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Resumo 

A Filosofia desempenha um papel fundamental na formação integral do aluno do 

Ensino Secundário. O programa de Filosofia do 10º Ano centra-se no problema da 

acção humana, onde são afloradas diversas dimensões do agir, individual e 

colectivamente considerado. 

Salientamos dois tópicos específicos a partir dos quais se desenvolveu a prática de 

ensino supervisionada, a saber, «Valores e cultura – a diversidade e o diálogo de 

culturas» e «A criação artística e a obra de arte».  

Em torno destes conteúdos apresentamos uma reflexão filosófica com o propósito 

de enquadrar e fundamentar teoricamente os temas das aulas, incidindo nos conceitos 

de acção, valor, cultura, arte e nas suas inter-relações. 

O relatório das aulas compreende a síntese, o comentário e a análise crítica das 

principais experiências pedagógicas e didácticas realizadas com duas turmas da Escola 

Secundária de Eça de Queirós, em Lisboa. 

  

 
Abstract 

 
Philosophy plays a vital role towards the full education of the secondary school 

student. The Portuguese tenth grade Philosophy syllabus is centered upon the problem 

of action, dealing with various interweaved dimensions of individual and collective 

human actions. 

Our supervised teaching practice was based upon the following two topics: «Values 

and culture – the diversity and dialogue of cultures» and «Artistic creation and the 

work of art». 

These topics are central to our philosophical reflection, which seeks to theoretically 

assimilate and substantiate the subjects discussed in the classes, focusing upon the 

concepts of action, value, culture, art and their interrelations. 

The classes’ report is comprised of the synthesis, commentary and critical analysis 

of the main pedagogic and didactic experiences carried out in two classes of Eça de 

Queirós Secondary School, in Lisbon. 
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Parte I. 

 

1. Apresentação do trabalho e explicitação de um percurso 

 

As páginas que aqui se desenham constituem a tentativa de responder à exigência 

de relatar as experiências de ensino desenvolvidas no âmbito do actual modelo de 

formação inicial de professores de Filosofia do Ensino Secundário – o mestrado em 

ensino de Filosofia.  

As actividades lectivas constantes do relatório decorreram entre Dezembro e Abril 

do ano lectivo de 2009/2010 na Escola Secundária de Eça de Queirós, em Lisboa. 

Quanto ao tema do presente relatório, está directamente relacionado com os temas 

extraídos do programa de Filosofia do 10º Ano de escolaridade. 

De entre um leque não muito vasto de temáticas possíveis, porque limitado quer 

pelas aulas de que tive experiência directa como professora quer pelo próprio 

programa de Filosofia que estas respeitaram, esta opção representa ainda assim uma 

decisão livre e fundamentada. Livre, porque dentro das limitações existentes outras 

decisões poderiam ter sido tomadas (as aulas aqui descritas são apenas uma parte do 

total de aulas leccionadas durante os dois anos do Mestrado em Ensino). 

Fundamentada, porque na base desta escolha residem razões fortes que a animam a 

reflexão sobre cada um dos conteúdos filosóficos bem como o estabelecimento de 

determinadas relações a nível didáctico e filosófico. 

Apresento os dois tópicos que norteiam este trabalho, de acordo com a designação 

atribuída pelo programa de Filosofia do 10º Ano: 

i. Valores e Cultura – a diversidade cultural e o diálogo de culturas; 

ii. A criação artística e a obra de arte. 

Trata-se de dois tópicos que no programa não aparecem directamente relacionados 

pertencendo, o primeiro, à sub-unidade curricular 2. «Os valores – Análise e 

compreensão da experiência valorativa» e o segundo à sub-unidade 3. «Dimensões da 

acção humana e dos valores» em que «A dimensão estética», na qual o nosso tópico ii 

está inserido constitui uma temática opcional no programa.  

Se alguma originalidade há neste trabalho ela situa-se porventura ao nível da 

fundamentação dos problemas – que é fruto da vivência, e convivência, das e com as 

variadas situações de ensino e da reflexão que a partir delas inevitavelmente se foi 

construindo –, fundamentação essa, dizia, que apresenta um duplo carácter: o de 

pensar a dimensão e o alcance formativo do ensino e da aprendizagem de uma 
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disciplina que é parte integrante do currículo escolar dos alunos do Ensino Secundário, 

e que compreende as opções didácticas e pedagógicas levadas a cabo no contexto das 

aulas de Filosofia dedicadas aos dois tópicos em questão; a outra face desta 

fundamentação é marcadamente filosófica porquanto pretende reflectir sobre os 

principais temas filosóficos abordados nas aulas de Filosofia do 10º ano.  

No caso deste trabalho julgamos não ser descabido falarmos de uma relação de 

complementaridade entre a Filosofia e a didáctica da Filosofia pelo que se procura 

pensar os conteúdos da Filosofia e a forma de os ensinar como um todo em que cada 

uma das partes contribui com a sua especificidade para a construção da aprendizagem 

e da formação global das capacidades do jovem aluno.  

É nossa hipótese que os conteúdos filosóficos aqui abordados – principalmente a 

problemática dos valores, da cultura e de uma sua manifestação; a arte – quando 

transmitidos no contexto de ensino não só cumprem (ou pretendem cumprir) a função 

de transmitir e reproduzir um conteúdo teórico visando a aprendizagem, mas que esta 

função do aprender comporta já uma dimensão formativa. 

Entrecruzados na temática do agir humano, no momento em que indagam o quê e 

o porquê dos conceitos envolvidos, estes temas-problemas não podem ser desligados 

do sistema de referências dos sujeitos envolvidos (aqui: professor e alunos) e de uma 

prática humana enraizada, que se desenvolve e perspectiva. Não se quer significar que 

estes conteúdos sejam educativos por si próprios, que por si mesmos formem alguém 

ou façam de qualquer adolescente um cidadão mais culto ou mais responsável. Apenas 

se pretende realçar que a filosofia, na sua vocação interdisciplinar e enquanto saber 

que emerge da própria realidade e procura pensá-la, é um contributo irredutível na 

formação integral do indivíduo e, fundamentalmente, que isto é possível graças à 

especificidade do saber filosófico. 

O percurso do trabalho espelha estas preocupações e por isso se divide em dois 

momentos principais: um de fundamentação e outro de carácter expositivo. O 

primeiro (Parte I.) contempla a reflexão sobre os conteúdos leccionados nas aulas e 

por isso se procede, num primeiro capítulo, à apreciação do actual programa de 

Filosofia do 10º Ano no que diz respeito às suas orientações gerais, com o objectivo 

principal de enquadrar as duas sub-unidades leccionadas. Num segundo capítulo, 

ensaiamos uma reflexão filosófica sobre aqueles temas, resultado de investigação, 

interpelação de autores de referência da História da Filosofia e tentativa de pensar 

autonomamente os problemas. O segundo momento do trabalho (Parte II.) é dedicado 

à exposição e ao comentário da experiência de ensino da disciplina de Filosofia na 

Escola Secundária de Eça de Queirós onde teremos oportunidade de relatar situações 

particulares da prática do ensino-aprendizagem em contexto de sala de aula, 

explicitando as metodologias de ensino utilizadas, não sem antes caracterizar a escola 
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e especialmente os alunos que acolheram, partilharam e tornaram possíveis estas 

experiências.  

Se o primeiro momento é de fundamentação é porque perspectiva, prepara e tenta 

justificar, no plano teórico, o segundo momento; e este é, afinal, o núcleo fundamental 

do trabalho onde se intenta reproduzir, com a fidelidade possível, e analisar, a prática 

lectiva propriamente dita. 

Nas páginas finais deste trabalho encontram-se diversos anexos onde constam os 

materiais didácticos elaborados em função das aulas: planificações de aula, textos 

filosóficos, literários e imagens, fichas de trabalho, propostas de avaliação e finalmente 

duas entrevistas concedidas por duas docentes universitárias com experiência no 

Ensino Secundário – Maria José Vaz Pinto e Olga Pombo. Os anexos serão referidos ao 

longo do trabalho sempre que se justifique. 

 

2. Enquadramento temático dos conteúdos leccionados no Programa de 

Filosofia do 10º Ano 

  

Num momento em que o ensino da Filosofia ao nível do ensino secundário se 

encontra cingido a dois anos lectivos que não constam da escolaridade obrigatória, o 

10º e o 11º anos, a filosofia não chega, por intermédio da escola, a uma significativa 

camada da população portuguesa. Bem sabemos que as lutas para que a Filosofia se 

mantenha nos curricula do ensino secundário têm sido sérias e constituído tema de 

aceso debate entre docentes do ensino secundário e superior onde se apresenta todo 

o tipo de argumentos para que a Filosofia não desapareça do ensino público, à 

semelhança do que a passos largos se vai registando nos restantes países europeus e 

um pouco por todo o mundo, mesmo onde a Filosofia a nível universitário terá maior 

expressão do que em Portugal.1 Persistindo nas escolas, a sua sobrevivência não deixa 

de ser pautada por crises, por momentos de crença e descrença por parte dos próprios 

docentes e, portanto, pela necessidade constante de a comunidade filosófica repensar 

a estruturação temática da disciplina e o seu lugar no vasto leque de disciplinas do 

ensino secundário. O programa de Filosofia em vigor em Portugal, homologado em 

2001, introduziu algumas mudanças no ensino da filosofia dos 10º e 11º anos desde 

logo substituindo a anterior designação de «Introdução à Filosofia» apenas por 

                                                           
1
 Ver, a este propósito, um estudo realizado pela UNESCO (M. GOUCHA (dir.), F. OUYAHIA, A. DROUET, 

KRISTINA BALALOVSKA, La Philosophie, Une École de la Liberté. Enseignement de la philosophie et 
apprentissage du philosopher: État des lieux et regards pour l’avenir, UNESCO, 2007)sobre a situação da 
Filosofia à escala mundial, onde detalhadamente se compara, segundo vários critérios, o estado desta 
disciplina em todos os graus de ensino em que ela surge. É interessante verificar que Portugal é dos 
únicos países do mundo onde ainda existe uma disciplina exclusivamente filosófica no ensino 
secundário.  
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«Filosofia», o que assume uma entrada directa nos assuntos filosóficos embora a 

disciplina de Filosofia do 10º Ano seja para a maioria dos jovens adolescentes uma 

verdadeira iniciação nas aventuras do filosofar.  

Todavia, este programa pretendeu apenas introduzir algumas modificações na 

organização dos conteúdos do programa imediatamente anterior, não tendo sido 

feitas modificações de fundo, ou seja, alterações ao nível dos conteúdos. Como se 

afirma a dado passo da Introdução do programa, este pretende ser uma 

«reformulação sem ruptura e uma reformulação com inovação». 

 Será importante colocar uma pergunta prévia à análise do programa – que é um 

Programa? –, e que na verdade está associada a uma série de outras questões, como 

por exemplo: qual o seu estatuto no sistema de ensino? Qual a sua função? Como 

equacionar o seu cumprimento com a liberdade de aprender e de ensinar? 

Para começar, julgamos que o Programa é uma orientação para o docente que tem 

grande influência na aprendizagem do discente, por isso seria importante que também 

os alunos o conhecessem e pudessem analisá-lo ao longo do respectivo ano lectivo. 

Quanto à Filosofia, o Programa revela, no fundo, o horizonte de referências que, em 

princípio, regem a nível científico e didáctico, o ensino da disciplina. Contribui para a 

unidade e identidade do ensino da filosofia no país e é de certa forma a imagem e o 

testemunho das preocupações filosóficas do nosso tempo, independentemente da 

importância que ele tenha para cada professor em particular.  

Neste sentido, Olga Pombo, na entrevista que gentilmente nos concedeu 

(reproduzida na íntegra em Anexos, E.) estabelece uma relação importante entre o 

programa e o currículo, considerando imprescindível conciliar o respeito pelo 

programa com a liberdade do professor para ensinar. Considera-o «um elemento 

interessante da cadeia da escola», adiantando que «entre o aluno que não sabe e o 

professor que sabe há uma entidade que é a organização do país em que se vive, do 

século em que se habita, que determina de alguma maneira o currículo. O currículo 

[aqui compreendidos os Programas] tem uma entidade epistemológica relevante. Não 

é por acaso que se ensina lógica, metafísica, estética.» Na verdade, todo o programa 

seja político, teórico, cultural é a comunicação de um projecto partilhado.  

O Programa de Filosofia do 10º ano, do qual nos ocuparemos, integra duas 

unidades apenas: uma primeira dedicada à «Iniciação à actividade filosófica» seguida 

da grande unidade «A acção humana e os valores» à qual estão submetidas quatro 

sub-unidades, a saber, 1. A Acção Humana - Análise e compreensão do agir; 2. Os 

valores - análise e compreensão da experiência valorativa; 3. Dimensões da acção 

humana e dos valores; 4. Temas/Problemas do mundo contemporâneo. 

A subunidade «Os valores – análise e compreensão da experiência valorativa» 

encontra-se organizada do seguinte modo: 
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2.1. Valores e valoração – a questão dos critérios valorativos 
2.2. Valores e cultura – a diversidade e o diálogo de culturas 
 
 
 

A grande novidade deste ponto do programa, relativamente ao programa anterior, 

reside na introdução do tema da cultura, embora não como campo autónomo mas 

inserido na problemática dos valores e, de certa forma, dependente desta. No antigo 

programa os autores apontavam nitidamente para uma perspectiva histórica dos 

valores que integrava a reflexão sobre a contemporaneidade. De certa forma, o actual 

programa também revela esta preocupação, sugerindo que nas aulas de Filosofia os 

alunos sejam também alertados para os desafios actuais no quadro das relações 

humanas, das atitudes perante a diversidade cultural com vista a reconheceram a 

importância de o homem em sociedade estabelecer laços comunicativos interculturais 

promotores do diálogo e da paz.  

Veja-se que estes objectivos estão de acordo com as orientações para o ensino da 

Filosofia vindas, por exemplo, da UNESCO, e do Relatório Delors, aliás, citado pelos 

autores do programa. As orientações vão no sentido da relação entre a Filosofia, a 

cidadania e a democracia, bem como da demanda do «aprender a viver juntos» 

presente no Relatório Delors.2 

No que se refere ao segundo tópico do Programa que abordamos neste relatório - 

«a criação artística e a obra de arte -, trata-se de um tópico pertencente à sub-unidade 

3.«Dimensões da acção humana e dos valores» antecedido pela Dimensão Ético-

política e que, juntamente com a dimensão religiosa, constitui um conteúdo optativo. 

A sub-unidade encontra-se organizada em três tópicos que começam por abordar 

questões mais gerais da Estética - A experiência e o juízo estéticos - para depois se 

direccionar para problemas particulares da Filosofia da arte. O tópico leccionado às 

duas turmas do 10º Ano A criação artística e a obra de arte direcciona-se 

fundamentalmente para os significados dos fenómenos da criação e do produto 

artísticos. Do ponto seguinte: A arte – produção e consumo, comunicação e 

conhecimento, que atende a aspectos de grande interesse e actualidade no campo da 

filosofia da arte e da filosofia em geral, abordámos apenas a propósito das questões 

que iam sendo levantadas durante as aulas, como a questão da comunicação (que, 

aliás, foi um aspecto dominante das aulas) e do conhecimento (relação entre a criação 

                                                           
2
 Cf. M. M. BASTOS DE ALMEIDA (coor.), Programa de Filosofia, 10º e 11º Anos, Cursos Científico-

Humanísticos, 2001, pp. 3-4. 
Tenhamos também em conta que 2001 foi proclamado o Ano Internacional do Diálogo entre as 
Civilizações, o mesmo ano da «Declaração universal sobre a diversidade cultural» aquando da 31ª 
Sessão da Conferência Geral da UNESCO (Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, 
Paris, UNESCO, 2002.) 
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na ciência e na arte e discussão em torno da possibilidade de o homem conhecer 

através da arte). 

A nossa opção de relatar estes dois tópicos justifica-se tanto didáctica como 

filosoficamente.  

Para além da indissociabilidade filosófica dos temas, a nível didáctico verifica-se a 

necessidade de adaptá-los aos seus principais destinatários, os alunos, de modo a que 

não escape a noção de que os temas estão, de facto, e não apenas acidentalmente ou 

por conveniência intelectual, relacionados. Para tal, requer-se do professor uma 

actividade constante no estabelecimento de relações com conteúdos já abordados em 

Filosofia através do seu discurso e de demais recursos e exercícios que promovam o 

estabelecimento dessas relações. Já para não falar das pontes que, por natureza, a 

filosofia está apta a fazer com as demais disciplinas e saberes.  

Do contacto que temos vindo a estabelecer com os professores, para além de toda 

a literatura que desperta para este assunto, é possível notar uma adesão, pelo menos 

enquanto princípio, ao projecto interdisciplinar que a filosofia possibilita. A título de 

exemplo, nas duas entrevistas que realizámos ambas as entrevistadas consideram que 

a filosofia tem uma vocação interdisciplinar e na sua prática lectiva promoviam o 

diálogo e o cruzamento de saberes de diferentes formas.  

Concordamos pois com Maria José Vaz Pinto quando sustenta que enquanto 

professores de Filosofia, «temos sempre que ter em conta quais são os saberes dos 

alunos. Temos que partir daquilo que os alunos já sabem e mobilizar o que os alunos já 

sabem. O papel do professor ao nível do secundário é: se for preciso fazer incursões 

por determinados assuntos que estão relacionados com aquilo que se está a dar, isto 

faz parte do papel do professor.» (Cf. Anexos, E.). Considera M. J. Vaz Pinto que o 

professor de filosofia não pode contentar-se com um fechamento cego na sua 

disciplina, por um lado, nem pressupor, por outro, que todos os alunos possuem já um 

conhecimento mínimo dos assuntos antes de a filosofia os introduzir. «O professor de 

Filosofia é, antes de mais, um professor», admite. Aliás, uma das preocupações que a 

ex-professora de Filosofia manteve durante a sua passagem pelo ensino secundário 

nos anos 70, a qual subscrevemos inteiramente e tomamos como importante 

inspiração, prende-se com a necessidade de o professor de Filosofia ir ao encontro de 

uma das grandes dificuldades dos nossos alunos: o domínio da língua materna ao nível 

da expressão oral e escrita. Neste sentido, M. J. Vaz Pinto afirma que é preciso 

«esclarecer o que as palavras querem dizer no sentido vulgar e no sentido filosófico. 

Sempre achei que era fundamental que os alunos pudessem ser apalavrados, terem o 

domínio do sentido das palavras; serem levados a dominarem eles próprios a 

expressão; [no sentido de] serem capazes de dizer aquilo que lhes ocorre; de 

compreenderem aquilo que ouvem e aquilo que lêem.» De facto, que este seja um 
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aspecto fundamental do ensino em geral, é bastante consensual; mas que seja tarefa 

do professor de Filosofia, nem todos estarão de acordo. 

Retomando o problema da interdisciplinaridade, Olga Pombo tem dedicado muitos 

trabalhos a este problema, sendo que uma das suas teses principais gira em torno de 

uma constatação: a de que a interdisciplinaridade necessita ainda de ser definida para 

evitar equívocos como os que a identificam com a mera «animação cultural» ou 

sobreposição de disciplinas escolares, etc. (ver: Anexos, E.)3. 

Mais propriamente, a Filosofia enquanto saber que abarca uma diversidade de 

disciplinas ou campos de reflexão convoca desde logo em si mesma o diálogo 

interdisciplinar. Através da Filosofia os alunos devem poder ter acesso a uma 

aprendizagem integral, não fragmentada, em que os conteúdos mantêm relação uns 

com os outros em vez de aparecerem como inventário de “matérias” desconectadas. 

Se o ensino revelar preocupação ao nível da integração dos conteúdos, a 

aprendizagem poderá adquirir contornos mais sólidos e significativos, desde que 

adequadamente mediada pela acção do professor. 

 Uma iniciação filosófica deve procurar transmitir problemas do mundo e da vida, os 

quais não podem ser compreendidos se afastados de problemas mais gerais que lhes 

servem de explicação e fundamentação. No caso particular que nos ocupa neste 

trabalho, os problemas dos valores, da cultura e da estética apenas ao nível da análise 

poderão ser desvinculados do problema mais geral que é a acção humana. Porque 

aquilo que eles são e vão sendo se deve à permanente construção humana. 

O actual Programa de Filosofia demonstra esta preocupação quando, por exemplo 

submete os temas dos valores e da cultura e o da estética (apenas para referir os que 

este trabalho compreende) ao grande tema do agir humano (precisamente ao 

subsumi-los na unidade: «A acção humana e os valores»).  

Também por isso consideramos ser tarefa pedagógica inerente ao professor de 

Filosofia o chamar a atenção dos alunos para as relações entre os assuntos 

estabelecidos por um Programa que apenas sugere, não concretiza, ensaiando pensar 

uns através dos outros, visando a unidade do conhecimento num mundo que cada vez 

mais tende para a especialização e o risco da fragmentação do saber. 

                                                           
3
 Ver também o desenvolvimento deste problema numa sua comunicação de 1993 intitulada 

«Problemas e perspectivas da interdisciplinaridade» e publicada em forma de artigo na obra A escola, a 
Recta e o Círculo, Relógio D’Água, Lisboa, 2002, pp. 250-273.  
Destacamos uma passagem de importância significativa para os problemas em questão: «Na escola e 
fora da escola, ela [a aspiração interdisciplinar] corresponde a uma tentativa positiva e optimista para o 
desenvolvimento harmonioso – o mesmo é dizer integrado – da cultura humana. Ela não é uma 
promessa de regresso ao que já foi, nem ainda uma nova orientação programática. Trata-se de construir 
algo de novo, algo que ainda está, em grande parte, por inventar. 
Mais uma razão para que ninguém saiba ainda o que ela é.» p. 265. 
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3. Pensar para ensinar, ensinar para pensar – reflexão a partir de «A acção 

humana e os valores» 

 

a) A pergunta fundamental 

Analisadas algumas questões directamente relacionadas com o ensino dos 

conteúdos do Programa de Filosofia do 10º Ano, não posso deixar de sintetizar de 

seguida algumas posições acerca de tais temas filosóficos. Porque a reflexão chega 

quase inevitavelmente a todo aquele que pretende ensinar alguma coisa. A par do 

trabalho que se exige que um professor leve a cabo para dominar os temas e para 

alcançar o nível científico desejável, ao professor de Filosofia cabe pensar, com os 

alunos e com os filósofos. Pensar enquanto indivíduo atento ao mundo todo e não 

apenas à escola. E isto significa estar atento ao real e, nele e a partir dele, procurar 

surpreender as suas significações através da análise crítica e reflexiva. 

Quando em Filosofia se pergunta que é a acção humana?, há uma outra pergunta 

que lhe serve de fundamentação e sem qual não é possível responder à primeira. A 

questão é: o que é o homem? Kant colocou-a explicitamente na Lógica e 

implicitamente na construção de todo o seu projecto de filosofia crítica. Se antes de 

Kant os filósofos já inquiriam sobre o ser próprio do homem, com Kant e o 

consequente desenvolvimento antropológico da questão ela adquire importância tal 

que em pleno século XXI, perante o progresso das ciências naturais e humanas, com 

novas explicações genéticas e antropológicas, não conseguimos deixar de nos inquietar 

face a ela. 

Quer perguntemos por uma natureza ou essência humanas, quer tentemos alcançar 

uma resposta física ou biológica, no plano ético ou político, perguntando por uma 

condição humana, ou interrogando-nos com qualquer coisa como o fim do homem, o 

facto é que posta em termos do universal homem, a resposta não admite a 

simplicidade. Pelo menos, difícil é obter uma resposta simples. Por isso, mais uma vez 

será na complexidade de critérios e de determinações que o homem tentará definir-se 

ou encontrar a sua posição no mundo em vista de uma maior consciencialização do 

seu papel no mundo. 
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b) A acção humana: uma resposta em construção 

Assim é que, interrogando-se a filosofia sobre o que é o homem, uma das primeiras 

instâncias de análise seja a da acção humana.  

Aristóteles pronuncia-se muito claramente ao considerar que o objecto próprio da 

Ética são as «coisas humanas»: a Ética é a filosofia «acerca das coisas humanas»4, o 

que na verdade é revelador desta concepção profundamente antropológica que 

atravessa a Ética aristotélica.  

Mas podemos perguntar qual o sentido afinal da acção para Aristóteles e de que 

modo contribui para pensarmos este tema. Desde logo, há algo que me parece 

fundamental e que reside na relação profunda entre o pensamento teórico e o 

pensamento prático. A acção, enquanto praxis, tem uma natureza intrinsecamente 

racional. Tendo o fim em si mesma, a acção integra dois momentos fundamentais: a 

intenção que funciona como um cálculo da situação concreta em que o indivíduo se 

encontra e do objectivo a atingir por meio dessa acção, considerando Aristóteles que a 

própria decisão só tem lugar com uma intenção que racionalmente a fundamenta. É 

assim que, numa frase muito significativa da Ética a Nicómaco, Aristóteles conclui: «na 

verdade, agir bem e o seu contrário não existem na acção sem o pensamento teórico 

nem sem a disposição ética»5. De certa forma, está o filósofo a entender que teoria e 

prática são dois planos distintos mas que interagem e convergem no plano da praxis.  

Certo é que o agir necessita desse suporte racional que compreende a intenção, a 

deliberação, a decisão e que, enquanto todo, dirigido a um fim (thelos), este sentido 

orientador da acção define e modela o próprio homem. Não é por acaso que 

Aristóteles considera que, acima da própria intenção compreensiva enquanto instância 

que é princípio da acção, temos de considerar como supremo princípio de toda a acção 

o próprio homem.6  

O papel do pensamento teórico no agir caracteriza-se pela dependência face às 

determinações concretas da situação que o homem enfrenta. «O próprio pensamento 

só por si, não põe nada em movimento: apenas quando se dirige para um determinado 
                                                           
4
 Adopta-se para esta expressão a tradução de José Barata-Moura na sua obra Prática. Para uma 

aclaração do seu sentido como categoria filosófica, Colibri, Lisboa, 1994, p. 52; parece-nos uma tradução 
mais rica e que sintetiza mais vivamente o que se pretende em comparação com a que se pode 
encontrar em Ética a Nicómaco, X, IX, 1181 b 15 (Quetzal editores, Lisboa, 2004): «questão filosófica 
acerca do Humano». 
5
 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, VI, I, 1139 a 35. 

6
«Neste sentido, o princípio (da acção) é o Humano.» ARISTÓTELES, op. cit., VI, II, 1139 b 5. 
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fim numa determinada acção.»7 Por isso o motor da acção não pode ser a capacidade 

compreensiva tomada isoladamente mas integrada num sistema complexo onde 

jogam as características objectivas da acção e subjectivas do agente. Por isso a 

disposição do carácter, a excelência, tem de ser trabalhada, educada, justamente, para 

um fim. Será no cumprimento da sua função específica, especificamente humana, que 

o homem poderá alcançar o maior e mais completo dos bens por que procura: a 

felicidade. 

E se o agir compreende a mudança, e se este movimento do homem – entenda-se: 

do homem e da mulher no sentido abrangente de ser humano – em direcção a um 

diferente estado de coisas está orientado desde logo por uma intenção racional e que 

se define por ser princípio (e fim) em si mesmo, é no homem enquanto todo que se 

mobilizam as forças necessárias para atingir o fim supremo. Voltaremos a este 

problema quando tratarmos da contemplação. 

Vale ainda a pena discorrermos sobre a questão da virtude e da excelência. Desde 

logo saliento o aspecto, já referido, de o carácter não ser algo de inato no homem, mas 

aprendido pelo hábito. Não podemos negar uma certa concepção pedagógica baseada 

numa aprendizagem que pela prática se consuma. Como refere Aristóteles, numa frase 

que é todo um projecto teórico: «Na verdade, fazer é aprender.»8 E este aprender 

contempla o duplo exercício da disposição do carácter (ethos) que se conquista através 

do hábito e da disposição teórica através do ensino e da aprendizagem. De salientar 

que, embora os dois requeiram uma aprendizagem, esta diferencia-se num e noutro: 

enquanto no desenvolvimento das capacidades teóricas Aristóteles se refere à 

necessidade do «ensino», no que concerne o carácter do ser humano é o hábito – 

construindo, sim, socialmente, mas no qual é em última instância o próprio indivíduo 

quem cuida de o praticar – que prevalece enquanto exercício de um fim passível de ser 

atingido dados os traços constitutivos do próprio homem. 

Detenhamo-nos na questão do cultivo das disposições éticas do homem, portanto, 

do seu carácter. Segundo Aristóteles, o carácter é orientado por uma sageza prática, 

justamente o sentido orientador, que procura adequar-se plenamente a cada situação, 

sendo que a excelência requerida na produção de um artefacto não é a mesma que 

pede a actividade política ou a actividade contemplativa. Contudo, o que o filósofo 

procura identificar é a excelência que mais propriamente define o homem enquanto 

homem. A análise das virtudes marca a passagem de uma apreciação de facto – no que 

respeita a constituição da acção, os diferentes modos de vida, a análise do princípio da 

acção – para uma apreciação de valor. A investigação aristotélica em torno da função 

específica do homem comporta juízos de valor, pelo que agora se procura conhecer o 

bem e o mal, o bom e o mau; o agir bem e o agir mal, o bom e o mau homem.  

                                                           
7
 ARISTÓTELES, op. cit., VI, II, 1139 a 35. 

8
 ARISTÓTELES, op. cit., II, I, 1103 a 30. 
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A novidade parece residir no facto de a hierarquia que se estabelece estar 

intimamente associada a uma hierarquia das próprias actividades dos homens. De 

facto, ao homem cabe escolher entre uma vida dedica ao prazer, à acção política, ou à 

actividade contemplativa. Esta hierarquia estabelecida pelo estagirita desenvolve-se na 

razão directa da racionalidade e da felicidade, em que ao máximo grau de utilização 

das faculdades teóricas do homem corresponde um estado maximamente feliz. É pela 

procura da especificidade do ser humano que a filosofia se torna a actividade mais 

digna do homem porque de acordo com a sua excelência. Conformidade a um ideal de 

homem baseado em critérios comparativos e que apontam para uma hierarquia das 

actividades humanas, logo dos homens que a praticam, logo, uma hierarquia de 

competências ou de valores humanos.  

 

c)  Notas sobre os valores. Para um ensaio da sua relação com a cultura e a 

acção humanas 

Sem abandonarmos por ora o ambiente grego Antigo, notemos apenas como o 

problema da hierarquia dos valores se encontra já conscientemente retratado na 

concepção platónica de uma ética do valor9.  

Numa passagem assinalável da República, Platão, por intermédio de uma fala de 

Sócrates dirigida a Gláucon, enuncia uma concepção de justiça que tem em conta a 

interiorização pelo homem de certos princípios dispostos de forma hierárquica e 

harmoniosa até que seja possível assegurar um patamar de justiça, que diz da acção 

justa aquela que é justa ao nível do carácter do homem que a pratica. No fundo, as 

exigências de «pôr a casa em ordem», de se «autodominar», de «se tornar amigo de si 

mesmo»10 (diríamos hoje: a necessidade de auto-estima ou de amor próprio), todas 

elas necessidades que envolvem o espírito e não o corpo, estarão na base ou serão 

prioritariamente colocadas face às demais tarefas que envolvem directamente a 

dimensão corpórea, como a obtenção de riqueza ou mesmo os assuntos da polis. 

Acção justa implica assim a justeza do carácter humano entendido como um todo 

geometricamente proporcional e que em cada acção justa, e por isso bela, 

corresponde igualmente a um máximo de sabedoria. Por isso faz sentido falarmos 

tanto com Platão como com Aristóteles no ideal do bom sábio. Daqui resulta evidente 

que as acções boas e justas são as que mais excelentemente dizem respeito ao homem 

sábio, ao filósofo. Por isso a vida dedicada à procura da verdade ou a vida 

contemplativa não podem ser apartadas duma ética do viver, antes constituem uma 

sua condição. 

                                                           
9
 Ver, por exemplo, Jacques Maritan, La Philosophie Morale, onde se destaca o carácter estético da ética 

de Platão em que a Beleza surge como valor supremo. 
10

 PLATÃO, República, IV, 443 d, Gulbenkian, Lisboa, 2002. 
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O nosso interesse em assinalar a presença de um pensamento da ética por graus 

prende-se com o facto de julgarmos que as hierarquias de valores são antes formas de 

os homens em sociedade estabelecerem prioridades para a sua vida enquanto 

indivíduos ou colectividades. É por isso que nos parece importante integrar a dimensão 

dos valores, de que já nos ocupamos em parte no capítulo anterior, no plano dos ideais 

e representações de uma sociedade, que justamente variam de acordo com as 

perspectivas, os padrões de referência, as actividades de uma dada sociedade; numa 

palavra, enquanto os valores são isto mesmo: produto da cultura.  

Por analogia com a designação de valor económico, na linguagem e representações 

sociais correntes, o valor significa aquilo que é precioso, aquilo que merece estima ou 

é alvo de uma apreciação remetida para um «juízo (sentimental) de atribuição»11; 

identificado na maior parte das vezes com algo que deve ser cultivado, preservado e 

até mesmo perpetuado, com a única justificação de que dever ser assim ou que é 

assim devido à tradição. 

Soam-nos já muito familiares expressões como: “vivemos uma crise de valores”, “já 

não há valores”, e outras semelhantes, difundidas amiúde pelos mais diversos canais 

de comunicação. Não necessitando de recorrer a outros argumentos ou a uma 

tentativa de compreensão dos reais fenómenos sociais, como que para mostrar 

sensibilidade e argúcia na interpretação das situações complexas do tecido social, 

político, económico, recorre-se amplamente a estes lugares-comuns. O que há de 

comum em todas estas afirmações?  

Terá porventura sentido a crença de que os valores são uma espécie de património 

cultural imutável ao qual as novas gerações não dedicam tempo necessário? Como se 

os valores não reflectissem nem acompanhassem a dinâmica do real, mas fossem 

apenas os velhos ideais embalsamados que importa revisitar. À acepção hoje 

popularizada de uma “crise de valores” falta a ousadia de pensar o homem de hoje, 

aquilo que ele é, sente, pensa.  

A filosofia terá aqui uma palavra importante a dizer. 

A proposta de fundo de uma Filosofia dos Valores seria então a de solucionar os 

mais diversos problemas do homem à luz de teorias que encaravam, numa primeira 

instância, o valor como entidade abstracta e passível de uma análise independente, “à 

parte”, da restante (toda) realidade objectiva. Wilhelm Windelband e Heinrich Rickert 

são os seus reconhecidos representantes, fundadores da escola de Baden que 

conheceu seguidores tanto no seu berço alemão em inícios do século XX, como Nicolai 

Hartmann e Max Scheler, como também René Le Senne e Louis Lavelle que em França 

difundiam, a seu modo, consciente ou inconscientemente, o espírito de Baden. 

                                                           
11

 José BARATA-MOURA, «Sobre o tópico: a formação em valores», in Arquipélago (Filosofia), nº 8, Ponta 
Delgada, 2007, p. 91.  
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Malgrado as diferenças teóricas entre as várias ramificações, que em muito devem à 

problemática do “Gelten” de Lotze e do “Sollen” kantiano, o que subjaz na essência e 

que marcadamente está presente tanto num Scheler como num Hartmann é a 

tentativa de autonomizar a teoria geral dos valores e fazer dela um terreno de 

especulação independente. 

Como se em laboratório (o laboratório dos ensaios teóricos) quisessem isolar a 

partícula “valor” para a estudarem de forma mais rigorosa porque apartada do 

restante real, constituindo estas entidades uma “zona objectal autónoma”12; com a 

particularidade, e é aqui que residirá o problema, de não se proceder apenas no plano 

da análise, momento necessário de toda a investigação, mas no da consequente 

consideração ontológica desse isolamento, como algo de auto-subsistente, com 

independência absoluta.  

Aquilo que estaria no cerne das preocupações dos pioneiros desta escola seria, pois, 

o de erguerem uma filosofia com um campo e um objecto de estudo novos, que 

garantissem a sobrevivência de uma filosofia especulativa face à edificação dos 

positivismos científico e filosófico emergentes. É, pois, nascida da oposição e da 

negação de princípios, que surge uma consideração do real que, em vez de ter a 

própria realidade como objecto de reflexão, tem o valor, separando-os, em primeiro 

lugar, e submetendo, seguidamente, aquela a este. Encontramo-nos, pois, em 

presença de uma forma dicotómica e dualista que contrapõe o ser ao valor. 

Em Traité des Valeurs I, Louis Lavelle, ao questionar-se sobre a possibilidade de uma 

ciência autónoma dos valores, chama a atenção para o facto de, por via das 

determinações e predicados dos valores, estes não poderem ser definidos por 

qualquer que seja a ciência. Ora, segundo o filósofo francês, a hierarquia que 

caracteriza a forma como os valores estão dispostos na consciência subjectiva, impede 

um exame científico na procura de uma definição para valor, dada a complexidade e o 

carácter eminentemente subjectivo dos mesmos. Uma hierarquia definida 

essencialmente pelos critérios subjectivos da vontade.13 Lavelle rejeita ainda que a 

                                                           
12

 J. BARATA-MOURA, Para uma crítica da «Filosofia dos Valores», Livros Horizonte, Lisboa, 1982, p. 19. 
13

«(…) é precisamente porque o mundo dos valores está sujeito a uma ordem hierárquica que é 
impossível a ciência defini-lo. Porque não há qualquer exigência lógica ou empírica que nos possa 
obrigar a fazê-lo. Toda a ordem hierárquica exprime pelo contrário os degraus de uma ascensão que é 
proposta à vontade. [em itálico no original]» – «([…] c’est précisément parce que le monde des valeurs 
est assujetti à une ordre hiérarchique qu’il est impossible à la science de le définir. Car il n’y a aucune 
exigence logique ou empirique qui puisse nous obliger à le poser. Tout ordre hiérarchique exprime au 
contraire les degrés d’une ascension qui est proposée à la volonté.» (L. LAVELLE, Traité des Valeurs I, 
P.U.F, Paris, 1951, p. 28.) 
Bertrand Russell estabelece um mesmo tipo de dicotomia entre os objectos do conhecimento e os 
valores, ainda que com sentido diferente do de Lavelle, sendo que os primeiros se definem pela 
possibilidade de serem submetidos aos métodos científicos enquanto os segundos não são subsumíveis 
na esfera do conhecimento. Afirma, pois, Russell: «(…) ainda que seja verdade que a ciência não pode 
decidir acerca de questões de valor, isso deve-se ao facto de estas não poderem ser de todo decididas 
intelectualmente e transgredirem o domínio da verdade e da falsidade. Qualquer conhecimento que 
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Filosofia dos Valores, enquanto busca pela essência dos objectos (valiosos), queira 

impor-se como “negação” ou “substituto” de uma metafísica. Para ele, a Axiologia é 

uma metafísica de tipo especial, “uma espécie de metafísica da sensibilidade e do 

querer”14, que significa um aprofundamento no e do terreno da metafísica.15  

Parece-nos que uma das fragilidades e dos cuidados no ensino destes problemas 

filosóficos – de que tanto o programa como os manuais nele baseados são, a um 

tempo, reflexo e estímulo - está no equilíbrio entre as dimensões do valor e da cultura. 

As tendências para autonomizar o campo valorativo e isolar as questões filosóficas, 

são, a esse respeito, consequências de uma inversão, não da ordem do raciocínio, mas 

que pode conduzir os jovens alunos, menos experientes na análise e na reflexão, a não 

compreenderem a radical dependência do campo circunscrito dos valores face à 

multidimensionalidade da cultura e ao viver material concreto, de onde emerge a 

própria cultura. 

 

d) A galáxia da cultura no universo da acção 

Um mundo inteiro de referências se abre diante de nós quando falamos de cultura. 

Mesmo na perspectiva filosófica, que já delimita um pouco o campo de reflexão, há 

uma imensa literatura que ao longo da história foi testemunhando as várias posições 

teóricas sobre o assunto. Reconhece-se, porém, que a primeira formulação teórica 

como modernamente a conhecemos tenha sido universalizada pelo antropólogo inglês 

Eduard B. Taylor na sua obra Primitive Culture, de 1871. Ainda assim, toda a tentativa 

anterior de estabelecer fronteiras entre os domínios da natureza e da humanidade, 

entre physis e nómos, passando em especial pelas teorias políticas modernas que 

concebem dois estados diferentes de humanidade (estado de natureza e estado civil), 

traçava já o caminho da definição da cultura humana ou do homem em termos 

culturais. 

Certo é que o conceito de cultura redefinido sucessivamente ao longo da história, 

comporta um núcleo de sentido fundamental: o de humanidade, de intervenção 

humana na construção dessa realidade. O termo alemão Bildung aponta precisamente 

                                                                                                                                                                          
seja atingível, deve ser atingido por métodos científicos; e o que a ciência não pode descobrir, a 
humanidade não pode conhecer.» [«(…) while it is true that science cannot decide questions of value, 
that is because they cannot be intellectually decided at all, and lie outside the realm of truth and 
falsehood. Whatever knowledge is attainable, must be attained by scientific methods; and what science 
cannot discover, mankind cannot know.»] B. RUSSELL, «Science and Ethics» in J. RACHELS, Ethical Theory 
I, The question of objectivity, Oxford University Press, New York, 1998, pp. 27 (originalmente publicado 
na obra de Russell intitulada Religion and Science (Oxford Press, New York, 1935). 

 
14

 L. LAVELLE, ob. cit., p. 26.   
15

 L. LAVELLE, ob. cit., p. 29.  
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para a dimensão formativa do homem em construção, para um projecto 

humanamente edificado e que edifica o próprio homem.  

Manuel Antunes, na sua obra Teoria da Cultura, ao fazer um estudo detalhado 

sobre a origem e a evolução histórica do conceito, sugere uma divisão da cultura 

segundo duas dimensões fundamentais: a subjectiva-activa e a objectiva-passiva. À 

primeira corresponde uma concepção de cultura no sentido formativo e educativo das 

faculdades humanas, aproximando-se do termo Bildung. A dimensão objectiva-passiva 

remete quer para o conjunto de meios exteriores ao sujeito que possibilitam a 

realização subjectiva da cultura, quer para as dimensões etnológica e etnográfica.  

Se bem que possamos sempre discordar da categorização apresentada ou até 

mesmo sugerir novas combinatórias como, imaginemos, uma dimensão subjectiva-

passiva (muitas concepções da cultura enquanto herança transmitida geracionalmente 

ou mesmo correntes educativas apoiadas numa pedagogia transmissiva poder-se-iam 

situar a este nível16) e outra objectiva-activa (concepções materialistas-dialécticas da 

cultura caberiam porventura nesta categoria), procuremos compreender o significado 

desta categorização. Do lado do binómio subjectividade-actividade estão subsumidos 

os ingredientes culturais que implicam uma actividade directa do sujeito e no sujeito 

ou realizada intersubjectivamente. Por isso está aqui compreendida a educação física e 

espiritual dos indivíduos. O lado activo da cultura releva do sujeito e apenas deste, 

porquanto a cultura entendida na perspectiva da objectividade-passividade comporta 

apenas as determinações de uma receptividade porque não animada do carácter 

activo imprimido pelo sujeito.  

Cremos no entanto que se a cultura é também transformação do real pelo homem 

e do homem pelo próprio real, já humanamente transformado, exige-se a síntese das 

duas dimensões aqui afloradas. Somos levados a crer que antes será pela síntese 

dialéctica das duas dimensões que a cultura surge enquanto totalidade concreta 

composta por múltiplas determinações. Uma síntese que não pode ser tomada 

                                                           
16

 Veja-se, por exemplo, como certas concepções contemporâneas de cultura apontam para a dimensão 
predominantemente transmissiva da cultura. Jesús Mosterín, na sua obra intitulada Filosofía de la 
Cultura avança três condições necessárias para que haja cultura, a saber, informação, transmissão e 
aprendizagem social, designando mesmo certas «unidades de transmissão cultural», «rasgos culturais» 
ou «memes», termo que está para a cultura assim como os genes estão para a transmissão de 
características biológicas. Ao ensaiar uma definição de cultura, Mosterín clarifica: «Nuestra cultura es 
una realidad dinámica, en continua evolución, en marcado contraste com nuestro genoma, fijado de una 
vez por todas en los genes que nos acompañan toda nuestra vida.» (J. MOSTERÍN, Filosofía de la Cultura, 
Alianza Editorial, Madrid, 1994, p. 25.) Se, por um lado, há que salientar o facto de o autor realçar o 
aspecto dinâmico e evolutivo da cultura, rejeitando a fixidez dos padrões culturais, por outro lado, pode 
também notar-se a preocupação em contrastar por meio de uma oposição o «mundo da natureza» – 
aqui compreendido o património biológico do homem – com o «mundo da cultura». É claro que 
natureza não é cultura e cultura não é natureza, mas há que pensar a sua relação para além da estrita 
oposição. Uma concepção deste tipo poderá levar, aliás, à omissão não só da relação entre o biológico e 
o cultural em geral, mas, especificamente, à desconsideração da influência dos factores histórico-sociais 
ao nível da nossa composição genética. Questão que nos levaria além dos limites deste trabalho. 
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enquanto justaposição de elementos diversos, mas que denota um processo único – a 

cultura – constituído por momentos diferenciados. 

Uma das questões importantes a abordar quando se fala de cultura numa 

perspectiva transindividual é a questão amplamente aflorada pelas ciências humanas 

como a sociologia e a antropologia, e que à filosofia caberá também uma palavra: a 

diversidade cultural. A questão está em saber de que modo pode a filosofia, com os 

instrumentos teóricos que possui, contribuir para o diálogo nesta matéria, sem estar 

submissa à análise das ciências particulares, mas integrando-as para reflectir sobre o 

problema. 

Ora, parece que o pensar acerca da diversidade cultural e do diálogo entre culturas, 

aliás dois pilares fundamentais da construção humana da cultura, a ser levado com a 

seriedade por que reclama, não pode deixar de fazer uso da complexidade de 

instrumentos de interpretação e de reflexão radical dos problemas que não são factos 

dados de uma vez por todas, mas são processos humanamente trabalhados.  

Se considerarmos que a diversidade cultural não pode ser apartada da identidade, 

também ela socialmente construída, será preciso neste mesmo movimento perceber 

de que modo a unidade que praticamente se visa alcançar é ela própria construída 

através da diversidade e que a diversidade aspira, por sua vez, a uma unidade, aqui, o 

diálogo intercultural, a partilha ou a «construção polifónica», expressão rica utilizada 

por Barata-Moura. Uma polifonia que não está isenta de contradições, e que portanto 

se não realiza em «uníssono», mas integra a diferença como condição de possibilidade 

da própria identidade.17 

No fundo, um dos grandes desafios do ensino destes problemas está em fazer 

compreender que os traços de unidade da cultura enquanto manifestação universal do 

humano não comprometem, antes integram no seu seio e possibilitam, as 

manifestações culturais particulares. Uma atitude filosófica perante problemas 

complexos das relações humanas revela-se condição importante porque a sua 

natureza racional e crítica potencia a «ultrapassagem de posições particulares» e de 

pontos de vista próprios do senso comum mais acrítico.18   

                                                           
17

 «E neste processo, uma vez mais, nunca estamos sós: o que não significa que todos nos encontremos 
em uníssono. Daí a imprescindibilidade de se entender e de se promover uma polifonia, de que o 
conflito e a luta não permanecem liminar e magicamente arredados. É aqui que o campo do diálogo se 
abre, como relevante instrumento de produção conjunta – inclusivamente, das próprias «identidades» 
pessoais e inter-subjectivas.» J. BARATA-MOURA, «O mundo de múltiplas vozes», in Estudos sobre a 
globalização de sociedade civil, Separata do Boletim nº 34, Ed. Academia Internacional de Cultura 
Portuguesa, 2007, p. 91. 
18

 A este respeito, Vasco de Magalhães-Vilhena no seu Pequeno Manual de Filosofia, de 1956, – livro 
filosoficamente muito rico, a par da sua função didáctica – para além de mencionar que a indagação 
filosófica acerca da cultura visa acentuar o «carácter universal do homem enquanto homem e a 
ultrapassagem de posições particulares», reconhece ainda a importância de a filosofia pensar a 
«reciprocidade das relações», consideração fundamental na análise da diversidade cultural.  
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Ao pensar problemas como os do etnocentrismo e do relativismo cultural, 

manifestações extremas do mesmo problema, desde logo há que averiguar da 

racionalidade de tais posições e das suas possíveis consequências práticas. Referimo-

nos a preconceitos como o racismo e a xenofobia que se baseiam em juízos de valor 

não fundados na razão. 

Se a filosofia for capaz de os submeter a um exame crítico e de mostrar que esse 

procedimento é um primeiro passo determinante para encontrar as fragilidades de tais 

posições unilaterais, está já a contribuir para pensar radicalmente a questão. O que 

numa primeira análise poderá parecer um mero jogo de palavras a propósito do 

fenómeno cultural – unidade-multiplicidade; universal-particular; relativo-absoluto – é 

na verdade uma tentativa de encontrar através das ferramentas conceptuais da 

filosofia fundamento e respostas construtivas para as grandes questões do nosso 

mundo. 

 

e) A tríade – artista, obra e espectador 

Para terminarmos esta reflexão não podíamos deixar de atentar na questão da arte 

e da sua relação com as dimensões referidas da cultua e dos valores. Dado este 

capítulo cingir-se ao leque temático aflorado nas aulas de filosofia objecto deste 

relatório centraremos a nossa reflexão nos problemas filosóficos relacionados com os 

fenómenos da criação artística e da dinâmica comunicativa estabelecida entre o artista 

(criador), a obra (objecto criado) e o espectador (re-criador).  

Quando hoje ouvimos falar em cultura, «programação cultural», «agenda cultural», 

esperam-nos em grande parte as actividades artísticas. Não é contudo um fenómeno 

contemporâneo, o de associar a arte à cultura. De facto, não há cultura na qual a arte 

se não apresente como uma das suas principais manifestações. Desde as sociedades 

primitivas que a arte surge como manifestação da vida dos homens e da sua relação 

com a natureza, primeiro retratando elementos do quotidiano, depois denunciando 

graus superiores de abstracção.  

O homem concebe, produz, realiza a obra de arte, enquanto a obra de arte, como 

objecto cultural, natureza transformada pela mão humana, modela e transforma, a seu 

modo e de forma qualitativamente diversa, o homem. Outrora matéria com outras 

determinações, a obra pertence agora ao mundo humano, testemunhando-o de forma 

viva. A obra é assim o elo de comunicação entre aquele que a cria e aquele que a 

contempla, recriando-a a seu modo.  

Destaquemos os elementos que, segundo nos parece, melhor caracterizam o 

artista, a obra e o espectador, bem como a relação entre eles. 
                                                                                                                                                                          
V. MAGALHÃES-VILHENA, Pequeno Manual de Filosofia, Lisboa, 1956, p. 69. 
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Primeiramente, o artista é uma totalidade de sensibilidade e razão, ele é um 

indivíduo completo, com todas as dimensões humanas. Parece trivialidade, mas a 

verdade é que muitas vezes o artista é entendido como aquele ser bizarro que apenas 

usa o coração e a imaginação para criar. Esta foi uma das maiores preocupações das 

nossas aulas: integrar o artista na complexidade das suas dimensões humano-sociais, 

pensá-lo como ser humano que na sua actividade se manifesta completa e 

harmoniosamente. O artista põe-se por inteiro em cada criação e essa é o seu 

distintivo.   

A este respeito, vale a pena lembrar Hegel, que na Estética aponta justamente para 

a racionalidade presente no momento da criação artística: 

«Sem reflexão, sem escolha, sem comparações, o artista é incapaz de dominar o 

conteúdo que pretende tratar, e um erro é pensar que o verdadeiro artista não sabe o 

que faz. Nunca ele poderá dispensar a concentração da alma.»19 

É neste marco que Hegel vai pensar igualmente a originalidade do artista. Que é a 

verdadeira originalidade? Diz-nos Hegel que é a objectividade transformada pela 

criação artística. Síntese da subjectividade do artista e da objectividade da 

representação: quanto mais inspirado pelo «conteúdo ideal do objecto», quanto mais 

procurar o artista apreender a essência própria do objecto que quer retratar, mais 

original é a sua obra. O artista é pois guiado pelo objecto, transformando-o através da 

fantasia ou imaginação criadora, dimensão fundamental de toda a invenção e criação. 

A obra, este produto histórico-social da relação dialéctica entre o homem e a 

totalidade do real, é testemunho vivo da capacidade humana de transformar a 

realidade.  

Assim como, numa tentativa de definir o homem, Cassirer considera que «não 

podemos definir o homem por qualquer princípio inerente que constitui a sua essência 

metafísica, nem podemos defini-lo por qualquer faculdade ou instinto inatos que 

possam ser averiguados pela observação empírica»20, também podemos dizer que 

uma das vias que nos guiará ao conhecimento é a via da arte e da contemplação 

estética. Encontramos na resposta positiva de Cassirer um sugestivo caminho para 

pensarmos o problema: o que mais radicalmente constituirá o traço de humanidade 

do homem não se encontra nele como um dado ou como uma inerência, mas pode ser 

procurado na obra que ele produz. É numa exteriorização das faculdades humanas na 

sua relação com o mundo que o homem encontra o caminho da sua própria definição, 

o que desde logo sugere que se trata de um processo construído pela prática. 

                                                           
19

 G. W. F. HEGEL, Estética, Guimarães Editores, Lisboa, 1993, p. 161. 
20

 E. CASSIRER, Ensaio sobre o homem, Guimarães Editores, Lisboa, 1995, p. 68. 



 20

A obra de arte é certamente um caso particular da «obra» a que se refere Cassirer, 

porquanto esta designa o vasto domínio dos produtos culturais da actividade humana, 

aqui compreendida a linguagem, a ciência, a religião, a arte. A pergunta que se impõe 

é pois: qual a especificidade da obra de arte no vasto e complexo conjunto da obra 

humana?  

Considera Cassirer ter sido o autor da Crítica da Faculdade do Juízo o responsável 

pela autonomização da arte em relação às esferas, então dominantes, do 

conhecimento teórico e da moral e que, por conseguinte, antes de Kant a mais não se 

assistira do que a teorizações que apontavam para a dependência e para a 

subordinação da arte e da própria dimensão estética. Nem mesmo com o advento da 

Aesthetica terá conseguido Baumgarten desligar-se de um dualismo entre a «lógica do 

puro intelecto» e a «lógica da imaginação», sendo que esta última, inerente à estética 

por excelência, não conseguira alcançar o estatuto  

Sem a faculdade produtora da imaginação a arte não seria de facto possível. Para 

esta proposição contribuiu em especial a estética kantiana porquanto a faculdade 

produtora de imagens é, segundo o filósofo de Königsberg, «mesmo muito poderosa 

na criação como que de uma outra natureza a partir da matéria que a natureza 

efectiva lhe dá.»21  

Será necessário acrescentar que tal só é possível pela relação especial que na 

estética a imaginação estabelece com o entendimento. Não estando submetida às leis 

do entendimento, fornece-lhe uma matéria sem conceito definido para que o 

entendimento proceda à «vivificação das faculdades de conhecimento»; por isso 

apenas indirectamente ela é uma faculdade de conhecimento. É a liberdade que reina 

na imaginação porquanto o juízo não se encontra preso a nenhum conceito que o 

determine e impeça o seu movimento livre, isto é, a conjugação de elementos novos 

não subsumíveis na esfera rígida do entendimento.  

A imaginação produz imagens denominadas «ideias estéticas» que são a sua 

representação, o produto do seu uso livre porque não condicionado pela 

determinação de conceitos. O génio, esse «talento para produzir aquilo para o qual 

não se pode fornecer nenhuma regra determinada» será então a conjunção da 

imaginação e do entendimento. « (…) a bela arte é possível somente como produto do 

génio», afirma Kant.22 

Outro conceito fundamental aflorado nas aulas de Filosofia do Secundário foi o de 

invenção. Aqui apenas uma nota breve acerca do interessante problema da relação 

entre a criação artística e a invenção científica ou entre a criatividade do artista e a do 

cientista. Vimos que para Kant a faculdade de juízo estético não estava destinada ao 
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 KANT, Crítica da Faculdade do Juízo, § 49, INCM, Lisboa, 1998, p. 219. 
22

 KANT, CFJ, § 46. 
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conhecer mas apenas à reflexão segundo regras, não segundo conceitos (cf. CFJ, 

Introdução, VIII). Contudo, um dos temas muito debatidos da estética contemporânea 

prende-se justamente com a função cognitiva da arte. Distinta embora dos 

procedimentos da ciência para conhecer, a progressão do conhecimento humano não 

está de todo alheia aos produtos culturais artísticos que lhe são colocados numa 

experiência estética. Se entendermos o conhecimento enquanto formação integral das 

potencialidades humanas, a arte é um veículo privilegiado nesse processo porque 

mobiliza a totalidade das faculdades humanas, sendo o artista uma subjectividade que 

se coloca por inteiro naquilo que cria.  

 

 

Parte II. 

4. Situação do trabalho no contexto escolar: caracterização da Escola e das 

turmas envolvidas  

Com a integração da actividade lectiva no contexto próprio do seu acontecer, 

pretende-se dar a conhecer alguns traços que permitirão caracterizar a população 

escolar com a qual se travou conhecimento, em especial os alunos das turmas C1 e H1 

que no findo ano lectivo de 2009/2010 frequentavam o 10º Ano de escolaridade na 

Escola Secundária de Eça de Queirós. Entende-se a caracterização da escola enquanto 

referência importante no conhecimento do espaço em que o ensino e a aprendizagem 

se desenvolvem. Aqui estão em jogo as diferentes condições que mais directamente 

interferem no processo de aprendizagem dos alunos e que vão desde as condições 

físicas da escola e estruturas educativas até às condicionantes afectivo-sociais como a 

integração e interacção dos membros da comunidade educativa passando pela relação 

pedagógica e estilos de aprendizagem dos alunos.  

As considerações que aqui se tecem foram elaboradas durante todo um processo 

de observação e de análise, conquistado nos encontros com os alunos, tendo servido a 

Filosofia de intermédio nesse processo de caracterização. Assim é que as aulas iam 

sendo reajustadas consoante se aprofundava também o conhecimento dos alunos e 

das suas respostas em relação às exigências da Filosofia e a certas metodologias de 

trabalho.  

Passemos então a considerar o contexto geral que serviu de chão a esta experiência 

partilhada de ensino e de aprendizagem. 

Construída no interior de um bairro do subúrbio de Lisboa, freguesia de Santa Maria 

dos Olivais, a Escola Secundária de Eça de Queirós está enquadrada num ambiente 

tranquilo, suficientemente afastado das principais e mais movimentadas artérias da 
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cidade. Sujeita a obras recentes de remodelação no âmbito do projecto nacional 

Parquescolar, o edifício é amplo e reúne algumas condições materiais que permitem o 

bom funcionamento de uma escola pelo que saliento os diversos serviços e estruturas 

de apoio à comunidade educativa (alunos, docentes e funcionários não docentes), 

projectos e actividades que permitem a organização e a coesão da comunidade 

escolar. Uma escola que, pela sua dinâmica de funcionamento e pelas suas 

preocupações democráticas permite a integração de alunos e professores e a 

convivência num ambiente pacífico e ao mesmo tempo dinâmico e construtivo, como 

consta dos propósitos do Projecto Educativo da Escola, vigente no ano lectivo de 

2009/2010.23  

De salientar a criação de algumas estruturas pedagógicas essenciais à vida escolar, 

desde que aproveitadas em benefício da educação e da formação do seu público-alvo: 

− a biblioteca escolar, que reúne óptimas condição para consulta bibliográfica e 

estudo individual ou colectivo bem como dispõe de uma secção informática 

com livre acesso à internet; 

− o gabinete do aluno e o gabinete de acção social que, conjuntamente, 

funcionam no sentido do acompanhamento do aluno na sua vida escolar e 

social, visando o primeiro solucionar problemas ocorridos em ambiente escolar 

e o segundo o estabelecimento de pontes entre a escola e os grupos de 

socialização mais próximos dos alunos no sentido de favorecer os laços 

comunicativos e de evitar o abandono escolar.  

Podemos também avançar alguns dados quantitativos acerca da constituição do 

pessoal docente e não docente: 

− a maioria quer dos docentes quer dos não docentes situa-se na faixa etária dos 

41 aos 60 anos de idade; 

− o corpo docente é estável, sendo na sua maioria constituído por profissionais 

com tempo de permanência na escola superior a 21 anos e com tempo de 

serviço superior a trinta anos, sendo que 136 dos 187 professores e professoras 

pertencem ao quadro de escola; 

− o corpo não docente, por seu turno, composto por 35 funcionários, 

pertencendo dezasseis destes ao Quadro de escola, encontra-se na sua maioria 

há mais de vinte anos em funções na escola, detendo uma carreira de até trinta 

anos de serviço. 

A Escola Secundária de Eça de Queirós define-se pela riqueza cultural que se 

expressa na heterogeneidade dos alunos provenientes de diversas classes sociais e 

nacionalidades, sendo a maioria portuguesa, seguindo-se os alunos provenientes dos 
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PALOPs, de outros países (não mencionados no projecto educativo da escola) e do 

Brasil.  

Uma escola que apresenta uma oferta educativa abrangente, dividindo-se entre os 

cursos diurnos e nocturnos, sendo que uma das suas características distintivas prende-

se com o facto de 62,7% (832 alunos) dos discentes frequentarem o ensino nocturno 

contra 37,3 (495 alunos) no ensino diurno, precisamente onde leccionei a disciplina de 

filosofia às únicas duas turmas do 10º Ano do regime diurno. 

Entende-se assim a importância da extensa oferta formativa nocturna – Ensino 

recorrente por módulos capitalizáveis, Centro de Novas Oportunidades (CNO), Cursos 

de Educação Extra-Escolar, Formações Modulares e Cursos Livres – na dinâmica social 

da escola e na afirmação da sua identidade. 

Seguindo esta referência aprofundemos o conhecimento das turmas nos elementos 

mais significativos para o possível esboço de um perfil colectivo de turma. Esta 

caracterização não deixará de ser controversa visto poder parecer que se reduz assim a 

individualidade de cada aluno e se toma o todo pelas partes constituintes. Ou então 

poder-se-á legitimamente duvidar da existência de alguma coisa como um «perfil 

colectivo de turma». Será no entanto possível analisar as linhas gerais da cada turma, 

enquanto colectividade, sem no entanto anular os aspectos singulares – 

personalidade, comportamentos e atitudes, relação com a escola e com o saber 

escolar – de cada aluno. Para tal seguirei o fio subjectivo da experiência pessoal e da 

memória, o que resulta numa inevitável selecção e afirmação de certas informações e 

rejeição e negação de outras. 

A turma 10º C1, do curso de Ciências e Tecnologias, é composta por vinte e dois 

alunos inscritos na disciplina de Filosofia, catorze raparigas e oito rapazes. Ingressaram 

no ensino secundário, na sua maioria, entre os 14 e os 15 anos de idade, estando a 

maior parte dos estudantes a frequentar a disciplina pela primeira vez. 

Por seu turno, na turma do 10º H1 do curso de Línguas e Humanidades, a média de 

idades é ligeiramente superior, tendo a maioria dos alunos 16 ou 17 anos de idade à 

data de início do ano lectivo de 2009/2010. Cerca de um terço dos alunos estava a 

repetir a disciplina por ter reprovado no ano anterior, situação que influencia em 

grande medida as disposições dos alunos para a aprendizagem, sendo que as 

manifestações vão desde o desinteresse, a resistência ou a rejeição, até ao oposto 

desejo de superar esforçadamente as dificuldades. 

Em relação às atitudes perante a escola, a turma C1 mostrava-se em geral 

receptiva, curiosa e conformada com a importância socialmente atribuída ao ensino 

escolar nas suas vidas, enquanto a H1 revela uma atitude mais céptica e inconformada 

perante a instituição escola. A maturidade e autonomia dos alunos foram aspectos que 

despertaram a minha atenção desde os primeiros contactos com os alunos do 10ºH1, 
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enquanto com os alunos da turma de ciências e tecnologias senti que predominavam 

os traços de imaturidade e uma maior dependência em relação a figuras de 

autoridade, incluindo a do professor.  

Na relação pedagógica com a turma H1 fui-me apercebendo da grande capacidade 

dos alunos para duvidarem dos conceitos e problemas transmitidos depois de alguma 

reflexão e estudo. Menos interventivos no que diz respeito ao colocar de questões 

mais imediatas, mais introvertidos, mas as suas intervenções mostravam-se mais 

elaboradas e atingido graus de maior profundidade e alcance teórico-filosófico. 

Tornava-se necessário recorrer a diversas metodologias para ganhar a atenção e o 

interesse na colaboração nos assuntos da aula. Quanto à turma C1, a participação dos 

alunos era mais imediata e espontânea, por vezes irreflectida; sendo mais 

participativos e extrovertidos em relação aos assuntos em estudo, as intervenções 

afiguravam-se menos elaboradas, certamente em muito devido à sua ânsia por colocar 

questões e expor anseios das suas vidas esperando vê-los respondidos de uma vez 

para sempre na aula de filosofia (contudo, cedo se aperceberam de que o caminho não 

seria assim tão fácil…). Verifiquei igualmente que na generalidade estes alunos 

detinham hábitos de estudo regulares adquiridos no ensino básico ou motivados pela 

responsabilidade de iniciarem o ensino secundário, etapa que para a maioria 

significava o último degrau da escada rumo ao ensino superior. Notório era também o 

bom relacionamento inter-pares que mantinham na sala de aula, sendo facilitadas as 

actividades cooperativas. 

A turma H1 estava referenciada pelos casos de indisciplina, embora nenhuma 

situação adversa ao normal funcionamento das aulas de Filosofia se tenha registado. 

Pelo contrário, a relação pedagógica desenvolveu-se sempre num ambiente 

estimulante do diálogo e da reflexão, com as suas exigências próprias e 

responsabilidades inerentes à função de professor. 

 

5. As aulas de Filosofia 

 

a) Nota introdutória sobre o conjunto das actividades desenvolvidas em contexto 

escolar 

O cerne das actividades desenvolvidas na Escola Secundária de Eça de Queirós foi 

sem dúvida, o momento das aulas, esse momento do ser professor e do ser aluno em 

acto. Contudo, outros encontros como as reuniões semanais com o grupo de estágio e 

a professora cooperante revelaram-se fundamentais na preparação, avaliação e 

discussão das aulas dadas. Para além de sermos responsáveis pelos momentos das 

aulas, era habitual observarmos e comentarmos as aulas dos colegas, reunirmo-nos 

antes das aulas para apresentarmos e debatermos sumariamente os conteúdos, 
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materiais e metodologias previstas para cada aula. Foi também possível dinamizar 

encontros fora do contexto das aulas com os alunos das turmas pelas quais éramos co-

responsáveis a fim de conhecermos as suas principais dificuldades de aprendizagem na 

disciplina de Filosofia. Dada a estrutura curricular do ensino secundário e a 

consequente sobrecarga horária a que os alunos continuam sujeitos (horários que 

chegam em muitos casos a preencher o dia dos estudantes, das oito às dezoito horas) 

estes salutares encontros só puderam ser realizados na véspera dos testes escritos que 

aconteceram pelo menos duas vezes em cada período lectivo. Uma actividade a que os 

alunos compareciam voluntariamente e que se destinava a favorecer a aproximação e 

o entendimento entre os alunos e os professores estagiários. 

As aulas, núcleo fundamental que importa referir, aconteciam em coordenação com 

os vários elementos do grupo de estágio o que permitiu a observação das aulas 

imediatamente anteriores às que cada um leccionava. Assim foi possível inteirar-me 

dos conteúdos leccionados, das estratégias aplicadas, dos recursos utilizados, das 

respostas dos alunos aos temas e às metodologias de trabalho que se iam 

desenvolvendo com os alunos. Esta organização do trabalho evitou eventuais 

repetições de conteúdos e de recursos e possibilitou, pelo método empírico da 

observação e da partilha de experiências frutuosas, um conhecimento mais nítido dos 

alunos e do papel de professor. No final de cada aula observada nascia sempre uma 

nova pergunta, um ensinamento qualquer. 

Será importante referir que houve autonomia na elaboração dos planos de aula, 

tendo estes como orientação principal as temáticas do programa (e, dentro do 

possível, um atendimento aos conteúdos do manual, principal objecto de estudo dos 

alunos) e igualmente a continuidade do trabalho com os alunos, em relação a hábitos e 

a algumas metodologias a que os alunos tinham mostrado responder de forma 

positiva. No entanto, se por um lado houve preocupação em prosseguir com alguns 

métodos de trabalho a que os alunos se mostravam receptivos, também é verdade que 

se deu lugar à inovação e à experimentação de outros caminhos, sem as quais a 

actividade do professor estagiário estaria confinada à mera reprodução de modelos. E 

é no equilíbrio entre inovação e reprodução que está o desafio. Ao professor estagiário 

cumpre adaptar-se à condição de ser e não ser professor das turmas onde exerce essa 

actividade (o caso da fragmentação das aulas e da reduzida participação na avaliação 

dos alunos são ilustrativas dessa situação de relativa autonomia no processo de 

ensino-aprendizagem). 

Relativamente às metodologias e recursos utilizados, apenas uma nota acerca do 

muito discutido uso das novas tecnologias na sala de aula. Julgamos que, oferecendo a 

escola condições para o uso da tecnologia como ferramenta de ensino, caberá ao 

professor pensar na melhor maneira de usufruir dos recursos disponíveis consoante o 

objectivo que se visa alcançar e as respectivas competências que se pretende que os 
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alunos adquiram. E haverá certamente diversas formas de o fazer numa aula de 

Filosofia: desde a mais simples e anti-pedagógica baseada na leitura acrítica de textos 

colocados em slides de PowerPoint como substitutos do próprio professor24; até uma 

utilização da tecnologia, seja em slides, quadros interactivos, vídeos, enquanto meio 

para alcançar outros fins como, por exemplo, o do comentário colectivo a propósito da 

imagem, do texto ou do vídeo apresentados. É por isso que não partilho nem da visão 

que recusa o uso de tecnologias baseadas na imagem no contexto da aprendizagem 

escolar, nem da oposta, que se serve do poder mobilizador destes recursos como um 

fim que em si mesmo conduziria à (pseudo) aprendizagem. Bem nos damos conta do 

poder crescente da imagem na sociedade de consumo contemporânea; a sua 

capacidade de controlar e de persuadir diferentes auditórios, do menos ao mais 

esclarecido, impelindo-os a aderirem a causas – um produto, uma ideia –, 

irreflectidamente. Parece-nos que não é neste horizonte de passividade e de tendente 

alienação que a utilização da imagem no ensino da Filosofia se deve situar. Bem pelo 

contrário, todo o recurso que apela fortemente aos sentidos e à adesão imediata deve 

estar ao serviço do ensino que promove a reflexão e a crítica; acreditamos num uso 

activo destes recursos. 

 

b) Relatório das aulas 

As aulas por mim leccionadas na Escola Secundária de Eça de Queirós têm início no 

1º Período lectivo, em Dezembro de 2009, com as duas turmas do 10º Ano. 

Analisemos, em primeiro lugar, as aulas dedicadas ao tema da cultura. 

Dados iniciais 

Número de aulas - quatro aulas de 90 minutos; duas aulas a cada turma (10º C1 e 

10º H1) 

Calendarização - 2 e 7 de Dezembro – 10º C1; 4 e 11 de Dezembro – 10º H1. 

 

                                                           
24

 Não resistimos a citar uma passagem de A Condição Pós-Moderna onde J.-F. Lyotard equaciona a 
substituição do professor pela máquina, no quadro da deslegitimação progressiva (também) do ensino 
por via das «grandes narrativas» dando lugar à via da performatividade: «Devido aos conhecimentos 
serem traduzíveis em linguagem informática e o ensino tradicional ser assimilável a uma memória, a 
didáctica pode ser confiada a máquinas que liguem as memórias clássicas (bibliotecas, etc.), bem como 
os bancos de dados, a terminais inteligentes postos à disposição dos estudantes. […] É somente na 
perspectiva de grandes narrativas de legitimação – vida do espírito e/ou emancipação da humanidade – 
que a substituição parcial dos docentes por máquinas pode parecer deficiente, mesmo intolerável.» 
LYOTARD, ob. cit., Gradiva, Lisboa, 1989, p. 104. 
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A tarefa: iniciar o estudo de um capítulo do programa intitulado: Valores e cultura – a 

diversidade cultural e o diálogo de culturas. O desafio: como fazê-lo em apenas duas 

aulas que são o primeiro contacto com os alunos na minha função de professora? 

Decidi atribuir toda a relevância a este tópico e insistir na questão da relação entre 

homem, natureza e cultura, recuperando e aprofundando também o conceito de valor 

já introduzido nas aulas anteriores, às quais pude assistir, integrando-o no seu 

contexto sócio-cultural de emergência, edificação e vivência colectiva. São temas 

herdeiros de uma longa tradição histórico-filosófica e que na actual conjuntura de 

mundialização reforçam a sua actualidade. Os problemas do etnocentrismo e do 

relativismo cultural mereceram um especial detenimento. 

Os propósitos científicos: aclarar o sentido de cultura, seleccionando algumas 

definições de entre as múltiplas tentativas levadas a cabo por filósofos e cientistas 

sociais ao longo dos tempos; questionar a importância do diálogo intercultural no 

mundo contemporâneo; caracterizar e discutir os argumentos das concepções e 

atitudes do relativismo cultural e do etnocentrismo; relacionar o etnocentrismo com 

os fenómenos da aculturação e da globalização, bem como encontrar as ferramentas 

racionais e críticas de combate aos preconceitos culturais (especialmente: o racismo e 

a xenofobia) desencadeados por tais atitudes.  

De seguida tentarei descrever de forma sumária as duas aulas dedicadas a estes 

assuntos, sendo que consoante a turma a que me dirigia foram introduzidas algumas 

variações nos métodos, percursos de aprendizagem e recursos didácticos, que, a seu 

tempo, procurarei justificar. 

Sabendo que estes temas convocam a cada passo e por natureza o contributo das 

ciências humanas e sociais como a antropologia e a sociologia, tentei pensar o 

contributo específico da racionalidade filosófica para esse campo de problemas, muito 

embora o diálogo com a linguagem e as questões dessas ciências tenham pautado as 

aulas. 

Visto os conteúdos filosóficos terem sido aprofundados no capítulo anterior, 

dedicarei especial atenção aos objectivos propostos, às metodologias, aos recursos e 

actividades produzidas e dinamizadas em sala de aula, não esquecendo as respostas 

dos alunos ao que foi ensinado, incluindo as dificuldades de aprendizagem verificadas, 

e, sempre que possível, o esboço de uma crítica ao trabalho realizado. 

A primeira aula leccionada a cada turma foi dedicada à introdução do problema em 

causa. Procedeu-se à aclaração do conceito de cultura em termos filosóficos, através 

da perspectivação mais geral, e de cariz ontológico, da relação entre natureza, homem 

e cultura. Para tal fez-se uso do diálogo com os alunos e do recurso a exemplos do 

quotidiano e da história no sentido de tentar pensar as fronteiras entre o mundo 

natural e o mundo cultural e o duplo papel do homem enquanto agente da cultura e 
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produto da sua própria acção e criação cultural. Na turma C1 foi introduzido um texto 

do antropólogo americano do século XX, Horace Miner, originalmente intitulado Body 

rituals among Nacirema e que após o encurtamento de algumas passagens decidi 

designar simplesmente por «História dos Nacirema» (cf. Anexos B., Texto 1) O texto 

não possui por natureza um carácter filosófico; não foi escrito por um filósofo nem 

utiliza uma linguagem filosófica. Pode dizer-se que é um texto literário com objectivos 

científicos e filosóficos. Pelas questões que a sua análise e interpretação levantam 

julgo ser um texto adaptado a uma aula de introdução ao tema da cultura porque 

desperta desde logo para as questões específicas da diversidade e diálogo de culturas 

e da atitude de estranheza em relação à alteridade, conduzindo os alunos a 

questionarem as suas próprias atitudes face a uma cultura que, aparentemente, se 

rege por costumes, códigos e normas morais diferentes dos seus. Este texto tem 

alguma tradição entre sociólogos e antropólogos pelo alcance epistemológico que 

possui. Um antropólogo analisa e divulga aspectos particulares de uma cultura 

aparentemente estranha, mas, no fundo, é a sua própria cultura que está a ser 

analisada; no caso, a cultura americana. O objectivo principal do uso deste texto na 

aula de Filosofia do 10º C foi o de levar os alunos a pensarem a cultura como uma 

segunda natureza humana; uma natureza humanizada e uma cultura naturalizada, 

digamos. O texto contém algum mistério porquanto a mensagem principal está 

implícita na história contada e disfarçada entre códigos de linguagem (pseudo) 

científicos, metáforas e jogos de palavras constantes.  

Daí que as primeiras reacções dos alunos tenham sido de um grande desconforto e 

de alguma perplexidade perante o que liam e ouviam, pelo que os comentários mais 

frequentes rezavam assim: «isto é muito violento, professora!»; «eu não gostava de 

morar num lugar destes…»; «são doidos!»; «este sítio ainda existe?», ao que eu 

respondia afirmativamente, tentando persistir no mistério pois que ele fazia parte de 

uma primeira leitura do texto e dos objectivos do próprio autor. 

Tal como o antropólogo deve estar familiarizado com os códigos da cultura que 

pretende estudar, à Filosofia cabe, por seu turno, reflectir sobre as atitudes 

desenvolvidas pelos indivíduos de uma determinada sociedade com vista a encontrar 

um fundamento para tais posturas; procurando, praticamente, superar preconceitos 

fazendo uso dos instrumentos racionais de que dispõe. 

Com a turma H1 decidi introduzir o mesmo tema de forma semelhante, isto é, 

através do texto não filosófico, visando os mesmos objectivos gerais. Neste caso, 

pensei introduzir um texto extraído da obra de Albert Jacquard, Voici le temps du 

monde fini, e que nas aulas decidi intitular de «A história dos Inuit» (cf. Anexos B., 

Texto 2). Em traços gerais o texto retrata o processo de aculturação de uma pequena 

comunidade da costa este da Gronelândia, onde se procede à caracterização sócio-

cultural da aldeia de Angmmagssalik em dois momentos principais: o antes e o depois 
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da chegada dos colonizadores, da «civilização», como é descrito. Do texto pretendeu-

se extrair a lógica dos processos de aculturação e proporcionar o questionamento dos 

alunos acerca do significado e importância da aculturação nas relações entre povos e 

culturas, dos seus limites, alertando para as fronteiras entre aculturação e etnocídio e 

estabelecendo a sua distinção. Tratando-se de um texto literário e não filosófico, é no 

entanto ilustrativo destes problemas éticos e culturais, contém informação pertinente, 

formulações que exigem reflexão e lança conceitos específicos desta unidade temática. 

Consciente das maneiras quase infindas de trabalhar o texto numa aula de Filosofia, 

decidi em ambas as turmas proceder a) à leitura, primeiro, silenciosa e individual e, 

num segundo momento, colectiva, dos textos; b) à divisão do texto nas suas partes 

fundamentais; c) ao esclarecimento de alguns termos da linguagem corrente, 

desconhecidos dos alunos; d) ao recontar da narrativa por parte dos alunos (uma vez 

que os textos continham uma sequência narrativa); d) à discussão das implicações 

filosóficas de algumas formulações e enunciados contidos nos textos. A partir desta 

relação inicial com o texto, foi possível avançar gradualmente para a definição de 

alguns conceitos filosóficos, que encerram por si só importantes problemas, como 

cultura, natureza, símbolo, hábito, ritual, civilização, etnocentrismo (primeira aula, 

turma C1); socialização, aculturação, globalização, etnocídio (a par da maioria dos 

conceitos abordados na turma C1, também estes foram suscitados pelo texto 

apresentado na turma H1).  

Os referidos conceitos, bem entendido, não foram apresentados como lista de 

definições a memorizar pelos alunos, independentemente do contexto e do horizonte 

da problemática filosófica em questão. Pelo contrário, eles iam surgindo consoante se 

desenvolvia a explicitação dos problemas, a sua contextualização, através do diálogo, 

da discussão de argumentos dos autores e dos próprios alunos, da partilha de 

convicções, da dúvida e da reflexão, atitudes basilares a fomentar numa aula de 

Filosofia. 

Na segunda e última aula dedicada aos temas da diversidade e do diálogo de 

culturas tratou-se de consolidar os temas da aula anterior e de os complementar com 

alguns problemas relevantes ainda não abordados. Por exemplo, na turma C1 

introduziram-se os problemas da aculturação e da globalização na actualidade e 

insistiu-se nas questões do relativismo cultural e do etnocentrismo, avaliando as 

perspectivas de cada uma das atitudes em confronto e ensaiando colectivamente uma 

forma de superar a unilateralidade das duas visões, tema também levado a debate na 

turma H1, como conclusão deste ponto do programa.  

De salientar que entre a primeira e a segunda aulas da turma H1 os alunos 

realizaram o teste escrito em que os conteúdos da primeira aula por mim leccionada 

seriam abordados, entre outros temas leccionados por outros colegas estagiários. 
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Uma vez que os métodos de avaliação se encontravam decididos desde o início 

(pela Escola, pelo grupo de Filosofia e pela professora das turmas), cumpriu-se com o 

estabelecido e encontrou-se uma solução razoável: elaborar questões centradas na 

análise e interpretação de textos e no desenvolvimento de problemas discutidos nas 

aulas (cf. pp. 31-32). Visavam sobretudo as competências interpretativas e 

argumentativas a partir de um problema dado. Em ambas as turmas destaquei 

pequenos excertos da obra Ensaio sobre o Homem, do filósofo alemão Ernst Cassirer, 

por um lado, por conterem perspectivas teóricas abordadas nas aulas, e por outro, por 

serem textos com informação relevante e apresentada de maneira rigorosa e concisa. 

Especialmente para a turma H1, que à partida apresentaria maiores dificuldades, dado 

ter sido leccionada apenas uma aula antes do exercício escrito, preocupei-me em que 

o texto contivesse dados suficientes que pudessem auxiliar na resposta e que 

encaminhassem os alunos para a utilização de certos conceitos nucleares relacionados 

com a temática da cultura: símbolo, obra, actividade humana, apenas para referir 

alguns.  

É em muito neste sentido formativo, integrado numa lógica de aprendizagem e de 

formação contínuas que julgo poderem estes exercícios escritos ter cabimento ao nível 

do ensino e da aprendizagem da filosofia no secundário. Defendo, pois, uma avaliação 

de tenha em vista a formação verdadeira e que vise a aprendizagem, que também 

inclui repetição, memorização, atenção; mas que promove, gradualmente, o raciocínio, 

as relações entre conceitos, e, se possível a criatividade. Julgo que, no ensino, todos os 

elementos deveriam estar, preferencialmente, integrados num sistema coerente onde 

as concepções e as práticas da leccionação, da relação pedagógica, das metodologias, 

incluindo as da própria avaliação pudessem estar de acordo com esse mesmo 

horizonte de referências pedagógicas que as escolas muitas vezes até chegam a 

conceber e a planificar. 

Na turma H1 houve oportunidade de esclarecer junto dos alunos algumas das 

dificuldades por eles sentidas e por mim detectadas aquando da leitura das suas 

respostas às questões do teste.  

Saliento um aspecto interessante, digno da nossa reflexão. A par das dificuldades de 

expressão escrita e de desenvolvimento e articulação de ideias reveladas pelos alunos, 

foi curioso verificar como, por exemplo, os alunos desconheciam o termo «dimensão» 

no sentido de «plano» ou «característica» da acção humana; sendo que a maioria 

associou o termo à acepção mais comum, isto é, enquanto extensão, grandeza, 

recorrendo a expressões como «a dimensão da acção humana é enorme» ou «é 

grande a dimensão da acção humana». Na verdade, quando elaborei o exercício pensei 

que os alunos responderiam que se tratava da dimensão da acção humana designada 

por cultura. 

Vejamos como, perante esta situação, o professor de Filosofia se não pode recusar 

a proceder a este tipo de esclarecimento, visto não raras vezes os primeiros problemas 
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dos alunos se situarem, como se sabe, ao nível da compreensão de termos que nem 

fazem parte de um vocabulário técnico ou de uma linguagem estritamente filosófica. 

Se é certo que o velho debate em torno da questão se todo o professor deve ou não ser 

professor de português ganha por vezes contornos pouco rigorosos e dispersos, 

sugerindo que um professor de filosofia, por exemplo, dedique mais tempo à língua 

portuguesa do que se dedique à actividade de ensinar filosofia; a tónica não estará 

propriamente na questão óbvia de ser ou não ser professor de português, mas naquilo 

que deve ser uma ajuda partilhada e interdisciplinar, com o sentido formativo inerente 

a toda a actividade educativa. No caso particular da filosofia, é inegável que para 

atingir níveis mais elevados de exigência conceptual, interpretativa e discursiva é 

necessário suprir as dificuldades mais básicas do domínio da língua materna. E para tal 

o professor de Filosofia não precisará de se demitir desta sua função, pois que antes 

de ser professor de Filosofia ele partilha com os outros agentes educativos a 

responsabilidade social de contribuir activamente para a elevação cultural dos seus 

principais interlocutores. 

 

Um segundo aspecto a ser referido prende-se com as respostas à segunda questão 

do exercício escrito. Na apreciação global das respostas apercebi-me de que os alunos 

apreenderam sobretudo o fio narrativo da história (primeiro nível de análise do texto), 

e encontraram maiores dificuldades na extracção de problemas filosóficos do texto, o 

que exigia competências de abstracção e reflexão (segundo nível de análise do). Por 

um lado, não fiquei surpreendida com este facto, até porque considero que seria 

necessário mais tempo para o aprofundamento dos temas em sala de aula e 

momentos dedicados exclusivamente a exercícios de interpretação, argumentação e 

comentário de textos, pois esta é uma das grandes dificuldades dos alunos e que exige 

dedicação e esforço. Por outro lado, a experiência da leitura das respostas dos alunos 

serviu em muito para repensar o papel da utilização do texto literário na aula de 

Filosofia. 

 
Exercício proposto na turma H1 

Lê com muita atenção o texto que se segue: 

 

«A característica saliente e distintiva do homem não é uma natureza metafísica ou física, mas 

sim a sua obra. Esta obra é o sistema das actividades humanas, aquilo que define e determina 

o círculo de humanidade. 

A linguagem, o mito, a religião não são criações isoladas ou fortuitas, mas acham-se 

entrelaçadas por um vínculo comum.»  

Ernst Cassirer, Antropologia Filosófica, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, p. 108. 

  

1. Após uma leitura atenta do texto, elabora um pequeno comentário em que esclareças: 
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Exercício proposto na turma C1 

(Continuação) 

a) que dimensão da acção humana sugere o autor ao utilizar expressões como 

“característica saliente e distintiva do homem”; “vínculo comum”; “sistema das 

actividades humanas”; 

b) dois problemas apresentados nas aulas: o homem como produtor e produto da 

cultura; o homem como ser simbólico.  

 

 

2. O texto sobre os Inuit exige uma reflexão séria sobre os fenómenos da aculturação e 

da diversidade cultural. 

Concordas? Justifica, tendo em conta elementos do texto que consideres relevantes 

para a tua resposta. 

  

 

 

Lê com muita atenção o texto que se segue: 

 

«A linguagem, o mito, a arte e a religião constituem partes deste universo, formam os diversos 

fios que tecem a rede simbólica, o tecido complicado da experiência humana. O homem já não 

pode enfrentar-se com a realidade de um modo imediato; não pode encará-la, digamos, cara a 

cara. Em vez de lidar com as coisas elas mesmas, em certo sentido, o homem conversa 

constantemente consigo mesmo. Envolveu-se em formas linguísticas, em imagens artísticas, 

em símbolos míticos ou em ritos religiosos, de tal forma que não pode conhecer mais nada, 

senão através da interposição deste meio artificial.» 

  

Ernst Cassirer, Antropologia Filosófica, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, pp. 47-48. 

 

1. Após uma leitura atenta do texto, elabora um pequeno comentário em que esclareças: 

  

a) Qual a dimensão da acção humana sugerida em expressões como “universo”; 

“meio artificial”; “tecido complicado da experiência humana”  

b) Dois problemas apresentados nas aulas: o homem como produtor e produto da 

cultura; o homem como ser simbólico. 

 

2. O texto sobre os Nacirema exige uma reflexão séria sobre o etnocentrismo e algumas 

das suas consequências. 

Concordas? Justifica, tendo em conta aquela que consideras ser a principal mensagem 

implícita no texto. 

  

 

O relato desta experiência lectiva prossegue com as aulas dedicadas ao tópico A 

criação artística e a obra de arte. 
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Dados iniciais 

Número de aulas - seis aulas de 90 minutos; três aulas leccionadas a cada turma 

(10º C1 e 10º H1) 

Calendarização - 14, 19 e 21 de Abril – 10º C1; 16, 21 e 23 de Abril – 10º H1  

 

 

Este segundo momento de ensino em muito se distingue do das primeiras aulas. 

Alunos e professora tinham já adquirido alguma compreensão mútua, no que diz 

respeito à dinâmica das aulas e aos métodos de trabalho na sala de aula, pelo que foi 

possível dispensar uma primeira fase de apresentação. Um ambiente mais confortável, 

um caminho que, por intermédio da Filosofia, há algum tempo se ia trilhando e 

definindo enquanto relação pedagógica. Por estes mesmos motivos sentia que a 

exigência aumentava na exacta proporção do reforço dos laços afectivos. 

A primeira aula em ambas as turmas foi dedicada ao estudo introdutório do 

problema filosófico da relação entre o artista, a obra e o espectador (cf. Anexos, Aula 5 

e Aula 6, pp. 48-51.). De entre as várias possibilidades de a traduzir, decidi avançar 

com o problema da dinâmica comunicativa entre os três elementos do fenómeno 

artístico. Deste modo, era minha intenção despertar nos alunos a curiosidade pela 

apreensão do fenómeno artístico enquanto momento, por excelência comunicativo, 

das preocupações gerais do ser humano. 

O momento introdutório foi leccionado com recurso a alguns esquemas de 

conceitos onde se perspectivava a relação entre artista, obra e espectador, não sem 

uma tentativa de definição de cada um dos elementos do triângulo estético. Foi feita 

uma caracterização minuciosa de cada um dos elementos para a partir daí estabelecer 

a relação comunicativa entre eles (cf. Anexos, D., Figs. 2, 3, 4 e 5, pp. 74-75) 

Na primeira aula os objectivos gerais traçados foram os mesmos para ambas as 

turmas, embora com algumas diferenças nos recursos utilizados e nas actividades 

propostas, baseadas na adequação desses métodos às especificidades das turmas. 

Recorde-se que a turma H1 necessitava de um trabalho mais acompanhado e dirigido 

para as competências de análise, interpretação e comentário de textos de vária 

natureza, embora as intervenções dos alunos revelassem alguma maturidade de 

pensamento; a turma C1, embora apresentasse menos dificuldade na apreensão 

imediata dos conteúdos e na participação nas actividades da aula, necessitava de um 

trabalho de aprofundamento e amadurecimento das posições apresentadas. 
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No que diz respeito à turma C1 optei por apresentar aos alunos um excerto da 

tragédia grega Antígona, de Sófocles (cf. Anexos, B., Texto 5, pp. 66-68). Sabia de 

antemão que alguns elementos da turma frequentavam aulas de teatro na escola e 

achei por bem que a aula de Filosofia servisse para que todos aprofundassem o 

conhecimento desta manifestação artística, reconhecessem que a Filosofia desde 

sempre manteve uma estreita relação com a expressão artística, a comprová-lo a 

cultura grega Antiga, berço do teatro moderno. 

A escolha de Antígona não foi aleatória. Por um lado, preocupei-me em dar a 

conhecer uma obra clássica da cultura grega com a qual dificilmente os alunos teriam 

possibilidade de contactar na escola. Por outro, o próprio conteúdo da obra pareceu-

me interessante para introduzir o tema, pois que um dos objectivos das aulas era a 

compreensão da relação entre a criação artística e o contexto sócio-cultural do seu 

surgimento. Não sendo possível, por razões óbvias, proceder à leitura integral da obra, 

socorremo-nos de excertos e de uma síntese, transmitida oralmente pela professora, 

dos principais momentos da obra. O texto abria caminho à inquirição do significado 

histórico e social de a personagem principal ser feminina e a partir daí à discussão dos 

seus traços de carácter fundamentais e sua importância no contexto grego Antigo (por 

exemplo, a facto de as mulheres não serem cidadãs) e influência até aos nossos dias.   

Foi meu propósito fazer com que os alunos reconhecessem na arte uma forma viva 

de o ser humano expressar emoções, ideias, valores e preocupações que reflectem, e 

muitas vezes antecipam, o seu tempo; uma actividade com sentido e que à filosofia 

importa indagar para melhor conhecer a realidade.  

Para dinamizar a leitura do texto, organizou-se a turma de modo a que os alunos 

fizessem uma singela e improvisada dramatização das falas das personagens, com o 

objectivo de os motivar para o problema e os integrar tanto quanto possível no 

contexto da tragédia antiga. Precisaram-se termos fundamentais como os de tragédia 

e de herói trágico recorrendo às definições da Poética de Aristóteles. O recurso ao 

manual adoptado pela escola Pensar Azul foi também importante pois complementou 

as definições com um texto também da Poética na qual se desenvolvia a questão da 

arte como imitação, sendo que os alunos puderam dar utilidade ao seu manual de 

estudo.  

Na turma H1 considerei que uma actividade deste tipo poderia não ser tão bem 

sucedida ou proveitosa como acabou por ser com a turma C1 pois que naquela turma 

é mais difícil organizar e mobilizar os alunos para este género de trabalho. Por este 

motivo decidi avançar na turma H1 com o problema da influência do contexto 

histórico-social na produção e na significação da obra de arte, recorrendo à 

contemplação de obras de arte de vários períodos da história. Aqui, a projecção de 

imagens em PowerPoint foi essencial. Dispu-las como espécie de banco de dados a que 

recorria sempre que necessário durante a aula, ora para exemplificar, ora para realizar 
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alguma actividade. E cada uma foi pensada com um propósito específico, embora 

muitas das vezes a mesma obra tenha servido para mais do que uma finalidade, que 

nem havia sido planeada. A conhecida escultura de Vénus de Willendorf (cf. Anexos, 

D., Fig. 6, p. 75) foi objecto de uma primeira reflexão sobre o carácter historicamente 

determinado das obras de arte e o modo como esta obra em particular reflectia os 

padrões de beleza da mulher, da maternidade e da própria vida. 

Destaco outra actividade especialmente mobilizadora da atenção dos alunos no que 

se refere ao tópico da relação entre conteúdo e forma da obra de arte e que constou 

da comparação de duas manifestações artísticas inspiradas num mesmo tema clássico 

de origem bíblica – a Pietá –, sendo uma a belíssima escultura de Michelangelo, de 

1499, que marca precisamente o fim do Quattrocento e os primeiros sinais do 

Maneirismo (cf. Anexos, D., Fig. 7, p. 75); e outra, uma pintura contemporânea, de 

2002, da autoria da artista portuguesa Paula Rego (cf. Anexos, D., Fig. 8, p. 75). De 

referir que também nesta turma as obras de arte apresentadas destacavam a figura 

feminina, pelo que o trabalho interpretativo e a discussão integrou o problema da 

representação da mulher na arte e naquelas obras em particular.  

 A par deste exercício de confronto do conteúdo e da forma das duas obras de arte, 

outros problemas surgiram a partir das questões que os alunos colocavam. Desde logo 

se avançou para a questão da relação entre forma e conteúdo na obra de arte e para 

as primeiras considerações acerca do formalismo estético. Para a consolidação do 

tema forma/conteúdo, sugeri a leitura colectiva do soneto de Camões «Ai como se me 

alonga, de ano em ano…» (cf. Anexos, D., Fig. 16, p. 77) na qual foi possível salientar as 

características formais e o assunto do poema através do diálogo com os alunos e 

daquilo que eles próprios iam descobrindo no poema. Procedeu-se seguidamente à 

comparação desse mesmo soneto com uma tradução de João José Cochofel sugerida 

na sua obra Iniciação Estética.25 O objectivo: compreender de que modo a alteração da 

forma (neste caso, literária) conduz à mudança do próprio conteúdo da obra de arte. E 

portanto, perceber a inter-relação profunda entre o assunto que o artista pretende 

transmitir e a estrutura formal de que se serve para o fazer. 

De referir que a discussão em torno do confronto das obras de arte superou em 

muito as minhas expectativas tanto em termos da sensibilização dos alunos para o 

trabalho como do tempo que havia planeado para essa tarefa, sendo que convidei os 

alunos a lerem como trabalho de casa dois poemas que estavam planeados para 

aquela aula. De facto, a planificação de aulas é uma orientação para o professor e deve 

ser flexível de modo a que a aula siga os diferentes ritmos de aprendizagem dos 

                                                           
25

 Esta obra foi aliás um bom auxílio na preparação das aulas de estética, pela abrangência, 
profundidade e sugestão de exercícios, afinal, recuperáveis para uma aula de Filosofia. (Cf. J. J. Cochofel, 
Iniciação Estética, Publicações Europa-América, Lisboa, 3ª Ed., s/data.) 
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alunos. Neste caso, a solução encontrada (o trabalho de casa) foi pensada como 

diagnóstico e como preparação da aula seguinte. Um poema chinês do século XVIII e 

um poema de Mário Dionísio «Homem sentado à beira do cais» (cf. Anexos, B., Textos 

3 e 4, pp. 65-66) que os alunos teriam de ler, respondendo depois a um pequeno 

questionário de resposta curta e em que a última resposta poderia implicar uma 

pequena investigação (cf. Texto 4, Actividade, p. 66). Procurou-se pois, na aula 

seguinte, a partir das leituras dos alunos, proceder a uma análise comparada dos 

poemas em termos da sua forma (ambos em verso, mas com diferenças formais 

assinaláveis) e do seu conteúdo (o amor; a relação amorosa entre homem e mulher) 

para salientar as diferenças no tratamento do tema e relacioná-las com a influência do 

contexto histórico e social de cada uma. 

Enquadradas na discussão dos critérios definitórios da obra de arte, problema 

transversal a estas aulas, os conteúdos que mais esforços mobilizaram foram os 

dedicados a algumas teorias estéticas. Aqui preocupei-me em seguir as teorias 

sugeridas pelos autores do manual tanto para uma melhor orientação dos alunos no 

estudo como pelo facto de serem as mais significativas: 

arte como imitação; 

arte como expressão;   

arte como forma significante; tendo acrescentado um aspecto transversal às três 

teorias: o da arte como transfiguração do real. 

Para auxiliar a compreensão destas teorias, os alunos tiveram acesso, a par de 

excertos de obras literárias já mencionadas, a pinturas partir das quais tentávamos, em 

conjunto, pela observação e pelo diálogo, desvelar o que cada uma pretenderia 

realçar: se a imitação de aspectos do real, se a expressão de sentimentos e ideias; a 

projecção de uma forma que só por isso confere significado artístico à obra; ou, ainda, 

num patamar superior de análise, questionar se todas elas não procurariam congregar 

todos estes aspectos, ainda que uns se sobrepusessem aos outros.  

Por exemplo, as pinturas de Magritte e Géricault (cf. Anexos, D., Figs. 9-11, pp. 76-

77) serviram para exemplificar o aspecto transfigurador da arte enquanto abertura de 

novas possibilidades que vão para além daquelas que a realidade em si mesma 

comporta; aqui a faculdade da imaginação foi amplamente valorizada enquanto fonte 

essencial da criação artística. 

No que concerne o problema da arte como expressão, transfigurada, de 

sentimentos e emoções, escolhemos como suporte da discussão e da aprendizagem 

uma pintura de Frida Kahlo e, novamente, outras duas da autoria de Paula Rego (cf. 

Anexos, D., Figs 12-14, p. 77). 

Para a maioria dos alunos este exercício, a um tempo, contemplativo e 

comunicativo, a partir de obras de arte, era uma estreia. Daí que as suas reacções a 
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esta actividade tenham sido um misto de prazer, pela novidade que significava, e de 

esforço, pela dificuldade que comportava a nível da discussão e da utilização, para tal, 

de conceitos específicos adquiridos. 

A fechar este ciclo de aulas, o último encontro com os alunos foi dedicado ao tema 

da função social da arte e do artista. Um tema mobilizador das aprendizagens até aqui 

adquiridas ou em processo de amadurecimento e que possibilitou o debate de ideias, 

desta vez, a partir de uma música, não sem antes haver por parte da professora uma 

introdução ao tema da aula. Em função do conteúdo proposto como reflexão final do 

tema, decidi apresentar uma canção de hip hop português conhecida da maioria dos 

alunos: Sam the Kid e a canção «Não percebes» (cf. Anexos, D., Figs. 18-22, pp. 78-81). 

Com esta actividade pretendeu-se fundamentalmente que os alunos tivessem 

oportunidade de olhar de outra forma as suas referências musicais e artísticas do 

quotidiano, desenvolvendo atitudes críticas e reflexivas. Que (re)conhecessem a 

génese daquele movimento artístico, a sua ligação com a vida e com as contradições 

sociais que o pautam e estão na sua origem, as intenções do artista, a relação da 

música com o conteúdo da letra, escrita em verso; a análise da linguagem utilizada – 

utilização de expressões idiossincráticas reveladoras de uma maneira de ser e de estar 

no mundo – associada à cultura «de bairro» e cultivada com a intenção de se impor 

socialmente como negação da cultura dominante. Para além da audição da música e 

da leitura da respectiva letra, os alunos teriam que seleccionar uma frase ou duas que 

lhes despertasse a atenção e fosse significativa para o problema em causa. Após este 

levantamento, estariam em condições de justificar a escolha da frase e de a colocar em 

discussão perante a turma. Os alunos consideraram desde logo o verso «Se hip-hop é 

violência a voz é a munição» como um dos mais significativos no contexto do poema. 

De facto, ilustra claramente o contexto de revolta e de protesto de onde a música 

provém, traça uma das intenções fundamentais da linguagem hip hop – o de 

expressar-se através da palavra certa com vista a atingir o alvo social pretendido – e 

faz uso da metáfora, um dos recursos predilectos neste tipo de linguagem, que ao 

mesmo tempo que mostra e denuncia, fá-lo de forma engenhosa do ponto de vista 

linguístico e poético.  

Dado ter sido esta a última aula teria sido necessário mais tempo para aprofundar a 

discussão. Julgo que ficou sobretudo a mensagem de que é possível trazer para a aula 

de Filosofia uma música, seja hip-hop seja outra qualquer, desde que com sentido, isto 

é submetida à reflexão de um problema, visando, de alguma maneira, elevar os níveis 

de interpretação e compreensão da realidade por parte dos alunos. 
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6.  Reflexões finais 

É no seguimento do relatório das aulas que cumpre dizer algumas palavras finais. 

Serão o balanço do que ficou exposto, um repensar do trabalho efectuado, uma 

análise que tem tanto de retrospectiva como de prospectiva.  

Propusemo-nos fundamentalmente sugerir de que modo o ensino da Filosofia no 

secundário pode aspirar a colaborar num projecto de formação integral do indivíduo, 

em especial enquanto aluno ou estudante de Filosofia. Fizemo-lo através do singelo e 

despretensioso contributo do relato de uma experiência pessoal no ensino da Filosofia. 

Experiência que deve ser encarada como tal: um processo que envolve pesquisa, 

investigação e sobretudo a experimentação de vários caminhos, possibilidades, na 

busca de uma identidade pessoal e profissional. O caminho que aqui se traçou 

constitui por isso o resultado de um processo de aprendizagem  

A unidade do trabalho poderá ser perspectivada pelos temas filosóficos que aborda, 

que são o fio condutor do trabalho. E é a partir deles que terá sentido falarmos em 

algo como a formação integral, que, por sinal, poderá até parecer um tema do 

passado, acabado, de tão usado que tem sido em questões de ensino. Todavia, 

consideramos tratar-se de um assunto com toda a pertinência na actualidade 

justamente porque, ou está esquecido, ou ainda não foi levado seriamente. O facto de 

se sublinhar a necessidade de a Filosofia e a formação do indivíduo estarem 

interligadas significa repensar tanto a formação como a filosofia, isto é, tanto o 

carácter formativo do saber filosófico como o carácter, porque multifacetado, 

também, filosófico, da formação do ser humano.  

Este relatório procurou pensar o ensino da Filosofia como prática inseparável da 

própria Filosofia enquanto saber e momento do seu aprofundamento. Mais do que 

apenas transmissão, também um momento importante, a Filosofia na sala de aula 

cumpre a sua vocação intrinsecamente dialógica, um contacto entre eu e tu, e por isso 

o acto de ensinar Filosofia não é algo que lhe seja acrescentado de fora, mas que 

reside na sua própria natureza. Diálogo que se estabelece, num primeiro nível, entre 

professor e aluno e diálogo que vai progredindo também através dos demais 

elementos desta cadeia de aprendizagem: um autor, um texto, um problema e uma 

resposta, em última instância, com a própria realidade dentro e a partir da qual esse 

diálogo acontece.  
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Se o diálogo é momento fundamental na construção do saber filosófico é porque 

ele também se abre às restantes áreas do saber, construindo pontes de entendimento 

e de cooperação não só possíveis ao nível da ciência que se faz em equipas 

multidisciplinares de investigação, mas também numa aula de Filosofia. Esta nossa 

crença levou-nos a considerar as aulas de Filosofia, no momento da sua preparação e 

concretização, como hipótese de abertura ao diálogo interdisciplinar sem que isso 

signifique a perda de uma identidade construída ao longo de milhares de anos ou 

ponha em causa a conquista da autonomia relativamente a outras áreas do saber. 

Tanto no tema da cultura como no da arte esta preocupação manifestou-se ao nível 

dos materiais e das metodologias adoptadas nas aulas; na selecção de textos 

filosóficos e não filosóficos e de outros recursos didácticos como a utilização de 

projecções de imagens e de vídeos em formato PowerPoint, dado que seria impossível 

trazer as obras às sala de aula… 

Lembramos e retemos como importante fonte de inspiração e como projecto 

pedagógico algo como a urgência de uma educação estética do ser humano que no 

século XVIII Friedrich Schiller cuidava de defender enquanto projecto de edificação 

humana, onde o estádio estético era caminho de exercício e de aprofundamento do 

próprio conhecimento racional e realização de humanidade: «O caminho para a cabeça 

tem de ser aberto através do coração», referia na Carta Oitava.26 

Os critérios para a escolha dos recursos ou instrumentos de trabalho seguiram duas 

orientações fundamentais: a adequação das metodologias à especificidade dos 

conteúdos que se queria ensinar; e a adequação e adaptação desses materiais aos 

alunos, que são quem se serve desses instrumentos para aprender. No nosso caso 

tratou-se de os adaptar a duas turmas com características distintas, com ritmos de 

aprendizagem diferentes, quer individualmente, quer enquanto turma. A verdade é 

que nem sempre isso foi possível. Aquilo que se costuma designar por «diversificar 

estratégias» não é tarefa fácil quando, por um lado, o professor corre contra o escasso 

tempo para cumprir os programas e, por outro, quando é exigido, e de certa forma 

bem, uma plataforma comum de aprendizagem. É sempre possível pôr em dúvida se 

duas turmas aprenderam o mesmo ou se apreenderam igualmente bem um mesmo 

assunto quando o fizeram por diferentes métodos. Mas talvez esta seja apenas uma 

preocupação de jovem estagiária. 

E é obviamente aqui que está colocado o grande problema e o grande desafio ao 

professor de Filosofia: fazer com que os alunos aprendam. Parece uma trivialidade, 

mas, afinal, todas as hesitações em relação aos materiais, às metodologias, aos 

objectivos a atingir devem ter como horizonte fundamental de (pre)ocupação nada 

mais do que a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno – muitas vezes reduzidos à 
                                                           
26

 F. SCHILLER, Sobre a educação estética do ser humano numa série de cartas e outros textos; Carta 
Oitava, INCM, Lisboa, 1994, p. 45. 
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lógica do «sucesso escolar», que arrasta consigo visões que apreendem o fenómeno 

do ensino apenas do ponto de vista dos resultados, das metas e dos objectivos, 

olvidando os processos, justamente onde entra a categoria, para nós fundamental, da 

formação.  

Aliás, quando pensamos no contributo formativo do ensino da Filosofia foi no 

sentido de ele ser um momento «grávido de futuro», como diria Leibniz, que no 

presente visa e comporta o futuro, que se projecta, que lança sementes, mas que não 

pode colher todos os frutos durante dois anos de ensino de Filosofia, tendo pois que 

continuar o seu amadurecimento fora da escola. 

E se os principais agentes visados no ensino da aprendizagem são os alunos ou os 

aprendentes, não podemos deixar de mencionar as maiores dificuldades por eles 

demonstradas. Mais uma vez, estes problemas apenas são relativos à disciplina de 

Filosofia mas são lacunas graves que não conseguiram ser supridas até à entrada no 

ensino secundário: dificuldade na expressão escrita e oral, no desenvolvimento e 

articulação de ideias; encorajamento do pensar com e do pensar próprio, por si só um 

imenso desafio. 

Ao mesmo tempo que se procurou dar a ver a coerência interna dos temas, 

também se tentou perspectivar relações interdisciplinares a partir dos próprios 

conteúdos. No tema da cultura procurou-se fazê-lo com textos de relevância 

sociológica e antropológica e com a arte e a estética tentou-se mostrar que através de 

um trabalho baseado na observação orientada de obras de arte é possível atingir níveis 

interessantes de reflexão filosófica e de discussão colectiva. Permitam-me, com 

modéstia, discordar de Walter Benjamin quando afirmava que «a pintura não está, 

pois, em condições de ser objecto de uma recepção colectiva simultânea, como sempre 

sucedeu com a arquitectura, outrora com a epopeia e actualmente com o cinema.»27 

Ainda que Benjamin se refira à reprodução em massa dos objectos artísticos e não a 

questões de âmbito pedagógico, será ainda possível contradizê-lo dado que pelo 

menos numa aula de Filosofia, (e supomos que noutras também) não só a 

arquitectura, a epopeia e o cinema, mas, também, a pintura poderá ser hoje «objecto 

de uma recepção colectiva simultânea.» Se tivermos como objectivo de ensino outra 

coisa para além da apresentação do objecto artístico autêntico, único e irreproduzível, 

e se esse objectivo passar porventura pela abertura dos horizontes culturais dos 

adolescentes, e por aguçar a sua curiosidade e estimular a reflexão sobre o mundo 

onde vivem, então fará sentido trazer a cópia para a sala de aula. 

O percurso que aqui parece terminar não visa senão o permanente reiniciar de um 

trajecto activo e reflexivo que convocará para sempre novos esforços e traçará 

diferentes desafios, enquanto houver Filosofia, isto é, enquanto a humanidade 

                                                           
27

 W. BENJAMIN, Sobre arte, técnica, linguagem e política, Relógio D’ Água, Lisboa, 1992, p. 101. 
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continuar a pensar de forma radical, individual e socialmente, o seu mundo e os 

caminhos para a sua transformação. 

 

 

 

 

7.  ANEXOS  

 

A. Planos das aulas 

Aula 1 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 

2 de Dezembro de 2009 

Horário: 08.20h - 09.50h 

 

FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA C1 

UNIDADE II: A acção humana e os valores 

SUB-UNIDADE: Os valores – análise e compreensão da experiência valorativa 

 

Sumário: O homem como produto e produtor de cultura. Exploração do tópico do programa: valores e 

cultura – a diversidade e o diálogo de culturas. Discussão a partir da análise e interpretação de texto. 

 

 

TEMA 

 

CONTEÚDOS 

 

OBJECTIVOS 

 

METODOLOGIAS 

E ACTIVIDADES 

 

AVALIAÇÃO 

 

TEMPO 

 

Valores e 

cultura – a 

diversidade 

e o diálogo 

de culturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Momento:  

Introdução ao tema 

da cultura como 

problema filosófico; 

 

Conceitos-chave: 

cultura; homem; 

humanidade. 

 

 

 

 

 

 

O aluno desperta 

para o problema; 

Pensa a cultura 

como dimensão 

fundamental de 

humanidade; 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação/ex

posição do tema 

pela professora; 

Recolha das 

noções dos 

alunos em 

relação ao 

conceito. 

Motivação dos 

alunos para o 

 

 

 

De acordo com 

um método de 

avaliação 

contínua, 

procura-se 

atender aos 

seguintes 

critérios: 

 

- Participação 

 

 

 

Cerca 

de 20 

minutos 
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2º Momento: 

A interacção entre 

homem e natureza; 

O homem como 

produtor e produto 

da cultura; 

 

Conceitos-chave: 

cultura; natureza.  

 

 

 

 

3º Momento: 

A cultura como 

segunda natureza; 

Estranhamento do 

outro/estranhamento 

de si;  

A atitude 

etnocêntrica. 

 

Conceitos-chave: 

crença; hábito; ritual; 

civilização; 

etnocentrismo. 

 

 

 

 

 

O aluno 

reconhece a 

cultura como 

segunda natureza 

do homem; 

Percebe o 

significado do 

homem como 

agente e 

ingrediente da 

cultura. 

 

 

O aluno duvida, 

coloca questões e 

é capaz de 

perceber o 

alcance da ironia 

literária e o 

sentido da sua 

dúvida e 

perplexidade;  

Interpreta e 

compreende os 

símbolos e o 

alcance das 

metáforas 

contidas no 

texto; 

Desvela, 

gradualmente, os 

significados 

antropológicos e 

filosóficos do 

texto para além 

do que é 

narrado; 

problema; 

 

 

Problematização 

através de 

exemplos do 

quotidiano e da 

própria história 

do homem. 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e 

interpretação do 

texto: «A história 

dos Nacirema», 

de Horace Miner. 

Leitura silenciosa 

do texto;  

Recolha das 

informações 

fundamentais do 

texto; 

Interpretação e 

comentário em 

conjunto; 

Apontamento 

das principais 

dificuldades 

suscitadas pelo 

texto (conceitos, 

termos, frases, 

etc.); 

Discussão 

orientada. 

activa e 

pertinente nas 

actividades da 

aula;  

- Capacidade 

de análise e de 

interpretação 

de um texto; 

- Qualidade da 

exposição oral; 

clareza; 

problematizaç

ão. 

- Cooperação 

com a 

professora e 

com os 

colegas. 

 

 

 

 

Cerca 

de 30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca 

de 40 

min. 
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Aula 2 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 

4 de Dezembro de 2009 

Horário: 08.20h - 09.50h 

 

FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA H1 

UNIDADE II: A acção humana e os valores 

SUB-UNIDADE: Os valores – análise e compreensão da experiência valorativa 

 

Sumário: O homem como produto e produtor de cultura. Exploração do tópico do programa: valores e 

cultura – a diversidade e o diálogo de culturas. Análise e interpretação de texto. 

 

 

TEMA 

 

CONTEÚDOS 

 

OBJECTIVOS 

 

METODOLOGIAS 

E ACTIVIDADES 

 

AVALIAÇÃO 

 

TEMPO 

 

Valores e 

cultura – a 

diversidade e o 

diálogo de 

culturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Momento:  

Introdução ao 

tema da cultura 

como problema 

filosófico; 

 

 

Conceitos-chave: 

Cultura; homem; 

humanidade. 

 

 

 

 

2º Momento: 

Introdução ao 

tema da cultura 

como problema 

filosófico; 

A interacção 

entre homem e 

natureza; 

O homem como 

produtor e 

produto da 

cultura; 

Conceitos-

chave: cultura; 

 

O aluno desperta 

para o problema; 

Pensa a cultura 

como dimensão 

fundamental de 

humanidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno percebe a 

influência da 

cultura na acção 

humana; 

Reconhece a 

cultura como 

segunda natureza 

humana. 

 

 

 

 

 

 

Apresentação/ex

posição do tema 

pela professora; 

Recolha das 

noções dos 

alunos em 

relação ao 

conceito. 

Motivação dos 

alunos para o 

problema; 

 

 

 

 

Problematização 

através de 

exemplos da vida 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com 

um método de 

avaliação 

contínua, 

baseado na 

observação de 

situações de 

aprendizagem 

em sala de aula, 

procura-se 

atender aos 

seguintes 

critérios: 

 

- Participação 

activa e 

pertinente nas 

actividades da 

aula; 

- Capacidade de 

análise e de 

interpretação de 

um texto; 

- Clareza da 

exposição oral; - 

Problematização. 

 

 

 

Cerca de 

20 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 

20 

minutos. 
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Aula 3 

 natureza; 

homem; 

humanização; 

símbolo. 

 

 

3º Momento: 

Leitura e 

primeira 

interpretação do 

texto: «A história 

dos Inuit»  

 

Conceitos-chave: 

cultura; 

civilização; 

globalização; 

socialização; 

aculturação; 

etnocídio; 

etnocentrismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno é capaz 

de reconhecer a 

existência de uma 

diversidade de 

processos de 

aculturação; 

Relaciona, a partir 

do texto, os 

fenómenos da 

aculturação e da 

globalização com 

a atitude 

etnocêntrica e é 

capaz de fazer 

distinções 

conceptuais 

básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura silenciosa 

de um excerto de 

«Voici le temps 

du monde Fini», 

de Albert 

Jacquard; 

Interpretação e 

comentário em 

conjunto; 

Preenchimento a 

pares de um 

guião de 

interpretação do 

texto; 

 

- Cooperação 

com a professora 

e com os colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 

50 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 

7 de Dezembro de 2009 

Horário: 16.40h - 18.10h 

 

FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA C1 

UNIDADE II: A acção humana e os valores 

SUB-UNIDADE: Valores e cultura – a diversidade e o diálogo de culturas 

 

Sumário: Análise dos principais problemas filosóficos e culturais sugeridos pelo texto sobre a cultura 

Nacirema. Etnocentrismo e relativismo cultural. 
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TEMA 

 

CONTEÚDOS 

 

OBJECTIVOS 

 

METODOLOGIAS E 

ACTIVIDADES 

 

AVALIAÇÃO 

 

TEMPO 

 

Valores e 

cultura – 

a 

diversida

de e o 

diálogo 

de 

culturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Momento: 

Etnocentrismo e 

preconceitos 

culturais; 

Relativismo 

cultural. 

 

Conceitos-chave: 

Etnocentrismo; 

relativismo 

cultural; racismo; 

xenofobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Momento: 

Identidade, 

diversidade 

cultural e 

relativismo 

cultural – há 

limites para o 

relativismo 

cultural? 

 

Conceitos-chave: 

Identidade 

cultural; 

diversidade 

cultural; 

relativismo 

cultural. 

 

 

 

O aluno adquire 

progressivamente 

competências que 

lhe permitem 

estabelecer 

diferenças entre 

etnocentrismo e 

relativismo 

cultural; 

Reflecte sobre 

preconceitos 

culturais, 

nomeadamente a 

xenofobia e o 

racismo;  

Desperta para a 

importância do 

diálogo 

intercultural na 

vida em 

comunidade. 

 

 

 O aluno é capaz 

de reconhecer e 

valorizar a 

diversidade de 

culturas e a 

preservação das 

identidades 

culturais; 

Repensa os 

limites do 

relativismo 

cultural no 

sentido de não 

comprometer o 

respeito pela 

dignidade 

 

 

 

Recuperação e 

esclarecimento de 

problemas da aula 

anterior;  

Explicitação das 

ideias do texto;  

Confronto de 

perspectivas entre 

os alunos através 

de um pequeno 

debate; 

Problematização; 

Aclaração de 

conceitos e teses 

fundamentais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso ao 

manual para 

orientação dos 

alunos em relação 

ao estudo; 

Recurso a 

exemplos da 

História dos 

Nacirema e 

comparação com 

as práticas da 

nossa sociedade;  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com 

um método de 

avaliação 

contínua, 

procura-se 

atender aos 

seguintes 

critérios: 

 

- Participação 

activa e 

pertinente nas 

actividades da 

aula;  

- Capacidade de 

análise e de 

interpretação de 

um texto; 

- Qualidade da 

exposição oral; 

Clareza; 

Problematização. 

- Cooperação 

com a professora 

e com os colegas. 

 

 

 

 

 

Cerca de 

30 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 

45 

minutos. 
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Aula 4 

 

 

 

3º Momento: 

A cultura como 

“conversa do 

homem consigo 

mesmo”. (Ernst 

Cassirer) 

O estranhamento 

do outro/ o 

estranhamento 

de si e a 

“naturalidade da 

cultura” a partir 

do texto sobre a 

cultura dos 

«Nacirema»;  

 

 

Conceitos-chave: 

cultura, símbolo, 

valor, acção 

humana; crença, 

hábito, ritual; 

natural/artificial; 

humana. 

 

 

 

Consolidar e 

recuperar 

problemas 

fundamentais das 

aulas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

- Diálogo, leitura 

de excertos de 

textos filosóficos e 

síntese de 

conteúdos. 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 

11 de Dezembro de 2009 

Horário: 08.20h - 09.50h 

 

FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA H1 

UNIDADE II: A acção humana e os valores 

SUB-UNIDADE: Os valores – análise e compreensão da experiência valorativa 

 

Sumário: O homem como produto e produtor de cultura. Exploração do tópico do programa: valores e 

cultura – a diversidade e o diálogo de culturas. Etnocentrismo e Relativismo cultural. 

 

 

TEMA 

 

CONTEÚDOS 

 

OBJECTIVOS 

 

METODOLOGIAS E 

ACTIVIDADES 

 

AVALIAÇÃO 

 

TEMPO 
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Valores e 

cultura – a 

diversidade 

e o diálogo 

de culturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Momento: 

A cultura – 

dimensão 

fundamental da 

acção humana;  

O homem, 

produtor e 

produto da 

cultura; ser 

simbólico. 

 

Conceitos-chave: 

acção humana; 

cultura; símbolo. 

 

 

2º Momento: 

O papel da 

filosofia na 

promoção do 

diálogo 

intercultural. 

 

Conceitos-chave: 

Diálogo 

intercultural. 

 

 

3º Momento: 

O etnocentrismo 

e alguns 

preconceitos 

associados: a 

xenofobia e o 

racismo. 

 

Conceitos-chave: 

cultura, símbolo, 

valor, acção 

humana; crença, 

hábito, ritual; 

etnocentrismo; 

relativismo 

 

 

 

O aluno 

compreende e 

tende a superar 

as dificuldades 

evidenciadas no 

teste realizado na 

aula anterior; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno concebe 

a especificidade 

do pensar 

filosófico 

(argumentação, 

reflexão, crítica) e 

o seu alcance na 

modelação das 

atitudes e da 

acção humanas. 

 

 

O aluno define 

preconceito; 

Distingue racismo 

de xenofobia;  

Percebe a origem 

não racional do 

preconceito; 

Perspectiva 

maneiras de 

superar o pré-

juízo através do 

da actividade 

crítica da razão. 

 

 

 

Esclarecimento de 

dúvidas e aclaração 

de conceitos e 

problemas; 

Reinterpretação das 

questões;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e discussão 

de excertos do texto: 

«A história dos 

Nacirema», de 

Horace Miner. 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão; 

problematização; 

reflexão em torno de 

soluções provisórias. 

 

 

- De acordo com 

um método de 

avaliação 

contínua, 

procura-se 

atender aos 

seguintes 

critérios: 

 

- Participação 

activa e 

pertinente nas 

actividades da 

aula;  

- Capacidade de 

análise e de 

interpretação de 

um texto; 

- Qualidade da 

exposição oral; 

clareza; 

problematização. 

- Cooperação 

com a professora 

e com os colegas. 

 

  

 

 

Cerca de 

20 

minutos

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 

50 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 

20 

minutos 
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Aula 5 

cultural. 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 
14 de Abril de 2010 

Horário: 08.20h – 09.50h 
 

FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA C1 
 

UNIDADE II – A acção humana e os valores 
SUB-UNIDADE: A dimensão estética – análise e compreensão da experiência estética 

Sumário: A criação artística e a obra de arte. O artista, a obra e o espectador. Análise e interpretação de 
textos literários e reflexão acerca dos seus significados estéticos. 

 

 
TEMA 

 
CONTEÚDOS 

 
OBJECTIVOS 

 

 
METODOLOGIAS 
E ACTIVIDADES 

 
AVALIAÇÃ

O 

 
TEMPO 

 
A criação 
artística e a 
obra de 
arte: a 
tríade 
criativa 
artista – 
obra – 
espectador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º Momento:  
Questões 
introdutórias: a 
dinâmica 
comunicativa 
entre o artista, a 
obra e o 
espectador;  
 
Conceitos-chave: 
criador; criação; 
artista; obra; 
espectador; 
contemplação; 
comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento: 
Características 
gerais da tragédia 
grega: 
caracterização da 
figura feminina 
Antígona;  

 
 
O aluno desperta 
para o problema 
filosófico da arte; 
Interioriza conceitos 
fundamentais, 
interpreta-os e 
perspectiva-os nas 
suas inter-relações 
(rede conceptual); 
Reconhece na arte 
um modo particular 
de comunicação 
entre sujeitos 
através da obra de 
arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao contactar com a 
linguagem e a 
estética do texto 
clássico, o aluno 
(re)conhece a 
tradição e a 

 
 
Interpelação da 
turma e 
estabelecimento 
do diálogo;  
Exploração de 
conceitos 
filosóficos 
fundamentais 
com recurso à 
projecção de 
diagramas 
elaborados para a 
aula, em formato 
PowerPoint. 
Interpretação e 
discussão oral em 
torno dos 
conteúdos 
expressos nos 
diagramas. 
 
 
 
Leitura silenciosa 
e leitura colectiva 
de um excerto de 
Antígona, de 
Sófocles 
(atribuição das 

 
 
- De acordo 
com um 
método de 
avaliação 
contínua, 
procura-se 
atender 
aos 
seguintes 
critérios: 
 
- 
Participaçã
o nas 
actividades 
da aula, na 
discussão 
de obras de 
arte e seus 
problemas; 
Desenvolvi
mento do 
espírito 
crítico; 
-
Cooperaçã
o com a 
professora 
e com os 

 
 
Cerca de 
20 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de  
40 
minutos. 
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Aula 6 

 
 

A arte como 
expressão de 
valores, ideias e 
convicções. 
 
Conceitos-chave: 
tragédia; herói 
trágico; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Momento: 
A tragédia como 
imitação das 
acções dos 
homens 
(Aristóteles); 
Introdução à 
teoria da arte 
como imitação 
(mimesis). 
 
Conceitos-chave: 
obra de arte; 
cópia; imitação. 
 

actualidade dos 
temas da tragédia 
grega; 
Exercita a 
capacidade de 
reflexão em torno do 
problema da arte 
como testemunho 
vivo do homem 
(singular e universal; 
individual e 
colectivo) e do seu 
contexto histórico-
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno compreende 
o significado da 
imitação em arte; É 
capaz de entender as 
bases do problema 
da imitação no 
sentido platónico 
(original/cópia; 
verdade/falsidade; 
ser/parecer) e no 
sentido aristotélico 
da imitação das 
acções dos homens. 

falas das 
personagens 
intervenientes no 
excerto a alguns 
elementos da 
turma que 
voluntariamente 
se 
disponibilizaram)  
Leitura e 
interpretação das 
definições 
aristotélicas de 
tragédia e de 
herói trágico 
presentes na 
Poética. 
 
 
 
 
 
Recurso ao 
manual 
adoptado, Pensar 
Azul, para leitura 
de um texto de 
Aristóteles 
(Poética, 1147 a 
1148) e resposta 
à actividade 
proposta pelos 
autores do 
manual. 
 
Leitura do 
enunciado de 
uma ficha de 
trabalho para ser 
lida pelos alunos 
até à próxima 
aula (5 dias 
depois). 

colegas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de  
30 
minutos. 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 
16 de Abril de 2010 

Horário: 08.20h – 09.50h 
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FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA H1 
 

UNIDADE II: A acção humana e os valores 
SUB-UNIDADE: A dimensão estética – análise e compreensão da experiência estética 

Sumário: A criação artística e a obra de arte. O artista, a obra e o espectador. Observação e análise de 
algumas obras de arte e reflexão acerca dos seus significados estéticos. 

 

 
TEMA 

 
CONTEÚDOS 

 
OBJECTIVOS 

 
METODOLOGIAS E 

ACTIVIDADES 

 
AVALIAÇÃO 

 
TEMPO 

 
A criação 
artística e a 
obra de 
arte: a 
tríade 
criativa 
artista – 
obra – 
espectador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1º Momento:  
Questões 
introdutórias: a 
dinâmica 
comunicativa 
entre artista, 
obra e 
espectador;  
 
Conceitos-chave:  
criador; criação; 
artista; obra; 
espectador; 
contemplação; 
comunicação. 
 
 
 
 
2º Momento: 
A influência do 
contexto 
histórico-sócio-
cultural na 
expressão 
artística. 
Conceitos-chave:  
Arte; expressão 
artística; 
contexto 
histórico-social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O aluno 
desperta para 
uma análise 
filosófica do 
fenómeno 
artístico; 
Contacta com 
conceitos 
fundamentais, 
interpreta-os e 
perspectiva-os 
nas suas inter-
relações; 
Compreende a 
natureza 
comunicativa 
da arte. 
 
 
O aluno 
exercita a 
capacidade de 
reflexão em 
torno do 
problema da 
arte como 
testemunho 
vivo do 
homem 
(singular e 
universal; 
individual e 
colectivo) e do 
seu contexto 
histórico-
cultural. 
 
 

 
 
 
Interpelação da 
turma; exposição de 
conceitos 
fundamentais com 
recurso a esquemas 
e ilustrações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contemplação de 
obras de arte, 
nomeadamente 
escultura e pintura, 
através do recurso 
audiovisual de 
projecção em 
PowerPoint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- De acordo 
com um 
método de 
avaliação 
contínua, 
procura-se 
atender aos 
seguintes 
critérios: 
 
- Participação 
e empenho 
nas 
actividades da 
aula;  
- Motivação 
para a análise 
e discussão 
das obras de 
arte 
apresentadas; 
-Pertinência 
na colocação 
de questões; 
- Autonomia 
na realização 
das tarefas; 
- Espírito de 
entreajuda e 
de cooperação 
com a 
professora e 
com os 
colegas; 

 
 

 
Cerca de 30 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de 40 
minutos. 
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Aula 7 

3º Momento: 
Forma e 
conteúdo na 
arte: introdução 
à discussão dos 
critérios 
definitórios da 
obra de arte;  
Introdução à 
teoria do 
formalismo 
estético. 
 
Conceitos-chave: 
Forma; 
conteúdo; 
formalismo 
estético. 

 
O aluno 
reconhece a 
importância 
dos conceitos 
de forma e de 
conteúdo da 
obra de arte; 
Desperta para 
o problema da 
relação entre 
forma e 
conteúdo na 
definição da 
obra de arte; 
 

 
Introdução à leitura 
comparada e 
interpretação de dois 
textos literários de 
diferentes épocas da 
história (poema 
chinês do século XVII 
e poema de Mário 
Dionísio, século XX);  
Reflexão filosófica a 
partir das 
potencialidades do 
texto literário; 
Preparação de um 
trabalho individual 
para ser apresentado 
na aula seguinte (três 
dias depois). 

 
Cerca de 20 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 
19 de Abril de 2010 

Horário: 16.50h - 18.10h 
 

FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA C1 
 

UNIDADE II: A acção humana e os valores 
SUB-UNIDADE: A dimensão estética – análise e compreensão da experiência estética 

 
TEMA 

 
CONTEÚDOS 

 
OBJECTIVOS 

 
METODOLOGIAS E 

ACTIVIDADES 

 
AVALIAÇÃO 

 
TEMPO 

 
A criação 
artística e a 
obra de 
arte: a 
tríade 
criativa 
artista – 
obra – 
espectador 
 
 

 
 
1º Momento:  
A arte como 
imitação e o 
problema da 
relação entre 
forma e conteúdo 
da obra de arte.  
 
 
Conceitos-chave:  

 
 
 
O aluno recorda os 
conteúdos da aula 
anterior e coloca 
questões a partir 
de uma  
 
 
 
 

 
 
 
Discussão a partir 
do trabalho de casa 
(leitura de dois 
poemas). 
 
 
 
 
 

 
 
- De acordo 
com um 
método de 
avaliação 
contínua, 
procura-se 
atender aos 
seguintes 
critérios: 
 

 
 
Cerca de 
20 
minutos. 
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tragédia; herói 
trágico; Mimesis. 
 
 
 
 
 
2º Momento: 
Forma e 
conteúdo na arte. 
A teoria do 
formalismo 
estético. 
 
Conceitos-chave:  
forma; conteúdo; 
formalismo; 
forma 
significante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Momento: 
A arte como 
expressão 
(expressivismo) e 
a arte como 
transfiguração do 
real. 
 
Conceitos-chave: 
expressão; 
expressivismo; 
transfiguração. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno 
compreende a 
relação 
indissociável entre 
o conteúdo 
(assunto) e a forma 
das obras de arte; 
Identifica e 
interpreta a teoria 
do formalismo 
estético; 
Relaciona, 
progressivamente, 
os conceitos e 
teses discutidas 
com a observação 
colectiva de obras 
de arte. 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno entende o 
papel da arte na 
expressão de 
sentimentos, 
emoções, 
convicções; 
Investiga as linhas 
de argumentação a 
favor e contra as 
teorias 
apresentadas; 
Reconhece o 
carácter 
transfigurador e 
transgressor da 
arte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análise colectiva de 
obras de arte 
(pintura, escultura, 
poesia) de 
diferentes períodos 
da história através 
de projecções em 
formato 
PowerPoint; 
Consulta de alguns 
livros de uma 
colecção sobre arte 
contemporânea 
requisitados na 
biblioteca da escola 
(M. Gooding, Arte 
abstracta; P. Wood, 
Arte conceptual; D. 
McCarthy, Pop Art; 
E. Heartne, Pós-
modernismo - Ed. 
Presença, Lisboa, 
2002.) 
 
 
Recurso ao Manual 
de Filosofia (Pensar 
Azul) para leitura e 
interpretação de 
pequenos textos 
explicativos e 
definições. 

- 
Participação 
activa e 
pertinente 
nas 
actividades 
da aula;  
- Motivação 
para a 
análise e 
discussão de 
obras de arte 
e seus 
problemas; 
- 
Desenvolvim
ento do 
espírito 
crítico; 
- Cooperação 
com a 
professora e 
com os 
colegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de  
40 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de  
30 
minutos. 
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Aula 8 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 
21 de Abril de 2010 

Horário: 08.20h – 09.50h 
 

FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA C1 
 

UNIDADE II – A acção humana e os valores 
SUB-UNIDADE: A dimensão estética – análise e compreensão da experiência estética 

Sumário: Finalização do estudo das teorias estéticas. A função social da arte. Síntese dos conteúdos das últimas 
aulas. 

 

 
TEMA 

 
CONTEÚDOS 

 
OBJECTIVOS 

 

 
METODOLOGIAS 
E ACTIVIDADES 

 
AVALIAÇÃO 

 
TEMPO 

 
A criação 
artística e a 
obra de 
arte: a 
tríade 
criativa 
artista-
obra-
espectador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1º Momento:  
Apresentação de 
trabalhos de 
casa. 
 
Conceitos-
chave:  
Arte; poesia; 
forma; 
conteúdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento: 
O poder 
transfigurador 
da arte. 
 
Conceitos-
chave: 
Formalismo; 
forma 
significante; 
transfiguração. 
 
 

 
 
 
O aluno revela 
alguma 
autonomia na 
leitura; Identifica 
o assunto dos 
poemas;  
Exercita 
competências de 
exposição oral e 
escrita; 
Compara os dois 
poemas quanto à 
forma e ao 
conteúdo. 
 
 
 
 
O aluno utiliza 
conceitos 
adquiridos; 
Reconhece na 
arte uma forma 
de transfiguração 
do real. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leitura de textos 
e de algumas 
respostas dos 
alunos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposição; 
Diálogo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- De acordo com um 
método de avaliação 
contínua, procura-se 
atender aos seguintes 
critérios: 
 
- Participação activa e 
pertinente nas 
actividades da aula;  
- Motivação para a 
análise e discussão de 
obras de arte e seus 
problemas; 
- Desenvolvimento do 
espírito crítico; 
- Cooperação com a 
professora e com os 
colegas. 

 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min 
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Aula 9 

 3º Momento: 
Síntese dos 
conteúdos 
principais das 
últimas aulas. 
 
 
Conceitos : 
Arte; 
comunicação; 
polissemia; 
formalismo; 
expressivismo; 
imitação; 
transfiguração. 

 
O aluno reflecte 
acerca das teorias 
estéticas em 
análise; 
Integra e 
relaciona os 
conteúdos das 
últimas três aulas. 
Problematiza. 
 

 
Diálogo;  
Recurso ao 
manual para 
orientação no 
estudo e relação 
com as aulas. 
 

 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 
21 de Abril de 2010 

Horário: 10.10h – 11.40h 
 

FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA H1 
 

UNIDADE II: A acção humana e os valores 
SUB-UNIDADE: A dimensão estética – análise e compreensão da experiência estética 

Sumário: Apresentação e comentário dos trabalhos de casa. Introdução ao estudo de algumas teorias 
estéticas: imitação; formalismo; expressivismo e transfiguração. 

 

 
TEMA 

 
CONTEÚDOS 

 
OBJECTIVOS 

 
METODOLOGIAS 
E ACTIVIDADES 

 
AVALIAÇÃO 

 
TEMPO 

 
A criação 
artística e a 
obra de arte: 
a tríade 
criativa 
artista – 
obra – 
espectador 
 
 

 
 
1º Momento:  
Forma e conteúdo da 
obra de arte. 
 
Conceitos-chave:  
conteúdo; forma; 
arte; poesia; 
comunicação; 
expressão. 

 
 
 
O aluno 
desenvolver 
competências de 
exposição oral e 
escrita; 
Confronta 
diferentes 
perspectivas; 

 
 
 
Leitura de alguns 
trabalhos de 
casa. 
Comentários a 
propósito dos 
trabalhos. 
 
 

 
 
- De acordo 
com um 
método de 
avaliação 
contínua, 
procura-se 
atender aos 
seguintes 
critérios: 

 
 
 
20 
min 
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2º Momento: 
As teorias estéticas da 
imitação e do 
formalismo. 
 
Conceitos-chave:  
forma significante; 
formalismo estético; 
mimesis;  
 
 
 
 
 
3º Momento: 
A arte como 
expressão 
(expressivismo) e  
a arte como 
transfiguração do 
real. 
Síntese dos conteúdos 
da aula. 
 
Conceitos-chave: 
expressão; 
expressivismo; 
figuração; 
transfiguração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolve o 
espírito crítico 
perante o seu 
próprio trabalho 
e o dos outros; 
 
 
 
Domina conceitos 
fundamentais. 
Conhece e, 
posteriormente, 
avalia os 
argumentos das 
teorias em 
análise. 
 
 
 
 
 
 
O aluno contacta 
com as principais 
teses em 
confronto; 
Avalia as teorias; 
Reconhece que é 
possível superar a 
unilateralidade 
das posições em 
causa; 
Desenvolve a 
capacidade de 
análise e de 
síntese dos 
problemas 
discutidos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análise 
comparativa de 
obras de arte 
pertencentes a 
diversas formas 
de manifestação 
artística (pintura, 
escultura, 
poesia) e 
diferentes 
períodos da 
história. 
 
 
Continuação da 
observação de 
obras de arte; 
Diálogo; 
Recurso ao 
manual de 
Filosofia (Pensar 
Azul) para leitura 
e comentário de 
algumas 
definições e 
pequenos textos 
explicativos. 
 
 
 

 
- Participação 
nas 
actividades da 
aula;  
- Motivação 
para a análise 
e discussão de 
problemas; 
Desenvolvime
nto do espírito 
crítico; 
- Cooperação 
com a 
professora e 
com os 
colegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
min 
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Aula 10 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 
23 de Abril de 2010 

Horário: 08.20h – 09.50h 
 

FILOSOFIA – 10º ANO. TURMA H1 
 

UNIDADE II – A acção humana e os valores 
SUB-UNIDADE: A dimensão estética – análise e compreensão da experiência estética 

 
TEMA 

 
CONTEÚDOS 

 
OBJECTIVOS 

 
METODOLOGIAS E 

ACTIVIDADES 

 
AVALIAÇÃO 

 
TEMPO 

 
A criação 
artística e a 
obra de 
arte: a 
tríade 
criativa 
artista – 
obra – 
espectador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1º Momento:  
Síntese da aula 
anterior, seus 
conteúdos e 
problemas 
fundamentais. 
 
Conceitos-chave:  
Imitação; 
expressivismo; 
formalismo; 
transfiguração. 
 
~ 
 
 
2º Momento: 
O poder cognitivo 
da arte. Criação 
artística e 
invenção 
científica. 
 
Conceitos-chave: 
arte; ciência; 
cognição; criação; 
invenção. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O aluno 
actualiza e 
consolida 
conhecimento
s adquiridos; 
Reflecte sobre 
os assuntos 
estudados até 
ao momento. 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno 
entende o 
problema em 
causa; 
Questiona o 
alcance 
cognitivo da 
arte e 
relaciona arte 
e ciência; 
Compreende 
em traços 
gerais a 
diferença 
entre a 
invenção do 
cientista e a 

 
 
 
Esclarecimento e 
aprofundamento de 
alguns tópicos da aula 
anterior; 
Diálogo; 
Leitura de textos; 
exercício de comparação 
entre um soneto de 
Camões e uma sua 
tradução para a 
linguagem corrente. 
 
 
 
 
 
Exposição; Diálogo; 
Leitura de um excerto da 
obra Iniciação estética, 
de J. J. Cochofel (cf. 
Anexos, B., Texto 6, p. 
71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- De acordo com 
um método de 
avaliação 
contínua, 
procura-se 
atender aos 
seguintes 
critérios: 
 
- Participação nas 
actividades da 
aula;  
- Motivação para 
a análise e 
discussão de 
problemas; 
Desenvolvimento 
do espírito 
crítico; 
- Cooperação 
com a professora 
e com os colegas. 

 
 
Cerca de 
30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de 
20 minutos 
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3º Momento: 
A função social da 
arte vs. A arte 
pela arte. 
A arte como 
reflexo da 
realidade social 
em que se produz 
e para a qual se 
dirige: o caso do 
hip hop 
português. 
 
 
Conceitos-chave:  
Hip hop; 
intervenção; 
consciência 
social. 

criação do 
artista; 
Reconhece a 
importância 
da imaginação 
na arte e na 
ciência. 
 
 
 
 
 
O aluno fica 
sensibilizado 
para o papel 
da arte na 
dinâmica da 
vida social e 
cultural; 
Interpreta e 
apercebe-se 
da 
complexidade 
do fenómeno 
musical em 
causa; 
Analisa e 
compreende a 
linguagem 
utilizada 
inserindo-a no 
seu contexto; 
Compreende a 
mensagem 
veiculada pela 
música; 
Reconhece na 
música um 
veículo de 
intervenção 
social. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audição da música “Não 
percebes” do grupo de 
hip hop português Sam 
the Kid, acompanhada 
da leitura da letra. 
Registo individual das 
palavras fundamentais 
da letra e justificação da 
escolha. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de 
40 minutos. 
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B. Textos e fichas de trabalho 

 

Texto 1  

A história dos Nacirema                                                              2 de Dezembro de 2009 

 

 As crenças e práticas mágicas dos Nacirema apresentam aspectos tão invulgares que 

parece apropriado descrevê-los como exemplo dos extremos a que pode chegar o 

comportamento humano. 

Trata-se de um grupo norte-americano que vive no território entre os Cree do Canadá, 

os Yaqui e os Tarahumare do México, e os Carib e Arawak das Antilhas. Pouco se sabe sobre a 

sua origem, embora a tradição relate que vieram do leste.  

De acordo com a mitologia dos Nacirema, a sua nação foi criada por um herói cultural, 

Notgnihsaw, que é conhecido por duas incríveis proezas: ter atirado um colar de conchas para 

o rio Po- To- Mac e ter derrubado uma cerejeira na qual residiria o Espírito da Verdade.  

A cultura Nacirema caracteriza-se por uma economia de mercado altamente 

desenvolvida, que tem crescido num rico habitat natural. Apesar de o povo dedicar muito 

tempo às actividades económicas, uma grande parte dos frutos deste trabalho e uma 

considerável parte do dia são dispensados em rituais. O centro destas actividades é o corpo 

humano, cuja aparência e saúde surgem como interesses dominantes no ethos deste povo. 

 A crença fundamental subjacente a todo o sistema parece ser a de que o corpo 

humano é repugnante e que tende naturalmente para a debilidade e a doença. Encarcerado 

num corpo como este, a única esperança do homem é afastar estas características através de 

rituais e cerimoniais. 

Cada habitante tem um ou mais santuários devotados a este propósito. Os indivíduos 

mais poderosos da sociedade têm vários santuários em casa e, de facto, a opulência de uma 

casa, muito frequentemente, é medida em termos do número de centros rituais que a 

compõem. 

O ponto central do santuário é uma caixa ou cofre embutido na parede. Neste cofre 

guardam-se os inúmeros encantamentos e poções mágicas sem os quais nenhum nativo 

acredita poder viver. Tais preparados são conseguidos através de uma série de profissionais 

especializados, os mais poderosos dos quais são os médicos-feiticeiros, cujo auxílio deve ser 

recompensado com dádivas substanciais.  

 Abaixo da caixa-de-encantamentos existe uma pequena pia baptismal. Todos os dias 

cada membro da família, um após o outro, entra no santuário, inclina o seu rosto sobre a 

caixa-de-encantamentos, mistura diferentes tipos de águas sagradas na pia baptismal e 

procede a um breve rito de ablução.  

 Na hierarquia dos mágicos profissionais, logo abaixo dos médicos-feiticeiros no que diz 

respeito ao prestígio, estão os especialistas cuja designação pode ser traduzida por "sagrados-

homens-da-boca". Os Nacirema nutrem um horror quase patológico, e ao mesmo tempo 

fascinação, pela cavidade bucal, cujo estado acreditam influenciar todas as relações sociais. 
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Acreditam que, se não fosse pelos rituais bucais, os dentes cairiam, as gengivas começariam a 

sangrar, os maxilares encolheriam, deixariam de ter amigos e seriam rejeitados pelos 

companheiros. 

 Apesar de serem tão escrupulosos no cuidado bucal, há um ritual que envolve uma 

prática que choca o estrangeiro não iniciado, chegando mesmo a revoltá-lo. Foi-me relatado 

que o ritual consiste na inserção de um pequeno feixe de cerdas de porco na boca juntamente 

com alguns pós mágicos, e em movimentá-lo por meio de uma série de gestos altamente 

formalizados. 

Esperamos que quando for realizado um estudo completo acerca dos Nacirema seja 

feito um inquérito cuidadoso sobre a estrutura da personalidade destas pessoas. Basta 

observar o fulgor nos olhos de um sacerdote-da-boca, quando ele enfia um furador num nervo 

exposto, para se suspeitar que este rito envolva um certo grau de sadismo.  

 Foi a estas tendências que, em 1936, o Prof. Linton se referiu na discussão de uma 

parte específica dos ritos corporais desempenhados apenas por homens. Esta parte do rito 

envolve raspar e lacerar a superfície do rosto com um instrumento afiado. Ritos 

especificamente femininos têm lugar apenas quatro vezes durante cada mês lunar, mas o que 

lhes falta em frequência é compensado em barbaridade. Como parte desta cerimónia, as 

mulheres ousam colocar as suas cabeças em pequenos fornos durante cerca de uma hora.  

 Os médicos-feiticeiros têm um templo imponente, ou latipsoh, em cada comunidade 

de certa dimensão. Sabe-se que as crianças, cuja doutrinação ainda é incompleta, resistem às 

tentativas de as levarem ao templo, porque "é lá que se vai para morrer".  

Como conclusão, deve-se fazer referência a certas práticas que se baseiam na estética 

nativa, mas que decorrem da aversão profunda ao corpo natural e às suas funções. Existem 

jejuns rituais para tornar magras pessoas gordas, e banquetes cerimoniais para tornar gordas 

pessoas magras. 

 As funções naturais de reprodução são, igualmente, distorcidas. Evita-se a gravidez 

pelo uso de substâncias mágicas ou pela limitação do relacionamento sexual em certas fases 

da lua. A concepção é, na realidade, pouco frequente. Quando estão grávidas, as mulheres 

vestem-se de modo a esconder o seu estado. O parto faz-se em segredo, sem amigos ou 

parentes para ajudar, e a maioria das mulheres não amamenta os filhos.  

 

Horace Miner, Ritos corporais entre os Nacirema  («Body ritual among Nacirema») in American 

Antropolgist, 1956, pp. 503-507. (traduzido e adaptado para a aula) 

(o artigo original pode ser encontrado na internet, por exemplo, em 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nacirema) 

 

 

Roteiro de análise do Texto 

Com este texto pretende-se iniciar o tópico do programa: Valores e cultura – a diversidade e o 

diálogo de culturas. 

  

Sinopse dos conceitos e problemas fundamentais a trabalhar a partir do texto:  
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o Cultura; historicidade da cultura e dos valores; relatividade da cultura e dos valores; 

o A “naturalidade” da cultura e a fronteira entre o natural e o cultural; 

o Diversidade cultural;  

o Ritual; crença; culto; hábito; símbolo; 

o Etnocentrismo;  

o Relativismo cultural;  

o O homem como produtor e produto da cultura; animal simbólico;  

o Inserção em sistemas simbólicos criados pelo homem; o símbolo como expressão do 

humano 

o O carácter pluriforme da expressão cultural/dimensões fundamentais da acção 

humana e da cultura: ética-política-económica-religiosa-estética. 

o O estranhamento do outro; o estranhamento de si; 

o (…) 

  

 

 

Texto 2 

A história dos Inuit                                                                           4 de Dezembro de 2009 

Como não evocar aqui Angmmagssalik, esta pequena aldeia da costa este da Gronelândia 

onde centenas de Inuit viveram totalmente isolados durante muitos séculos, até à chegada de 

um explorador dinamarquês em 1884. Ali, não cresce nenhuma árvore, o inverno prolonga-se 

por dez meses, a neve, o gelo recobre as rochas e o mar; mas o imenso fiorde por onde os 

glaciares, ao descerem pelo manto de gelo, enviam os icebergues para o oceano repleto de 

focas. Estes animais fornecem a carne, o óleo, as roupas de pele, e os seus ossos servem de 

utensílio para caçar outras focas. Ali, os homens subsistiram retirando da natureza apenas os 

recursos constantemente renovados pelo ciclo das estações; desenvolveu-se uma civilização 

tendo a foca como base. Os habitantes de Angmmagssalik fizeram muito mais do que 

sobreviver. Construíram uma certa alegria de viver e encontram respostas para a angústia do 

desaparecimento final: segundo eles, os mortos reencarnam, ricos de toda a experiência 

acumulada ao longo da vida, no primeiro bebé que nasce. São centenas de almas que voltam 

sem cessar. E o mesmo acontece com as focas. Matar uma foca não é considerado uma vitória 

na luta entre o homem e o animal. A vítima aceitou o seu destino. Antes de comer, cada um 

dizia, em jeito de bênção: “Obrigado, foca, por me teres dado a tua carne.” 

Para os Inuit de Agmmagssalik, o tempo não era esta riqueza que se esgota 

inexoravelmente, esta água que escorre entre os dedos apesar de todos os nossos esforços 

para a reter; o tempo voltava a si próprio, sempre renovado. O ciclo do nascimento, da vida e 

da morte, seguida de um novo nascimento, assemelhava-se ao ciclo das estações: o verão vem 

a seguir ao inverno e precede o inverno.  

O equilíbrio do grupo era flutuante, consoante a abundância de focas, mas durava, assim 

como dura o planeta. 
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Brutalmente chegou a civilização, ou melhor, a nossa civilização. Não estávamos já numa 

época de colonização e de submissão dos “selvagens” descobertos lá ao longe. Os Inuit foram 

tratados com respeito, ocidentalizados, evangelizados, e os descobridores encarregaram-se 

deles. O resultado foi um etnocídio. Em menos de um século, o essencial da sua cultura 

perdeu-se, foi definitivamente esquecido; já não sabem construir kayaks, preferem os pratos 

europeus à carne de foca e afogam no álcool a tristeza da sua desocupação. Sempre foram 

cerca de 400 a 500 habitantes. Hoje, graças a um sistema sanitário eficaz, são mais de 3000. As 

suas casas pré-fabricadas vêm da Dinamarca, o petróleo para os aquecedores ou para os 

motores das suas embarcações vêm dos Estados Unidos. De tal modo dependentes do resto da 

humanidade, tal como os astronautas numa viagem à lua, eles já não estão “em casa”. 

A humanidade viveu durante este século uma aventura semelhante à dos habitantes de 

Angmmagssalik.  

 

Albert Jacquard, Voici le temps du monde fini, Éd. du Seuil, 1991, pp. 107-110. 

 

Roteiro de análise do Texto 

 

Com este texto pretende-se iniciar o tópico do programa: Valores e cultura – a diversidade e o 

diálogo de culturas. 

Sinopse dos conceitos e problemas fundamentais a trabalhar a partir do texto:  

o Cultura; 

o Socialização; 

o Civilização; 

o Aculturação; 

o Diálogo cultural 

o A cultura como produto da interacção entre o homem e a natureza (transformada pelo 

homem); 

o Diversidade cultural; relativismo cultural; 

o Etnocentrismo; 

o Etnocídio; 

o Reflexão em torno de algumas afirmações do texto, como por exemplo: “Os Inuit 

foram tratados com respeito, foram ocidentalizados, evangelizados e os descobridores 

encarregaram-se deles” e “ O lugar não é outro, já não há lugar…”;  

o A cultura como lugar construído pelos homens em comunidade; a dimensão simbólica 

da cultura; o homem como ser simbólico e cultural;  

o Possível tema de exploração: a globalização (da aculturação ao fenómeno da 

mundialização de uma cultura); 

o (…) 

 

 

 



 62

Ficha de trabalho 1  

A. Caracterização da cultura Inuit – a construção e a transformação da cultura pelo homem 

 

 Antes Depois 

Relação entre o 

homem e a natureza: 

 

 

Principais 

actividades, hábitos, 

rituais: 

 

 

Representações do 

tempo, da vida, da 

morte: 

 

Relação com o 

exterior/ 

comunicação com 

outras culturas: 

•  
 

 
 

 

•  
 

 

 

 

•  
 

 
 

 
 

 

•  
 

•  
 

 
 

 

 

•  
 

 
 
 
 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  

 

B. Reflexão a partir de algumas afirmações do texto 

 

1. Brutalmente chegou a civilização, ou antes, a nossa civilização. 



 63

2. Os Inuit foram tratados com respeito, foram ocidentalizados, evangelizados, e os 

descobridores encarregaram-se deles. 

3. Tão dependentes do resto da humanidade, como os homens na lua, já não estão «em casa». 

4. O lugar não é outro; já não há lugar. 

 

 

C. Conceitos/problemas fundamentais para reflectirmos durante as próximas aulas 

 

• Cultura; 

• Civilização; 

• Aculturação; 

• Diversidade cultural; 

• Relativismo cultural; 

•  
 

• Historicidade da cultura e dos valores; 

• Carácter absoluto/relativo da cultura e 
dos valores; 

• Etnocentrismo; 

• Etnocídio; 

• Globalização;

  

 

  

Texto 3 

FILOSOFIA 10º H1  

Análise, interpretação e discussão de textos poéticos 

– A criação artística e a obra de arte: obra, artista e espectador – 

 

Poesia chinesa do século XVIII (autor desconhecido) 

O meu marido sua nos campos, em casa peno eu. 

 

Os esposos trabalham muito, 

ajudam-se um ao outro. 

 

Os esposos da aldeia cuidam do amor. 

Os esposos da cidade cuidam dos vestidos. 

 

Pode trocar-se um vestido velho por outro novo. 
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Não se pode trocar o amor de toda uma vida. 

  

Eu cozo o arroz, preparo o chá. 

Tu mondas, semeias, cavas e ceifas. 

 

Quando como um ovo, deixo-te a gema. 

Envelheceremos juntos. 

 

Texto 4 

 

Mário Dionísio (1916-1993), “O Homem Sozinho na Beira do Cais” 

 

Deixa lá, companheira! 

Que havemos de fazer? 

Fecharam-nos a porta e quase nos cuspiram. 

Pisaram-te e, a mim, vergastaram-me as mãos. 

Deixa lá! Deixa lá! Eu beijarei teus pés 

e tu farás sarar as minhas mãos. 

Para lá da última casa ainda há terra 

e céu e água e luz...  

Ainda há vida para lá. 

  

Deixemos para eles o som vazio das gargalhadas 

e a luxúria do oiro. 

Ainda há vida para lá. 

O nosso horizonte é mais vasto em cada instante. 

A nossa voz mais rica em cada instante. 

O nosso querer mais certo em cada instante. 

Ainda há vida para lá. 

Sigamos nossa rota, companheira. 

Enxugarei teu rosto com cuidado. 

Tu farás o meu canto. 

E para além das barreiras do tempo 

milhões de homens nos esperam com os braços abertos, 

que desde a primeira hora serão braços de irmãos. 

 

 

Actividade: 

Reler os textos apresentados e escolher um. Procurar responder de forma sucinta às 

seguintes questões: 

1. Qual o motivo da sua escolha? 
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2. Que sentimentos e emoções a obra desperta?  

3. De que assunto trata? De que modo ele é perspectivado? 

4. E a forma? De que maneira contribui para dar significado à obra? 

5. O que faz desta obra uma obra de arte? 

6. Haverá algum elemento comum que una as obras apresentadas? 

7. De que forma a obra reflecte o contexto em que o artista vive e cria a obra? 

8. Procure uma obra de arte (música, pintura, escultura…) que possa transmitir 

sentimentos e ideias semelhantes aos do texto escolhido. 

Texto 5 

 

Sófocles (495-405), Antígona (c. 442) 

Creonte – (A Antígona.) E tu, tu, que inclinas a cabeça para o chão, confirmas ou 

desmentes ter feito isto? 

Antígona – Confirmo-o, sim. Disse-o, não o nego. 

Creonte – (Ao guarda.) Tu, podes ir para onde queiras, livre do peso da minha 

acusação. 

(O guarda retira-se.)  

Mas tu (A Antígona.) dize-me, sem rodeios; sabias que te era vedado, por um édito, 

fazer o que fizeste? 

Antígona – Sim, sabia-o bem. Como poderia ignorá-lo, se toda a gente o sabe? 

Creonte – E, apesar disso, atreveste-te a passar por cima da lei? 

Antígona – Não foi Zeus que ditou este decreto; nem Dice, companheira dos deuses 

subterrâneos, estabeleceu tais leis para os homens. E não creio que os teus decretos 

tenham tanto poder que permitam a alguém saltar por cima das leis, não escritas, mas 

imutáveis, dos deuses; a sua vigência não é, nem de hoje nem de ontem, mas de 

sempre, e ninguém sabe como e quando apareceram. Não iria atrair o castigo dos 

deuses, com receio de determinação dos mortais: só via na minha frente o morto, sem 

cuidar do que decretaste. E, se morrer agora, lucrarei com isso; pois quem, como eu, 

vive entre tantos males, ganha com a morte. Só encaro, como desgraça, ficar insepulto 

um filho de minha mãe e eu consentir: isso, sim!, é que me seria doloroso. Pode 

parecer-te que procedi como uma louca, mas é quase a um louco que dou conta da 

minha loucura. 

Corifeu – A jovem demonstra coragem e audácia. Como filha de um pai corajoso, não 

cede ante o infortúnio. 
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 […] 

Corifeu – Convém que raciocines com cuidado, filho de Meneceu. 

Creonte – Mas que hei-de eu fazer? Fala, porque estou disposto a obedecer-te. 

Corifeu – Seja assim: retira Antígona da sua morada subterrânea, e dá sepultura ao 

morto que jaz abandonado.  

[…] 

Corifeu – Que infortúnio dos reis é esse que vens anunciar-nos? 

Mensageiro – Morreram. E os responsáveis pelas suas mortes são os vivos. 

Corifeu – Quem matou e quem são os mortos? 

Mensageiro – Hémon morreu, e, com as suas próprias mãos, derramou o seu sangue. 

Corifeu – Por suas próprias mãos, como desesperado protesto contra o crime 

perpetrado por seu pai. […] 

* 

 

Tragédia: 

«imitação de uma acção de carácter elevado, completa e de certa extensão, em 

linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos distribuídas pelas 

diversas partes não por narrativa, mas mediante actores, e que, suscitando o terror e a 

piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções.» 

«a tragédia não é a imitação de homens, mas de acções e de vida.» 

Herói trágico: 

«não devem ser representados nem homens muito bons que passem da boa para a má 

fortuna – caso que não suscita terror nem piedade mas repugnância –, nem homens 

muito maus que passem da má para a boa fortuna, pois não há coisa menos trágica, 

faltando-lhe todos os requisitos para tal efeito; não é conforme aos sentimentos 

humanos, nem desperta terror ou piedade.   

«Resta, portanto, a situação intermediária. É a do homem que não se distingue muito 

pela justiça e pela virtude e pela justiça; se cai no infortúnio, tal acontece, não porque 

seja vil e malvado, mas por força de algum erro; e esse homem há-de ser algum 

daqueles que gozam de grande reputação e fortuna, como Édipo e Tiestes ou outros 

insignes representantes de famílias ilustres.» 
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Aristóteles, Poética, INCM, Lisboa, 1998. 

 

Texto 6 

Aula dia 23 de Abril de 2010 

10 H1 

«A ciência define por meio de símbolos conceptuais, a arte sugere por meio de símbolos 

imagéticos. A ciência demonstra, a arte mostra. Uma lei científica ou é válida em toda a parte 

ou não será científica. A expressão artística muda consoante quem exprime e o que há a 

exprimir, e, em milhares de pessoas que presenciam uma obra de arte, não haverá certamente 

duas pessoas que a sintam da mesma maneira. (…) Ciência e arte apresentam-se como duas 

actividades opostas mas complementares (…). A descoberta das leis da perspectiva, na pintura, 

anda de facto ligada às investigações ópticas a que o próprio Leonardo da Vinci se entregou na 

qualidade de homem de ciência que também era.» 

João José Cochofel, Iniciação Estética, Publicações Europa-América, Lisboa, s/data. 
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C. Elementos de avaliação 

 

Nota: O teste apresentado aos alunos foi elaborado pelo conjunto dos estagiários que 

leccionaram estes conteúdos e pela professora da turma. A minha participação na 

elaboração do mesmo limita-se exclusivamente às questões 3. e 4. do Grupo IV (já 

apresentadas no corpo deste trabalho em Parte II, 5., b) ), sendo que não tenho 

qualquer responsabilidade na elaboração das restantes questões. 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EÇA DE QUEIRÓS 

Teste de Filosofia 

10º Ano Turma H1 

Dos dois grupos que se seguem escolha APENAS UM: 

Grupo I 

 

- Olá, Neo. 

- Quem és? 

- Sou o Arquitecto. O Criador da Matrix. Tenho estado à tua espera. (…) 

- Que faço aqui? 

- A tua vida é a soma dos resquícios de uma equação desequilibrada, inerente à 

programação da Matrix. És o acaso de uma anomalia que, apesar dos meus mais sinceros 

esforços, não tenho conseguido eliminar, daquilo que é, aparte isso, uma harmonia de 

precisão matemática. 

Embora permaneça um fardo continuamente evitado, não é inesperado e assim, não está 

para lá duma medida de controlo, que te conduziu inexoravelmente......aqui. (…) 

- A Matrix é mais velha do que imaginas. Prefiro contar a partir da emergência de uma 

anomalia integral à seguinte, e nesse caso, esta é a sexta versão. 

- Houve cinco Escolhidos antes de mim? (…) 

- Exacto. - Como estás, sem dúvida, a começar a perceber, a anomalia é sistémica, criando 

flutuações até mesmo na mais simples das equações. (…) 

- Escolha... O problema é a escolha. 

                                                                    (Matrix Reloaded) 

 

1. A partir deste diálogo e integrando-o no excerto do filme que visionaste na aula, indica qual 

a Teoria Sobre o Livre Arbítrio que reconheces na Matrix. Justifica. 

 

Grupo II 
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Lenny - Nem penses, não quero adoptar. 

Amanda - Porque não? É uma boa ideia.  

Lenny - Deves ser doida. Com os meus genes? Tenho genes fantásticos, que não quero 

desperdiçar. É pela mesma razão que recuso ter um carro em “leasing”, há o orgulho da 

posse... Não adopto criança nenhuma. 

Amanda - Isso é um disparate, o mundo está cheio de miúdos necessitados. 

Lenny - Pois, bem sei, mas... 

Amanda - Porquê povoá-lo ainda mais quando não faltam crianças sem pais? 

Lenny - Tu não queres é ter os enjoos matinais. 

Amanda - Não é verdade, não posso, é estar parada um ano, agora. 

Lenny - Esquece, assunto encerrado. 

Bud - Eu teria medo que me saísse uma má rés. 

(…) 

- Já te contei do Max? Vão pô-lo numa turma especial, por causa do Q.I. dele. 

- Filho de pais inteligentes é natural... 

- Sejam eles quem forem. 

- É como criar puro-sangue. O miúdo tem de ser de boa cepa; é bonito, tem um Q.I. alto, uma 

personalidade fantástica, tem graça... 

- Não fiz nada por isso, a Amanda tratou da adopção; eu só resisti e lamentei-me.  

- Um bom pai e uma mãe extraordinária produzem miúdos como o Max. Acho que o pai 

morreu, mas... A mãe... 

- Não vás mais longe! Sei o que estás a pensar, e esquece. (…) 

- Aposto que ele tem uma mãe fantástica. 

- Ou talvez tenha herdado tudo do pai. 

                                                            (A Poderosa Afrodite, W. Allen) 

 

 

1. Quais as Condicionantes da Acção Humana presentes nos diálogos? De que forma essas 

mesmas Condicionantes se relacionam com a questão do Livre – Arbítrio/Liberdade? 

 

F – Pai, queria-lhe dizer que vou-me casar com o Samuel e já marcámos a data. 

P -  Não quero que te cases com ele pois ele é pobre e nunca vai conseguir sustentar-te. 

F – Mas pai, com o devido respeito, eu amo-o! E o amor é algo que me ultrapassa e que 

considero sagrado. 

P – Escuta bem o que te digo. Tu tens que te casar com alguém com o nosso nível sócio-

económico, senão nunca irás ser feliz. O amor é algo secundário e depressa acaba por morrer. 

Devias antes, casar-te com o Henrique, que é uma simpatia de pessoa e acabou de tirar o 

curso. Para além disso já tem emprego e ainda pode vir a herdar os negócios do pai.  

F – Mas, pai, eu sempre quis casar-me por amor e o amor não se escolhe. O amor é algo que 

nos prende e não depende de nós. O pai lembre-se, que na nossa época e na nossa cultura, as 

mulheres já não são obrigadas pelos pais a casar com quem eles querem, seja,  por  dinheiro 
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Grupo III 

 

1. Identifica as características dos valores nele presentes, justificando.  

2. Face às concepções objectivista e subjectivista dos valores, dá exemplos das posições 

que pai e filha assumem, justificando-as. 

 

 

 

 

Grupo IV  

 

A característica saliente e distintiva do homem não é uma natureza metafísica ou física, mas 

sim a sua obra. Esta obra é o sistema das actividades humanas, aquilo que define e determina 

o círculo de humanidade. 

A linguagem, o mito, a religião não são criações isoladas ou fortuitas, mas acham-se 

entrelaçadas por um vínculo comum. 

 

Ernst Cassirer, Antropologia Filosófica, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, p. 108.  

   

 

  

3. Após uma leitura atenta do texto, elabora um pequeno comentário em que esclareças: 

c) que dimensão da acção humana sugere o autor ao utilizar expressões como 

“característica saliente e distintiva do homem”; “vínculo comum”; “sistema das 

actividades humanas”; 

 

d) dois problemas apresentados nas aulas: o homem como produtor e produto da 

cultura; o homem como ser simbólico.  

 

4. O texto sobre os Inuit exige uma reflexão séria sobre os fenómenos da aculturação e 

da diversidade cultural. 

Concordas? Justifica, tendo em conta elementos do texto que consideres relevantes 

para a tua resposta. 

 

ou pelo estatuto.  

P – Não sejas teimosa e não me obrigues a perder o amor à única filha que tenho. Não consigo 

imaginar-te casada com esse Samuel. Ele não foi educado nem cresceu na nossa cultura e 

portanto vive com outros princípios e valores que não são os nossos. Rapidamente de 

desiludirás. 

F – Ainda assim, tenho esse direito e por isso, manterei a data. Convido-te na mesma para a 

cerimónia. 

                  (N. Almeida) 
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*** 

Teste da turma C1 – única alteração refere-se ao Grupo IV, questões por mim elaboradas: 

Lê com muita atenção o texto que se segue: 

 

«A linguagem, o mito, a arte e a religião constituem partes deste universo, formam os diversos 

fios que tecem a rede simbólica, o tecido complicado da experiência humana. O homem já não 

pode enfrentar-se com a realidade de um modo imediato; não pode encará-la, digamos, cara a 

cara. Em vez de lidar com as coisas elas mesmas, em certo sentido, o homem conversa 

constantemente consigo mesmo. Envolveu-se em formas linguísticas, em imagens artísticas, 

em símbolos míticos ou em ritos religiosos, de tal forma que não pode conhecer mais nada, 

senão através da interposição deste meio artificial.» 

  

Ernst Cassirer, Antropologia Filosófica, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, pp. 47-48. 

 

3. Após uma leitura atenta do texto, elabora um pequeno comentário em que esclareças: 

  

c) que dimensão da acção humana sugere o autor ao utilizar expressões como 

“universo”; “meio artificial”; “tecido complicado da experiência humana”  

d) dois problemas apresentados nas aulas: o homem como produtor e produto da 

cultura; o homem como ser simbólico. 

 

4. O texto sobre os Nacirema exige uma reflexão séria sobre o etnocentrismo e algumas 

das suas consequências. 

Concordas? Justifica, tendo em conta aquela que consideras ser a principal mensagem 

implícita no texto. 

 

 

• Critérios de avaliação das respostas (relativamente às questões 3. e 4.): 

− Adequação das respostas aos conteúdos; 

− Rigor conceptual, clareza e correcção escrita; 

− Estruturação lógica das respostas; 

− Capacidade de problematização. 
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Avaliação quantitativa – 1º, 2º e 3º Períodos 

Turmas C1 e H1 

Ano Lectivo 2009/2010 

 

  

Nota: 

Apresenta-se esta tabela com o propósito de registar as classificações finais dos três 

períodos lectivos das turmas 10º C1 e 10º H1. Será preciso sublinhar que não tive 

participação decisiva nem directa na avaliação dos alunos, visto que ao professor 

estagiário não cabe decidir neste campo. A minha participação na avaliação dos alunos 

resume-se à observação de comportamentos e atitudes dos alunos na sala aula, como 

a participação nas actividades, a realização de trabalhos de casa, a cooperação com a 

professora e com os colegas, aspectos muito importantes, mas que formalmente não 

entram com um peso determinante na ponderação da avaliação final dos alunos. Tive 

ainda possibilidade de corrigir as respostas às questões por mim elaboradas e já 

10º C1 1º Período 2º Período 3º Período 10º H1 1º Período 2º Período 3º Período

Ana Andrade 8 5 6 Afonso 8 7 8

Ana Cristina 16 13 15 Ana Filipa 8 11 8

Ana Letícia 18 17 18 Ana Rita 9 8 10

Analde 13 9 10 Anísia 9 10 10

Carlos 9 7 7 Bruno 8 10 10

Cláudia 9 7 7 Carla 8 8 8

Diogo 11 8 10 César 11 11 11

Gil Vasco 10 8 7 Daniel 13 10 10

Gonçalo 17 18 18 Diogo 10 10 10

Inês 15 13 15 Edson 8 9 10

Jessica 15 11 14 Iara 14 14 14

Joana 18 19 19 Inês 10 7 7

Laura 6 6 6 Luíza 15 10 12

Linita 18 18 18 Marta 12 8 9

Manlika 7 6 6 Nilza 8 8 10

Marinela 16 14 16 Patrícia 12 12 12

Marta 18 16 17 Ricardo 16 15 15

Matheus 17 18 18 Roxana 13 9 10

Melissa 14 13 13 Sara 8 7 6

Miguel 9 6 8 Valdo 5 7 8

Nuno 7 7 A.M Zuelma 8 8 7

Axai 10 9 11 Raúl 12 9 12

José 5 6 6 Nilton 6 6 6

Susana 7 6 7

Rafael 6 7 8

Sónia 5 5 6

Mariana 7 7



73 
 

evidenciadas neste relatório, o que contribuiu com uma pequena parte para as 

classificações aqui apresentadas. 

Apenas um breve comentário. É notória a diferença nos resultados de uma e outra 

turmas. Enquanto na turma C1 há alunos com notas altas de 17, 18 e 19 valores, na 

turma H1 isso não sucede. As classificações negativas são ainda mais frequentes na 

turma H1 do que na turma C1. A meu ver, trata-se de um reflexo, principalmente, dos 

métodos de estudo dos alunos, que, para além de deficitários, eram praticamente 

inexistentes na turma H1. Não nos esqueçamos do histórico de reprovações desta 

turma e da consequente descrença no êxito escolar dos alunos, tanto por parte dos 

próprios como dos professores da turma.  

Por ser assim, e curiosamente, algumas respostas dos alunos da turma H1 

marcaram-me indelevelmente. Não posso deixar de partilho as afirmações de dois 

alunos, uma escrita num teste e outra proferida em contexto de sala de aula. À 

pergunta: que pode o homem conhecer ou descobrir através da arte?, um aluno 

responde, com ar tímido mas sério e compenetrado: «O homem conhece-se a si 

mesmo». A dado passo da resposta à pergunta relacionada com o homem ser produto 

e produtor de cultura, uma aluna resume brilhantemente: «o homem faz e se faz no 

seu próprio fazer.» 

 

 

 

D. Materiais didácticos apresentados em suporte informático PowerPoint 

(utilizados nas aulas de 14/04/2010 a 23/04/2010) 

                                                 

 

Figura 1                Fig. 2 

A dimensão
estética

Análise e compreensão da 
experiência estética.

• A criação artística e a obra de 
arte: artista, obra e espectador.

   

O triângulo estético

2. Público/
espectador3. Obra

1. 
Artista
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Fig. 3     Fig. 4 

1.

• Artista 
• Criador;

• Imaginação; criatividade;

• Comunicador: emoções; sentimentos; 
convicções; ideias

• Indivíduo completo (biológico, psíquico, 
racional…): “O que em mim sente está 
pensando” Fernando Pessoa

   

2.

• Público/Espectador

• Sensibilidade (cultivada/educada)

• Contemplação; 

• Recriação;

• Actividade;

• Sentimentos; emoções; convicções; ideias;

• Comunicador.

 
 

Fig. 5     Fig. 6 

3.

• Obra
• objecto criado; 
• objecto-testemunho;
• linguagem específica;
• produto da imaginação do artista;
• expressão de experiências de vida;
• espelho do artista, do homem, da realidade 

segundo uma perspectiva;
• síntese da forma e do conteúdo.

   

Vénus de Willendorf (paleolítico superior 22.000-21.000 
a.C.) 

 
 

 

Fig. 7     Fig. 8 
Miguel Ângelo, Pietá (1499)

   

Paula Rego, Pietá (2002)
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 Fig. 9     Fig. 10 

   

Magritte, The false mirror (1928) 

  

Magritte, Golconde (1953)

 
 

 

Fig 11     Fig. 12 

Géricault, O Derby d’Epsom (1821)

   

Frida Kahlo, La columna rota (1944)

 
 

Fig. 13     Fig. 14 

Paula Rego, Dog Woman (1994)

   

Paula Rego, Entre Mulheres (1997)
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Fig. 15 

Questões/problemas

• O que faz com que uma obra seja considerada obra de arte? 

• Pode a arte imitar a realidade?

• Será a forma de uma obra de arte o garante do seu estatuto artístico?

• De que forma a arte exprime sentimentos e emoções? Perante uma obra 
de arte estaremos sempre em harmonia com os sentimentos, emoções, 
pensamentos e convicções do artista? 

• De que forma e com que intenção a arte transfigura a realidade?

• Como superar a unilateralidade das teorias estéticas apresentadas?

 
  

 

 

Fig. 16 «Oh como se me alonga, de ano em ano…» 

Oh! Como se me alonga, de ano em ano,

A peregrinação cansada minha!

Como se encurta, e como ao fim caminha

Este meu breve e vão discurso humano!

Minguando a idade vai, crescendo o dano;

Perdeu-se um remédio que ainda tinha;

Se por experiência se adivinha,

Qualquer grande esperança é grande engano.

Corro após este bem que não se alcança;

No meio do caminho me falece;

Mil vezes caio, e perco a confiança.

Quando ele foge, eu tardo; e, na tardança,

Se os olhos ergo, a ver se ainda aparece,

Da vista se me perde, e da esperança.

Camões, Sonetos
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Fig. 17 

Tradução do soneto de Camões para a linguagem corrente (por 
João José Cochofel na obra Iniciação Estética):

«Ai, como me sinto cansado dos anos que vivi e como ao
mesmo tempo me parece curta esta minha existência em vão
vivida, cujo fim se aproxima!

À medida que envelheço, a minha infelicidade aumenta sem
remédio e a experiência ensina-me que à esperança sucede
sempre a desilusão.

E por mais que porfie, ora desesperado, ora confiante, nunca
chego a alcançar um bem impossível.»

Pensando bem…

• Que semelhanças e que diferenças se podem surpreender nos dois textos?

• Conseguiu o segundo texto transmitir o assunto do primeiro? 

• Conseguiu o segundo texto transmitir a beleza e a emoção do primeiro?

 
 

 

 

Fig. 18 

Sam The Kid, «Não percebes», do 
álbum Sobre(tudo), 2002

• http://www.youtube.com/watch?v=GRzCF1n
mop0
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Fig. 19 
Se não curtes este loop então passa à fase seguinte

o Hip-Hop cru e duro, tu não és o puro ouvinte.
Acredita, ninguém evita o genuíno hino.

Vazio como o bolso, não atino andar com o xino.
Só assino um contrato que me der a liberdade,
alguém há-de mais tarde dar-me a criatividade.
Abusar do que tenho, um poema num desenho,

tentar acusar um estranho só porque não o conheço.
Apareço num formato que não 'tás habituado,

os que pescam disto tentam ver se o verso é picado,
mas tu não sabes nada, tens andado adormecido.

Só ouves o ruído da ferrugem no ouvido.
Frases a rimar em cima duma melodia
que te atrofia como a minha caligrafia.

Não percebes nada, preferes uma balada
bem elaborada por alguém conceituado.

Não fiques chateado porque a crítica inalas,
é melhor ficares calado se não sabes o que falas.

Isto é o que eu vivo 24 horas diárias,
sempre ligado a mim sem ter direito a precárias.

Não percebes o que eu digo,
não percebes o que eu falo,
não percebes onde eu vivo,
não percebes o que eu galo.

Aprende qu'a missão não é 'tar no top,
é vazio, **** nisso, não percebes o Hip-Hop!

 
 

Fig. 20 

Se faça isto ou não devo, é a maneira como escrevo.
Sou inconsciente como a gravidez adolescente

porque eu acredito no que 'tá escrito quando recito,
o que eu admito e podes crer que não facilito.

Sou esquisito, sem limite, cuspo à toa num beat,
não é cultura de elite, é mais cultura de street.

Ficar em baixo, a única coisa a que eu me candidato,
qual é o meu formato? Sujo e barato!

Se paca tu procuras enganaste-te na área
porque a paca que tu queres não 'tá nesta faixa

etária.
Necessária vigilância com dez olhos ou mais,

soltando as cordas vocais sem impressões digitais.
Se Hip-Hop é vazio, eu sou a tua cabeça.

Se não me queres ouvir, eu faço com que aconteça.
Se Hip-Hop é lento, eu sou a tua compreensão.

Se Hip-Hop é violência, a voz é a munição.
A minha intenção é só prestar homenagem,

mas damas pensam que eu sou o maluco das filmagens.
Não quero personagens, eu quero o autêntico,

aquilo que sai puro não tem nada idêntico.
Sou mal compreendido, sou pouco esclarecido,

considero-me louco no bom sentido.
Tantos estilos que nem dá p'ra distingui-los,

contratos alucinados, Yoo, vamos rescindi-los!
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Fig.  21 

não percebes o que eu digo

não percebes o que eu falo,
não percebes onde eu vivo,
não percebes o que eu galo.

Aprende qu'a missão não é 'tar no top,
é vazio, **** nisso, não percebes o Hip-Hop!

Não sou músico, nem cantor. Não sou grande produtor,
faço batidas e letras, sou poeta sem valor

reconhecido, pelo esquecido que não recorda.
Não vive o que eu vivo, então ele nunca concorda.

Acorda e reflecte, espontâneo não se corrige,
elege quem te protege, age e exige.

Foge da pressão que domina uma voz,
já ouviste o antes agora ouve o após.

É mesmo assim, Sam The Kid é subterrâneo,
quando rimo é com o hemisfério direito do crânio.

Com sentimento, sou versátil e hipnótico.
Aqueles que me curtem eu sou tipo antibiótico.

Não funciono a pós que emitem alergia
p'ra toda a classe alta eu represento a chungaria,
p'ra toda a classe baixa eu represento a simpatia.

É mesmo assim, Sam The Kid até um dia...

 
 

Fig. 22 

Não percebes o que eu digo,
não percebes o que eu falo,
não percebes onde eu vivo,
não percebes o que eu galo.

Aprende qu'a missão não é 'tar no top,
é vazio, **** nisso, não percebes o Hip-Hop!

Não percebes o Hip-Hop, não percebes!
Não percebes o Hip-Hop, não percebes!

Não percebes o Hip-Hop, não percebes o Hip-
Hop, não

percebes o Hip-Hop, não 
percebes!
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Fig. 23 

Anna Pavlova(1881-1931) em “A Morte do 
Cisne”(Kirov Ballet, 1907)

http://www.youtube.com/watch?v=YW01o9x0
Alc&feature=related

 
(Para ilustrar o tema da  originalidade do artista -  vídeo mostrado na última 

aula de estética da turma C1.) 

 

 

 

 

E. Entrevistas 

As entrevistas que se seguem foram por mim realizadas a Olga Pombo e Maria José 

Vaz Pinto, duas académicas e docentes do ensino superior que mantiveram contacto 

com o ensino da Filosofia, enquanto professoras, durante um período considerável das 

suas vidas. Ainda hoje consideram indispensável pensar os problemas inerentes ao 

ensino e à aprendizagem da Filosofia neste grau de ensino. 

Ao longo deste trabalho foi possível evidenciar algumas das afirmações mais 

marcantes das entrevistas. Pelo menos um dos objectivos foi cumprido: o de aprender 

com as entrevistas realizadas. Sem dúvida que estas se revelaram excelentes auxiliares 

da reflexão aquando da elaboração deste relatório. 

O guião da entrevista aponta para os temas que dominaram – programa(s) de 

Filosofia, interdisciplinaridade, estratégias/metodologias, importância do texto 

filosófico – as conversas com as entrevistadas, embora algumas questões tenham sido 

colocadas de forma diferente e outras tenham sido adicionadas com o fluir da 

conversa. 
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As entrevistadas revelaram estar de acordo em questões essenciais como o 

cumprimento do programa de Filosofia, a vocação interdisciplinar da Filosofia, a 

imprescindibilidade do diálogo e da discussão. São também notórias as divergências, 

por exemplo, quanto à relação entre ensino e educação (que Olga Pombo entende 

como relação inconciliável e de oposição, enquanto Maria J. Vaz Pinto tende a unir os 

dois pólos); quanto ao modo como equacionam os objectivos da disciplina e as 

metodologias/estratégias. O teor geral das entrevistas acabou por tomar rumos 

diferentes. Na entrevista de M. J. Vaz Pinto abordou-se fundamentalmente aspectos 

particulares da sua história e experiência pessoais enquanto professora, enquanto na 

entrevista de Olga Pombo prevaleceram os temas mais gerais e a defesa de posições 

teóricas próprias. 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

1. Durante quantos anos leccionou a disciplina de Filosofia no Ensino Secundário? 

2. Quais foram os programas de Filosofia que leccionou? 

3. Que importância atribuiu ao Programa na sua prática lectiva? Servia-lhe de 

guião? De orientação? Cumpria-o estritamente? Ignorava-o? 

4. Qual o programa de Filosofia que leccionou que melhor correspondeu às suas 

expectativas sobre o que significa “ensinar Filosofia”? 

5. Como articulou, na sua prática, programa e manual/manuais? 

6. Como encarava a relação programa/exame nacional? 

7. Como equacionava o papel da disciplina de Filosofia na sua relação com as 

outras disciplinas do currículo do aluno? 

8. Que estratégias didácticas privilegiou na sua prática pedagógica? 

9. Que importância atribuiu à utilização do texto filosófico nas suas aulas? 

10. Quais as maiores dificuldades/ obstáculos que encontrou no ensino da 

disciplina de Filosofia? 

 

 

Entrevista a Olga Pombo 

8-06-2010  

 

Olga Pombo é actualmente professora auxiliar e coordenadora da Secção Autónoma de 

História e Filosofia da Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É licenciada 

em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1971), mestre em Filosofia 

Moderna pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

(1986), com uma dissertação intitulada Leibniz e o Problema de uma Língua Universal. 

Doutorou-se em História e Filosofia da Educação pela Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa (1998) com uma dissertação intitulada Unidade da Ciência e Configuração Disciplinar 

dos Saberes e obteve a Agregação em História e Filosofia da Ciência pela Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa em 2009. Possui uma extensa bibliografia publicada nas áreas da 
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Filosofia da Ciência, Ensino da Filosofia e das Ciências, Interdisciplinaridade e Unidade da 

Ciência. 

* 

 

Durante quantos anos leccionou a disciplina de Filosofia no Ensino Secundário? 

Eu imagino que devo ter começado em 1971. E, curiosamente, a primeira vez que fui para o 

ensino, para o liceu Maria Amália, fui substituir a minha professora de Filosofia. Era uma 

professora de quem eu gostava muito. Senti uma responsabilidade imensa. Houve uma 

cerimónia de investimento em que ela me deu as suas cadernetas.  

 

O passar do testemunho…  

Exacto, foi um pouco isso. Senti-me muito responsável por isso. 

Depois fiz o estágio, passado dois ou três anos, ainda antes do 25 de Abril. Ainda fiz exame de 

estado em 1972 ou 1973. O exame de estado era um exame em que o professor tinha que 

fazer uma prova escrita e uma prova oral, e na prova escrita tinha que fazer uma planificação, 

enfim, dizer como é que daria uma aula, duas ou três à escolha dentro dos temas do 

programa; se tivesse que dar uma aula sobre o conhecimento em Kant, como é que faria… 

Fui professora vários anos no liceu em que fiz estágio, no Liceu Pedro V, depois fui orientadora 

de estágio e orientadora da zona pedagógica de Lisboa.  

Ia visitar os núcleos de estágio e fazia seminários com os vários grupos de estágio, etc. 

 

Que importância considera ter o estágio na vida do professor? 

Eu penso que o estágio é um momento importante na formação do professor e que deve ser 

baseado fundamentalmente no trabalho de observação da aula. Mais do que tudo. E não é só 

ser observado, é observar também; ver os outros a funcionar, ver como dão a aula, ver como 

eu daria, criar essa alternativa de abertura fundamental de outras possibilidades; é muito 

importante. Eu aprendi muito a ver as aulas dos meus estagiários. Eu também dava aulas, 

discutíamos as minhas aulas, etc. 

 

Da sua experiência no Ensino Secundário são essas as situações que recorda com maior 

satisfação? 

Também recordo o ensino que fazia com os meus alunos. O último ano do liceu era um ano em 

que se ensinava imensas coisas muito “puxadas” que hoje nem pensar se ensinam. Não quero 

fazer o discurso daquela pessoa saudosista do passado, não se trata disso; mas de facto havia 

um nível de ensino de uma exigência impressionante. 

Quando eu comecei a dar aulas havia um livro único e que era uma súmula digerida pelo autor. 

A questão do texto não se colocava; o texto não fazia parte do manual. Embora houvesse 

também a célebre antologia do Joel Serrão. Mas depois o manual perdeu importância e 

ficaram só os textos e depois o manual começou lentamente a reaparecer. 

Houve uma altura em que toda a gente era contra o manual. E só havia textos. 
  
E qual era a sua posição?  
Eu fui sempre uma defensora da leitura do texto; achava sempre que passava por aí. Mas por 

outro lado também percebo que se o professor é bom não precisa do manual, mas se ele é 

inexperiente então necessita do manual. 
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Durante muitos anos, havia um manual que eu não seguia, em geral, mas dava apontamentos 

aos alunos; os alunos passavam parte da aula a escrever. E dava muitos textos. E isto obrigava 

a um trabalho imenso. Eu estava constantemente a policopiar textos. Havia mais tempo para 

fazer esse trabalho. 

Entretanto veio o 25 de Abril, que acabou com o manual; quem usava o manual era 

considerado reaccionário. Eram só textos; dispersão total de textos; houve um momento em 

que era uma verdadeira loucura. Havia antologias com milhares de páginas publicados pelo 

ministério da educação. Os alunos andavam entre os textos todos sem uma orientação. 

 

Na sua experiência enquanto professora passou de certeza por vários modelos 

programáticos…. 

Sim. Eu ainda fui dar o programa que aprendi quando era aluna. Os programas duravam 

décadas. Havia um primeiro ano de Psicologia e o segundo ano de filosofia começava pela 

lógica, que eu adorava dar, teoria do conhecimento, metafísica, ética e estética. Julgo que era 

nesta sequência. 

Passei por vários modelos de Programa, entre os quais o programa Sottomayor Cardia, em que 

apareceram autores novos, que nunca se tinham dado. Aí foi uma grande vitória do ensino da 

filosofia pois significou a emancipação da Filosofia face à Psicologia. A Filosofia passou a ser 

dois anos. 

Havia também uma Iniciação à Filosofia antes de começar propriamente pela Lógica, o que eu 

acho mal; começar a perguntar o que é a filosofia. Acho mal que se comece a explicar o que é 

o mais difícil. Acho que se deve meter a mão na massa de imediato e depois ir respondendo 

pela própria performatividade, por aquilo que se faz. 

 

Acha que isso é específico da filosofia? Ou, por exemplo, a física também pode ser ensinada 

desse modo? 

Claro que é específico da filosofia. O professor de física explica o que é a física em dois minutos 

e o professor de filosofia não pode fazê-lo e se o fizer fá-lo mal. O professor de física pode: a 

física é o estudo dos fenómenos da natureza. O que é a filosofia é imediatamente um grande 

problema; um dos grandes da filosofia. Acho muito mal, acho completamente errado fazer 

isso. Eu começava logo pela lógica “a matar”, com grande intensidade, com grande rigor, 

grande exigência. E a pouco e pouco os alunos iam perguntando, perguntando. E se me 

perguntavam eu dizia que não era boa pergunta e que «não era para ali chamada.» 

Esse foi talvez o melhor programa que eu dei [Sottomayor Cardia]. 

Este era um Programa decalcado do anterior mas com dois anos. Eu sempre despachei a 

Psicologia para entrar na Filosofia. Este outro era o programa em que se dava mais filosofia. 

Começou depois a haver um programa que combinava temas e autores. Outra mudança 

grande. Foi-se abandonando um pouco a ideia do tema. A epistemologia surgiu com o 

Bachelard; e introduziu-se Nietzsche, Freud, Marx; um programa mais “à moda”, de acordo 

com as exigências ideológicas na altura.  

 

Para além do trabalho de texto, que outras estratégias privilegiava nas suas aulas? 

Eu sempre fui muito contra as estratégias. A palavra estratégia não faz parte do meu 

vocabulário. 
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Prefere metodologias? 

Sim. Durante muitos anos fui muitos anos orientadora de estágio, orientadora pedagógica e fui 

sempre muito rebelde a essa história da pedagogia por objectivos. Aliás, um dos textos mais 

fortes que eu escrevi e que teve mais impacto foi esse da pedagogia por objectivos. Claro que 

fui vencida. Porque no fundo o que se instala [a pedagogia por objectivos]. Muita gente 

percebeu que eu era uma espécie de batalhadora contra a pedagogia por objectivos. Isso não 

significa que eu não seja a favor da existência de objectivos. O objectivo é o objectivo do 

professor. Só dizer isto é já uma blasfémia. Porque normalmente os objectivos são definidos 

como os objectivos que se quer que os alunos atinjam. E eu acho que não. Acho que quem 

deve ter objectivos é o professor. E tem que saber é o que ensinar. Enfim, voltando à questão 

das estratégias…Eu fui sempre muito rebelde a todas essas terminologias. 

Nunca fiz nenhum plano em que tivesse de mencionar as estratégias, etc. Mas naturalmente 

sempre tive maneiras de dar as aulas. 

Sempre as dei com base no comentário de texto, na exposição, na crítica, na discussão, no 

debate. Todas as aulas passavam por isso. Havia normalmente uma apresentação inicial, um 

texto que se lia, um debate que se fazia, sempre com possibilidade de discussão. Acho que a 

filosofia passa por isso. Se o aluno tem mais maturidade a discussão é mais desenvolvida, se 

tem menos maturidade a exposição tem de ser mais clara e mais eloquente. 

Nunca abandonei a exposição. Acho que é fundamental na aula de filosofia haver uma boa 

apresentação do tema; sem isso a discussão transforma-se numa cacofonia e um 

desentendimento completo acerca daquilo que está a ser dito; e a maior parte das vezes 

aquilo a que se chama diálogo torna-se uma quantidade de equívocos. É preciso haver uma 

apresentação clara do espaço do problema e das suas várias possibilidades. O diálogo tem que 

ser preparado por uma apresentação clara. 

Sempre tive nisso muito gosto. Sempre fui muito rebelde na aceitação de uma espécie de 

pedagogia doutrinal, instituída, em nome da qual se vem perorar a dizer que se deve fazer 

desta ou daquela maneira… 

Penso que há uma única regra que é importante: que o professor esteja consciente do que 

está a fazer, saiba muito e encontre uma maneira de fazer que lhe vá a jeito. Que haja uma 

espécie de harmonia entre aquilo que o professor sabe, aquilo que ele é e o modo como dá a 

aula.  

E qualquer espartilho, qualquer forma para cumprir uma determinação que não nasceu dele 

me parece artificial e com mau resultado. 

 

Mas acha que é assim que procedem, em geral, as Ciências da Educação? 

Sim, defendo essa tese [a tese de que as ciências da educação procedem de modo semelhante 

ao descrito na afirmação anterior]. Tenho sido uma voz no deserto, mas tem sido isso que eu 

tenho dito. As ciências da educação são um flagelo; são uma das (não a única) causas do 

abismo em que está o ensino em geral. Tem a ver com uma vontade de pregar uma moral ao 

professor, partindo do princípio em que há uma maneira melhor do que as outras; acredito 

que um bom professor pode fazer maravilhas com qualquer método; e um mau professor com 

o melhor método dará sempre uma má aula. E acho que o treino é fundamental, a observação 

da aula é fundamental, ter a possibilidade de ver as aulas que ele próprio faz e de as discutir 

com outros é fundamental; e ter a possibilidade de ter ao lado alguém que possa ser um 

exemplo é fundamental (Esta ideia do exemplo é completamente esquecida nas ciências da 
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educação); uma excelência que transborda. Porque se trata de manter a mediania; não há 

exemplos, há apenas normas, que é uma coisa totalmente diferente. O exemplo do indivíduo 

que é excelente e que essa sua excelência transborda; um efeito de extravasamento; ele toca a 

alma dos seus alunos e dos seus colegas; e assistir a isso é uma coisa que transforma. E não há 

nenhuma pedagogia que se substitua a isso. Portanto, sou a favor de uma pedagogia do 

exemplo. 

 

 

Considera não ser possível uma Ciência da Educação em geral ou o problema está na que se 

pratica hoje? 

Isso é uma conversa muito longa. Para já, distingo educação de ensino. Educação tem a ver 

com a forma como as almas são conformadas. O ensino tem a ver com a forma como os 

conhecimentos são transmitidos e adquiridos pelo aluno. E não os modos de ser, de ser feliz, 

as regras da vida social e prática, etc. Uma ciência do ensino, que seria aquilo a que chamam 

ciências da educação, também acho que não faz muito sentido. No entanto, é importante 

saber o que é a aprendizagem, as tendências normais de uma criança de 14, 16 ou 17 anos. É 

importante o professor ter conhecimentos sobre Psicologia, sobre aprendizagem, sobre 

sociologia, dinâmica de grupos, que tensões e que forças podem bloquear uma criança. E estas 

são ciências humanas que se aplicam à situação da sala de aula ou que se podem aplicar. Acho 

que a formação de um professor deve passar por estes elementos.   

Na Pedagogia a única coisa que é interessante é o estudo das várias concepções pedagógicas 

ao longo dos tempos, as ideias pedagógicas. Isto é importante. Pensar também o que é a sua 

própria disciplina. Isso é importante. Uma cadeira de Pedagogia experimental ou pedagogia 

por objectivos… é um disparate. 

 

Há pouco dizia que é o professor quem deve traçar os objectivos de uma aula. Parece-me que 

isso configura uma certa concepção da relação pedagógica… 

A relação professor-aluno é assimétrica por natureza. Desde logo, uma diferença de idades, 

de funções (um está para aprender e o outro para ensinar) e de conhecimentos (um sabe, ou é 

suposto que saiba, o outro não). Se começamos a baralhar os dados podemos aceitar um 

professor que não saiba e podemos defender a tese de que o aluno já sabe. E isto não é ser 

platónico; não há nenhum fundamento platónico para esta afirmação, o que seria ainda 

aceitável; é simplesmente dizer que o aluno tem que descobrir por si próprio, o que é uma 

barbaridade, do meu ponto de vista. O sistema de ensino existe justamente para permitir que 

a geração mais velha transmita à geração mais nova os conhecimentos que a humanidade 

conquistou até ao momento. Só que a humanidade demorou séculos e séculos a chegar até 

aqui e nós, através de um sistema maravilhoso conseguimos em 25 anos, como diziam os 

medievais, pôr um jovem às costas de um gigante. 

(…)  

A escola actualmente também falha redondamente, como sempre falhou, a educar as crianças. 

Ensinar é a função da escola, não educar. Foi para isso que a escola foi inventada. Quando os 

gregos constituíram o conhecimento científico inventaram logo a escola; porque uma coisa 

não pode funcionar sem a outra. A palavra mathesis não significa senão aquilo que se pode 

ensinar. Esse conhecimento tem uma estrutura discursiva que permite que seja ensinável. A 

demonstração é o procedimento do ensino. 
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Talvez também esteja contra a questão actualmente muito debatida, e praticada, de trazer a 

comunidade à escola… 

Claro que estou contra. Eu acho que a escola deve estar completamente isolada da 

comunidade. Deve estar rodeada por uma espécie de cintura de protecção que cria no interior 

da escola um espaço próprio para a aprendizagem ensino. À frente de uma televisão não se 

está a aprender, está-se a absorver informação. A escola é uma clareira que tem que ser 

protegida. É o único espaço do mundo onde as pessoas têm a disponibilidade suficiente para 

aprenderem, para se deixar invadir pelo que não conhecem.  

 

Mas cada vez mais essa maneira de estar na escola se vai perdendo… 

Pois é; é pena. Mas estou convencida que vai havendo formas ínvias que vão conseguindo isso. 

Se isso fosse completamente perdido a humanidade entrava numa ruptura total. Pode-se viver 

mal educado, mal formado, de forma deselegante, mas ignorante não; isso é uma coisa muito 

triste. Ser ignorante é cada vez mais perigoso. O mundo de hoje exige de nós conhecimentos 

cada vez mais variados. Conhecimento é essa capacidade de integração de várias informações. 

Embora a escola esteja assaltada por outras funções que não lhe pertencem, a verdade é que, 

apesar de tudo, a escola vai cumprindo a sua função de ensino. Os alunos, apesar de tudo 

ainda se abrem um pouco à aprendizagem e os professores ainda fazem o gesto do ensino; e 

é isso que faz salvando, apesar do ruído, que é a educação. Educar é sempre controlar; é 

sempre indicar um caminho; apontar uma direcção que nós consideramos como muito boa; o 

problema é saber quem é que educa quem, como dizia Platão. Mas esse é outro problema, é o 

problema da educação. 

 

Voltando ao ensino da Filosofia. Como equacionava a questão da interdisciplinaridade na sua 

prática lectiva e que trabalho realizava nesse sentido? 

A escola é sempre, por natureza, disciplinar. O quadriculado dos horários é bem eloquente 

relativamente ao quadriculamento dos saberes. A filosofia tem uma vocação interdisciplinar. 

Sempre tentei que a filosofia se oferecesse como um espaço onde os alunos percebiam que as 

coisas que eles tinham aprendido na matemática, na história tinham a ver com a filosofia; 

sempre insisti nisso. 

Lembro-me de ter convidado por duas vezes a professora de matemática. Ela dava a aula e 

quando ia embora era estudado com todo o cuidado o tipo de conhecimento que a 

matemática é face a filosofia, etc. Lembro-me que fazia isso.  

Actualmente a interdisciplinaridade passou a ser confundida com a animação intercultural. 

Juntam-se os professores de todas as disciplinas e toda a gente se diverte, aparentemente. 

Isso se chama uma actividade interdisciplinar. A interdisciplinaridade faz-se a partir das 

disciplinas. Levo muito a serio a palavra. É o trabalho das disciplinas umas com as outras. Elas 

tocam-se, interrogam-se mutuamente, confrontam-se nos conteúdos, métodos, 

procedimentos, etc.  

A filosofia é um lugar muito bom para esse cruzamento, para olhar por exemplo para a física e 

por os problemas dos métodos, resultado.  

Ou da literatura. Por quê falar das artes em geral e não pegar na literatura como exemplo de 

uma arte para falar sobre estética? 
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Apesar de já termos tocado em quase tudo o que estava previsto, gostaria ainda que me 

falasse da sua relação com o Programa de Filosofia. 

Eu acho que o programa é para dar. Dar. Esta palavra que tem que ser respeitada. O professor 

não tem que seguir aquilo que o programa determina. Não tem que seguir necessariamente 

aquela ordem. Deve ter a liberdade suficiente para alterar as ordens dos programas, para 

introduzir elementos novos, para substituir elementos; mas sempre dentro da ideia de dar o 

programa. 

 Sou absolutamente contra a existência de programas em que já se diz em quantas aulas se 

deve dar aquele assunto, quais os textos que se deve dar naquele dia. Isto tem vantagens para 

o professor sem experiência, porque ele tem ali aquela sugestão. Quando era professora do 

liceu sempre dei o programa à minha maneira, mas dava o programa.  

O programa é um elemento interessante da cadeia da escola. Entre o aluno que não sabe e o 

professor que sabe há uma entidade que é a organização do país em que se vive, do século em 

que se habita, que determina de alguma maneira o currículo. O currículo tem uma entidade 

epistemológica relevante. Não é por acaso que se ensina lógica, metafísica, estética. Eu 

respeito o programa, não gosto é que o programa não me respeite a mim e não me deixe 

espaço para trabalhar. 

 

Até porque normalmente os programas abarcam a quase totalidade dos temas e das 

disciplinas da Filosofia… 

Sim, o professor tem de se adaptar ao programa. Sou completamente contrária ao professor 

que diz: eu só dou uma rubrica do programa todo o ano. Acho que ele deve ser obrigado a dar 

o Programa todo. 

 

E quais foram as suas maiores dificuldades no ensino da filosofia? 

Sempre gostei muito de ser professora de Filosofia. O programa também não foi uma 

dificuldade. Nunca me submeti ao programa como uma jovem estagiária. Também nunca fugi 

ao programa. Nunca senti que houvesse uma pressão. 

O maior desafio é talvez conseguir vencer a apatia do aluno, abrir as inteligências dos alunos, 

tocar a sua alma.  

 

 

 

Qual é a importância de uma pedagogia do exemplo, designação dada por si durante esta 

entrevista, na formação de professores? Quem deve dar o exemplo? 

Quem dá o exemplo é o mestre, quando há. Se há formação de professores, do meu ponto de 

vista teria que haver uns tantos mestres. Se o jovem professor tem a sorte de ter à sua frente 

um homem ou uma mulher mais experiente, que sabe o que está a fazer e que o faz bem, 

então aprende com isso. E acho que na Filosofia isto é muito importante. 

Aprende-se muito mimeticamente com o que é maior que nós. Tudo isto foi vilipendiado, 

maltratado, abandonado, condenado. E o professor não é o mestre mas o técnico que tem 

umas tais estratégias, que sabe como se faz e que puxa do bolso umas soluções, ou que 

contabiliza os minutos… controla se o professor se orienta bem no espaço ou não, se tem uma 

voz aguda ou grave, etc.; e acho isto muito triste. Acho que um professor pode passar o dia a 

olhar para o tecto e ser um excelente professor e outro que passa a aula a passear, e passeia 
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as vezes necessárias, e só diz asneiras. Isso não deixa nada nos alunos, compreende? Portanto 

não há receitas.  

 

Muito obrigada.  

 

 

 

 

 

Entrevista a Maria José Vaz Pinto 

27-05-2010  

Maria José Vaz Pinto é docente (jubilada) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. Leccionou, entre outras, a cadeira de Didáctica da Filosofia no 

Ramo de Formação Educacional. É co-autora dos Textos de Apoio de Filosofia e de Psicologia, 

editados pelo MEIC em 1974-75 e foi membro da equipa de Filosofia no Ano Propedêutico em 

1977-78. Apresentou um conjunto de lições televisivas e é co-autora dos respectivos Textos de 

Apoio, bem como de um manual de Filosofia para o 12º ano, Filosofia 3, de 1981 

* 

Durante quantos anos leccionou a disciplina de Filosofia no Ensino Secundário? 

Durante quase dez anos em trinta e seis anos de actividade docente. No entanto, depois de 

estar no secundário, nunca deixei de ter contacto com o ensino da Filosofia no secundário. Na 

faculdade tive a responsabilidade da cadeira de Didáctica. Também dei ajudas aos alunos em 

diversas fases da minha vida e por isso acompanhei de forma pontual os diversos programas. 

 

Deve ter passado por vários modelos programáticos ao longo da sua actividade profissional no 

secundário. Que relação mantinha com o Programa? 

Quando comecei a leccionar, em 1968-69, o Programa que então vigorava era o 

correspondente ao ciclo complementar, e era um programa de Psicologia para o 6º ano e de 

Filosofia para o 7º ano. Entretanto tive a oportunidade de trabalhar, e participar, a partir da 

Revolução de Abril, em 1974/75, numa equipa em que levámos a cabo uma organização de 

textos de apoio de Filosofia e de Psicologia até entrarem em vigor os novos programas.  

Em 1977 fui convidada para integrar a disciplina de Filosofia do ano propedêutico. Fui 

requisitada e passei a trabalhar em regime de destacamento com dispensa total de serviço 

docente. Estive ligada ao ensino de Filosofia através das aulas televisivas no ano propedêutico. 

E nessa altura fui convidada para leccionar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. Nunca mais dei aulas no liceu. 

 

Conte-me um pouco dessa sua experiência … 

Essa experiência foi determinada por uma série de factores, de certa maneira, exteriores mas 

que fizeram com que passasse a haver em Portugal o 12º ano de escolaridade, tal como já 

havia noutros países. O programa procurava ser uma abertura à problemática filosofia 

contemporânea. Diria também que era um programa megalómano e de imensa complexidade. 
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Tínhamos aulas de 20 minutos de televisão. Achava que não era uma experiência plenamente 

adequada aos objectivos propostos, uma vez que naquela época revolucionária tive que 

explicar Marx e os marxismos em 20 minutos…. No entanto, esse programa deu os seus frutos 

e teve bastante importância no ensino da filosofia em Portugal. 

E acha que esse programa teve a adesão desejável por parte dos alunos? 

Muitos alunos foram forçados a aceitar aquela modalidade. Outras pessoas, que não 

directamente os alunos, tiveram uma reacção positiva. Esse modelo abriu o caminho ao ensino 

à distância. Acho que se justifica o ensino à distância. Pode funcionar lindamente desde que 

tenha os apoios adequados. E nós fizemos os possíveis: elaborámos textos e exames e 

lideramos a equipa de correcção de exames.  

 

Durante a sua actividade no Ensino Secundário que importância atribuía ao exame? 

Eu penso que o exame nacional é natural e positivo. Sempre achei importantíssimo que, 

havendo programas, os programas fossem cumpridos. Qualquer programa para ser 

minimamente levado a cabo tem que ser cumprido. Na sequência da prática pedagógica, 

muitos professores adulteraram o espírito dos programas na medida em que truncaram os 

programas. [Deste modo] não há programa que resista. Logo no primeiro ano em que fui 

professora (1968/69) tive uma turma de 7º ano que tinha exame e os meus alunos foram a 

minha casa ter aulas para não perderem a pedalada da preparação para o exame. De qualquer 

forma, parecia-me que o exame se inseria normalmente dentro da ordem natural dessa 

orientação que era cumprir os programas.  

Também me parece que o facto de cumprir um programa não significa que se dê igual 

desenvolvimento a todas as matérias. Nunca fui defensora de uma observância rígida do 

cumprimento do programa nesses moldes. Sempre achei que era possível tirar o máximo 

partido do programa, bem como dar mais relevância a umas matérias do que a outras, de 

acordo com os meus interesses e os dos alunos. 

De que modo a inexistência de um exame nacional de Filosofia condiciona o 

ensino/aprendizagem desta disciplina? 

Acho que vivemos uma época de crise e que o problema é muitíssimo mais vasto do que a não 

existência de um exame. Em relação a isso, sou acérrima defensora de que continue a existir a 

disciplina de Filosofia no Ensino Secundário. Acredito nas virtudes educativas e formativas da 

disciplina de filosofia. Acho que haver uma disciplina que não tem o estatuto pleno de 

disciplina, e em que a avaliação dessa disciplina não conta para a média etc. é uma forma de a 

desvalorizar perante os alunos. 

  

Muitos podem pensar que poderá ser positivo para a Filosofia não haver exame porque assim a 

Filosofia se liberta da necessidade de examinar conhecimentos… 

Não me parece que o exame seja um factor determinante. Parece-me que tem que haver 

sempre uma avaliação em qualquer trabalho que façamos; quer a avaliação se expresse numa 

classificação; quer tenha um peso x ou y. Mas a avaliação é muito importante.  

O que me parece importante, sim, é haver programas. Naquele tempo [enquanto leccionava] 

discutia-se imenso a liberdade dos professores de ensinarem filosofia e, por outro lado, a 

imposição de um programa obrigatório. Defendo a existência de programas obrigatórios e que 

dentro desse respeito pelos programas haja flexibilidade da parte do professor nas aulas que 
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dá. Também sempre achei importantíssimo a regularidade e a constância no trabalho. Por 

exemplo, as faltas dos professores significam uma quebra enorme no ritmo de trabalho. 

Há algum programa que a tenha marcado de forma especial e que melhor se tenha adequado 

à sua concepção de «ensinar filosofia»? 

Parece-me que os programas mais bem conseguidos são aqueles que conciliam uma certa 

iniciação em relação ao rigor conceptual e à problematização das questões fundamentais e 

que ao mesmo tempo dão acesso ao pensamento dos filósofos. Filosofar é sempre uma forma 

de falar com, de dialogar. E não me parece que haja em relação à iniciação da Filosofia 

argumentos que possam ser invocados no sentido de dizer que os textos são muito difíceis, 

etc. Os grandes textos clássicos podem sempre ser abordados.  

 

Essa era uma das suas estratégias de eleição? 

Sim. Nesses programas de 74/75 fazíamos a selecção de leituras secundárias assim como 

elaborávamos antologias de textos dos principais filósofos. Isso significou uma revolução no 

ensino da Filosofia em Portugal. E também na universidade. O contacto directo com os textos 

e com os grandes autores foi muito importante. Ao nível do liceu, trabalhámos com os vários 

programas e também fizemos isto: participei directamente na tradução e compilação de textos 

de Leibniz e de Kant; trabalho de grande importância e pioneiro em Portugal. 

Houve outra coisa muito importante: passamos a ter programas que procuram partir de uma 

problematização directa dos grandes problemas da Filosofia e ter contacto directo com os 

autores. Isso não se fazia antes. 

Quando comecei a dar aulas de Filosofia havia um livro único: os compêndios sucessivamente 

instituídos tinham grandes limitações. A seguir houve uma verdadeira transformação no 

panorama editorial. Surgiram propostas variadíssimas nos materiais de apoio, houve uma 

imensa oferta de manuais escolares de grande qualidade e nunca tive oportunidade de 

participar nesse contexto; havia manuais excelentes e variadíssimos. Todos esses manuais, de 

uma maneira ou de outra, mobilizavam antologias de textos; eram baseados em colectâneas 

de textos. 

 

Qual é a grande diferença que encontra entre esses manuais e os manuais actuais? 

Tenho a dizer que os manuais de que mais gostei eram manuais que tinham grande nível e 

rigor científico e eram um óptimo auxiliar para os professores e para os alunos. Hoje os alunos 

têm cada vez maior dificuldade em lerem e em perceberem o que lêem. O manual tem que ter 

sempre orientação do professor. Os manuais têm que ter simplicidade conceptual e rigor 

científico. Continua a existir uma grande pluralidade na oferta e acredito que nem todas as 

escolhas tenham sido igualmente felizes. Também tenho tido contacto com manuais que me 

parecem excelentes e muito bem trabalhados no plano didáctico. 

O que me parece é que quando nós temos a responsabilidade de estar a leccionar uma 

matéria, nunca se pode perder de vista os materiais de que os alunos dispõem para estudar.  

Há duas coisas fundamentais a ter em conta: é preciso que os alunos levem a sério a 

disciplina e que percebam de que é que trata a disciplina, isto é, a disciplina de Filosofia é para 

trabalhar como se trabalha nas outras disciplinas. 

Nesta iniciação ao filosofar sempre me preocupou imenso a questão da linguagem. E sempre 

procurei aplicar na prática docente os princípios mais elementares do senso comum. Houve 
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sempre um aspecto muito importante que foi o de procurar utilizar uma linguagem no sentido 

de ir ao encontro de uma das principais dificuldades dos alunos que é eles não perceberem o 

que as palavras querem dizer. Esclarecer o que as palavras querem dizer no sentido vulgar e no 

sentido filosófico. E isto foi uma linha estratégica que esteve sempre no meu horizonte, 

porque achei que era fundamental que os alunos pudessem ser apalavrados, ou seja, e 

pudessem ter o domínio do sentido das palavras; porque educar é sempre também apalavrar; 

serem levados a dominar eles próprios a expressão; serem capazes de dizer aquilo que lhes 

ocorre; problematizarem as questões. É extremamente importante que eles sejam capazes de 

compreender aquilo que ouvem e aquilo que lêem.  

Quando tinha alunos do secundário procurei dizer as mesmas coisas com palavras diferentes. 

Havia uma ideia feita de que era preciso decorar o que o professor tinha dito na aula; tirar 

apontamentos e voltar a restituir com as mesmas palavras o que o professor tinha dito; isto foi 

sempre o meu inimigo número um. As mesmas ideias podem ser explicadas de diferentes 

maneiras e por isso é importante que os alunos tenham uma certa mobilidade em relação à 

capacidade de expressão. Outro aspecto é: a disciplina de filosofia tem uma dimensão 

formativa importantíssima que é a de formar a capacidade de pensar e de argumentar e, 

muito importante, de educar no rigor do pensamento e da precisão da maneia de referir os 

temas.  

O que a mim me parece a virtude fundamental da filosofia ao nível de uma preparação geral 

para a vida é que os alunos fiquem capacitados para uma abertura relativamente ao mundo 

em que vivem e sejam capazes de perceberem o que ouvem e o que lêem. 

 

E é por isso que privilegiava a linguagem, a compreensão do texto, o diálogo na aula… 

Sim. E outra das minhas estratégias favoritas quando começávamos a dar um tema qualquer 

era facultar ao aluno aqueles horizontes de referência sem os quais ele não podia entender a 

matéria. Temos sempre que ter em conta quais são os saberes dos alunos. E não é a mesma 

coisa estar a dar aulas a alunos da vertente científica, da vertente humanística ou das artes. É 

preciso ir ao encontro daquilo que os alunos já sabem e mobilizar o que eles já sabem. 

Também penso que o papel do professor é sempre: se for preciso entrar a dar lições de coisas 

ou fazer incursões em determinados assuntos relacionados com o que está a ser dito; isso faz 

parte do papel do professor.  

Nós temos sempre subjacente à nossa vida o que é um bom professor; é sempre muito 

formativo pensar por que é que achamos que determinado professor é bom professor. 

Normalmente os bons professores levavam-nos a gostar das matérias que eles leccionavam, 

eram sabedores das matérias que leccionavam e, por exemplo, os bons professores de que 

tenho experiência, principalmente na faculdade, eram pessoas que nunca davam uma aula 

sem a terem preparado exaustivamente. E a seriedade do professor a dar a aula era 

contagiante relativamente à seriedade dos alunos perante a disciplina. 

 

E de que modo preparava as suas aulas? 

Nunca se pode dar uma aula boa sem saber a matéria que se está a dar. A pessoa tem que se 

sentir à vontade no plano científico. O que acontecia mais frequentemente era não termos 

uma formação específica numa determinada área. Uma coisa é a preparação científica dos 
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conteúdos outra coisa é o tratamento pedagógico-didáctico que se dá aos conteúdos; e estas 

duas dimensões são complementares. 

Em relação aos alunos, procurava saber o que mais os interessava? Havia algum diálogo com 

os alunos na escolha dos temas das aulas? 

Os meus anos no liceu foram muito felizes e muito bem sucedidos, porque eu estava muito 

entusiasmada, porque estava a fazer uma coisa de que gostava e para a qual me pagavam. 

Tudo isso se conjugava para que eu tivesse um óptimo ambiente. Procurava sempre 

desempenhar o melhor possível o trabalho para o qual tinha sido incumbida; o tal programa 

que tinha que dar aos alunos. E tem que se ter sempre em conta os problemas dos alunos, as 

dificuldades que têm, aquilo que entretanto se entrepôs naquele tempo lectivo, etc. Não se 

pode dar uma aula sem entrar em diálogo com os alunos e com a situação em causa. 

Outra coisa muito importante é a avaliação. A avaliação vai-se fazendo aula a aula, com as 

participações dos alunos, com as perguntas que eles põem, com a relação que se estabelece. 

Dei sempre uma importância enorme aos testes. Li-os sempre com muita atenção e bastante 

interesse. Os métodos de avaliação não era de maneira nenhuma tão rígidos como são agora. 

Não se faziam as coisas de maneira tão técnica. 

Fazia uma correcção muito individualizada dos testes, de maneira que os alunos pudessem 

compreender quando tinham feito bem e quando tinham feito mal. Isto é fundamental para os 

alunos interiorizarem os padrões de exigência. Houve sempre um ambiente muito cordial nas 

aulas, mas ao mesmo tempo uma grande exigência. 

 

 

 

Falava-me há pouco da relação necessária da Filosofia com as outras disciplinas. Concretizava 

a interdisciplinaridade nas suas aulas? 

Os liceus em que leccionei, quer o D. João de Castro quer o liceu Pedro Nunes eram liceus 

masculinos, enquanto o liceu de S. João do Estoril tinha sido inaugurado há pouco tempo e era 

um liceu misto. E o facto de haver meninos e meninas era uma coisa fantástica. E funcionava 

tudo de maneira muito familiar.  

Lembro-me que fazíamos visitas de estudo interdisciplinares. Fomos à Assembleia da 

República, fomos visitar Alcobaça e a Batalha juntamente com a professora de História. Isto 

fazia com que se criasse um ambiente de grande proximidade entre os alunos e os professores. 

Acho que a Filosofia tem uma vocação interdisciplinar. De qualquer forma, parece-me que 

aquilo que se tem como objectivo na disciplina de Filosofia – levar os alunos a pensarem por si 

mesmos e a serem capazes de se enfrentarem com os grandes problemas que são o que é a 

realidade, o que é o conhecimento, o que é acção – tem uma relação de implicação com as 

outras disciplinas e com a maneira de eles estarem na vida e na escola. Por isso mesmo é que 

penso que a disciplina de filosofia não pode ser suprimida do currículo dos alunos. É muito 

importante haver uma disciplina reflexiva e que lhes dê uma abertura para os horizontes do 

mundo em que vivem. 

 

Até agora referiu-se apenas a experiências positivas. Houve decerto algumas dificuldades 

também… 
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As dificuldades… Não consigo falar genericamente de dificuldades. Elas surgiam caso a caso, 

consoante as turmas. Havia à partida uma certa rejeição da disciplina de filosofia porque 

achavam que não servia para nada e, para já, nem sabiam muito bem do que se tratava. Os 

chamados alunos da alínea f (os de ciências) habitualmente estavam completamente contra a 

filosofia e achavam que aquilo (as aulas de filosofia) era um atraso de vida completo. E muitas 

vezes acontecia ser exactamente nessas turmas de ciências que nós tínhamos os melhores 

resultados.  

No ano em que eu fiz estágio no Liceu Pedro Nunes, um liceu de rapazes em que havia imensos 

problemas de indisciplina, tinha alunos que me diziam que a minha aula era a aula em que eles 

se portavam melhor. Lembro-me de ter vontade de faltar e de chorar porque eles eram umas 

pestes. Mas foi um caso único. 

 

 

E por que acha que isso acontecia? 

Acontecia porque os alunos estavam com um preconceito em relação à disciplina, mas aquilo 

que eu recordo desses anos é que o ensino público era frequentado por alunos excelentes e 

óptimos professores e isso fazia com que nas diversas turmas houvesse alunos com grandes 

capacidades. 

 

Coloco então a questão das dificuldades sob um outro ponto de vista. Qual julga ser a grande 

dificuldade dos alunos na aprendizagem da Filosofia? 

Em relação aos alunos, a grande dificuldade na aprendizagem da Filosofia é saberem o que as 

palavras querem dizer. Estou a lembrar-me da matéria do 10ºAno e de um professor ter que 

ensinar a Teoria da Justiça de John Rawls a um aluno que não sabe o que é que as palavras 

querem dizer. Se estamos a falar do liberalismo a alunos que não sabem o que foi a Revolução 

Francesa, as lutas inglesas do século XVII, etc., eles não têm possibilidades de compreender o 

que é o liberalismo. Para ajudar o aluno, não podemos deixar de dar alguns supostos que são 

condição sine qua non para a aprendizagem. Parto do princípio, é uma tese que eu defendo, 

que os alunos normais gostam de ser bons alunos; por isso ser mau aluno é sempre um factor 

de relativa infelicidade. 

 

O que é um mau aluno? 

É aquele que não consegue entrar minimamente dentro das matérias… Há vários tipos de 

maus alunos. Há aqueles que não sabem nada de nada porque não estudam e há aqueles a 

quem lhes falta aquelas condições mínimas de cultura que fazem com que não percebam o 

que é dito. Tenho tido uma experiência desse género com um aluno do 10º Ano que é um 

desses casos de alunos que vêm de um meio sócio-económico muito limitado e que não têm 

cultura geral; também parece-me que as matérias estão um pouco desconectadas. 

E isto prende-se com outro problema que é o da relação que existe entre o acesso à 

informação – que todos eles possuem porque dominam tudo o que é internet e todas essas 

fontes de informação – e o conhecimento. Porque não é o facto de ter acesso a esses blocos 

de informação que dispensa o papel da escola.  

Não é possível haver aprendizagem sem um professor? 
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É isso que eu acho. Quer dizer, um professor ou um conjunto de professores. A escola continua 

a ter a sua função e a internet não substitui a escola. 

 

Referiu sobretudo os antigos programas. Que apreciação faz do actual programa de Filosofia? 

Penso que é um programa bem dimensionado. O programa de 10º ano é mais de introdução à 

filosofia, penso que é acessível e que se pode trabalhar bem com ele. Toda a problemática 

relacionada com aquilo que caracteriza o que é o homem enquanto homem (valores, estética, 

ética, etc.) parece-me bem; e no programa do 11º Ano centrado nas questões da lógica e da 

argumentação e nos problemas do conhecimento e epistemológicos parece-me muito difícil 

abordar questões de maneira truncada e desgarradas de uma inserção no tempo. Também 

discordei daquele programa em que se escolhia autores completamente desgarrados de uma 

inserção no tempo. Não sou apologista de que a iniciação à filosofia se confunda com a história 

da filosofia, mas o que acontece é que nós neste momento, no século XXI, enfrentamos certas 

questões e somos herdeiros de uma tradição. Não podemos compreender a nossa posição no 

mundo sem termos consciência das nossas raízes, da identidade cultural. 

 

Muito obrigada. 
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