de teste que, por não 

serem os mais apropriados, podem levar a refutar uma teoria erroneamente;  

 Quanto ao facto de uma teoria, apesar de ser um complexo de leis coerentes 

entre si, poder não estar definitivamente concluída de modo a impedir 

melhoramentos. E que, podendo existir nela, elementos dispensáveis, estes 

possam, quando retirados, não comprometer a coerência do todo sendo 

passíveis de integração num outra teoria que os suporte; 

 Quanto ao facto de Popper se concentrar mais em justificar teoricamente o 

aspecto evolutivo do progresso científico, do que em revelar uma autêntica 

preocupação em demonstrar a verdade e a probabilidade, sendo também 

claro que, para Thomas Kuhn (1922-1996), como para tantos outros filósofos 

da Ciência, esta visão de adaptação evolutiva da Ciência é disputável em 

termos Históricos.  

 

III – Avaliação 

 

A avaliação foi o recurso mais relevante da nossa própria aprendizagem, em 

termos de prática lectiva. Através dela, vimo-nos confrontados com as dificuldades dos 

discentes e com a nossa própria inexperiência.  

E dizemos que foi o capítulo mais importante da nossa aprendizagem, pois, de 

facto, foi através desses mesmos elementos que passámos a poder contar com mais 
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informação sobre os discentes. Na realidade, esta informação revelou-se essencial para  

aferir os objectivos pedagógicos e científicos a que nos propusemos. 

Utilizámos para o efeito, três métodos de avaliação:  

 

III.1 – Tipos de Avaliação 

 

1) Avaliação diagnóstica; 

2) Avaliação formativa; 

3) Avaliação sumativa. 

 

III.1.1 – Avaliação Diagnóstica 

 

Quanto à avaliação diagnóstica elaborámos um questionário – QADD - (ver 

Anexo 1), sobre o qual já nos pronunciámos, em parte, na rubrica I.2 anterior, quanto à 

caracterização dos discentes e do seu envolvimento escolar. 

 

III.1.2 - Avaliação Formativa 

 

Quanto à avaliação formativa, esta consistiu na anotação da nossa apreciação, 

em contexto de sala de aula, da atitude geral dos discentes, Mapa I (ver Anexo 5), 

classificando-a através de três parâmetros; positivo (+), razoável (+/-) e  insuficiente (-), 

relativamente à:  

 

1) Assiduidade dos discentes; 

2) Pontualidade dos discentes; 

3) Participação dos discentes relativamente à  

a) Sua intervenção oral (capacidade de expressão e de enunciar os seus 

próprios pensamentos); 

b) Sua pertinência nas intervenções (capacidade de intervir com lógica e no 

contexto geral do tema); 

c) Sua criatividade (capacidade de inferir para além das situações 

enunciadas). 

4) Empenhamento demonstrado pelos discentes; 
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Dado que, considerámos que a temática, por nós abordada, se compreendia 

melhor dentro de um modelo de aprendizagem de conceitos, elaborámos o Mapa II – 

(ver Anexo 5), com os seguintes parâmetros classificativos:  

 

1. Ao nível conceptual e da compreensão: 

a. A identificação de conceitos (diferenças/semelhanças); 

b. A explicitação de conceitos (definição, atributos críticos,); 

c. A relação entre conceitos; 

d. A capacidade integradora de conceitos. 

2. Ao nível da problematização: 

a. A identificação dos problemas; 

b. A contextualização dos problemas; 

c. A inserção dos problemas dentro das áreas filosóficas; 

d. A valorização dos problemas. 

 

Dentro deste modelo de aprendizagem, procurámos durante as sessões lectivas 

adoptar as seguintes técnicas didácticas: 

 

1. Questionar os discentes directamente; 

2. Escutar e avaliar as suas respostas; 

3. Escutar e avaliar as suas questões; 

4. Valorizar o interesse e a participação dos discentes. 

 

Ainda em contexto de sala de aula e dado que abordámos a análise do Texto I 

(ver Anexo 4), elaborámos igualmente o Mapa III (ver Anexo 5) com o intuito de aferir, 

as capacidades dos discentes ao nível textual, segundo os seguintes critérios:  

 

1) A identificação do tema(s)/problema(s); 

2) A identificação das teses apresentadas; 

3) A identificação dos argumentos justificativos; 

4) A capacidade de confrontação dos argumentos apresentados; 
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5) A capacidade de elaborar autonomamente teorias e de as justificar 

argumentativamente. 

 

III.1.3. – Avaliação Sumativa 

 

Relativamente à avaliação sumativa, elaborámos um teste (ver Anexo 8)  

composto por três grupos temáticos de questões. No entanto, a nossa participação na sua 

execução resumiu-se apenas aos dois primeiros grupos referentes à temática do ECC e 

por nós leccionada. Na sua concepção considerámos que seria melhor uma valorização 

pontual, idêntica para cada grupo, assim como e a utilização de técnicas diferenciadas a 

fim de podermos abranger, na avaliação, a totalidade dos conteúdos leccionadoscxxxv e, 

simultaneamente, permitir que os discentes com maiores dificuldades de escrita 

pudessem evidenciar também as suas aptidões interpretativas do ponto de vista 

filosófico, conhecendo previamente a diferenciação existente na turma quanto a esse 

capítulo.  

Assim, apresentámos um conjunto de respostas de escolha múltiplacxxxvi - Grupo 

I, (ver Anexo 7)  -  (50 pontos)  - constituído por vinte enunciados no total. Os discentes 

tinham somente que assinalar cinco (10 pontos cada) que estavam correctos. Procurou-

se, sobretudo, valorizar nas respostas, por parte dos discentes, o seguinte: 

 

1. A capacidade de reconhecimento da estrutura correcta da enunciação; 

2. A capacidade de distinção entre conteúdos essenciais e acessórios; 

3. A capacidade de análise e interpretação de enunciados textuais.  

 

A questão seguinte do teste - Grupo II (ver Anexo 7) – (50 pontos),  consistiu 

numa questão de ensaiocxxxvii a partir de um curto texto, em que se pretendeu que os 

discentes desenvolvessem a sua resposta assente em três tópicos orientadores. Mais do 

que avaliar as competências de escrita dos discentes, interessou-nos sobretudo 

reconhecer os seus progressos cognitivos e o seu conhecimento conceptual.   

Adoptámos como guia de atribuição de pontos os seguintes requisitos 

relacionados com a questão: 

 

 A capacidade de domínio dos conceitos - (5 pontos); 
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 A capacidade de clareza de exposição dos conceitos - ( 5 pontos); 

 A capacidade de utilização rigorosa da terminologia filosófica – (5 

pontos); 

 A capacidade de síntese expositiva - (10 pontos); 

 A capacidade de articulação e organização na exposição dos conteúdos 

das respostas – (10 pontos); 

 A capacidade critica e de reflexão – (15 pontos); 

 

acabando por efectuar uma «classificação holística»cxxxviii que valoriza as respostas dos 

discentes quanto à compreensão do problemacxxxix e que se discrimina no Quadro 16 que 

apresentamos de seguida: 

 

Quadro 16 – Tabela de classificação da compreensão de problemas 

numa perspectiva holística 

 

Compreensão do Problema 

Níveis Total Considerável Parcial Fraca Negativa 
Sem 

resposta 

Pontuação 50 40 30 20 10 0 

 

 

III.2 – Dados de Avaliação 

 

III.2.1 - Dados de Avaliação Diagnóstica 

 

A avaliação diagnóstica que realizámos, através do questionário QADD (ver 

Anexo 1), foi efectuada à turma, após o teste de avaliação sumativa (ver Anexo 7) e não 

no início do ano lectivo, como teria sido desejável – talvez a nossa inexperiência possa 

ser tomada em consideração -. No QADD colocámos uma questão, a décima quinta, em 

que se pretendia avaliar o resultado da aprendizagem dos discentes em termos 

significativos, permitindo-lhes exprimirem-se livremente face à sua experiência do 

ensino da disciplina de Filosofia.  

A este questionário, que em seguida sintetizamos, apenas quinze discentes da 

turma do 11º ano de escolaridade, apresentaram as suas respostas.  
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Quadro 17 – Caracterização dos discentes quanto às  

suas aprendizagens em Filosofia  

 

Alínea Respostas 

1 «Aprendi a argumentar e falar e a escrever muito melhor. Ajudou-me a 

pensar melhor sobre a minha vida e na relação entre os meus familiares.» 

2 «Que utilizamos a filosofia todos os dias no nosso dia-a-dia, e que através 

da filosofia poderíamos responder a questões muito importantes, quer na 
nossa vida e também na vida dos outros» 

3 «Responderia que tinha aprendido muita coisa…aprendi a gostar mais 

desta matéria, desta disciplina…e diria que também aprendi novas coisas 

sobre mim e quanto à minha mentalidade e forma de pensar que mudou 
ao longo do ano» 

4 «Que utilizamos a filosofia todos os dias no nosso dia-a-dia, e que através 

da filosofia poderíamos responder a questões muito importantes, quer na 

nossa vida e também na vida das outras pessoas» 

5 «Aprendi sobre a lógica, ciência, maneira de pensar, conhecer as coisas 
ao nosso redor» 

6 «Aprendi muito sobre a ciência, aprofundei o meu conhecimento sobre 

várias teorias» 

7 «Aprendi sobre as teorias de grandes filósofos, e sobre a ciência em 
geral» 

8 «Aprendi o que é o conhecimento, a teoria e os erros do conhecimento em 

alguns filósofos» 

9 «Que aprendi exactamente o que é o conhecimento, como se pode provar 
e ter a certeza que se conhece e perguntava o porquê da pergunta. » 

10 «diria que aprendi muitas coisas, quadrado da oposição, Descartes, Kant, 

etc.» 

11 «Falei de Kant e dos pensamentos das pessoas. Provavelmente a minha 

resposta seria «Sei lá” 

12 «Provavelmente responderia „Paradigmas‟ que foi a última matéria que 

dei, e estaria mais fresca na memória» 

13 «Responderia que dei muita matéria, que muito sinceramente, não me 

serve para nada e tenho pouco ou nenhum interesse sobre a mesma.» 

14 «Os pensamentos de umas pessoas que não tinham mais nada para fazer» 

15 «Não aprendi quase nada» 

 

Sucintamente, e relativamente às respostas dos discentes entre as alíneas 1) e 9) 

a grande maioria:  

 

1. Reconhece a importância e a utilidade da Filosofia para enfrentar os 

problemas quotidianos da sua vida e para o seu enriquecimento pessoal;  
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2. Reconhece que a sua aprendizagem em Filosofia os capacitou para 

reflectirem melhor ao ponto de influenciar as suas atitudes e acções bem 

como os seus modos de pensar;  

3. Reconhece a riqueza do confronto de ideias e da análise crítica das 

teorias, propostas por diversos filósofos e cientistas; 

4. Reconhece a importância da Ciência e do conhecimento científico. 

 

Consideramos, pois, que relativamente a estes discentes, a leccionação que 

proporcionámos se enquadrou  numa verdadeira aprendizagem significativa, em que «as 

informações apreendidas significativamente podem ser aplicadas numa enorme 

variedade de novos problemas ou contextos; a transferibilidade de conhecimento é 

elevada. É esta capacidade de transferibilidade que é necessária ao pensamento 

criativo.»cxl.  Também consideramos terem existido até certo ponto «reconciliações 

integradoras»cxli.  

Relativamente às respostas dos discentes das alíneas 10) a 12), parece-nos que os 

discentes, embora reconheçam que aprenderam algo, não conseguiram, pelo menos de 

forma demonstrativa e traduzível, transformar a sua aprendizagem em termos 

significativos. Esperamos que alguns dos conteúdos que lhes foram transmitidos, cuja 

apreensão parece revelar-se ainda desconexa, lhes venha a proporcionar de futuro 

alguma utilidade, pois, nem sempre se pode aferir, no imediato, todas as sequelas de 

uma aprendizagem, uma vez que «a aprendizagem não é nunca automática, como por 

vezes se julga»cxlii.  

Realçamos ainda um pormenor exposto na resposta da alínea 12) e que se prende 

com o que consideramos como efeitos negativos de uma aprendizagem por 

memorização, pois «as pessoas que aprenderam por memorização, podem recordar, em 

quase todos os tópicos, bits de informações, mas relacionam-nas de formas 

inadequadas»cxliii. A este nível apercebemo-nos, durante os processos de avaliação, que 

existem discentes que, quase exclusivamente, utilizam a sua capacidade de 

memorização, apresentando grandes dificuldades no relacionamento dos conteúdos 

aprendidos. Este foi o caso de uma discente que, no teste que realizou, reproduziu até ao 

pormenor os conteúdos das nossas apresentações, não tendo revelado qualquer tipo de 

integração ou de compreensão dos mesmos. Tal facto, não obstará a que de futuro 

possamos ter outras condições, estar mais preparados e atentos a estas situações, 
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adoptando estratégias mais apropriadas para que estes discentes consigam progredir 

melhor,  abandonando certos hábitos cognitivos e aprendendo a exercitar outros mais 

eficazes. 

No que se refere às respostas dos discentes, expressas nas alíneas 13),14) e 15), a 

percepção sobre a aprendizagem para esses discentes foi claramente negativa. Estas 

críticas dos discentes levaram-nos a reflectir sobre os seguintes pontos: 

 

1. A falta de referências integradoras para os pensamentos alheios; 

2. A dificuldade em compreender que se aprende a pensar com os outros; 

3. A incapacidade de contextualizar os novos conteúdos leccionados; 

4. A extensão dos conteúdos do programa; 

5. A falta de interesse e de motivação; 

6. A nossa inexperiência e a estratégia adoptada. 

 

Quanto às respostas da alíneas 13) e 14) do Quadro 17, consideramos, tal como 

os discentes, que «é inteiramente absurda a de se dar a alguém uma iniciação filosófica 

pela pura transmissão das respostas precisas com que pretendeu resolver esses tais 

problemas um determinado autor ou uma certa escola»cxliv. Em todo o caso, e de futuro, 

teremos que tentar fazer com os discentes necessariamente compreendam que também 

se aprende a pensar partilhando o pensamento de outros. Esta incompreensão pode estar 

ligada à afirmação de personalidade,  disputa de autoridade e de à autonomia do 

pensamento característicos, no nível etário dos discentes. É bastante natural que, durante 

este período, os jovens confundam, muitas vezes, a autonomia de um pensamento 

próprio com a ideia de ter sempre razão. 

Ainda relativamente à resposta da alínea 13) , consideramos que o discente 

esboçou sinteticamente três críticas: 

  

i. Que os conteúdos leccionados foram excessivos;  

ii. Que sentiu dificuldade em integrar esses conteúdos na experiência 

pessoal e na sua vida quotidiana; 

iii. Que se sente desmotivado e desinteressado pelos assuntos abordados na 

disciplina de Filosofia. 
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Quanto ao ponto i, estamos relativamente de acordo com a observação do 

discente face à extensão programática mas, dado que é uma exigência de avaliação, que 

se faz a todos professores, estagiários ou não, tendo em vista o seu cumprimento, é 

difícil contornar esta questão, sobretudo quando não se pode planear desde o início 

todas as aulas de um ano lectivo, de modo a integrar de forma mais consistente, 

imaginativa, clara e interessante os conteúdos nele constantes e que se encontram 

compartimentados entre si de forma pouco articulada. 

Face aos pontos ii e iii, referidos pelo discente, temos a arguir que empenhámo-

nos ao máximo, tentando tornar os conteúdos acessíveis, usando uma linguagem 

compreensível e clara, sugerindo exemplos referentes à vida quotidiana, que pudessem 

servir de factores mediadores entre, as experiências pessoais dos discentes, e os 

conteúdos leccionados.  

A resposta da alínea 15) é penosa para qualquer professor, pois pode significar, 

entre muitas coisas, que o docente não conseguiu captar o interesse do discente, ou que 

leccionou de forma inadequada relativamente ao perfil do mesmo. Acreditamos, no 

entanto, que estas situações e outras futuras serão melhor acauteladas, estando nós 

muito melhor preparados para lidar com estas situações, após a PES, do que durante a 

mesma, em que estávamos ainda a iniciar-nos na complexa tarefa de leccionar. Em todo 

o caso, qualquer professor tem de saber lidar com a possibilidade de fracassar, embora, 

deva sempre esforçar-se por se aperfeiçoar. 

No entanto, acreditamos, que de uma forma geral e para a maioria da turma, o 

nosso objectivo, de tornar a sua aprendizagem significativa, foi em grande parte bem 

sucedido, facto demonstrado pelas respostas dos restantes discentes. 

 

III.2.2. - Dados de Avaliação Formativa 

 

Relativamente aos resultados da avaliação formativa, os discentes desta turma do 

11º Ano de Escolaridade demonstraram - Mapa I, (ver Anexo 5) – ao nível da 

assiduidade e da pontualidade valores excelentes, cem por cento (100%). A mesma 

percentagem se refere à execução dos TPC e, quanto à avaliação da participação e do 

empenhamento, que revelam valores, em geral, razoáveis. 

Quanto ao nível da participação dos discentes em contexto de sala de aula, os 

resultados na generalidade foram positivos, demonstrando 55,5% dos discentes (10) 
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uma participação muito activa, 27,8% uma participação razoável (5) e 16,7% uma 

avaliação negativa (3). O mesmo cenário repetiu-se ao nível do empenhamento, 

variando um pouco as percentagens do seu aproveitamento. Neste caso, 44,5%   dos 

discentes obtiveram valores positivos (8), 33,3%  o valor de razoável (6) e 22,2% um 

valor negativo (4).  

Quanto às classificações do TPC os níveis de aproveitamento, apresentaram os 

seguintes resultados; 22,2% dos discentes obtiveram um valor positivo (4), 61,1% um 

valor razoável (11) e 16,7% valor negativo (3). 

O que é fundamental salientar é que os discentes menos participativos e 

empenhados coincidiram com os que obtiveram menor aproveitamento ao nível das 

classificações do TPC.  

Ainda, ao nível da avaliação formativa e quanto ao nível de conceptualização e 

problematização dos discentes, elaborámos o Mapa II (ver Anexo 5). 

O facto de que a grande maioria dos discentes desta turma não ter revelado 

possuir um vocabulário muito rico, não pareceu obstar a que os discentes, em geral, 

soubessem identificar,  explicitar e relacionar conceitos.  

A classificação que adoptámos, obedeceu a três parâmetros – positivo, razoável, 

negativo -. Os resultados dessa classificação distribuíram-se conforme o Quadro 

Resumo seguinte:  

 

Quadro 18 – Resumo de avaliação formativa  

ao nível conceptual 

 

 
Positivo Razoável Negativo 

% Nº % Nº % Nº 

Identifica conceitos 66,7 12 33,3 6 0 0 

Explicita conceitos 55,6 10 27,8 5 16,6 3 

Relaciona conceitos 44,4 8 33,4 6 22,2 4 

 

 

A classificação quanto ao nível de problematização traduz-se no resumo que 

apresentamos de seguida. 
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Quadro 19 - Resumo da avaliação formativa  

ao nível de problematização 

 

 
Positivo Razoável Negativo 

% Nº % Nº % Nº 

Identifica problemas 55,6 10 44,4 8 0 0 

Contextualiza problemas 50,0 9 33,4 6 16,6 3 

Situa nas áreas da Filosofia 44,4 8 33,4 6 22,2 4 

Valoriza os problemas 61,1 11 16,7 3 22,2 4 

 

Como se pode constatar, a turma, na sua generalidade, demonstrou um nível 

razoável face a estes dois parâmetros – conceptualização/problematização -, merecendo 

da nossa parte salientar que os discentes que obtiveram resultados negativos foram 

quase sempre os mesmos, que revelaram menor participação e empenhamento, 

conforme se pode constatar através da análise comparativa dos diversos Mapas 

apresentados no Anexo 5. No entanto, frisamos que se tratou de uma avaliação 

formativa, interessando-nos essencialmente avaliar tanto o sucesso ou insucesso das 

nossas sessões lectivas, como o nível de prestação dos discentes relativo às mesmas.  

Ainda da análise do Mapa II (ver Anexo 5), concluímos existir uma significativa 

parte de discentes que apresentaram dificuldades, sobretudo, ao nível de um pensamento 

de ordem superior. O prévio conhecimento informal desta situação levou-nos a ponderar 

a estratégia a abordar no teste de avaliação que se seguiu às nossas sessões, levando-nos 

a considerar na sua execução as técnicas já anteriormente descritas.  

Quanto à avaliação que se destinava a aferir as capacidades dos discentes ao 

nível textual e quanto à autonomia, e dado que, em contexto de sala de aula, apenas 

tivemos a oportunidade de analisar um texto -  Texto II (ver Anexo 4)  -, os resultados 

que obtivemos, presentes no Quadro 20, não serão certamente muito representativos, 

mas servem de indicadores.  
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Quadro 20 – Resumo da avaliação formativa  

ao nível textual 

 

 
Positivo Razoável Negativo 

% Nº % Nº % Nº 

Identifica tema/problema 50,0 9 38,9 7 11,1 2 

Identifica as teses 38,9 7 38,9 7 22,2 4 

Identifica os argumentos 33,3 6 33,4 6 33,3 6 

Confronta argumentos 38,9 7 33,4 6 27,7 5 

 

 Como se demonstra, os discentes identificaram, em geral, o tema/problema do 

texto mas quanto à identificação das teses, de argumentos textuais e à confrontação com 

outros argumentos, repartem-se entre classificações positivas, razoáveis e negativas, 

mais ou menos, equitativamente. Salientamos, contudo, que é ao nível da identificação 

de argumentos que a percentagem negativa obtida é superior. No entanto, quanto à 

confrontação de argumentos, os resultados negativos, sendo menores, apenas indiciam 

que os discentes esboçam muitas vezes críticas que tentam sustentar, e que, embora essa 

atitude tenha sido valorizada, não corresponde propriamente à qualidade crítica que 

dependeria da coerência, consistência e relevância apresentadas. 

 

Quadro 21 –  Resumo da avaliação formativa  

ao nível da autonomia 

 

 
Positivo Razoável Negativo 

% Nº % Nº % Nº 

Justifica teoria com 

argumentos próprios 
22,2 4 44,4 8 33,4 6 

 

Na mesma linha avaliativa, considerámos como valor de autonomia dos 

discentes a sua capacidade de pensar por si, ainda que por vezes de forma insípida. No 

entanto, parte considerável das classificações (77,8%) situam-se na sua grande maioria 

entre o razoável e o negativo. 

Em resumo, esta avaliação formativa forneceu-nos alguns elementos úteis para 

repensarmos de futuro as nossas estratégias de intervenção, dado que a falta de 
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continuidade das nossas sessões lectivas não permitiu introduzir novos elementos 

correctores desta situação.  

 

III.2.3 – Dados de Avaliação Sumativa 

 

Quanto à avaliação sumativa apresentada no Mapa IV – (ver Anexo 8) -, esta 

teve como base o teste já anteriormente referido (ver Anexo 7), e, ainda, as 

classificações dos 2º e 3º períodos lectivos desta turma do 11º Ano de Escolaridade.   

Dessa avaliação dão conta os Quadros 22, 23 e 24, que apresentamos de seguida. 

 

Quadro 22 -  Resumo comparativo de avaliação sumativa da turma 

entre o 2º período, o teste e o 3º período 

 

Média comparativa das classificações da turma 

2º Período  Teste  3º Período 

9,62 8,84 10,17 

 

Como se pode apreciar a média geral das classificações da turma entre o 2º e 3º 

períodos lectivos, rondou a positiva baixa. No entanto, podemos constatar que houve 

tendência para uma ligeira melhoria (9,62% → 10,17%). No que se refere à média de 

classificações obtida pelos discentes da turma no teste (ver Anexo 7), a mesma revelou-

se negativa (8,84%). 

 

Quadro 23 - Resumo comparativo da avaliação sumativa  

da turma entre o 2º e 3º períodos lectivos 

 

Ano lectivo 2009/2010 - Turma 11º H 

 Aumento da nota Manutenção da nota Redução da nota 

Nº % Nº % Nº % 

Discentes 9 50 7 38,9 2 11,1 

 

 Este quadro comparativo revela, no entanto, que existiram progressos por parte 

da turma entre os 2º e 3º períodos do ano lectivo. De facto, na totalidade, os valores 

positivos situaram-se nos 88,9% face à percentagem de valores negativos  que se cifrou 

pelos 11,1%.  Também é de salientar que houve uma percentagem de 50% dos discentes 
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que sofreu um aumento de nota, enquanto 38,9% mantiveram os mesmo valores e 

apenas os referidos 11,1% equivalentes a dois (2) discentes diminuíram a sua prestação. 

No entanto, uma dessas diminuições tratou-se do discente SV  - Mapa IV (ver Anexo 8), 

que baixou a sua nota entre períodos, de catorze (14) para treze (13) valores. O outro 

caso de descida na classificação sucedeu com o discente CACC que baixou um valor, 

passando de dez (10) para uma negativa alta, de nove (9) valores.  Houve algumas 

subidas muito significativas, como as dos discentes, TMSS que passou de seis (6) 

valores para nove (9) valores e AB que subiu a nota negativa de oito (8) para positiva, 

conseguindo obter o valor de dez (10). Em geral, as classificações finais dos discentes 

aumentaram os seus valores. 

 

Quadro 24 -  Resumo da avaliação sumativa da turma  

no teste do 3º período lectivo 

 

Ano Lectivo 2009/2010  - Turma 11º H 

Notas 

Positivas 

> 12 

Positivas 

>= 10 <=12 
Total 

Negativa

s 

<10 e 

>=8 

Negativas 

< 8 
Total 

Nº % Nº % % Nº % Nº % % 

Número 

e  %  de 

discentes 

2 11,1 8 44,4 55,5 2 11,1 6 33,4 44,5 

 

Ainda que, no Quadro 22, a média geral classificativa do teste, que efectuámos à 

turma (ver Anexo 7) para aferir a sua aprendizagem em termos de conteúdos 

leccionados, tenha sido negativa (8,84%), tal não invalidou que no cômputo geral a 

percentagem de discentes com nota positiva se tenha situado nos 55,5% contra 44,5% 

de discentes com apreciação negativa. 

Como resulta da análise comparativa dos diversos quadros apresentados (ver 

Anexos 5 e 8) relativos à avaliação, a turma apresentou-se, ao nível classificativo, 

polarizada, entre um conjunto de discentes, cujas avaliações se mostraram em quase 

todos os quadros positivas, e outro, cujas prestações se revelaram quase sempre 

negativas. Na realidade, a média negativa da avaliação geral do teste (8,84%) reflecte, 
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precisamente, a existência de classificações muito reduzidas por parte deste último 

grupo de discentes. 

Estas anteriores apreciações podem apreciar-se no quadro de resultados que a 

seguir se apresenta. 

 

Quadro  25 – Resumo da avaliação  

sumativa da turma por  classificação  

no teste de avaliação do 3º período 

 

Notas 

Teste 

Número 

de 

Discentes 

Total  

de 

Discentes 

% Grupo 
Total 

% 

14 2 

10 

11,1 

P
o

si
ti

v
o
 

55,5 
12 1 5,6 

11 3 16,6 

10 4 22,2 

9 1 1 5,6 Neutro 5,6 

8 1 

7 

5,6 

N
eg

a
ti

v
o
 

38,9 
7 1 5,6 

5 2 11,1 

4 3 16,6 

 

 Numa apreciação global da avaliação desta turma, consideramos que a nossa 

prestação foi positiva, embora com resultados um pouco aquém do que esperávamos 

face aos nossos objectivos. Esperamos de futuro melhorar a nossa prestação, adoptando 

planos, objectivos e estratégias mais adequadas ao ritmo e capacidades reveladas pelos 

discentes num enquadramento de ensino consecutivo.  

 

Epílogo 

 

 

Num balanço sumário das nossas actividades lectivas, salientamos o carácter 

francamente positivo que atribuímos a esta experiência da PES. Foi, na realidade, uma 

vivência enriquecedora, quer pela relação pessoal que estabelecemos com os discentes, 

quer com os docentes que nos orientaram - e que connosco cooperaram -, quer pela 

investigação e prática que fomos desenvolvendo. 
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Se, de facto, é através da aprendizagem que o homem se torna humano, 

libertando-se dos meros ditames da sua componente genética e estabelecendo um 

mundo de significações, que o faz compreender que partilha um mundo com outros 

humanos com os quais interage, comunica e aprende, então, ensinar é também projectar 

para além dessa herança, não remetendo exclusivamente para o «presente»cxlv ou para o 

já adquirido ou já feito, i.e., o passado. É, portanto, no ampliar horizontes, no alargar as 

fronteiras da compreensão, no firmar um ideal de vida e de um projecto de sociedade, 

mais do que numa «mera transmissão de conhecimentos objectivos ou de aptidões 

práticas»cxlvi  que a dimensão educativa ganha outros sentidos, através do 

desenvolvimento das múltiplas capacidades, com que nasce cada indivíduo, e pela sua 

integração no âmbito de uma sociedade humana, enquanto construção de seres 

simbólicos, racionais e livres, numa «complementaridade intrínseca entre herança 

biológica e a herança cultural»cxlvii.  

Devem, por isso, os conteúdos educativos ser diversificados e abrangentes, no 

intuito de promover nos discentes todas as dimensões que dignifiquem e fomentem a 

sua autonomia. Nesse sentido, a Escola, ensinando a aprender, tem um papel crucial. 

O ensino baseado na descoberta e na partilha, que não foi o modelo que 

adoptámos, tomado que foi em consideração, o contexto geral da nossa PES parece-nos, 

contudo, ser uma solução viável num mundo em profunda transformação e no qual 

ninguém está de posse de toda a informação, ou dispõe de todo o conhecimento 

adequado a cada momento e em cada circunstância.  

Daí que se tenha de estimular os discentes no sentido de evoluírem de acordo 

com as suas próprias investigações e reflexões, desenvolvendo os seus interesses de 

forma a que a sua aprendizagem se torne significativa, não só para que ela adquira 

sentido, mas também, porque há que compreendê-la enquanto responsabilidade 

partilhada e como empreendimento realizador. 

Ensinar baseia-se entre outras dimensões da aprendizagem no contágio - 

«mimésis»cxlviii - que, seduzindo sem hipnotizar, ajuda a promover a abertura a todas as 

dimensões do real, sem contudo, a ela se restringir.  Deve assim, orientar-se para a sua 

finalidade que é a universalidade, entendida no sentido de se encontrar no «facto 

humano» a unidade acima de toda a diversidade. De facto, tal «significa que pomos o 

facto humano – linguístico, racional, artístico…- acima das suas modalidades variáveis; 

que investimos positivamente no seu conjunto antes de começarmos a sublinhar as suas 
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características locais; e, sobretudo, que não excluímos a priori ninguém do processo 

educativo que desenvolve e potencia a humanidade»cxlix uma vez que,  «Muito mais é o 

que nos une/Que aquilo que nos separa»cl . Trata-se, portanto, de não confundir o fundo 

comum, que constitui o universal do humano, com a ideia de uma homogeneização que 

esmagaria ou nivelaria as consciências, e que aboliria a diversidade cultural e 

individual. Trata-se, sobretudo, da partilha das «nossas raízes mais próprias»cli, do  mais 

fundamental que «temos em comum»clii. 

Há, portanto, que combater todas as formas de discriminação e de exclusão, 

instruir para combater o medo, a intolerância, o preconceito e a repressão, promovendo 

o «espírito crítico»cliii e a salutar cooperação entre cidadãos, não ignorando a 

«capacidade de viver em conflito de forma civilizada»cliv, desse modo transmitindo aos 

discentes princípios, valores e ideais racionais, assim como atitudes positivas de 

razoabilidade. 

Ensinar deve também obstar ao entorpecimento das mentes, devido à lassidão ou 

a conformismos fatalistasclv,  face à problematicidade do real.  Daí que o ensino não deva 

ser normalizador. Pelo contrário, deve promover a liberdade responsável e a autonomia 

individual, numa dissidência esclarecida e civilizada, capacitante do exercício da 

cidadania. Para esse efeito, há  que estimular nos discentes o saber decidir ou fazer 

«escolhas livres»clvi com «autonomia»clvii esclarecida, pois somente assim se poderá 

chegar a ser-se autor de si próprio, o que implica quer o ser-se autónomo, quer o ganhar 

autoridade sobre as suas próprias escolhas.  

Ensinar é, então, neste sentido também um disciplinar («discis», ensinar + 

«pueripuella», crianças), que induz à reflexão e à discriminação das fontes e da própria 

informação, promovendo o bom senso quanto ao sentido das conquistas do 

conhecimento, assim como ao bom uso da liberdade.  

Ensinar é, antes de mais e sobretudo, uma forma de optimismo, na medida em 

que é um acto de acreditar na «perfectibilidade humana»clviii.  Nesse sentido, ensinar tem 

um duplo papel, o de ser «humanista»clix e humanizador, conservando e transmitindo «o 

amor intelectual ao humano»clx. Mas constitui também uma dupla via libertadora, uma 

vez que «consiste em vermos livres da tirania dos que nos oprimem politicamente pela 

força»clxi e, por outro lado, em protegermo-nos dos acidentes naturais e também dos 

malefícios da «ignorância»clxii. 
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Trata-se de um processo inconclusivo que demanda a comunicação e a 

transmissibilidade de uma herança, uma vez que ensinar é sempre ensinar aquele que 

não sabe e é nessa relação, vinculativa e intersubjectiva com outras consciências, que o 

aprender se dá porque «o que é próprio do homem não é tanto o simples aprender como 

o aprender com outros homens, ser ensinado por eles»clxiii. 

Nesta linha, identidade e liberdade andam a par no que respeita ao ensinar, uma 

vez que uma criança nasce com «uma série de disposições genéricas, fruto do acaso 

biológico»clxiv mas «será através da aprendizagem…que se forjará uma identidade 

pessoal irrepetível»clxv. É, pois, através desse condicionamento que se dá «a eclosão 

eficaz daquilo a que, em termos humanos, chamamos liberdade»clxvi bem como do 

«estabelecimento da nossa humanidade»clxvii que resulta das nossas «significações»clxviii 

quanto às coisas, ou seja, «a forma mental que nós, seres humanos, lhes damos para 

podermos relacionar-nos uns com os outros por meio delas»clxix. Desta forma, um dos 

primeiros objectivos de todo o ensinar consiste em tornarmo-nos conscientes da 

realidade dos nossos semelhantes, i.e., em tomarmos consciência da importância e do 

alcance da nossa relação com os outros, enquanto esta reflecte a nossa própria 

identidade. É esta uma das vertentes dialógicas do ensino. 

O ensino também não pode ser apenas encarado de forma maniqueísta em 

função do sucesso/positivo ou insucesso/negativo sem ponderar outras vertentes, pois os 

discentes não são meras abstracções, simples maquinarias manipuláveis prontas a 

receber  «inputs» sob a forma de programas (software) que resultarão em benéficas 

produções (outputs) bem-sucedidasclxx.  Esta lógica do sucesso, característica de certas 

correntes comportamentalistas, tende a ignorar a possibilidade do erro, a não tolerar a 

«falha» e a ostracizar a «anomalia», assentando na crença de que se forem alcançadas 

todas as «certezas»clxxi, se atingirão todos os objectivos, e de que se solucionarão todos 

os problemas. Entendemos que a condição humana possui múltiplas dimensões que não 

são redutíveis a uma lógica, que apesar de optimista, se cinge à simples obtenção de um 

certo grau de eficácia cognitiva. Não basta ensinar o saber, ou um saber-fazer, é também 

preciso ensinar a ser e ajudar a crescer. Para tal, todo o docente tem de acreditar, 

investir e apostar na promoção dos seus discentes sem nunca descurar a sua própria 

formação. Ao fazê-lo, ampliará os seus conhecimentos e alargará o âmbito das suas 

próprias experiências, tornando-se mais apto e competente. Tal, permitir-lhe-á adoptar 

modelos e estratégias de ensino mais pró-activas, em que sejam os discentes a apoderar-
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se progressivamente das suas próprias aprendizagens. Uma abordagem prática e 

possível consiste na criação de ambientes de «ensino prático reflexivo»clxxii e 

cooperativo. Este tipo de ensino baseia-se em actividades de investigação (pró-activo) 

que são levadas a cabo em grupo ou individualmente pelos discentes, em que a sala de 

aula é o lugar de partilha e discussão, quer das suas dúvidas, quer das suas descobertas. 

Evitar-se-á, assim, uma prática tradicional de ensino centrado no docente (reactivo) em 

que apenas se transmitem conteúdos pré-estabelecidos a partir de um programa, o que 

não parece conjugar-se com uma autêntica actividade de questionamento, ainda que o 

docente se esforce por interpelar os discentes a interrogarem-se, tentando, 

simultaneamente, aproximar esses conteúdos às vivências dos discentes.  

Nesta perspectiva, também as metodologias preconizadas no Programa de 

Filosofia do 10º e 11º Anos de Escolaridade (PF), que se centra quase exclusivamente 

«no trabalho de turma…[e]*…no papel activo da parte do docente»clxxiii não parece 

promover um papel pró-activo e autónomo, empenhado, responsabilizador, reflexivo e 

de descoberta por parte dos discentes. Este conceito de autonomia, que é, no entanto 

referido no citado documento, surge imediatamente coarctado pela ideia de uma 

convicção de alteridade projectada sobre o próprio pensar, cuja base é «o pensar com ou 

o pensar a partir de»clxxiv, submetida a uma ideia reguladora de que a assimilação pessoal 

e crítica passa pela compreensão da Filosofia enquanto produto cultural estruturado, 

conceptualmente clarificador e argumentativamente rigoroso, o que não corresponde 

inteiramente à realidade, nem à pretensão a uma autonomia reflexiva e prática do 

pensar, por parte dos discentes, com efeitos para a sua vida futura.  

Na realidade, a «racionalidade técnica é uma epistemologia da prática derivada 

da Filosofia positivista…[que]† diz que os profissionais são aqueles que solucionam 

problemas instrumentais, seleccionando os meios técnicos mais apropriados para 

propósitos específicos. Profissionais rigorosos solucionam problemas instrumentais 

claros, através da aplicação da teoria e da técnica derivadas do conhecimento 

sistemático, de preferência científico (…) Contudo, como podemos ver com clareza 

cada vez maior nos últimos vinte anos, os problemas da prática do mundo real não se 

apresentam aos profissionais como estruturas bem delineadas. Na verdade, eles tendem 

a não se apresentar como problemas, mas na forma de estruturas caóticas e 

                                                   

* Acrescentado pelo autor deste Relatório 

† Idem 
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indeterminadas»clxxv. Ora, também se sabe que, dependendo dos «nossos antecedentes 

disciplinares, papéis organizacionais, histórias passadas, interesses e perspectivas 

económicas e políticas, abordamos situações problemáticas de formas diferentes.»clxxvi, e 

que não raras «vezes, uma situação problemática apresenta-se como um caso único…E 

porque o caso único transcende as categorias da teoria e da técnica existentes, o 

profissional não pode tratá-lo como um problema instrumental a ser resolvido pela 

aplicação de uma das regras de seu estoque de conhecimento profissional. O caso não 

está no manual. Se ele quiser tratá-lo de forma competente, deve fazê-lo através de um 

tipo de improvisação, inventando e testando estratégias situacionais que ele próprio 

produz (…) Algumas situações problemáticas são situações de conflitos de valores (…) 

Frequentemente, as situações são problemáticas de várias formas ao mesmo tempo (…) 

Estas zonas indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidade e os conflitos de 

valores – escapam aos cânones da racionalidade técnica.»clxxvii. 

Por tudo isto, nos parece que se privilegia e enfatiza mais a transmissibilidade 

dos conteúdos/temas e técnicas específicas, do que uma aprendizagem orientada para a 

autonomia reflexiva e para a descoberta, em ambiente cooperativo e contextos 

significativos diversos, para os próprios discentes, porque vividos e experimentados por 

eles próprios. Na realidade é mais fácil alguém aprender fazendo, debatendo e 

corrigindo os erros do que simplesmente memorizar uma técnica de pensamento sem 

uma contextualização significativa que possa ser traduzível para outros âmbitos de 

aplicação vivencial. 

Reiteramos, pois, que o docente deve auxiliar e encorajar os discentes a 

prosseguir as suas próprias linhas de orientação e de pesquisa, decorrentes das suas 

próprias reflexões e processos decisórios, pois só desse modo a aprendizagem ganhará 

para eles sentido e significação. O seu papel limitar-se-á a intervir na promoção crítica, 

reflexiva e partilhada das informações provenientes das diferenciadas investigações dos 

discentes. Também os instrumentos e materiais a utilizar resultarão dessa cooperação 

partilhada e reflectida entre o docente e os discentes, permitindo adequar-se melhor, 

quer às suas características individuais, quer às de cada grupo, quer às tarefas de base 

temática acordadas e assentes no PF. 

No entanto, e pelo atrás exposto, não nos parece que o PF proposto para a prática 

de Ensino da Filosofia seja o mais adequado. Com efeito, o referido PF, parece-nos um 

pouco prescritivo, uma vez que preestabelece uma sequenciação temática 
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(Conteúdos/Temas) muito compartimentada e pouco flexível, embora nele se faça 

referência a conceitos transversais clxxviii. Este facto é, igualmente constatável na sua 

transposição para grande maioria dos Manuais Escolares por iniciativa dos seus autores. 

Face a esta realidade, e também em termos de planeamento e organização das 

sessõesclxxix lectivas, o mesmo problema se coloca, embora esta situação nos pareça 

contornável com recurso a alguma criatividade e a um bom clima de entendimento que 

se venha a estabelecer entre os discentes e o docente. 

Sendo a planificação das sessões lectivas um elemento de enorme importância, é 

preciso que o docente tome em consideração inúmeros factores de imprevisibilidade. Na 

realidade, um plano de aula, teoricamente bem elaborado acaba por revelar-se muitas 

vezes falível. Até mesmo o cálculo dos tempos atribuídos para cada fase de uma sessão 

lectiva colidem frequentemente, com situações que raramente são expectáveis. 

No entanto, entendemos que se pode, a partir de alguns Conteúdos/Tema do PF, 

adoptar uma abordagem holística de planeamento que contemple diversas áreas 

filosóficas – Epistemologia, Ética, Estética, Metafísica e outras – simultaneamente 

apresentadas sob diferentes perspectivas, com recurso a reflexões efectuadas por 

diversos autores, podendo os discentes investigá-los na medida das suas aptidões e 

interesses. O docente limitar-se-á a orientar, sugerindo pistas, fontes, áreas, temas e 

conceitos-chave a tomar em consideração. Posteriormente, e de forma regular, o docente 

deve convidar os discentes a submeterem os seus trabalhos à discussão, em contexto de 

sala de aula. Este trabalho de discussão, e aperfeiçoamento, das temáticas programáticas 

a trabalhar poderá estender-se a todo um ano lectivo. 

Este tipo de abordagem não teria sido no entanto exequível no actual 

enquadramento estrutural da PES, uma vez, que a nossa prática se resumiu a curtas 

sequências lectivas de reduzida continuidade e duração.  

Ainda relativamente ao PF, consideramos, igualmente limitador, o facto de 

apenas se dedicar, relativamente ao 10º Ano de Escolaridade, a última rubrica temática 

«Temas/Problemas do mundo contemporâneo» e ao 11º Ano de Escolaridade apenas a 

penúltima e última rubricas temáticas «Temas/Problemas da cultura científico-

tecnológica» e «Unidade final – DESAFIOS E HORIZONTES DA FILOSOFIA», 

como verdadeiros espaços consagrados a essa prática reflexiva e autónoma de 

investigação por parte dos discentes.  
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Igualmente, a extensão do PF, aliada à sua complexidade e à realidade 

perfeitamente plausível de que muitos dos discentes nunca irão de futuro enveredar pela 

área de estudo da Filosofia, constitui outro tipo de problema a considerar. 

Em termos logísticos e compreendendo a novidade e o esforço, que constituiu a 

organização por parte da Universidade de Lisboa, relativamente à PES, adaptando-se às 

actuais realidades do Ensino Universitário Europeu, permitimo-nos tecer um sucinto 

comentário reflexivo. 

Nesta época, em que se procura uma maior ligação entre a Universidade e outras 

Instituições da Sociedade Civil, não se concebe muito bem o hiato existente entre esta e 

as Escolas Secundárias, parecendo não existirem ainda mecanismos institucionais de 

trocas de informação ou de partilha de experiências de práticas lectivas, bem como de 

investigação e suporte às mesmas. Como refere Schön «a pesquisa não só está separada 

da prática profissional, mas também tem sido apanhada em sua própria agenda, 

divergente das necessidades e dos interesses dos profissionais actuantes.»clxxx. 

Concluiremos, no entanto, com uma nota de optimismo. O facto de não 

existirem fórmulas mágicas ou acabadas, tanto para a ensino como para a busca do 

conhecimento verdadeiro, não nos deve deixar de braços e pernas atados diante do 

universo que nos acolheu. Pelo contrário, devemos sentir-nos gratos pela nossa 

existência partilhada com outros seres e também «apreciar cada passo, cada 

aproximação à verdade, como algo de valioso, até mesmo inestimável»clxxxi, pois, é 

precisamente na consciência dos limites do que podemos conhecer e do que podemos 

fazer, que nos apercebemos como realmente somos, bem como do esforço e das tarefas 

que teremos que empreender juntos, buscando o conhecimento, transmitindo-o, 

corrigindo-o, aperfeiçoando a nossa compreensão e entendimento do universo, numa 

jornada comum de transformação reflexiva e enriquecedora. 
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