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Resumo. 
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É com a finalidade de dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do 

Mestrado em Ensino de Filosofia, bem como sobre ele refletir e discernir implicações, 

que o presente Relatório de Prática de Ensino Supervisionada se apresenta. 

Porque tal empreendimento é contextualizado, não pode deixar de lhe anteceder, 

por um lado, uma caracterização da envolvência social da escola e dos alunos. E, por 

outro, o enquadramento da disciplina e da unidade curricular não só à luz do Programa e 

da Lei de Bases do Sistema Educativo, como também, de textos de referência 

internacional. 

A unidade, à volta da qual este relatório se giza, diz respeito ao tópico primeiro 

da segunda unidade do programa do 10.º ano de escolaridade: A Ação Humana – 

Análise e Compreensão do Agir. Rubrica lecionada na Escola Secundária Dr. Azevedo 

Neves, de que as planificações, materiais formativos e avaliativos, tal como as 

estratégias utilizadas, serão apresentados e fundamentados ao longo deste relatório. 

Ao relato das aulas dadas e ilações, da fundamentação das estratégias e recursos 

utilizados, segue-se-lhe uma apropriação crítica e prospetiva. Reflete-se sobre a sua 

pertinência pedagógica, seu alcance e limitações, à luz dos objetivos programáticos 

sempre em “diálogo” com autores de referência filosófica. Para além da análise da 

concordância com os objetivos visados, este exercício crítico, colocará a hipótese de um 

redireccionamento de problematização em vista a potencialização da consecução das 

finalidades perspetivadas. 
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Abstract 

This final report pertaining to my supervised teaching sessions aims not only to 

make known the work developed in the master's degree in philosophy of education, but 

also to reflect upon it and determine its implications. 

Given that this project is set in a specific context, it must be preceded, firstly, by 

a description of the social surroundings of the school and its students; and, secondly, the 

framework of the subject and the course, not only in light of the Program and the Basic 

Law of the Educational System, but also of international reference texts. 

This report revolves around the curricular unit pertaining to the first topic of 

Unit II of the 10th grade programme: Human Action - Analyzing and Understanding the 

Act, a theme taught in Dr. Azevedo Neves Secondary School to two different classes. 

All lesson plans, training and evaluative materials, as well as strategies, will be 

presented and substantiated throughout this report. 

After reporting the lessons and its conclusions, as well as the logical reasoning 

behind the strategies and resources used, a critical and prospective appropriation ensues; 

a consideration of its pedagogical relevance, scope and limitations, considering the 

curricular objectives and always in "dialogue" with philosophical references. In addition 

to analysing its agreeance with the proposed objectives, this critical exercise, focused on 

the set of problems raised by action, will put forward the possibility of redirecting this 

set of problems in order potentiate the achievement of the established goals. 
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Introdução. 
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Este relatório de atividade pedagógica, é fruto de dois anos de estágio na escola 

secundário Dr. Azevedo Neves supervisionado pela professa Teresa Ximenez. Tratou-se 

de uma experiência que foi além da mera iniciação à profissão docente. Tratou-se de 

uma vivência que ajudou a clarificar o que é isso de ensinar quando falamos de se ser 

professor. 

Das múltiplas dimensões que comporta, uma há que lhe é incontornável, os 

alunos que lhe conferem sentido. Pois não se ensina ninguém. Ensina-se pessoas (pelo 

menos tenta-se), indivíduos concretos que tem uma determinada história de vida e 

espectativa sobre o futuro. Alunos que são entes singulares e irrepetíveis, não obstante a 

tendência para os homogeneizarmos. 

Este relatório, pretende mostrar a consciencialização de um processo de reflexão 

sobre o que implica ensinar. Um processo marcado pelo reconhecimento da 

incontornabilidade daquela condição necessária ao ensino. Como nos propomos a 

mostrar, não é só na sala de aula que o aluno está presente. Ele existe desde o 

nascimento de uma aula, e acompanha-a para lá do seu término. Trata-se aqui de 

mostrar esse processo de construção de aula, animado pela constante solicitação dos 

alunos, na medida em que pretende se socorrer de estratégias e recursos que sirva aos 

seus processos de compreensão, e respetiva crítica. 

 A primeira parte deste relatório diz respeito a esse processo. O processo de 

planificação e efetivação das aulas a respeito do módulo “A Ação Humana – Análise e 

Compreensão do Agir”. Nela se justificam as opções, alude-se a estratégias, relata-se 

experiências. Porque falamos de um ensinar em contexto institucional, esse processo 

requer elementos mínimos de contextualização das diretivas institucionalmente 

vinculadas. Mas também, de um dar conta do enquadramento social em que a escola 

está situada, e a que pertencem os alunos determinantes das aulas que aqui se relatam. 

 A segunda parte é já uma reflexão sobre a temática ensinada. Facto da contínua 

presença do aluno do pensar do professor, é a pergunta “para quê?”. Para quê ensinar? 

Não questionando em toda a sua amplitude, limitamos essa questão à temática a que nos 

cingimos. Para que serve falar da ação no ensino secundário? Atendendo às finalidades 

perspetivadas pelo próprio enquadramento institucional, há formas mais enriquecedoras 

de falar sobre a ação? Na segunda parte deste trabalho posicionamo-nos, debatendo com 

o que está programaticamente estabelecido, a favor de uma perspetiva outra sobre a 
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ação, concordante, por sua vez, com alguns princípios que fundamentam o nosso 

desígnio educativo.  
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Parte I 
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Aspetos Enquadradores. 
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O acolhimento do ensino da Filosofia no secundário está relacionado com o 

contributo específico desta «para a maturidade pessoal e social de cada jovem». 

Consistindo essa especificidade, própria à filosofia, na apropriação crítica do real, 

fundamental por sua vez, para o “processo do saber de si”, e de si enquanto ser social. 

«Como também no aperfeiçoamento do seu discernimento cognitivo e ético, 

contribuindo assim, diretamente, para a capacitação de cada jovem para o juízo crítico e 

participativo da vida comunitária»
1
. 

Pretende o programa de Filosofia do 10.º e 11.º ano de escolaridade, enquadrado 

pela Lei de Bases do Sistema Educativo
2
, nomeadamente no seu artigo 9.º, uma 

“autonomia do pensar” voltada para um horizonte comunitário. Uma maturação que 

permita aos alunos «compreender o mundo em que vivem, integrar-se nele e participar 

criticamente na sua construção e transformação»
3
. Da Filosofia, enquanto momento 

curricular, espera-se que seja espaço de possibilidade de empreender momentos de 

reflexão, de problematização e de relação de diferentes interpretações do real
4
, de forma 

a viabilizar a sua própria visão. Visa-se, igualmente, através dela, uma formação para a 

compreensão e integração do outro sem a qual não é possível um «aprender a viver 

juntos». 

“Como viver juntos?”, questão central do Relatório Delors
5
 que enforma não só 

o programa de Filosofia mas o próprio currículo nacional. Subjacente, a tal 

preocupação, está a «interdependência real» entre diferentes culturas adveniente de uma 

sociedade tendencialmente global. Neste enquadramento, surge a educação como 

imprescindível contributo à superação de diferentes tensões que habitam a socialidade, a 

convivência entre povos, a reconfiguração das comunidades e o lugar que o sujeito tem 

nesses tabuleiros.
6
 

Por isso, advoga este relatório, qualquer reflexão sobre a educação deve ter 

como princípio orientador, conferir-lhe uma nova «dimensão ética e cultural». Começar, 

porém, por proporcionar que cada um se possa «conhecer a si próprio, numa espécie de 

viagem interior guiada pelo conhecimento, pela meditação e pelo exercício da 

                                                 
1
 M.E., Programa de Filosofia 10.º e 11.º anos, p. 4. 

2
 Lei n.º45/2005 de 30 de Agosto 

3
 M.E., Programa de Filosofia 10.º e 11.º anos, p. 5. 

4
 ibidem. 

5
 Esta denominação não é apropriação nossa. É, desta forma, que o relatório para a UNESCO 

coordenado por Jacques Delors é, pela comunidade científica e académica, referido. Veja-se o próprio 

programa de Filosofia. Cf. Jacques Delors (co.), Educação, Um Tesouro a Descobrir.  
6
 Delors (co.), Educação, Um Tesouro a Descobrir, p. 14-15. 
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autocrítica»
7
, vendo neste processo as bases para que se dê «efetivamente a cada um, os 

meios de compreender o outro, na sua especificidade, e de compreender o mundo na sua 

marcha caótica para certa unidade»
8
. 

Esta é a missão da educação. Ensinar a ser num enquadramento social de cariz 

democrático. «Trata-se, fundamentalmente, de ajudar o aluno a entrar na vida, com 

capacidade para interpretar os factos mais importantes relacionados quer com o seu 

destino pessoal, quer com o destino coletivo»
9
. É nela que a Filosofia, enquanto 

momento curricular, adquire sentido. Reconhecendo-lhe, igualmente, a importância no 

desenvolvimento do «espirito crítico indispensável ao funcionamento da democracia»
10

. 

De acordo como o mesmo relatório, não obstante o enfoque à aquisição de 

instrumentos que lhes permita compreender o real
11

, não se pode limitar a educação à 

interpretação do real. Ainda num horizonte social e em concordância com Lei de Bases, 

ela deve «dar a cada um, ao longo de toda a vida, a capacidade de participar, 

ativamente, num projeto de sociedade»
12

. Quanto ao modo de atuação, do que se trata é 

do empreendimento de uma solidarização sustentada na e pela compreensão do outro, 

no reconhecimento da diferença, bem como dos valores comuns que subjazem à 

«solidariedade intelectual e moral da humanidade»
13

.  

Trata-se da “sobrevivência da humanidade” que recai sobre esta educação que 

projeta «respeitando inteiramente o pluralismo», as tradições e convicções de cada um, 

o despertar «a elevação do pensamento e do espirito para o universal e para uma espécie 

de superação de si mesmo»
14

. 

 

Resumindo. Em primeiro lugar, a educação, assim enquadrada pelo relatório 

Delors, é perspetivada como maturação da convivência social dos diferentes elementos 

constituintes face às exigências de um mundo relacional que acentua cada vez mais as 

tensões que o animam. Em segundo, essa maturação relacional, projetada à luz de um 

ideal de harmonização entre nações, grupos e indivíduos, ocorre pelo espírito de 

solidariedade que em cada um deve ser despertado. Acordar que não dispensa a 

apropriação crítica do real no qual o outro, a diversidade e a diferença são aspetos de 

                                                 
7
 Idem, P. 16. 

8
 Ibidem. 

9
 Idem. p. 52 

10
 Ibidem 

11
 Cf. Idem p.78 – 80, a respeito do “Aprender a Conhecer”. 

12
 Idem. P.78 

13
 Idem, p. 43 

14
 Idem, p. 15 
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inteligibilidade e orientação. Finalmente, a educação deve visar a “superação de si” de 

cada um dos alunos. Um superar processual que radica numa compreensão de si, 

mediante a compreensão do outro, balizando, por sua vez, o agir para a consolidação da 

matriz solidária de que depende a sobrevivência da humanidade.        

Este é o fundamento do programa de Filosofia com que nos deparamos. Afirma 

a «Filosofia como uma atividade de pensar a vida» no qual, incontornavelmente, 

reconhecemos o aprender a ser que a educação do Séc. XXI deve assumir como 

primado. Esta conceção de Filosofia, não só projeta a disciplina como oportunidade de 

uma articulação entre «o exercício formal e o exercício pessoal da razão», como o 

«pensar por si mesmo» que radica na tarefa de crítica e suspeita sobre o real como dado 

ao mesmo tempo em que é «posicionamento compreensivo, integrador e viabilizador de 

uma transformação do mundo»
15

. À Filosofia, enquanto momento curricular, certamente 

não lhe será estranho “a preparação dos jovens para elaborar pensamentos autónomos e 

críticos e para formular os seus próprios juízos de valor de modo a poder decidir, por si 

mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida”
16

 e que se mantenham tanto 

quanto possível, “donos do seu próprio destino”. 

 

Outro aspeto enquadrador não negligenciável é o quadro de referência das 

características próprias com as quais um professor de ensino secundário deve-se 

comprometer. É no Decreto-Lei n.º240/2001 de 30 de Agosto, no qual é estabelecido o 

Perfil Geral de Desempenho do Professor, que encontramos esses vetores 

caracterizadores. Neles há, em concordância com a Lei de Bases do Sistema Educativo, 

o primado da promoção daquela educação comprometida com a maturação pessoal e 

social dos alunos
17

. 

Não obstante este documento estabelecer um modelo, o referencial do que um 

professor deve ser, não o postula como algo fechado e acabado. Sem alienar o 

fundamento da maturação pessoal e social dos alunos pelos quais é responsável, no que 

diz respeito aos modos de alcançar esse objetivo pouco diz. Ou seja, se há um 

imperativo de vinculação a princípios que se traduzem nos objetivos do educar, em 

                                                 
15

M.E., Programa de Filosofia, p. 5 
16

Delors (co.), Educação, Um Tesouro a Descobrir, P.86 
17

 Cf. DL 240/2001. Anexo, II 2 b) a e); Anexo III, 2 g) e i); Anexo IV. 
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relação às estratégias de ensino encontramos bastante abertura
18

. Não significando isto, 

que não tenha de haver uma preocupação e fundamentação, como de resto salienta o 

Anexo III do mesmo decreto-lei
19

. 

 

Se, por um lado, a orientação da atividade docente é moldada pelos fins 

educativos que lhe subjazem, inevitavelmente, o currículo programático das disciplinas 

é algo que não pode ser posto de parte. Porém, da mesma forma que o Perfil Geral de 

Desempenho do Professor incorpora, no quadro daquilo que um professor deve ser, a 

abertura suficiente do seu fazer ser, também o Programa de Filosofia, o referencial 

temático subjacente à planificação de aula, não se posiciona como imperativo 

inalienável de que só ao seu cumprimento corresponde a correta lecionação. 

Facto desta abertura são as Orientações para a Lecionação do Programa de 

Filosofia. Como afirma no preâmbulo, «visa induzir uma maior harmonização das 

práticas letivas e estabelecer um denominador comum dos conteúdos»
20

, estabelecendo 

para o efeito autores e obras de referência, porém, não se fechado ou restringindo a eles. 

Desta forma, as Orientações postulam um mínimo de vinculação em simultâneo com o 

apelo à escolha de «outros autores e obras, em harmonia com o programa, tanto para os 

conteúdos e conceitos não contemplados nestas orientações, como para complementar 

os que são aqui indicados»
21

. 

 

Assim um professor, no assumir da especificidade da sua função, não só tem de 

atender ao para quê da atividade que lhe confere sentido, como também assumir as 

características próprias que o quadro legal lhe exige e dá abertura. E isto, tendo sempre 

presente a consumação dessa função que lhe é própria: a de ensinar em contexto 

institucional. 

Decorre então, que não pode ser alheio ao currículo e às orientações que 

enformam e visam consolidar as intenções educativas. Porém, não deve igualmente 

abdicar da análise aos vetores referenciais que lhe conferem sentido. Sem ser 

contraditório, porque o próprio Perfil Geral de Desempenho do Professor assim permite, 

                                                 
18

 Como está patente no próprio Programa de Filosofia, nomeadamente da 1ª observação do 

Desenvolvimento do Programa, na qual é assumido o carácter meramente exemplificativo das atividades 

propostas (ME, Programa de Filosofia, p. 26).  
19

 «O professor promove aprendizagens no âmbito de um currículo, no quadro de uma relação 

pedagógica de qualidade, integrando, com critérios de rigor científico e metodológico, conhecimentos das 

áreas que o fundamentam.» (DL 240/2001. Anexo III, 1)  
20

 ME, Orientações para a Leccionação do Programa de Filosofia, p.1. 
21

 Idem, p.2. 
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tem de apropriar-se criticamente das normas legais e dos imperativos curriculares, e 

empreender autonomamente, comprometido certamente com a maturação pessoal e 

social dos seus alunos, um percurso que a seu ver, criticamente fundamentado, seja 

realmente condição de possibilidade dos fins acontecerem.   
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Caracterização da envolvente social (macro)  

e das turmas (micro). 
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Caracterização tendencialmente macro. 

 

A docência para que realmente ocorra, balizada pelos fins que lhe subjazem e 

moldada pelas estratégias de que se socorre, está impregnada por elementos de contexto. 

A dimensão contextual que lhe é mais próxima, e em momento algum pode suspender, é 

a turma com que trabalha e desenvolve-se. Ensinar é sempre ensinar alguma coisa a 

alguém. Aquilo que ensinar é, independentemente das configurações que possa assumir 

ou dos fins que lhe subjazem, é facto dessa dependência que lhe está na raiz, isto é, os 

indivíduos para os quais se volta e lhe conferem sentido
22

. 

Falamos de turmas que têm as suas singularidades próprias, pois são um 

conjunto de indivíduos que só a interação e a convivência fundamenta um conhecer 

mais concreto. Indivíduos de uma comunidade determinada numa escola determinada. 

Portadores de necessidades individuais como coletivas, enquanto turma e elementos de 

comunidade a que pertencem. Daí a pertinência de uma aproximação, por mais abstrata 

e distante que possa ser, do contexto comunitário envolvente à escola em que ocorreram 

as aulas que este relatório tem por objeto. 

Subjacente a esta opção de incursão pela caracterização das turmas está a 

aceção, cada vez mais em voga na literatura especializada a respeito do debate sobre a 

autonomia escolar, de perspetivar a escola como organização
23

. Não implica, contudo, 

reduzi-la a um conjunto de métodos que visam a arrumação racional dos postos, nem 

das condições de trabalho a fim de aumentar o rendimento – o que a mesma literatura 

denomina de compreensão taylorista daquele perspetivar. Esta leitura redutora, 

inviabiliza uma verdadeira apreensão do sentido de “escola como organização”, ao 

perder o fator dinâmico da inter-relação, determinante, dos diferentes agentes 

pertencentes a uma determinada comunidade escolar.  

                                                 
22

 Para Oliver Reboul, ensinar trata-se de «uma educação intencional, é uma actividade que se 

exerce numa instituição, cujos fins são explícitos, os métodos mais ou menos codificados, e que é 

assegurada por profissionais» (Reboul, A Filosofia da Educação, p. 18). Esta definição é, em larga 

medida, comumente aceite. Não se afastando muito da conceção de Reboul, Mª do Céu Roldão 

conceptualiza ensinar da seguinte forma: «consiste em desenvolver uma acção especializada, fundada em 

conhecimento próprio, de fazer que alguém aprenda alguma coisa que se pretende e se considera 

necessária, isto é de acionar e organizar um conjunto variado de dispositivos que promovam activamente 

a aprendizagem do outro, embora não a possam garantir em absoluto, já que o sujeito aprendente terá de 

desenvolver os correspondentes procedimentos de apropriação» (Roldão, Estratégias de Ensino, p. 15).  
23

 Para um melhor esclarecimento veja-se o DL 75/2008, no qual é regulado o Regime de 

Autonomia das escolas, bem como o ensaio de Natércio Afonso A Autonomia e a Avaliação do 

Desempenho das Escolas Públicas in Aprender nº23. Acrescente-se, a título de exemplo da apropriação 

do termo, a sua presença no Projeto Pedagógico do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves (p.3).  
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O termo deve ser interpretado a partir da sua proveniência biológica, isto é, de 

“organismo”: sistema existente por si e em que todos os elementos são 

interdependentes, dotados de autonomia relativa. Porque se a vida celular implica 

intercâmbio com o meio exterior e uma certa permeabilidade (absorção de substâncias, 

por exemplo), o organismo não deixa de constituir um meio interior que o meio exterior 

só determina parcialmente (a constância da temperatura não obstante as variações 

exteriores de temperatura, por exemplo).  

A possibilidade de uma leitura não redutora de “escola como organização”, está 

veiculada a uma apreensão desta como «realidade socialmente construída»
24

. É uma 

estrutura erigida (organismo), alicerçada no que lhe é mais próprio: a interação entre os 

diferentes agentes, que no seu constante atuar afirma e/ou redefine as fronteiras do seu 

agir. Na delimitação dos contextos de interação, sejam formais ou informais, prossigam 

interesses próprios ou comuns, a escola enquanto organização instala-se no quotidiano 

como um ente que se afirma a partir das suas idiossincrasias. 

 

Próprio do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, de que a Escola 

Secundária é sede, é estar ao serviço de uma «comunidade escolar muito diversificada, a 

todos os níveis, nomeadamente cultural e étnico, social e económico»
25

, perante a qual  

se assume como «escola multicultural vocacionada para a integração social e 

profissional dos jovens»
26

. Comunidade que ainda oferece resistência a aceitar «a escola 

como fator de desenvolvimento equilibrado»
27

, resultado das contingências sociais que 

caracterizam a freguesia da Damaia e da Reboleira, do concelho da Amadora. 

O tecido social, em que se enquadra a escola secundária Dr. Azevedo Neves. é 

de uma população nomeadamente oriunda dos PALOPs, sendo cerca de 80% da 

população escolar dela proveniente. De acentuada baixa escolarização e de parcos 

recursos económicos. Marcada por uma relevante clandestinidade - 25% da população 

habita em bairros clandestinos ou degradados (Cova da Mora, 6 de Maio, por exemplo) 

                                                 
24

 «Uma escola é uma realidade socialmente construída, a partir da acção dos actores sociais 

envolvidos, definindo desse modo um contexto em contínua reconstrução, um espaço de afrontamento e 

negociação (explicita ou latente), de conflito e de cooperação (formal ou informal). Sendo ao mesmo 

tempo resultante e estruturante da ação, a organização escola é um locus de produção e de reprodução de 

finalidades formais, de políticas internas e de relação com o exterior, de procedimentos padronizados, de 

afinidades, cumplicidades e antagonismos, ou seja, a escola cada escola, produz e reproduz um espaço 

identitário, uma cultura organizacional específica» Afonso, A Autonomia e avaliação de desempenho das 

escolas públicas, p.43. 
25

 Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves (doravante: AAN), Projeto Educativo, p.7. 
26

 Idem, p.5. 
27

 Idem, p.5  
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-, e dos problemas a ela associados como são o caso da criminalidade, do consumo e 

tráfego de drogas, alcoolismo e violência que cada vez mais envolve a população 

jovem.  

A respeito da escolarização sublinhe-se, por um lado, o dado de que somente 

3,1% dos encarregados de educação possuem formação pós-secundária e os que 

finalizaram o secundário ficam-se pelos 9%. Por outro, apenas 41% dos encarregados de 

educação afirma desconhecer ou não tem uma formação académica. Desta perspetiva 

não pode ser negligenciado a taxa de analfabetismo que ronda os 10%.     

90% da população ativa é trabalhador por conta de outrem, nomeadamente nos 

setores da construção civil (os homens) e nos serviços doméstico (as mulheres).  De 

forma a minimizar o efeito das carências económicas, junto dos alunos, os serviços de 

apoio social do Agrupamento abrangem 49.9% da sua população estudantil. A juntar a 

estas carências repare-se, numa época apelidada de tecnológica e pela qual a educação 

cada vez mais acontece, somente 9,4% dos alunos têm computador em casa e desses 

6,4% usufrui de internet na sua residência.   

Não obstante a superficialidade, estes dados permitem uma aproximação de 

compreensão da identidade social e territorial que se reflete na escola. Servem de 

enquadramento do meio social do qual são formadas as turmas a que este relatório de 

ação pedagógica supervisionada diz respeito.  

 

Caracterização tendencialmente micro (isto é, das turmas). 

 

Este relatório reporta-se a duas turmas do 10.º ano de escolaridade: o 10.º1 da 

área científico-tecnológica e o 10.º2 da área de línguas e humanidades. Turmas que ao 

longo do ano letivo sofreram alterações de constituição. Havendo elementos que dela 

saíram (seja por transferência para o ensino profissional qualificante ou abandono), e 

casos de entrada a meio do ano letivo, nomeadamente recém imigrados.
 28

 

Formadas à partida com 18 e 19 alunos - o 10.º1 e 10.º2 respetivamente -, 

refletiam o contexto sociocultural diverso, não obstante a predominância de alunos de 

origem africana. A salientar, todavia – e porque é sempre algo que nestes contextos 

socias deve-se atender - tratar-se de dois grupos de alunos com competências de 
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 Como constata o Projeto Educativo trata-se de um fenómeno recorrente: «recebemos, de outras 

escolas, alunos excluídos do sistema, alunos oriundos dos PALOPs, em qualquer momento do seu 

percurso escolar e em qualquer ponto do ano letivo, e, ainda, alunos que não encontram vaga noutros 

estabelecimentos de ensino», idem, p. 5. 
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literacia mínimas e integração consolidada. A média de idades rondou os 15,3 e os 16 

anos em cada uma das turmas, refletindo a incidência de retenção ao longo da 

progressão académica de alguns alunos, como casos dos novos imigrados. 

A caracterização que das turmas nos parece ser mais oportuna fazer, é aquela 

que não é fácil de apreender em qualquer registo ou estatística. O que pretendemos 

sublinhar é o que nelas, enquanto grupos de indivíduos forçosamente homogeneizados, 

modelou a interação em aula. Isto é, pela reflexão sobre a atividade docente discernir 

aspetos que ora corroboraram perspetivas, ora enfatizaram fraquezas nossas. Ora 

surpreenderam-nos positivamente ou apenas confirmaram frustrações. 

Não conseguiremos afastar a mútua referencialidade entre elas. A análise das 

características, próprias a cada uma, é reciprocamente condicionada. Em certos casos a 

nossa postura alterou-se de aula para aula, tendo o desempenho perante uma turma 

condicionado a postura, escolha de estratégia ou a opção de determinados recursos a 

usar na outra. São exemplo: os andamentos distintos em cada uma delas, que se 

traduziram num desfasamento de execução da planificação; o esquema com que 

sintetizámos a teoria explicativa da ação de John Searle
29

, que é o resultado de dar 

resposta às dificuldades de exposição sentidas numa das turmas e que se incluiu no 

roteiro da outra turma. 

Se é certo que a turma de humanidades (10.º2), sempre ofereceu uma maior 

resistência em termos de gestão de aula, devido à sua irrequietude, a turma de ciências 

(10.º1) foi muito mais desafiante no que diz respeito à gestão dos conteúdos de aula. 

Quer-se com isto dizer, que havia uma necessidade de dar resposta a dúvidas que 

apelavam a um maior aprofundamento temático. Em termos gerais, o 10.º1 tinha alunos 

como o Carla, a Beatriz, o Jélson ou o Suleimane que não hesitavam em colocar as suas 

dúvidas, não se deixando convencer com a primeira resposta. Interessavam-se por 

compreender. 

Para mais, este fenómeno, o da facilidade com que se deixavam convencer, 

tornou-se uma forma pertinente de averiguar se na realidade havia interesse na dúvida 

que colocavam ou, até mesmo, na aula. Isto para dizer, que o 10.º2 também tinha alunos 

interventivos, porém, e porque o resto da turma raramente intervinham, com facilidade 

“cediam” à explicação dada.  

                                                 
29

 Ver Anexo 4, Organograma 2. 
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Contudo, não significa isto que uma e outra se reduzam a esses aspetos. Da 

mesma forma que detetámos algum interesse pelos tópicos lecionados, e consequente 

exigência de aclaração no 10.º2, houve momentos de agitação no 10.º1. A diferença 

reside na frequência e na intensidade desses fenómenos. Salvaguardado este aspeto, 

numa das turmas podemos discernir uma maior curiosidade e necessidade de satisfazê-

la; na outra, uma maior atenção à postura e ao comportamento. 

Relativamente ao 10.º2, o 10.º1 pode ser visto como um grupo de alunos em 

geral interessado, cooperante e com comportamento ajustado à aula. Curiosos e 

sossegados, ao ponto de haver silêncio numa larga medida de tempo de aula. 

Porventura, essa atitude coletiva, não só se deveu á circunstância de estarem reunidos 

alunos tendencialmente disciplinados, como facilmente se lhes notava pouca 

proximidade entre eles. Contudo, em momento algum se notou qualquer tipo de 

animosidade. Alguns alunos revelavam uma postura tímida e isolada, repercutindo 

certamente na caracterização geral que nos é possível apreender desta turma. 

Como referimos, esta turma em vários momentos mostrou uma curiosidade 

exigente de um aprofundar dos conteúdos. As suas intervenções não ocorriam somente 

aquando da sua solicitação. Alguns dos alunos, intervinham no decurso das explicações 

para que um termo fosse explicado, ou que houvesse uma clarificação da própria 

explicação que estava a ser feita. Esta atitude da turma foi uma grande aprendizagem. 

Já os desafios colocados pelo 10.º2 foram de natureza diferente. Tratou-se de 

uma turma mais irrequieta, em que vários momentos solicitaram uma intervenção nossa 

para que a conduta em aula a ela se adequasse. Convém, no entanto sublinhar, que não a 

identificamos como indisciplinada. Uma agitação que implicava sempre um atrasar de 

aula, um momento de apaziguamento. Ao contrário do 10.º1, a agitação com que 

sempre iniciavam as aulas e alguns momentos no seu decorrer, pediram intervenções de 

índole mais diretiva. 

Na medida em que o comportamento influi no decorrer das aulas, e na própria 

concentração e disponibilidade dos alunos, o 10.º2 mostrou-se, talvez por isso, sempre 

como uma turma pouco interventiva e interessada. Muitos dos alunos dispersavam com 

facilidade, e os que revelavam alguma atenção só intervinham aquando da sua 

solicitação. Porém, com incidência maior num ou noutro aspeto, foi com as duas turmas 

que se deu uma evolução no assumir da postura docente. 

Assim, importa sublinhar que as vivências que merecem ser objeto de reflexão 

podem ser compreendidas, por um lado, como momentos de consolidação de uma 
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desenvoltura emocional e, por outro, de uma maior consciencialização da 

inevitabilidade da apropriação teórica dos tópicos a lecionar.  

 Por “desenvoltura emocional”, pretende-se referir a evolução dos aspetos 

interrelacionais entre o professor e os alunos; a gestão das (pré-)disposições e dos 

desafios que, incontornavelmente, se sucederam em aula. Referimo-nos, concretamente, 

às decisões tomadas a fim de levar a cabo os nossos propósitos. Seja no serenar das 

irrequietações juvenis ou na leitura de indícios de perturbação. Seja na escolha de 

postura em aula ou na reação a intervenções menos adequadas e expectáveis. 

Assumimo-la como evolução – positiva -, porém, não isenta de aspetos a trabalhar. 

 No que diz respeito à “apropriação teórica”, pretendemos sublinhar a 

consciencialização da insuficiência de uma apropriação (teórica) que fique pela 

superficialidade. A experiência de lecionação, ao longo deste ano letivo, induziu à 

compreensão da importância de haver um domínio das matérias a lecionar. Concluímos 

hoje, que deve ocorrer um conhecimento o mais profundo possível dos tópicos, isto é, 

não atendermos a abstrações, em certa medida isoladas, que não permitam desenvolver 

ligações nem fomentar inter-relações com tópicos vários e matérias subsequentes.  

Estes dois aspetos, que substancializam o enriquecimento da nossa prática 

pedagógica ao longo do último ano, não são, de forma alguma, independentes um do 

outro, antes pelo contrário. São dimensões que se interrelacionam dinamicamente e 

conferem reciprocamente novas configurações. Fazendo com que não se possa atribuir a 

qualquer uma delas o primado sobre a outra. 

 

Quando nos referimos à consciencialização de um necessário aprofundamento 

das matérias, não significa que se pretenda lecionar para além do que o currículo exige, 

obliterando as orientações programáticas. A perspetiva é da ótica do professor. Significa 

que será uma apropriação minimamente consolidada, dessas mesmas matérias, que 

permitirão contornar obstáculos que o próprio desenvolvimento da lecionação faz 

emergir - seja nas dúvidas que suscita, seja na articulação em vista à sua compreensão. 

Ao longo do período que o relatório baliza este, como acima referimos, foi um dos 

aspetos que mais notoriamente se impôs. 

 Esta necessidade, concretamente, tornou-se visível nomeadamente nos 

momentos de silêncio. Quando no suspenso da lecionação, na articulação dos elementos 

compósitos da matéria a ensinar, a explicação, mesmo recorrendo a diversos exemplos, 

não se fazia acompanhar de compreensão. Poderiam os exemplos não serem adequados? 
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A sequência das matérias não ser a correta? Não se era suficientemente claro no 

esclarecimento de determinados conceitos, condicionantes da compreensão pretendida? 

 Estas indagações convergem para uma mesma conclusão. Tem que se estar 

preparado para o inesperado. Tem que se estar pronto para recorrer a uma 

multiplicidade de exemplos. Explicar os conceitos estruturantes de formas diversas, se 

possível. Porém, a condição de possibilidade de diversificação, de criação de novas 

formas do mesmo, radica no domínio tendencialmente aprofundado das matérias. Pois o 

risco é o de, no empreendimento de esclarecimento, nos confrontarmos com outras 

dúvidas que não tão agilmente articulamos nem da qual nos desenvencilhamos. 

 Ao longo deste ano houve a possibilidade de consolidar este mesmo facto. Se no 

ano precedente ocorreu momentos de constrangimento, indutoras desta reflexão, neste 

último ano – mais concretamente no último semestre - ocorreu a oportunidade de 

efetivar as ilações dessa reflexão, traduzindo-se num impacto significativo na orientação 

das aulas, bem como na clarificação das dúvidas. Não que em algum momento se 

tivesse comprometido as aprendizagens dos alunos, a diferença é que consciente do 

aprofundamento necessário houve a possibilidade de melhorar as aprendizagens. 

 Concordante com esta dimensão de enriquecimento da prática profissional, foi o 

recurso à arquitetura de organogramas conceptuais
30

. Esses dispositivos visuais, 

mediados por perguntas a partir de textos dos autores a trabalhar, foram construídos em 

aula, estando por essa razão não inteiramente concluídos. Impondo uma relativa 

imprevisibilidade  na sua edificação. Salvaguarde-se que não se tratou de arbitrariedade, 

pois a construção assentava em textos selecionados. Porém, os pormenores desse 

empreendimento poderiam de alguma maneira variar exigindo uma flexibilidade de 

orientação da aula. 

  

A outra dimensão referida, a que esta reflexão não é alheia, é a da consolidação 

da inter-relação com os alunos. Trata-se de consolidação, porque este foi um dos 

aspetos que, desde o início do ano letivo, mais consistentemente se estabeleceu. A 

relação em aula sempre foi saudável: de respeito, de tranquilidade, de cooperação. Isto 

não significa que em certos momentos não houvesse uma postura mais diretiva, como 

                                                 
30

Para além do já referido organograma referente à teoria explicativa da ação de John Searle, 

Tenha-se como exemplo, um outro que traduz os princípios da justiça de John Rawls. Ver Anexo 4, 

Organograma 1.  
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de resto já se mencionou. Contudo, esses momentos nunca se trataram de indisciplina 

mas irrequietação prontamente serenados. 

 Creio que o principal fator gerador da consolidação da relação terá sido o 

trabalho de aproximação, de não descurar na atenção a todos os alunos sem privilegiar 

ou menosprezar algum – mesmo aqueles que nenhum interesse demonstravam. 

 Esta consolidação é mais visível na postura em aula. Na prontidão da resposta, 

na capacidade de “puxar” para dentro da aula aqueles mais desatentos ou 

desinteressados. Visível também na forma de os colocar à vontade para questionar, de 

fazer com que não se sentissem inibidos, procurando que os mais introvertidos não se 

acanhassem e interviessem na aula. Em suma, a consolidação da relação com os alunos 

não foi tanto na imposição do silêncio, da ordem, mas mais na criação de uma dinâmica 

de interação que abrangesse o maior número possível de alunos. Como exemplo, o caso 

de alunos que não sendo muito participativos, indiferentes até, terem feito trabalhos de 

casa; ou, de alunos preocupados com a matéria, mas de personalidade mais reservada, 

no final da aula terem interpelado o professor. 
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As aulas. 

  



27 

 

Os princípios acima explicitados, bem como o contexto de turma, estiveram 

inexoravelmente presentes na construção da planificação que aqui se apresenta.  

É por esta razão que na feitura da planificação correspondente ao tópico Ação 

Humana – Análise e Compreensão do Agir, achou-se pertinente enfatizar - para além de 

qualquer abordagem da ação, como mero composto de elementos interrelacionados - 

que ela é sempre de um indivíduo. E, como tal, começa por ser manifestação da 

singularidade de cada um.  

Só colocando como primado da ação o indivíduo, cremos salvaguardar que esta 

não seja apreendida de forma redutora – como a nosso ver o programa induz -, vista 

somente como momento necessário ao exercício ético ou de sociabilidade em 

concordância com os princípios subjacentes ao programa da disciplina. Visamos que ao 

agir, à ação humana, se comece por reconhecer a singularidade de cada um, que a sua 

apreensão contribua para a possibilidade de se compreender, compreendendo o outro. 

Assumindo a possibilidade de uma apropriação outra, a nosso ver mais profunda e 

pertinente, sem colocar em causa os princípios subjacentes às orientações da disciplina, 

do exercício docente, e do próprio currículo, como mais à frente tentaremos mostrar.
31

 

Em suma, tratou-se de começar por reconhecer que a ação, enquanto objeto de 

problematização, não pode ser reduzida ao seu como. Decorrente destas preocupações, 

surgiu a necessidade de um momento anterior ao estipulado pelo programa. Aquele que 

ao longo desta exposição será denominado 1.º Momento. 

Todavia, não se deixou de ter em mente que tem de haver, tão clara quanto 

possível, uma continuidade e coerência entre os diferentes momentos planificados. 

Sendo as nossas preocupações pedagógicas, conteúdos e a articulação deles advenientes, 

elaborados nessa base. Como também foram as estratégias, em vista a potencialização 

das competências visadas, e os elementos/materiais pelos quais se levaram a cabo. 

É a discrição do processo de elaboração e do pensar a respeito da 

operacionalização dos diferentes elementos deste segmento de aulas, que agora se 

apresenta. 

 Este segmento de 3 aulas – correspondente ao tópico A Ação humana: análise e 

compreensão do agir –, foi lecionado a 2 turmas do 10.º ano de escolaridade, entre os 

dias 9 e 18 de Janeiro de 2012.  
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 Ao colocar o indivíduo como primado da compreensão da ação, não significa que estejamos a 

afirmar o primado da subjetividade. Como na Parte II deste relatório defendemos, a ação não se reduz à 

subjetividade, há toda uma dimensão outra que não pode ser descurada. A afirmação do primado do 

indivíduo na compreensão da ação, teve, e tem, função estratégica.  
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Apresentou-se constituída por três momentos mais um de avaliação formativa: 

1.º Momento: Porquê perguntar pela ação? 

2.º Momento: A especificidade da Ação Humana - introdução. 

3.º Momento: Teoria explicativa da ação de John Searle. 

 

1.º Momento 

 

Conteúdo Teórico 

Este momento pretendeu ser uma introdução ao que possa ser uma ação. Não 

entrando logo na sua discrição, independentemente de qualquer orientação, mas 

posicionando-se inquisitivamente pela questão “porquê perguntar pela ação?” ou 

“porque nos interessa saber o que uma ação é?”. 

Este posicionamento não é comtemplado pelo programa nem pelas orientações 

curriculares. Porém, como referimos, é-nos pertinente, pedagogicamente válido e 

legitimado pelos princípios subjacentes às orientações curriculares. 

 

Não nos esqueçamos das linhas orientadoras visadas pela Filosofia enquanto 

momento curricular. É neste sentido que a escolha teórica está comprometida. A ação 

não pode ser reduzida à inter-relação dos diferentes elementos que dela se podem 

discernir (como a teoria da Rede de Intencionalidade
32

 de John Searle indicia). Mais do 

que tudo, e para além da discrição da interdependência dos seus itens constitutivos, a 

ação é de alguém.  

A apropriação deste tema, no que a este momento diz respeito, foi no sentido de 

se ver na ação uma abertura para a compreensão do outro. Reforçamos: compreensão 

sem a qual não é possível uma maturação pessoal e social. É, na perspetiva da 

salvaguarda desse reduto, no evitar que seja reduzido a mais um elemento ou 

confundido como tal – na figura do agente –, que optamos por sinalizar este aspeto. Pois 

este reconhecimento é condição de possibilidade de atender, mediado pelo que uma 

ação é, ao agente como ente multideterminado e determinante.  

Enquadrado com os intentos educativos do «aprender a viver juntos» que se 

edifica através de uma compreensão do outro, a ação, deveria ser entendida, como 

espaço/momento privilegiado da manifestação da diferença. A nosso ver, antes de uma 
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 Ver mais à frente o 3.ºMomento.  
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decomposição da ação, num inspecionar analítico, é imprescindível, pelas razões 

aludidas, atender a essa particularidade da ação que a posterior análise ajudará a 

compreender como se opera. 

 Neste sentido, apropriámo-nos da perspetiva que Arendt tem da ação como 

reveladora do agente. É um texto adequado, porque explícito, e que está direcionado 

para essa distinção de quem do quê, que nos interessa sublinhar. Há um voltar para a 

singularidade de cada um, que cada um deve atender sendo ele mesmo um individuo 

singular. Na rota de nos apercebermos porque é importante perguntar o que é uma ação, 

questão que deve anteceder a exposição da sua especificidade, encontramos a sua 

importância no facto de revelar o agente.  

 

 Estratégia e materiais
33

 

 A interpretação e trabalho de textos, parecem-nos ser atividades a valorizar na 

lecionação da disciplina. E é neste sentido que o Programa orienta-nos; contudo, não 

significa que se limite ao texto a diversidade dos recursos, nem à sua análise as opções 

estratégicas
34

.  

 Houve, numa primeira abordagem, a apresentação de um texto (Texto 1) que 

possibilitou a problematização (competência visada no programa), para posteriormente 

essa mesma problematização encontrar alguma “estabilização” teórica, acompanhada, 

incontornavelmente, por um exercício tendencialmente “hermenêutico” (Texto 2). A 

intenção foi, à luz dos objetivos atrás referidos, tornar visível a característica 

fundamental da ação enquanto reveladora do agente. 

 Se a justificação para aqui encontramos o texto de Arendt é de ter servido como 

“estabilizador” teórico deste momento, a presença do excerto de Paul Auster deve-se a 

dois fatores. Primeiro, e visto que o que se lhe pedia era possibilitar a problematização 

do que uma ação poderia dizer, cremos que este excerto cumpre a tarefa. 

 Cumpre no sentido em que é descritivo de um acontecimento (conceito visado 

pelo programa) que aparenta alguma ambiguidade, sem pôr em causa uma discrição do 

que está a acontecer. Visto esses elementos mostrarem o como desse acontecer. Porém, 
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 Daqui para a frente qualquer menção a Texto, enquanto recurso/material estratégico, remete 

para o Anexo 2. 
34

A lecionação da Filosofia não pode ser indiferente à especificidade das turmas. Na medida em 

que as turmas para as quais estas aulas se planificaram se caracterizarem por uma heterogeneidade 

cultural, em que se nota casos de dificuldade no âmbito da alfabetização e literacia, e visto ser espaço de 

exercício da leitura - logo de maturação da literacia dos alunos – investiu-se, como recurso estratégico, na 

análise textual. 
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para que realmente se compreenda o que está a acontecer, daremos por nós a perguntar 

pelo porquê e pelo quem. 

Não se pretendeu uma cuidada compreensão, antes uma especulação 

minimamente dirigida. Orientou-se a problematização começando por questões amplas 

quanto possível - por exemplo: “que perguntas este texto vos causa?” -, afunilando para 

uma conclusão próxima de que o quem e o porquê são incontornáveis para se 

compreender o que está a acontecer. Enfatizámos o quem. 

Foi com o intuito de clarificar o que se pretendia tirar do texto de Paul Auster 

que surgiu o texto da Arendt pelas razões já aduzidas. Porém, contrariamente ao Texto 

1, a análise foi mais cuidada. Após uma primeira leitura, esclarecimento de termos, 

seguiu-se-lhe a sua análise. Orientada para mostra que o que se pretende é ter a ação 

como possibilidade de compreender o outro, pois na ação se manifesta a diferença e a 

singularidade de cada um. 

Servimo-nos de um roteiro de questões de orientação
35

 para analisar o respetivo 

texto. Esse percurso inquiridor tinha como horizonte dar resposta à pergunta subjacente 

a todo este 1º momento: “Por que razão é importante perguntar pela ação?”. Concluindo 

que ela é reveladora do agente - toda a ação é de um indivíduo -; que a ação é modo de 

manifestarmos a nossa singularidade, distinguirmos-mos entre iguais. E, na medida em 

que só é homem aquele que exerce esse aspeto da distinção, só ao homem é possível 

diferenciar-se, é pela ação que o homem se humaniza. 

 

Aspetos relevantes da interação em aula a respeito deste 1º momento. 

Certamente, poderíamos encontrar mais textos que cumpririam a finalidade 

pretendida com Texto 1. Contudo, cremos que uma das formas de aproximarmo-nos e 

criar relação com os alunos - porque relação e proximidade são profícuas - é através de 

identificações comuns. Este foi um outro motivo da inclusão do texto de Paul Auster 

(Texto 1).  

Foi essa uma das finalidades com que iniciamos o ano letivo através de um 

Questionário de Interesses e Teste de Diagnóstico
36

, que não pretendeu ser um mero 

formalismo. Com o intuito de diagnosticar algumas competências (leitura e escrita, por 

                                                 
35

 São exemplo das questões de orientação: 

 Em que consiste a pluralidade humana? Porque é que ela é a base da ação? 

 O que é distinguir-se? 

 Que significa inserir no mundo? 
36

 Ver Anexo 1 



31 

 

exemplo) e algumas expectativas em relação à disciplina, interessava-nos 

principalmente ter alguns indícios do seu contexto pessoal, de forma – por mais 

superficial que fosse – a inteirar-nos das particularidades de cada um e, por outro, 

encontrar informações das quais fosse possível edificar “pontes” de aproximação à luz 

dos seus interesses. Fator subjacente a todas as perguntas feitas nesse Questionário de 

Interesses. 

 Com a intenção de nos apercebermos se havia hábitos de leitura, e em que 

medida, não fizemos a pergunta redutora de “sim” ou “não”, ou “quantos” e “em quanto 

tempo”. Partimos da assunção que liam e, o que nos interessava saber, do que gostavam.  

À pergunta:  

«Houve algum livro que te tenha marcado? Porquê?».  

Uma das alunas responde:  

«A Saga brumas de Avalon de Marion Zimmer Bradley. A Noite do Oráculo de 

Paul Auster, porque mostra-nos que as palavras têm mais poder do que aquilo que 

julgamos (isto quanto ao livro de Paul Auster)».  

 Tendo a consciência de que não se pode criar pontes, suscitar interesse por algo 

com que se identificam de forma generalizada, procurou-se em diferentes momentos 

tentar essa aproximação apelando a interesses de diferentes alunos. Mostrando-lhes, 

simultaneamente, que os seus interesses não eram ignorados ou negligenciados, antes 

pelo contrário, aquilo pelo que se interessavam era ouvido. Foi nesse sentido que outros 

dados recolhidos de diferentes alunos, nesse mesmo Teste de Diagnóstico, foram usados 

ao longo das aulas.  

 O texto de Paul Auster, surge no seguimento desta preocupação e intenção. A 

intenção de, no mesmo movimento, criar pontos de interesse e evidenciar uma atenção 

para o que dizem e expressam, espelhando-os em recursos utilizados à problematização 

ou à compreensão de uma determinada matéria. 

 

2.º Momento.   

 

 Conteúdo Teórico 

Este segundo momento sequencial, tratou-se já de uma iniciação aos objetivos 

programáticos: uma análise da ação através de uma decomposição e articulação dos seus 

diferentes elementos. Tendo como pressuposto a continuidade entre as diferentes 
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unidades e, mais ainda no interior destas, logo balizados pela obra de referência 

proposta nas Orientações
37

. 

Visou-se a construção de um percurso que conduzisse à futura exposição da 

compreensão da ação daquele autor. Um percurso atento ao que o programa exige e das 

demais orientações. Neste sentido, e após o reconhecimento da ação como reveladora do 

indivíduo que a pratica (isto é, o agente), e na medida em que se falou de 

acontecimento, aquando da leitura do Texto 1, era pertinente começar pela distinção 

entre acontecimento e fazer-acontecer, em articulação com a diferenciação «entre o que 

fazemos e o que (nos) acontece»
38

. 

Porém, e em ordem a uma maior inteligibilidade e aproximação ao que se 

entende por ação, compreende-se a inflexão para a distinção entre voluntário e 

involuntário, que está, de alguma forma implícito, entre o que (nos) acontece e o que 

fazemos acontecer. De não esquecer também que, por esta opção, aproximávamo-nos já 

de uma definição de Agente, como aquele que faz acontecer. 

Neste sentido trabalhando sobre o Texto 3, o Texto 4 conferiu alguma 

estabilização teórica e conceptual. Nele encontramos a distinção entre o que nos 

acontece (movimentos inconscientes) e o que fazemos acontecer (movimentos 

conscientes), com o aprofundamento que a consciência não é suficiente, exigindo a 

presença da vontade para que algo que aconteça dele se possa dizer que foi feita 

acontecer, isto é, que esse acontecer seja uma ação humana. 

Este texto (Texto 4) não só clarificou, na continuidade do Texto 3, o que está em 

causa, como, em síntese, apresentou uma primeira definição de ação. Sendo, por sua 

vez, ponto de partida para a análise mais aprofundada através da perspetiva de John 

Searle no momento subsequente. 

 

Estratégia 

 Adotou-se uma estratégia semelhante à do 1.º Momento. Antes de qualquer 

conceptualização, houve um momento de exemplificação do que poderá descrever um 

acontecimento como algo que (nos) aconteceu ou que fizemos acontecer. Isto é, 

apresentou-se material possível de subsumir nos respetivos conceitos. 

A leitura do texto 3, foi orientada pelas seguintes questões. 

                                                 
37

 A obra de que se fala é “Mente, Cérebro e Ciência” de John Searle. Cf. ME, Orientações para 

a Leccionação do Programa de Filosofia, p. 4 
38

 Ver M.E. Programa de Filosofia 10.º e 11.º anos, p.28 
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 O revisor tem razão ao não em multar o passageiro? 

 Que razões apresenta? 

 E o passageiro, por que razão não lhe faz sentido não ser multado? 

 

A partir destas questões, meramente orientadoras, visou-se proporcionar alguma 

discussão entre os alunos. Encaminhando-os para diferentes distinções de fazer-

acontecer de acontecer. Neste caso concreto, atirar o bilhete pela janela. 

Assim do exemplo, pretendeu-se chegar às seguintes conclusões: 

 O passageiro atirou o bilhete porém «sem se aperceber», isto é, sem ter 

consciência de que estava a atirá-lo pela janela – não se pode dizer que 

isto seja uma ação sua; não se pode dizer que ele fez-acontecer. 

 O passageiro para além de não se ter apercebido do que estava a fazer - 

ou de outra forma, do que lhe estava a acontecer -, também não tinha a 

vontade de querer atirar o bilhete pela janela. 

 Em síntese: 

De acordo com o revisor, só podemos dizer que fizemos alguma coisa 

acontecer, se o fizemos consciente e voluntariamente (por querermos 

fazê-la). Caso contrário esse acontecimento não é feito por nós. 

E é a este fazer-acontecer que chamamos ação. Chegamos desta forma a 

uma primeira definição de ação. 

O Texto 4, surge como forma de consolidação da inteligibilidade da distinção 

entre fazer-acontecer e o que nos acontece. Através das várias ilustrações dadas, a 

respeito do que nos acontece e fazemos acontecer, aproveitou-se para conceber uma 

primeira definição de Ação: ação é todo o acontecimento consciente e voluntariamente 

feito por um agente. Não é somente um como, mas acima de tudo é um fazer-acontecer 

de alguém por uma determinado motivo. 

 

Aspetos relevantes da interação em aula a respeito deste 2º momento. 

 A este 2.º momento correspondeu uma maior participação por parte dos alunos, 

nomeadamente da turma de ciências (10.º1). Um intervir pertinente que permitiu 

empreender um processo de inteligibilidade da diferença entre fazer-acontecer e o que 

nos acontece maioritariamente orientado pelos alunos. Consistiu em levá-los a 

apresentar exemplos e, independentemente da sua “aparente” adequação, inquiri-los a 
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respeito do porquê das respetivas escolhas. Insistiu-se também na diferença entre aquilo 

a que se pode chamar “ações humanas” de “ações do homem”. 

Porque ao longo do 1.º período já se trabalhara alguns princípios de lógica, 

nomeadamente o Quadrado de Oposição. E, como nos foi possível formar algumas 

proposições categóricas a respeito do conteúdo programático em causa, articulou-se 

proposições categóricas de forma a consolidar as conclusões alcançadas. Esta 

construção, foi feita conjuntamente com os alunos recapitulando aprendizagens 

adquiridas no período passado, nomeadamente a contradição de proposições. 

 Exemplos: 

 Toda a ação é um acontecimento, 

mas, há acontecimentos que não são ações. 

 Alguns acontecimentos feitos conscientemente por um agente são ações, 

mas Todas as ações são acontecimentos feitos conscientemente por um 

agente. 

 

3.º Momento. 

 

 Conteúdo Teórico. 

 Delimitado o âmbito dos acontecimentos ditos ações que nos interessava 

analisar, este momento centrou-se na tentativa de tornar inteligível a sua estruturação à 

luz da perspetiva adotada. Como acima referimos, esta está de alguma forma 

condicionada com o princípio, assumido, de continuidade entre os diferentes momentos 

programáticos. Assim sendo, mediante os Textos 3 e 4 apreendemos que existem muitas 

coisas a que chamamos ações, mas poucas aquelas nas quais os agentes se reconhecem e 

se dão a conhecer ou, melhor dizer, manifestam a sua singularidade que convém 

especificar. A perspetiva adotada foi a do filósofo americano John Searle, em particular, 

a sua teoria da rede da intencionalidade da ação. 

 A rede de intencionalidade de Searle, consiste na decomposição da ação nos seus 

diferentes elementos compósitos. Decomposição cuja compreensão exige as 

correspondentes clarificações e articulação. Encontrando-se, não obstante a sua 

conceptualização, próxima de uma estruturação de senso comum da ação. A exposição 

desta teoria, em Mente, Cérebro e Ciência, tem a particularidade de fazer-se por 

princípios, o que permite uma apropriação faseada e cumulativa. 

 Resumidamente, a teoria explicativa de ação de Searle, consiste na tese de que 

existe uma relação entre a dimensão física e mental. Relação de causalidade, tendo a 
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segunda dimensão – a intenção - primado sobre a primeira. É o que denomina causação 

intencional. Estes três aspetos são abordados nos seus três primeiros princípios. 

 O aprofundamento da ação está então balizado à sua dimensão mental, isto é, à 

intenção que gera o movimento físico, que faz com que algo seja um acontecimento. 

Contudo, a decomposição e aprofundamento da ação, não está completa se não se 

averiguar a estrutura interna da intenção. Convém então perguntar: o que confere poder 

causal à intenção? É com o intuído de clarificar o que subjaz a esse poder causal da 

componente mental, que os princípios 4 e 5 se apresentam. Porque a referência é 

diretamente assumida por Searle
39

, achou-se pertinente abordar o silogismo prático de 

Aristóteles. 

 Por fim, os últimos princípios, remetem para um aspeto incontornável da 

compreensão da ação - não obstante a pouca profundidade com que é abordado pelo 

autor. Que é a de compreende-la como condicionada por aspetos não só subjetivos como 

objetivos abrindo, por sua vez, espaço para a articulação com a matéria seguinte, 

nomeadamente, as condicionantes histórico-culturais e bio-psicológicas. Aspetos 

circunscritos pelo programa, através do tema da liberdade e do determinismo
40

. Searle 

evoca-os mediante a rede de intencionalidade e o pano de fundo da intencionalidade (o 

«saber-fazer»). 

   

Estratégia. 

 A estratégia utilizada neste 3º momento em pouco se diferenciou das aplicadas 

nos momentos precedentes. Consistiu na análise de texto sustentado a partir da 

exposição de Searle – de excertos dos seus princípios. Porém, contrariamente aos 

momentos precedentes, em que a teoria surge como momento de clarificação, neste 

caso, partimos dos excertos teóricos para a análise de um acontecimento. Assim, 

analisando os princípios de Searle por segmentos – com especial ênfase para o primeiro 

(1º, 2º e 3º princípio) e para o segundo (4º e 5º princípio) – “aplicámo-los”, de forma a 

compreender um determinado acontecimento nos seus diferentes elementos 

constituintes. 

 Dois aspetos que sublinhamos nesta opção estratégia: 

                                                 
39

 «Formamos intenções antecedentes. Refletimos sobre o que queremos e sobre qual é a melhor 

maneira de o levar a cabo. Este processo de reflexão (Aristóteles chamou-o raciocínio prático) resulta 

caracteristicamente na formação de uma intenção prévia ou, como Aristóteles sublinhou, por vezes, 

resulta na própria ação» (Searle, Mente, Cérebro e Ciência, p.81). 
40

 Cf. M.E., Programa de Filosofia 10.º e 11.º ano, p.28. 
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 1º. Com vista ao esclarecimento, nomeadamente da articulação dos elementos, 

que Searle vai apresentando através dos seus princípios, recorremos à elaboração de um 

organograma em que tentámos expressar essa mesma articulação
41

. Como acima 

fizemos menção, este recurso não estava previamente previsto, antes foi uma 

consequência das dificuldades de exposição já relatadas.  

 2º. Porque, de acordo com a teoria trabalhada, a questão da deliberação é fulcral 

na compreensão do que uma ação é, achámos que seria oportuno esclarecer essa 

instância recorrendo ao silogismo prático de Aristóteles. Esta opção tornou-se-nos tão 

mais adequada, se tivermos em conta que estes alunos, no período precedente, tiveram 

alguns rudimentos de lógica e da estrutura de um argumento. Tornando-se-lhes 

minimamente visível que a conclusão deste silogismo requer a ocorrência das premissas 

que a sustentam. 

 

 

 

 

  

Após a análise dos princípios de Searle (dos primeiros 5), seguiu-se a aplicação 

prática. Isto é, a compreensão dos princípios de Searle, pressupõe a sua dedução de um 

exemplo concreto. Para este exercício servimo-nos de mais um texto de Fernando 

Savater (Texto 7) do qual foi possível discernir os princípios aludidos da teoria 

explicativa da ação de John Searle. 

 

Aspetos relevantes da interação em aula a respeito deste 3º momento: 

 

Como acima fizemos referência, uma planificação de aula não pode ser 

indiferente ao contexto de turma para as quais se dirige. Por isso, é visível nesta 

apresentação características próprias das turmas para que serviu. Como exemplo, da 

tentativa de empreender ligações com os alunos já demonstrada na escolha do Texto 1, 

apresentou-se em diferentes dialetos o termo “térmita” presente no Texto 7. Dialetos 

próprios, familiares a alguns dos alunos para quem esta planificação se dirigiu. 

 Como as demais atividades empreendidas em aula, há uma forte promoção da 

literacia e da leitura. Presente está igualmente o trabalho de texto, seja ele filosófico 

                                                 
41

 Ver Anexo 4, organograma 2. 

P1: O agente A tem um desejo D cujo conteúdo é C 

P2: O agente A tem a crença B de que fazer a ação T é a 

melhor coisa que tem de fazer para obter C 

Logo, O agente A faz a ação T 
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(como neste caso concretos são os excertos de Searle) ou não (como é o caso do recurso 

aos textos de Savater e de Auster), porém, reconduzidos à finalidade de compreensão 

dos conteúdos programáticos visados. 

 A escolha do texto de Savater não só se nos mostrou útil à aplicação dos 

princípios de Searle, como permitiu consolidar o momento precedente em que fora 

debatido as diferentes aceções de acontecimento. Este texto, permitiu reforçar o 

conteúdo deliberativo, agora em condições de ser aprofundado, que as ações humanas 

comportam. 

 A título de exemplo, da orientação do exercício prático, é o de se descodificar 

qual seria a estrutura do raciocínio prático de Heitor: a formação da sua intenção prévia 

como denomina Searle. À luz destes princípios edificámos o seguinte silogismo. 

 

 

 

  

 

 

 

Finalmente este 3º. Momento implicou uma análise dos restantes princípios de 

Searle. A razão da enfatização dos primeiros princípios (1 a 5) deve-se aos subsequentes 

virem a ser consolidados na matéria subsequente. Sublinhe-se, a opção por esta teoria 

explicativa da ação está comprometida com o prossuposto de continuidade entre 

conteúdos programáticos, logo, estando nos últimos princípios de Searle o elo da 

articulação temática. 

É por isso que, à primeira vista, parece haver um esquecimento da totalidade dos 

princípios de Searle, nada mais errado. Pois se fosse o caso, ficava de fora parte 

substancial da compreensão da ação que, em certa medida, tem a ver com as 

condicionantes histórico-culturais e bio-psicológicas. Nomeadamente, a influência de 

estados intencionais omissos e a consciência que o agente tem do seu «saber-fazer».  

Reforçamos: se a respeito destes princípios, na pergunta pelo que uma ação é, 

não se problematizou adequadamente, tal se deveu à estratégia de consolidar a 

articulação entre os conteúdos. Sublinhe-se, no entanto, que abordagem teórica destes 

princípios, ao invés dos restantes, partiu do texto de Savater, acompanhando-a a 

finalização do organograma já referido no quadro. 

P1: Heitor tem um desejo de «defender a família e os 

concidadãos». 

P2: Heitor tem a crença de que lutar contra Aquiles é a melhor 

coisa que tem de fazer para defender a sua família e 

concidadãos 

Logo, Heitor luta contra Aquiles 
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Avaliação Formativa 

 

A avaliação que a aqui nos reportamos diz respeito à avaliação formativa. 

Aquela que, de acordo com o Decreto-lei 74/2004
42

, visa «obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao ajustamento de processos e 

estratégias». Ela é contínua e pretende ter como efeito determinar «a adoção de medidas 

de diferenciação pedagógica adequadas às características dos alunos e às aprendizagens 

a desenvolver». Se, por um lado, ela tem um cariz de diagnóstico, por outro, há uma 

componente de apropriação individualizada dos alunos dos seus próprios 

conhecimentos.   

É neste contexto que a ficha formativa
43

, teve como finalidade principal 

sintetizar a matéria e, simultaneamente, ser oportunidade de esclarecimento de dúvidas. 

Com esta ficha não se fez somente “um ponto da situação”, mas através dela tentou-se 

apreender, com maior acuidade, aspetos que maiores dificuldades causaram. Fizemo-lo 

de forma individualizada mas voltada para toda a turma. Uma ressalva: a avaliação 

formativa não teve somente este momento, ela decorreu ao longo das aulas em 

diferentes modalidades, sendo a intervenção ativa em aula, aquela que mais informação 

nos deu.  

A atividade começou por se dar aos alunos tempo para responder (até 10 min.), 

para em seguida coletivamente a corrigirmos. Visou-se trabalhar com os diferentes 

alunos, dúvidas que eles próprios não estavam cientes de as ter e consolidar 

aprendizagens. Após esse tempo de reflexão individualizada, cada um dos alunos 

apresentou a resposta a uma das questões, orientado pelo professor, para o resto da 

turma. Contudo, não ficámos pela resposta, questionou-se o porquê dessa resposta. 

Aproveitando este momento, recorrente em cada uma das respostas, para se passar do 

aluno em particular para a turma em geral, e assim, criar possibilidade de debate e 

discussão.    

Em relação à estrutura da ficha, começou-se por balizar o conceito de ação 

(questões 1 a 3), para depois se trabalhar os pormenores da teoria explicativa da ação de 

John Searle. Adotou-se o modelo de resposta “verdadeiro”/ “falso” mas, como acima 

                                                 
42

 Ver Decreto-lei 74/2004 art.º 11 e 12 
43

 Ver Anexo 5. 
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salientámos, não se reduziu a ele. Este modelo, é o que num espaço de tempo limitado 

permitiu com maior eficácia, operacionalizar a articulação que acima apresentámos. 

 

Ilações 

 

Uma aula comporta três momentos distintos. Um primeiro que concerne à sua 

planificação, isto é, o arquitetar do que se julga vir a ensinar. Momento 

incontornavelmente condicionado pela base teórica e pelas especificidades das turmas. 

Não obstante estes condicionalismos, uma planificação, por força da sua 

implementação, obriga a que seja aberta. 

Este momento de implementação, o segundo momento, parte dos 

condicionalismo anteriormente reconhecidos e forja um caminho. De maneira alguma se 

pode esperar que o percurso esteja determinado - a lecionação autodetermina-se. Apesar 

do planificado, de orientações determinadas, uma aula só pode ser aberta se realmente 

procurar dar resposta aos seus alunos. 

Finalmente, porque aberta, uma aula não se esgota no tocar do sino. A ela se 

retorna reflexivamente para haver uma apropriação crítica quanto possível. Só na 

análise, com sentido prospetivo, uma aula é também pedagógica para o professor. 

 

O reconhecer destes momentos de uma aula, ou segmento de aulas, permite 

depreender que esta não se reduz à implementação. Retomando ao que já acima foi dito, 

em larga medida as dificuldades reconhecidas, nada tiveram a ver com irrequietude ou 

indisciplina dos alunos, mas antes com a dificuldade em passar do primeiro momento 

para o segundo. Só com a análise das ocorrências, suportadas pelas recomendações da 

professora cooperante, foi possível corrigir essas minhas insuficiências. 

As dificuldades não se limitaram a uma insuficiente clarificação dos tópicos - 

por isso se recorreu a exemplos vários ou a organogramas -, foi também o 

reconhecimento de que a base teórica não estava bem consolidada que permitiu ser mais 

clarificador do tema em causa. Assim, nomeadamente o segmento de aulas aqui 

relatado, promoveu esse profundo ensinamento que uma apropriação superficial dos 

tópicos é promotora de dificuldades, nomeadamente dificuldades de clarificação. 

Porém, há que reconhecer um objetivo alcançado. Como se disse, a aula é aberta, 

e o seu processo de autodeterminação é animado pelas dúvidas dos alunos fase às 

(aparentes) certezas do professor. Tratando-se então de um relacionar dialético que 
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acaba por escapar aos agentes intervenientes. Uma aula só se pode aperfeiçoar com a 

participação ativa dos alunos, talvez, não tanto por respostas corretas mas mais por 

dúvidas adequadas. Ao professor, compete a apropriação crítica desse desenrolar. 

Alcançou-se esse objetivo, o da participação e contribuição dos alunos, para a melhoria 

das aulas. Determinando-se pela interação com eles e, em larga medida, pela imposição 

das suas dúvidas. 
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Parte II 
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Apropriação crítica da temática lecionada. 
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O enquadramento educacional apresentado
44

 baliza um compromisso educativo. 

Trata-se, de acordo com o Relatório Delors, de ajudar o aluno “a entrar na vida, com 

capacidade para interpretar os factos mais importantes relacionados quer com o seu 

destino pessoal, quer com o destino coletivo”
45

. Afirma, igualmente, que importa não 

reduzir a tarefa educativa à aquisição de conhecimentos, pelo contrário, sublinha a 

necessidade de “mudar a ideia que se tem da utilidade da educação”
46

, “considerá-la em 

toda a sua plenitude: realização da pessoa que, na sua totalidade, aprende a ser”
47

.  

A viabilidade deste posicionamento educativo, recomenda o Relatório, passa por 

se organizar “à volta de quatro aprendizagens fundamentais”
48

. O que as torna 

fundamentais é, por um lado, conferirem autonomia deliberativa e competências mais 

adequadas às exigências do mundo laboral contemporâneo e, por outro, fomentar uma 

vivência social mais harmoniosa. Trata-se de «aprender a conhecer», «aprender a fazer» 

e «aprender a viver», aprendizagens interdependentes, integradas e integrantes de um 

«aprender a ser» apresentado como o reconhecimento da dimensão complexa, variada e 

singular e do contributo único que cada individuo, educado à luz destes princípios, pode 

à sociedade dar. «Aprender a ser» na medida em que seja dono do seu próprio destino
49

, 

tanto pessoal como coletivo. 

  

 Perante as asserções do relatório, e confrontados com a realidade com que nos 

deparamos ao longo dos dois anos de estágio na Escola Secundária Dr. Azevedo Neves, 

não podemos ficar indiferentes e não deixar de questionar se aquela “realização 

pessoal”, correspondente a uma aquisição de aprendizagens possibilitantes de um 

domínio do “destino” próprio de cada um, tem realmente condições de se efetivar: visto 

os indícios concretos (opções curriculares, posturas, por exemplo) apontarem mais para 

a integração numa sociedade animada de contradições várias, em que cada vez mais lhes 

escapa a feitura do seu “destino”; e, independentemente das intenções, a escola cada vez 
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 Ver neste relatório pp.11-16. 
45

 Delors (co.), Educação, Um Tesouro a Descobrir, P.52. 
46

 Idem p.78. 
47

 Ibidem. 
48

 Idem p.77 
49

 Ver Idem p.86. 
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mais se posiciona como lugar de harmonização pelo qual os indivíduos encontram o seu 

espaço de acomodação
50

. 

Concretamente, temos em mente, a título de exemplo, o cada vez maior 

investimento nos cursos profissionais em detrimento da via regular de ensino
51

, 

privilegiando a formação profissional em prejuízo de uma educação em que, de acordo 

como os princípios orientadores, há uma educação promotora da reflexibilidade 

necessária, não só à realização pessoal mas também coletiva, dos alunos nos termos do 

relatório Delors
52

.  

O investimento na via profissionalizante é assumido pela direção do 

Agrupamento como resposta às idiossincrasias da comunidade circundante
53

. Ao 

“afunilar” para esta vertente do ensino, a direção, reforça o aparente determinismo da 

condição em que os diferentes indivíduos, alunos da escola, se encontram. Visto 

suspender desta forma a possibilidade, à luz dos pilares educativos que o Relatório 

Delors postula, de efetivação da “realização pessoal” a favor de uma (aparente) 

realização profissional. 

 Norteados por aqueles princípios – relembramos que eles são por sua vez 

orientadores do currículo nacional e do programa da disciplina -, e assumindo aquela 

missão, não podemos deixar de os contrastar com a realidade. Pois, de facto, são 

indivíduos singulares, concretos, com que diariamente as salas de aula, as escolas, se 

enchem. Entenda-se por concreto, não o que faticamente aos olhos se dá, mas na medida 

em que são entes multideterminados e inseridos num sistema complexo de relações. 

                                                 
50

 «Dar a cada um, ao longo de toda a vida, a capacidade de participar, ativamente, num projeto 

de sociedade”. idem, p.78 
51

 Este facto é visível, por exemplo, através do número de abertura de turmas em cada uma das 

vias de ensino. Ao contrário da via de ensino regular, a via de ensino profissionalizante tem um cada vez 

maior acréscimo de turmas. Se, à data Projeto Educativo (2009-10), havia já um maior número de turmas 

dos cursos profissionais face ao ensino secundário (10 em relação a 6), essa discrepância assentou-se nos 

anos a que este relatório de estágio se reporta. Em 2010-11 havia somente duas turmas do 11.º ano do 

ensino secundário e em 2011-12 também somente duas turmas do 10.ºano. Facto este, resultado das 

opções administrativas da direção do Agrupamento de Escolas com é notório no seu Projeto Educativo.    
52

 Não podemos deixar de enfatizar, porque é da disciplina de Filosofia que se trata, que o 

relatório Delors lhe reconhece o papel “indispensável ao funcionamento da democracia” visto 

desenvolver o espirito crítico. É sabido que os cursos profissionais não têm esta componente curricular 

promotora da competência reflexiva, tão indispensável à realização pessoal, e de competência 

democrática, sem a qual a maturação social é possível, como o mesmo relatório reconhece.  
53

 “A Escola Dr. Azevedo Neves é uma escola multicultural vocacionada para a integração social 

profissional dos jovens. Apostamos na valorização do trabalho como meio para atingir o sucesso pessoal, 

e profissional. É uma escola empenhada na inclusão e na tolerância, ao atenuar as assimetrias entre os 

seus pares. É uma escola de formação, ao desvendar projetos de vida, ao reforçar relações de parceria 

com entidades e instituições de modo a favorecer a integração na vida activa, ao assegurar a igualdade de 

oportunidades para todos sem deixar de estimular e desenvolver as potencialidades individuais” AAN, 

Projeto Educativo, p. 5. 
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Fazem parte de uma determinada turma, numa determinada escola, num determinado 

contexto social. 

É no decorrer do contraste entre os princípios orientadores - a partir do Relatório 

Delors - e esta realidade determinada – escolar e comunitária -, que se coloca a questão: 

num contexto específico e perante um grupo de alunos determinado, em que medida a 

intenção de criar condições de possibilidade para a “realização pessoal”, isto é, o 

domínio do seu destino, a feitura do seu ser é possível. Em que medida, dentro das 

limitações curriculares a que estamos constrangidos, podemos atuar no sentido de 

proporcionar, ténue que seja, um ensino que perspetive a autónoma feitura do ser. Sem 

deixar de reconhecer aquilo que se exige à disciplina de Filosofia, logo, comprometidos 

com um programa e com determinadas competências a adquirir.  

 

O imperativo de acomodação por via de uma possível compreensão do real
54

, é 

igualmente visível na própria perceção que os alunos têm desse “destino” e do que 

entendem como “realização pessoal”. Posicionam-se de forma inerte perante ele como 

se não lhes competisse determiná-lo. Como ilustração atenda-se as respostas dadas ao 

Questionários de Interesses com que iniciámos o ano letivo
55

.  

Ao colocá-los a perspetivar a sua situação após o secundário – projetando nós 

averiguar interesses e motivações -, genericamente as respostas mostraram uma 

incerteza e parca intervenção do seu “destino”, uma espécie de passiva entrega a ele. 

Por exemplo, responde a Carla como os seus 15 anos: “as minhas escolhas ficam muito 

limitadas devido ao que os meus pais decidiram para o meu futuro”, e diz a Sandra, 

também com 15 anos: “Gostava de tirar o curso de Pediatria, mas não ia conseguir, por 

isso não sei bem.” Ou a Mariana, de 16 anos, que assim afirma: “Em princípio quero ir 

para a faculdade e por isso mesmo vou ter que arranjar um part-time para ajudar a 

minha família a pagar as propinas da faculdade”. 

É perante este determinado conjunto de alunos, com as suas particularidades que 

nos interpelamos. O que é possível fazer no sentido de que não seja esta espécie de 

fatalismo que se perspetive no seu horizonte, mas sim aquela “construção” e 

“transformação” do mundo que já o Programa deixa em aberto? Como nos 

posicionarmos para que esses termos não sejam mera retórica. Que percurso, e 
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 «A capacidade para interpretar os factos mais importantes relacionados quer com o seu destino 

pessoal, quer com o destino coletivo” (Delors (co.), Educação, Um Tesouro a Descobrir, P.86). 
55

 Ver Anexo 1. 
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inevitavelmente que posicionamento teórico, assumir para que haja um impulso para as 

condições de possibilidade da efetiva transformação do estado de coisas que os induz ao 

fatalismo? 

  Não se trata efetivamente de uma mera disposição do espírito, uma variação de 

humor de adolescência. Como reporta o Projeto Educativo e a Avaliação Externa
56

, 

trata-se de uma característica socialmente consolidada. Veja-se o insucesso escolar e os 

problemas sociais com que diariamente estes alunos se confrontam. E, decorrente desse 

contexto, as opções da Escola no reforço da educação voltada para uma aparente 

eficiente empregabilidade, através dos cursos profissionais. 

 Que fazer? Que fazer enquanto professor, balizado por uma orientação curricular 

e um enquadramento legal determinado? O possível. Proporcionar outras formas de 

apropriação do real não estritamente veiculadas a princípios em que se edificam uma 

perspetiva educativa que induz ao fatalismo. Em que o “fundamental” é proporcionar a 

competência interpretativa dos factos correspondentes à sua destinação, como se esta 

não lhe pertencesse e a isso estivessem limitados. Mas para que realmente aos alunos 

seja dada a possibilidade de a agarrarem, e empreenderem o seu “destino”, tem de lhes 

ser dado a conhecer uma perspetiva outra. Uma perspetiva em que “transformação” não 

seja um termo inócuo.  

 Esta preocupação com o fatalismo, o determinismo, a acomodação, é já evocada 

pelo pedagogo brasileiro Paulo Freire. Este, como é possível depreender em Pedagogia 

da Autonomia , vê na aceção de um discurso comprometido com aquelas características 

uma desvirtuação da ação educativa e não só
57

. Na raiz da desvirtuação desse 

posicionamento, está o confundir o condicionado pelo determinado. Esquecer-se que o 

indivíduo é histórico e “inconcluso”. A prática educativa tem de perspetivar a 

consciencialização dessa característica ontológica, porque “necessariamente inscrevem 

o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de busca”
58

. Como 

diz, “a passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida”, cabe à educação 

torna-lo consciente.    
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 Ver neste relatório pp. 17-25. 
57

 «O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto de 

que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso do elogio da adaptação tornada como fado ou sina é 

um discurso negador da humanização de cuja responsabilidade não podemos nos eximir». Freire, 

Pedagogia da Autonomia, p.74. 
58

 Idem, p.62. 
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 Com já sublinhámos à Filosofia, enquanto momento curricular, compete facultar 

diferentes perspetivas sobre o real que habilitem a uma sua melhor compreensão no 

horizonte de um processo de maturação pessoal e social. O nosso posicionamento, 

porque nos é possível ter, é o de que esse trajeto implica uma compreensão da realidade 

em que esta é transformável, pode-se dizer, que é determinável e não predeterminada, 

determinação na e pela qual eles mesmos se tornam os sujeitos que são e serão.   

 A inteligibilidade deste posicionamento, e sua viabilidade, implica a 

compreensão de determinadas categorias de que o pensamento se socorre na 

apropriação que faz do real em que assenta. Com as preocupações expostas, colocamos 

a hipótese de dar à Ação, enquanto momento constitutivo do itinerário curricular, uma 

perspetiva outra que tanto o Programa como as Orientações não especificam.  

O que está em causa, não é enveredar por um discurso otimista e mobilizador 

das vontades, mas suscitar um pensar orientado por categorias que privilegiam o real no 

qual a ação humana surge como realidade objetiva na e pela qual indivíduos concretos, 

determinando o real a que pertencem, autodeterminam-se. Trata-se, como coloca Paulo 

Freire a questão, “de desafiar os grupos populares para que percebam, em termos 

críticos, (…) a sua situação concreta. Mais ainda, que sua situação concreta não é o 

destino certo ou vontade de Deus, algo que não pode ser mudado”
59

. 

  

Este posicionamento, esta hipotética apropriação deste módulo do programa, 

implica esclarecimentos. Sendo esses aqueles a que esta reflexão diz respeito. Em 

primeiro lugar, importa esclarecer a que atividade humana nos referimos. É um percurso 

incontornável que não pudemos deixar de empreender como itinerário de clarificação 

para os alunos
60

. Contudo, a atividade humana que requer esclarecimento, e se nos 

coloca como categoria compreensiva com pretensões de efetividade transformadora, não 

é aquela que encontra o seu fundamento na deliberação racional a que o Programa induz 

e por ai se fica. Trata-se de atender a essa atividade humana na sua especificidade, na 

sua essência, tê-la como elemento real objetivo, isto é, como praxis, e não meramente 

como atividade subjetiva. 

Inspecionar a especificidade da praxis, atividade humana de transformação 

material, logo objetiva, requer – porque o pensamento na procura de inteligibilidade é 
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 Idem, p. 77. 
60

 Implica haver uma diferenciação das diferentes aceções de ação, que já a planificação a que 

este relatório faz menção tenta empreender. Ver neste relatório pp.26-40. 
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processo dialético entre os elementos contraditórios que o animam – abordar o 

relacionamento com as instâncias subjetivas, nomeadamente a consciência e os seus 

produtos. Consiste, tecnicamente, na relação entre a teoria e a prática. 

Importa dizer - sublinhar aquilo que não se diz -, que não se trata de negar a 

subjetividade ou a sua importância, mas de buscar um reposicionamento legítimo dessas 

dimensões da atividade humana. A inteligibilidade da praxis, como poder determinante 

da realidade objetiva, não dispensa o concurso da teoria na sua efetivação, na medida 

em que a esta compete a apropriação crítica desse mesmo real que se visa transformar. 

Porém, a crítica, a inspeção das contradições reais, é pensamento assente no real, ou 

melhor, assente em determinadas determinações objetivas de que o real é feito. É crítica 

também, porque não se finda na interpretação ou contemplação do real antes perspetiva-

se a transformá-lo praticamente.  

 Finalmente, e porque o itinerário curricular tem como horizonte a “maturação 

social e pessoal do indivíduo” com enfoque para a sua dimensão social, torna-se-nos 

ainda mais pertinente este esclarecimento categorial da praxis de registo materialista. 

Trata-se de pensar a incontornabilidade da praxis na determinação, não só das relações 

socias, como daquilo que o homem, o individuo singular, é. Sem deixar de confrontar 

com aquele pilar educativo “fundamental”, subjacente às orientações curriculares e 

programáticas, que é o «aprender a ser». 

 Em vista a consecução de um ensinar comprometido com a maturação pessoal e 

social dos alunos, sem em momento algum suspender as normas que subjazem à 

atividade docente, entre as quais a concretização de um programa determinado, a 

abordagem do módulo da ação, pensando a categoria da praxis num registo materialista, 

é uma oportunidade de efetivar aquele princípio subjacente à atividade docente. Visa-se 

um maturar não confinado à modelação do pensar por determinados imperativos de 

socialização, não reduzido à passividade contemplativa do circundante, mas que se 

perspetive como momento de real transformação das condições destes indivíduos 

concretos, destes alunos.  
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I. 

 

As afirmações citadas de algumas alunas podem ser pensadas como paralelo, 

não obstante os devidos distanciamentos temporais e críticos, com que a mesma idade e 

a respeito de um mesmo enquadramento inquisitivo
61

 Marx deu resposta a essa 

confrontação. Encontramos nesses dois registos o “condicionalismo das circunstâncias”. 

O reconhecimento de que somos não só indivíduos num determinado contexto, 

portadores de uma história não só individual como coletiva, mas também “produtos” 

dessas mesmas determinadas circunstâncias. Porém, e já num registo materialista – o 

novo materialismo - o mesmo Marx não deixará, como claramente o expõe na Teses 

sobre Feuerbach, sinalizar que «as circunstâncias são transformadas precisamente pelos 

seres humanos»
62

. 

O que podemos antever nas asserções da juventude – não só de Marx como dos 

nossos alunos – é uma apropriação do real carente de uma particularidade que o 

pensamento marxiano, na procura do fundamento do real, desvelará. Trata-se, no 

processo de compreensão do que o real é, de se socorrer da prática, como seu 

ingrediente objetivo, na medida em que é configurável e transformável. Porque a 

matéria não se reduz à corporalidade, sendo também material as interações, relações que 

os indivíduos têm entre si, são pela categoria da praxis compreendidas como objetivas, 

isto é, autónomas de qualquer subjetividade, independentes de qualquer pensamento que 

as descreva, ou da vontade que as empreenda. A prática, surge então como modo de 

configuração da realidade. Porque material, é um intervir que de dentro da própria 

materialidade opera. E porque de dentro dela e nela opera, nesse operar a prática 

também por ela é determinada.  

É pela práxis que se objetiva, não somente porque, nomeadamente no modo do 

trabalho, se criam objetos e se altera a Natureza em que os indivíduos habitam, como 

também pelas trocas materiais, nas interações práticas entre os indivíduos, as relações 

socias vão adquirindo diferentes determinações. Esta é a conceção materialista do devir 

histórico que n’A Ideologia Alemã posiciona a categoria prática como eixo à volta do 
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 Referimo-nos à redação feita enquanto jovem em que, não obstante o distanciamento critico e 

conceptual, e longe da sua perspetiva ontológica materialístico-dialética que anos mais tarde viria a 

afirmar. “Mas nós nem sempre alcançamos a posição que nós acreditamos a que fomos chamados. Nossas 

relações em sociedade já de certo modo se iniciaram antes mesmo que nós estivéssemos em condição de 

determiná-las”. Marx & Engels, MEGA I/1, pp. 454-457. (tradução nossa). 
62

 Marx, Teses ad. Feuerbach, 3 in MEOE Tomo I, p.5. 
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qual a sua real compreensão é possível. Por isso, ela “não tenta explicar a prática a partir 

da ideia, mas sim a formação das ideias a partir da prática material”
63

. 

Mais do que atender à vontade dos homens, às suas ideias ou aos seus projetos, o 

método materialista consiste em perscrutar as vivências concretas que subjazem à 

formação daquelas vontades, ideias e projetos
64

. É, em primeiro lugar, reconhecer que a 

história (em particular a história do homens) é um processo em devir – mais 

especificamente: que dialeticamente se desenvolve -, que em cada estádio determinado 

do seu desenvolvimento há “um resultado material, uma soma de forças produtivas, 

uma relação com a natureza e entre indivíduos, criados historicamente e transmitidos a 

cada geração por aquela que a precede”
65

. Um processo em devir que essas mesmas 

gerações recebem de herança, conferem novas determinações, imprimem movimento.     

Podemos ver que tanto as relações sociais como os condicionalismos das 

circunstâncias, têm uma raiz objetiva que remete para o homem. Não para o reduto da 

sua subjetividade, mas para a sua incursão no real objetivo. O homem interfere no 

desenrolar do seu próprio “destino”, não por decreto da sua vontade ou dos seus 

pensamentos, mas mediado pela sua prática objetiva. Como, com Engels, Marx afirma: 

“serão antes os homens que, desenvolvendo a sua produção material e as suas relações 

materiais, transformam, com esta realidade que lhes é própria, o seu pensamento, e os 

produtos desse pensamento”
66

. 

A particularidade desta prática humana, da praxis, que este posicionamento 

teórico nos faculta, concerne a apreendê-la, repetimos, como objetiva e com poder 

determinante do real. Ao contrário da conceção de Ação veiculada pela posição de John 

Searle, constrangida a uma apropriação pragmática-utilitária, é à subjetividade que é 

reconhecido o reduto determinante. Há como que uma inversão do posicionamento 

marxiano. Daí a centralidade na intencionalidade. Trata-se de uma teoria explicativa da 

ação assente no dualismo entre o físico e o mental
67

, em que a sua interação se rege pela 

linearidade da causa e efeito, imposta pela “força” intencional das instâncias subjetivas, 

nomeadamente, um raciocínio que envolve estados intencionais como crenças e desejos. 

Aquela componente física, com real pendor objetivo, é secundarizada. Por outro lado, as 
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 Marx & Engels, A Ideologia Alemã, p.49. 
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 Reconhece-se as ideias, como exemplo de uma determinação subjetiva, como uma forma 

diferente de refletir o real que jaz sob a materialidade do ser, “o ideal não é senão o material transposto e 

traduzido na cabeça do homem” (Marx, Posfácio à 2ª Ed. O Capital p. 22). 
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 Ibidem  
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 Marx & Engels, A Ideologia Alemã, p.26. 
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 “Princípio 1: as acções consistem caracteristicamente em duas componentes, uma componente 

mental e uma componente física”. (Searle, Mente Cérebro e Ciência, p.78). 
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condições objetivas, sejam os condicionalismos de contexto psicológicos ou sociais – 

tratando-se neste particular dos conceitos de rede da intencionalidade e de pano de 

fundo da intencionalidade - interferem na formação da deliberação, não lhes sendo 

contudo reconhecido o seu igual poder determinante. Por isso mesmo, o grau de 

satisfação das ações corresponde à acuidade da deliberação racional.     

É certo que a teoria explicativa da ação de John Searle não nega o papel, a 

incontornabilidade, da dimensão objetiva da ação, a sua componente física, mas esta 

aparece como o consequente imprescindível para que as intenções, desejos e 

deliberações se efetivem. Esquecendo que essas mesmas instâncias da subjetividade, 

porque efetivamente existem, se enraízam no real. O eixo em que assenta a divergência 

entre uma aceção materialista da ação, reconhecendo-lhe o alcance transformador 

enquanto praxis, e a perspetiva pragmática-utilitária, não é a inexistência de uma ou de 

outra dimensão da atividade humana, mas como é que elas se articulam e a atribuição de 

poder determinante. 

 Se para a perspetiva pragmática-utilitária, aqui representada pela teoria 

explicativa de John Searle, o carácter objetivo da ação é o necessário consequente da 

determinação subjetiva, já para a perspetiva marxiana há uma relação reciprocidade 

entre essas duas dimensões da ação humana. A que não se pode deixar de atender 

correndo o risco de se olvidar essa articulação e, nesse processo, reduzi-la à linearidade 

de causa e efeito, independentemente a que dimensão da ação se atribua o poder 

determinante. 

 

 II 

 

 Chamamos à categoria humana da ação que vai além da inteligibilidade das 

instâncias subjetivas, prática ou praxis, e dela nos apropriamos como sendo objetiva, 

isto é, consequente na transformação materialmente do real. E, enquanto objetiva que é, 

implica dizer que não é inteiramente dependente das instâncias da subjetividade, daí a 

própria efetividade prática estar sujeita a condicionalismos objetivos. Implica também 

afirmar que nem todas as ações são práticas, isto é, têm alcance transformador, como 

também há que reconhecer que a prática comporta um momento subjetivo. Importa 

então clarificar, por um lado, a especificidade subjetiva que a prática comporta no seu 

desenvolvimento transformador e, por outro, o que é que na subjetividade é fundamento 

prático. 
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 Tratamos a objetividade e subjetividade não como dimensões antagónicas, em 

estrita oposição e excluindo-se mutuamente – como é tratada pela perspetiva 

pragmático-utilitária acima tratada - mas, porque fazendo parte do real, interrelacionam-

se e mutuamente se determinam. No fundo, é somente reconhecer que os indivíduos, 

portadores de uma subjetividade que lhes é própria, habitam uma realidade que se lhes 

impõem e à qual tentam dar resposta na consecução das suas necessidades. 

Necessidades que tem um fundamento exterior, isto é, objetivo. São seres reais que têm 

não só uma constituição física determinada, como também estão inseridos numa 

determinada relação social. 

 Na configuração, determinação, da realidade objetiva há um papel da 

subjetividade. Porque é parte integrante do real, esta comporta uma capacidade de 

mediação, porém a sua efetivação não dispensa um momento de objetivação. Trata-se 

de dar respostas às solicitações objetivamente enraizadas. Isto é, pensar o viver 

concreto, na medida em que a compreensão do que realmente se trata não se reduz a 

uma parte ou abstração possível do seu conjunto de determinações. A mediação da 

subjetividade é um processo de compreensão e apropriação e, na medida em que não se 

reduz ao teorético, desenvolve-se na perspetiva de se efetivar, isto é, materializar-se, 

tornar-se objetiva. Trata-se de um pensar que seja crítico, o mesmo é dizer: que dê real 

resposta às necessidades objetivamente fundadas transformando objetivamente, e isto 

por empreendimento prático. 

 A prática apresenta-se como a efetivação de uma subjetividade objetivamente 

enraizada. Dimensões que se articulam e reciprocamente se determinam, mas que não 

estão no mesmo plano. Com vimos, o viver concreto começa por comportar a sua 

dimensão física e social, logo as respostas que os indivíduos individualmente, ou 

coletivamente, são chamados a dar, são primariamente objetivamente solicitados.  

Se para a perspetiva pragmático-utilitária a especificidade da ação humana 

concerne a um momento de efetivação do que pela subjetividade é determinado, 

nomeadamente racionalmente deliberado, a perspetiva marxiana, sem suspender que 

existe esse momento subjetivo, reconhece que o processo subjetivo - de compreensão, 

apropriação e orientar do seu efetivar - é objetivamente enraizado. E, principalmente, as 

solicitações objetivas requer uma resposta objetiva.  

 Contrariamente àquela apropriação teórica da ação humana, não se trata de 

compreender a prática como um consequente que se acrescente às escolhas 

subjetivamente fundamentadas, mas sublinhar que a prática, enquanto categoria que o 
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pensar se socorre na compreensão do real, é imprescindível à inteligibilidade do 

desenvolvimento das relações sociais e dos “condicionalismos das circunstâncias” com 

que os indivíduos se vêm confrontados. E é atendendo à sua incontornabilidade que faz 

com que, no itinerário programático da disciplina de Filosofia, a ação não seja reduzida 

à dimensão subjetiva, ao seu hipotético poder determinante, mas que seja abordada 

enquanto categoria que permita pensar o papel transformador dos indivíduos no decurso 

da história. 

 É objetivamente que aqueles condicionalismos podem ser superados, e não por 

estrito decreto das vontades ou das ideias. Para tal, à que empreender a transformação 

objetiva desse estado de coisas. Aos indivíduos certamente cabe agir, mas a prática 

consequente requer, esse momento, já referido, de apropriação crítica do real. Sem uma 

compreensão do verdadeiro lugar da prática e da teoria tal não é possível. Este é o papel 

da subjetividade no processo de transformação objetiva que aos indivíduos é possível 

empreender. 

A pergunta pela especificidade da subjetividade que anima, que é parte 

constitutiva da prática, permite-nos perspetivá-la como processo subjetivo que se 

projeta efetivar e, como tal, o seu desenvolvimento coloca a ação no seu horizonte. Já 

não como mera consequência útil à sua efetivação, mas como transformação do estado 

de coisas que subjazem à sua própria determinação. Só compreendendo esta 

especificidade é possível atender, reconhecer o carácter autodeterminante das práticas. 

Pois são elas que configuram o real que pede resposta e só praticamente se responde.  

Já ao que da prática há na teoria, ou o que de objetivo há na subjetividade, é 

mesmo o seu fundamento, a sua razão de ser. “Os indivíduos se criam uns aos outros 

tanto física como espiritualmente [um espirito que se manifesta como consciência] ”
68

, 

demonstrando que a consciência, e seus produtos, é “uma produção social”
69

 

determinada pela vida e não o contrário
70

. 

 

III 

Esta articulação entre a subjetividade e a objetividade, na busca do correto 

reposicionamento da teoria e da prática, há que ter em conta que no empreendimento 

                                                 
68

 Marx & Engels, A Ideologia Alemã, p. 46. Cf idem, nota. p.35 
69

 Idem p. 36 
70

 «Serão antes os homens que, desenvolvendo a sua produção material e as suas relaçoes 

materiais, transformam, com esta realidade que lhe é própria, o seu pensamento e os produtos desse 

pensamento. Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência». 

(idem, p. 26). 
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crítico do real – não nos esqueçamos, a crítica teórica está vinculada à prática crítica – 

ocorre já um processo de transformação dos próprios indivíduos que a levam a cabo. 

 É neste sentido que Marx, na terceira das Teses sobre Feuerbach
71

, fala de 

autotransformação. O indivíduo transformando se transforma. A sua transformação está 

comprometida com o empreendimento transformador de que é sujeito. Mas é 

igualmente objeto dessa transformação. Pois é de uma transformação prática, objetiva, 

real, que se trata e não de uma, por exemplo, que possa estar no horizonte de uma 

educação que reconheça à dimensão subjetiva dos homens aquele poder determinante. 

 Assim, não é só pelo facto de se pensar a prática como ação objetiva, nem pensar 

a articulação com a subjetividade, que a nosso ver é útil uma abordagem marxiana deste 

módulo programático. Mas também, e principalmente, pensar a prática, a ação objetiva 

dos homens, a sua incursão determinante no real, na medida em que é categoria 

indispensável à compreensão daquilo que o homem é. E que o seu ser é por ele mesmo 

estabelecido.  

Não nos esqueçamos de que as orientações subjacentes ao currículo nacional, e 

em particular ao programa de Filosofia, colocam como finalidade uma educação não 

estritamente cingida à aquisição de conhecimento e à maturação cognitiva, mas também 

promotora de certas competências sociais correspondentes a uma maturação pessoal e 

social. Trata-se do compromisso com o “aprender a ser” projetado pelo Relatório 

Delors. Princípio este que não pode deixar de ser confrontado com a contradição de se 

estar a ensinar o que não é suscetível de se ensinar. Se tivermos em conta que ensinar é 

ensinar alguma coisa a alguém, implica não só a interação entre sujeitos (professor e 

aluno(s)) como, para além de um modo determinado de ensinar, algo a ensinar. 

 O enquadramento teórico em que nos posicionamos, permite que esse «Aprender 

a Ser» não seja reduzido a aprendizagem de determinadas competências tidas como 

benéficas a uma socialização mais adequada, mas que se entenda Aprender a ser na 

medida em que se torne inteligível que o ser dos indivíduos, aquilo que são, não é algo 

pré-determinado, estático, inelutável, que se possa aprender. O que eventualmente se 

aprende sobre essa capa do ser, são as ideias que se tem a respeito do que o Homem é, e 

não do que o homem, o indivíduo concreto, é. A aprendizagem que se pode ter em 

                                                 
71

 “A doutrina materialista da transformação das circunstâncias e da educação esquece que as 

circunstâncias têm que ser transformadas pelos homens, e que o próprio educador tem que ser educado. 

Daí que ela tenha de separar a sociedade em duas partes – das quais uma é elevada acima dela. A 

coincidência do mudar das circunstâncias e [do mudar] da atividade humana, ou autotransformação, só 

pode ser apreendida e racionalmente entendida como prática revolucionária.” (Marx, Teses ad. 

Feuerbach, 3 in MEOE Tomo I, p.5) 
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relação àquilo que o indivíduo é implica atende-lo – ao indivíduo – como o concreto 

material que efetiva o processo de determinação das relações sociais e, reciprocamente, 

é por elas determinado
72

.  

 Em todo este processo de esclarecimento do que o indivíduo é, ou genericamente 

a resposta à essência do homem, está subjacente a articulação entre a dimensão 

subjetiva e objetiva do real. Nomeadamente, a relação entre indivíduo e as relações 

sociais de que é parte constitutiva e de forma alguma dissociáveis, bem como o 

reconhecimento da formação da ideia que os indivíduos têm de si. Como acima nos 

referimos os indivíduos estão objetivamente enraizados e as interações com os demais 

indivíduos corresponde à sua determinação
73

.  

  O problema consiste em não deixar-se confundir o que o Homem é com o que o 

homem, concreto e real, é. A crítica que Marx faz a essa cristalização do homem no 

Homem, surge na Ideologia Alemã no seguimento da exposição da sua conceção 

materialista da história. E não poderia ser de outra forma. Porque o que se cristaliza em 

Homem, repousa sobre uma “base concreta”
74

. A essência do homem, do homem 

concreto e não da ideia de Homem, remete para uma análise da realidade no seu devir
75

. 

Porque a essência não é algo que se encontre no dado superficial, no fenómeno, mas 

também não é uma abstração. É antes a unidade estruturante de um algo que aparece. 

Como tal importa não esquecer que os entes existem em relação e em recíproca 

determinação. Como tal, toda cristalização não é senão atender a um momento 

determinado do devir histórico, que o próprio homem praticamente influi, e olvidar 

possibilidades futuras
76

.    

                                                 
72

 «O caracter social é o caracter universal de todo o movimento; assim com a sociedade produz 

o homem enquanto homem, assim ela é produzida» (Marx, Manuscritos Económico-filosóficos, p. 194) 
73

 «A essência humana não é uma abstração inerente a cada indivíduo. Na sua realidade ela é o 

conjunto das relações sociais.» (Marx, Teses ad. Feuerbach, 6. MEOE Tomo I, p.5). 
74

 “Esta soma de forças de produção, de capitais, de formas de relações sociais, que cada 

indivíduo e cada geração encontram como dados já existentes é a base concreta daquilo que os filósofos 

consideram como «substância» e «essência do homem.»”Marx & Engels, A Ideologia Alemã, p.49. 
75

 «A investigação tem de se apropriar do material em pormenor, de analisar as suas diversas 

formas de desenvolvimento e de seguir a pista do seu vínculo interno» (Marx, Posfácio à 2ª Ed. O Capital 

p. 22). Este vínculo interno trata-se da conexão estruturante do desenvolvimento do real. Remete para a 

unidade entre matéria, transformável, processualmente dialética. A inteligibilidade de algo requer correta 

apropriação desta conexão. 
76

 Esta cristalização, como sublinha Barata-Moura, corresponde à legitimação do existente, do 

fáctico, é (em relação à essência) «fazê-lo deter na forma imediata que corresponde a um momento 

determinado, de que a representação ou intuição sensível dão testemunho”. A cristalização da essência no 

existente “porque se perfila do mesmo passo como amputado do seu vector histórico tensional, é o seu 

próprio horizonte de possibilidades a trabalhar (onde a prática humana social se inscreve como 

insubstituível agência de mediação transformadora) que se vê, assim, forçosamente desatendido». 

(Barata-Moura, Materialismo e Subjetividade, p.79)   
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“Dizer” o que o homem é, só ao homem compete responder. Diz de si, afirma o 

que é, na relação/ligação à Natureza. A hipótese de se dizer o que é decorre da inscrição 

que faz no real, da forma como o reconfigura: não é uma possibilidade subjetiva. Não se 

trata de uma compilação das particularidades ditas por natureza, uma homogeneização e 

correspondente subsunção a uma categoria. Mas é na prática, na sua função ativa, no 

agir na e pela natureza, que o homem “fala” a respeito de si.  

 Como é afirmado n’A Ideologia Alemã
77

, distinguindo-se do animal, aquilo que 

o homem é, se encontra na produção das suas condições de existência. O que os homens 

são coincide com o quê e o como da feitura do seu «modo de vida determinado». A 

resposta à pergunta por aquilo que o homem é, é uma resposta prática e não teórica. Por 

ser prática ela não é estanque, escapa a qualquer cristalização. O modo de vida 

determinado que corresponde ao que o homem é, assenta no real concreto em constante 

processo, que os indivíduos, pela prática, de alguma forma transformam. Trata-se de 

processo que dinamicamente se determina, que se desenvolve através da mediação das 

contradições que a animam esse real, sendo o homem mediador e agente de 

determinações novas desse mesmo real. 

É no domínio da prática que o ser do indivíduo se constitui, que objetivamente 

se fundamenta. Assim, enquanto categoria a que o pensar se socorre na apropriação do 

real, esta se mostra como incontornável no processo de inteligibilidade de um mesmo 

real de que é ingrediência. Podemo-nos colocar a seguinte questão: porquê prática e não 

teórica? A que se deve a impotência da teoria na resposta ao que o homem é? 

Reforçamos, mais uma vez, ao enfatizarmos a sua insuficiência não afirmamos a sua 

inutilidade. A apropriação teórica do real, é indispensável à inteligibilidade do seu 

dinamismo dialético e fundador, por sua vez, de uma orientação esclarecida da própria 

prática. A pesquisa, a investigação, é ela mesma formadora da ideia e da teoria mas não 

se pode olvidar que é enraizada no real. É a «apropriação da matéria», o adequado 

acompanhamento do seu desenvolvimento, e a acuidade da deteção das suas 

articulações, que confere à pesquisa a sua validade e não o contrário. 

O estatuto práxico das ações humanas é, em certa medida, dependente desse 

processo de entendimento, que a investigação estrutura. «Sem dúvida, o pensamento e o 

                                                 
77

 «Pode-se referir a consciência, a religião e tudo oque se quiser como distinção entre os homens 

e os animais, porém, esta distinção só começa a existir quando os homens iniciam a produção dos meios 

de vida» (Marx e Engels, A Ideologia Alemã. p. 19.)  



57 

 

ser são distintos, mas formam ao mesmo tempo uma unidade»
78

 afirma Marx. O que 

está em causa, e que necessita de ser salvaguardado, é que aquilo que o homem é, não se 

pode vincular aos proveitos da consciência, de uma construção teórica sobre o real e 

subsunção deste, mas deve ser procurado no real mesmo.  

Voltando ao posfácio da 2ª edição alemã de O Capital, visa-se o “vínculo 

interno”, a estrutura enformadora desse real no qual o homem é, isto sim é perscrutar a 

sua essência. É também não se limitar ao fáctico das suas relações ou ao seu sentido 

pragmático. É à prática, enquanto ação de transformação material, que pertence a 

condição de o homem dizer de si de forma concreta: objetivando-se. 

 Na medida em que a consciência e os seus produtos são reflexos da realidade - 

de uma realidade que, a respeito do homem, se objetiva socialmente
79

 -, a ideia que o 

homem tem de si, ou seja, a resposta ideológica àquilo que é, redunda na 

inconsequência de se compreender como homem que, efetivamente, é
80

. A «essência do 

homem» tem uma base concreta, radica em circunstâncias inalienáveis: «um resultado 

material, uma soma de forças produtivas, uma relação com a natureza e entre os 

indivíduos»
81

. É atendendo à prática que o homem se pode subjetivamente apropriar de 

forma adequada. Um processo que requer a crítica, a inspeção das mediações entre as 

contradições que animam o real, e no qual se reconhe-se como agente de efetivação. 

O contributo da prática para a essa apropriação subjetiva daquilo que o homem 

é, não se reduz à sua instanciação de categoria de que o pensar se recorrerá para 

solucionar contradições com que se depara. A amplitude da prática, na resposta àquilo 

que o homem é, está em considerá-la na sua dimensão efetivamente transformadora, isto 

é, como momento em que o homem determina objetivamente o real, reconfigurando-o a 

partir do interior. Acima de tudo, a resposta que se pretende não é do âmbito da 

subjetividade
82

. Mas porquê? 

 Com este “porquê” pretendemos alcançar dois estádios de esclarecimento.  
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  Marx, Manuscritos Económico-filosóficos, p. 196.  
79

 «A Produção de ideias, de representações e da consciência está em primeiro lugar direta e 

intimamente ligada à atividade material dos homens; é a linguagem da vida real. As representações, o 

pensamento, o comércio intelectual dos homens surge aqui como emanação direta do seu comportamento 

material» (Marx e Engels, A Ideologia Alemã, p.25)  
80

 «São os homens que produzem as suas representações, as suas ideias, etc., mas os homens 

reais, atuantes e tais como foram condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças 

produtivas e do modo de relações que lhe corresponde» (ibidem). 
81

 Idem, p. 49 
82

 Não nos esqueçamos que «os indivíduos se criam uns aos outros» não só pela procriação mas, 

a respeito do que nos interessa, «espiritualmente», ou seja, ao nível das representações e de convivência. 
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O primeiro, consiste em não deixar de aludir à dimensão ontológica sobre a qual 

a inteligibilidade da prática se torna possível. Não nos esqueçamos que perguntar o que 

o homem é, é perguntar pelo seu ser. Trata-se de uma realidade que dialeticamente se 

desenvolve e se efetiva, logo não necessariamente vinculado a uma das suas 

determinações, a um dos seus momentos fácticos. Tendo na base, esta matriz 

ontológica, a prática surge como, ela mesma, pertença do real através da qual o homem, 

processualmente, se determina determinando. Uma realidade dialética e material. A 

efetivação prática não radica na ideia, mas sim na interação com a natureza e dos 

sujeitos entre si. É tendo por base uma ontologia materialista, e também dialética, que a 

prática ela mesma se efetiva efetivando. Só então se percebe a questão: por que não nos 

contentarmos com uma resposta meramente ideológica?  

Porque a resposta ideológica implica que o homem se subordine ao Homem, à 

ideia de Homem, à sua essência idealizada. A redução do homem ao Homem é a 

subordinação daquele a uma representação, derivada, é certo, das relações de homens 

determinados entre si e com a natureza, porém autonomizada, tornada independente do 

seu fundamento material. Para além disso, o Homem não se limita a ser uma 

representação fundada no real, mas por ser representação ela é já desvirtuada, é uma 

«fantasmagoria»
83

. 

 É na necessária existência de classes que, tal como a divisão do trabalho 

subordina o indivíduo, a liberdade do indivíduo se encontra subjugada. Aquilo que o 

homem é, enquanto Homem, está balizado pela ideologia da classe que detém o 

domínio das forças produtivas
84

. Logo a sua liberdade, a liberdade do indivíduo 

concreto, corresponde à anulação da necessidade de classe. Então, a prática, enquanto 

transformação material, encontra a sua significação mais completa na restituição do 

individuo a si, libertando-se das amarras da essência e conquista de poder de 

autodeterminação. 

                                                 
83

 «Os pensamentos dominantes são apenas expressão das relações materiais dominantes 

concebidas sobre a forma de ideias e, portanto, a expressão das relações que fazem de uma classe a classe 

dominante; são as ideias do seu domínio». (idem, p.56)   
84

 «Se consideramos, do ponto de vista filosófico, o desenvolvimento dos indivíduos nas suas 

condições de existência comum das ordens e das classes que se sucedem historicamente e a nas 

representações gerais que por isso lhes são impostas, é de facto possível imaginar facilmente que o 

Género ou o Homem se desenvolveram nesses indivíduos ou que eles desenvolveram o Homem.» (idem, 

p.79.)  
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Por conquistar não pretendemos dizer, tomar algo de novo. «Os indivíduos 

partiram sempre de si», da sua própria concreção e contexto material dado
85

. Por 

conquistar pretendemos dizer, tornar-se indivíduo, não se compreender por via de uma 

ideia, não estar reduzido ao indivíduo abstrato ou isolado. Não se conceber e determinar 

limitado por «fantasmagorias» de classe.  

 A prática surge com potencial de mediação e agência de conferir novas 

determinações do real, em que se incluem as relações entre os indivíduos e os próprios 

indivíduos em relação a si. Aparece como momento de historicidade renovada. É por ela 

que o homem se pode afirmar como tal, mas também é através dela, isto é, da efetiva 

transformação material, da realidade, que os indivíduos podem determinar o ser que são. 

Só então, o Homem lhe parecerá estranho e se poderá subjetivamente conceber como 

ser social que é.  

 

Conclusão. 

  

 Esta reflexão é acima de tudo um compromisso com os alunos. Não se trata 

somente, de um formalismo académico para encerrar uma etapa. É um posicionamento 

pessoal. De alguém que, correndo o risco do erro, certamente errando, assume como 

prioritário aqueles que o determinam como professor. Assim, é a apropriação, não 

obstante a predominância teórica, de um tópico programático adequado às exigências de 

um coletivo determinado de alunos. Uma apropriação enraizada no contexto 

comunitário em que se efetivará. E, sem suspender os princípios para a docência e 

curriculares, tenta pensar uma resposta a solicitações específicas. 

 Ela é igualmente fruto da prática docente, concretamente, de seis aulas 

lecionadas a duas turmas do 10.ºano de escolaridade. Enraíza-se nessa prática e na 

crítica que lhe empreende. Por isso, não deixa e tentar dar sentido ao notório 

distanciamento entre o idealizado e o concretizado. Esta reflexão reconhece o 

constrangimento de não se reconhecer inteiramente na planificação efetivada. 

Porque se assume como crítica, posiciona-se como projeto a efetivar. De, como 

se sublinhou, dar a conhecer um posicionamento teórico, categorial, que assume a 

realidade com ela é. E nesse ser, o real se apresenta como algo que compete ao homem 
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 «Os indivíduos partiram sempre de si mesmos, não certamente do individuo «puro» no sentido 

dos ideólogos, mas de si mesmo no âmbito das suas condições e das suas relações históricas dadas» 

(idem, p. 80.)  
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determinar. Não se trata de dizer como determiná-lo, nem tão pouco que determinação a 

ter – tal seria inviabilizar o que se está a tentar dizer -, mas que é nas ações práticas 

empreendidas que são indivíduos portadores do seu próprio destino. 
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Anexo 1 

 

Questionário de Interesses e Teste Diagnóstico. 
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Questionário de Interesses e Teste Diagnóstico 
Filosofia 10º ano 

 

 

 

 
Nota: 

Este teste pretende somente ser uma partilha de informação. Não tem a intenção de ensinar seja o que 

for e menos ainda de avaliar. Por um lado, pretende reunir informações sobre ti a respeito de ti, bem 

como do que eventualmente pensas em relação à disciplina de Filosofia; por outro, quer desde já iniciar-

te na Filosofia. 

Esta partilha introdutória será importante para que haja um ponto de partida e via de diálogo adequado. 

Por isso, não te inibas de responder da forma que aches mais apropriada. 

Não tenhas também qualquer problema em colocar questões sobre o vocabulário ou dúvidas sobre 

alguma questão. 

  

Parte I 
 

1. Que interesses culturais tens? Isto é, que tipo de filme gostas, que música ouves? 

Indica-nos algum filme, ou música, com o qual te identifiques, e porquê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Houve algum livro que te tenha marcado? Porquê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. O que é que normalmente fazes depois das aulas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. E quando acabares o liceu? Já tens uma ideia do que irás fazer? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. O que é que te imaginas a fazer daqui a 10 anos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Certamente perguntas-te a alguém, um familiar ou amigo, que disciplina é esta. O 

que te disseram eles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Tens alguma ideia do que irás aprender nesta disciplina? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Nome:______________________________________________________________

__ 

Nº____    Turma:_____          

Data:___/___/___ 
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Parte II 
 

Grupo I 

 

Verás, com a prática, que uma das finalidades que se pretende alcançar com esta 

disciplina é “pôr-te a pensar” sobre uma variedade de temas – com a particularidade de 

que todos eles te dizem respeito.  

Para tal aplicaremos, entre outras coisas, “experiencias de pensamento”. “Experiencias 

de pensamento”, são problemas hipotéticos, ficcionados, que servem somente para 

reflectirmos sobre as suas possíveis soluções.  

O texto seguinte é um exemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

 

1. Saberás identificar o que é que está a fazer com que o João hesite em escolher? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Se tivesses no lugar do João, hesitarias? Explica-nos porque sim ou não? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

A Máquina de Experiência 
 

Já há duas horas que o João está sentado diante do formulário de autorização, 

mas ainda não sabe se deve assiná-lo ou rasgá-lo; afinal, é uma escolha entre dois 

futuros. 

Num deles, as perspectivas são desanimadoras, e as hipóteses de realizar os seus 

sonhos, mínimas. No outro, ele será um actor famoso, com a garantia de que 

permanecerá para sempre feliz. Não parece ser uma escolha difícil, pensas tu. Mas 

enquanto na primeira alternativa a vida ocorrerá no mundo real, a segunda será 

integralmente passada dentro da máquina de experiência.  

Esta máquina permite que se viva inteiramente num ambiente de realidade 

virtual, em que todas as experiências projectadas são garantia de felicidade e satisfação. 

Mas uma coisa é crucial: uma vez na máquina, não se tem ideia de que não se está no 

mundo real, nem de que o que está a acontecer é projectado para atender às respectivas 

satisfações. Vive-se numa ilusão como se se estivesse no mundo real, só que, nessa 

vida, é-se um dos vencedores para quem tudo é maravilhoso. 

O João sabe que, uma vez dentro da máquina, a vida será fantástica. Mas 

alguma coisa faz com que hesite em assinar a autorização que o levará ao paraíso. 

 

Julian Baggini, The Pig that wants to be eaten. 
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Grupo II 

 

Conviverás, ao longo deste ano lectivo, com uma característica muito própria da 

filosofia. Serás em muitos casos chamado a pensar e a resolver dilemas. Um dilema é 

uma situação na qual é absolutamente necessário escolher entre duas alternativas.  

De forma a te ambientares a questões em que és chamado a decidir, lê a seguinte notícia 

e tenta responder de forma que aches mais correcta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo a notícia do passado dia 20 de Agosto, dá-nos a tua opinião em relação à 

opção da mãe de Jermaine – Della Collins. Concordas com ela? Com essa opção ela 

protegeu os restantes irmãos de Jermaine, mas, como mãe, não deveria igualmente 

cuidar dele? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  

20 Agosto 2011  

Reino Unido: Cerca de 100 novos detidos por dia  

Prisões quase lotadas 

As condenações dos envolvidos nos motins dos passados dias 6 a 10 de Agosto em 

Londres e outras cidades estão a deixar as prisões inglesas sobrelotadas. Ao longo da 

última semana foram sentenciadas e enviadas para a prisão uma média de 100 pessoas 

por dia. 

O alerta para a possibilidade de sobrelotação das cadeias foi dado pela associação de 

directores de prisões, que se mostra preocupado com a necessidade iminente de ter de 

transformar as actuais celas duplas de algumas prisões em celas triplas.  

As sentenças invulgarmente duras são uma resposta às pressões do governo do 

primeiro--ministro David Cameron e fizeram com que nos últimos seis dias tenham 

saído dos tribunais 723 novos reclusos, deixando no sistema de cadeias inglês somente 

cerca de 1200 vagas.  

A invulgar dureza das penas tem merecido críticas da oposição trabalhista, entre outras 

coisas por estar a criar situações dramáticas. Exemplo disso é o caso de Della Collins, 

de 47 anos, que preferiu deixar o filho Jermaine, de 18 anos, ir preso a deixá-lo voltar à 

casa da família para cumprir prisão domiciliária. Della, mãe de nove filhos com idades 

entre os 11 e os 26 anos, tomou a decisão por saber que um novo crime do filho 

poderia custar-lhe a casa. Foi isso que aconteceu na semana passada à da mãe de 

Daniel Clarke, também de 18 anos, que teve ordem de despejo após a condenação do 

jovem por roubo de electrodomésticos. 

F. J. Gonçalves  
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Anexo 2 

 

Planificação. 

A Ação Humana - Análise e Compreensão do Agir 

  



70 

 

Unidade 2 -A Acção Humana e os Valores 

Capítulo 1 – A Acção Humana – Análise e compreensão do agir   

Capítulo:  

1 – A Rede Conceptual da Acção 

Tema: 

1.1 – Análise da especificidade humana do agir 

1.2 - Análise da complexidade do agir 

Tópicos para Sumário: 

 A razão de perguntar pela acção 

 A especificidade da acção humana 

 A estrutura da acção 

 Exercícios 

Turma: Lições nº: Duração: 3 Aulas Aula Temática: Data: 

 

Conteúdos Competências Conceitos Estratégias/Recursos Avaliação Bibliografia 

1. Qual o interesse 

de reflectir a acção? 

 A acção como 

reveladora do 

agente. 

 

 A centralidade do 

agente. 

Problematiza sobre a 

pertinência de se 

questionar “o que é uma 

acção?” 

 

Apreende: 

a relevância do agente na 

acção; que a compreensão 

de uma acção evoca 

primordialmente o agente; 

discurso como “dizer 

acerca daquilo que se faz” 

Acção (no sentido mais 

amplo, noção 

introdutória) 

 

 

Agente (noção 

introdutória) 

 

Brainstorming, 

 Com recurso a um excerto 

de Timbuktu de Paul 

Auster. 

 

Análise de Texto. 

Excertos de A Condição 

Humana, de Hannah 

Arendt, p. 224 -230. 

 

Momento Dialógico a partir 

das análises feitas. 

 

 Atenção 

 

 Interesse 

 

 Leitura 

 

 Participação Oral 

Activa (eventuais 

interrogações e sua 

pertinência). 

 

 Participação Oral 

Passiva (predisposição 

para responder a 

questões e seu 

RODRIGUES, L. Filosofia 

10º Ano, Lisboa: Plátano 

Editora, 2010 (Manual) 

 

ARENDT, Hannah. A 

Condição Humana, 

Lisboa: Relógio d’Água, 

2001. 

 

ARISTÓTELES. Ética a 

Nicómaco, Lisboa: 

Quetzal Editores, 2006, 

Livro III. 

 

BARATA-MOURA, José. 

“Conhecer, Valorar e Agir” 

in Filosofia dos Valores, 

2. A especificidade 

da acção humana. 

 O que nos 

acontece e o que 

Problematiza sobre o que 

possa ser uma acção. 

 

Apreende que nem todos 

os acontecimentos são 

Acontecimento / Fazer-

acontecer 

 

Voluntário / Involuntário 

 

Problematização a partir 

de uma experiência de 

pensamento de Savater in 

As perguntas da Vida 
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fazemos acontecer 

 O carácter 

voluntário da 

acção 

 Distinção entre 

motivo e intenção 

acções, e que nem todas as 

acções são acções 

humanas. 

 

Compreende o carácter 

voluntário da acção 

 

Distingue Motivo de 

intenção 

Intenção 

 

Motivo 

Análise de Texto.  

Excerto de Jesús Mosterin 

in Pensar Azul -10º ano   

Seguido momento 

dialógico. 

 

Análise de texto. 

Excertos de Ética a 

Nicómaco, Liv .III  

 

Questionário síntese em 

aula 

conteúdo). 

 

 Colaboração com 

outros colegas  

 

 Apresentação do(s) 

trabalho(s) de casa e 

seu conteúdo. 

 

 Conteúdo das 

respostas aos 

questionários síntese. 

Lisboa: Livros Horizonte. 

1982. 

 

Idem. Prática – Para um 

aclaração do seu sentido 

como categoria filosófica, 

Lisboa: Edições Colibri. 

1994. 

 

SAVATER, Fernando. As 

Perguntas da Vida, 

Lisboa: Dom Quixote, 

2010, Cap. 6. 

 

Idem. Ética para um 

Jovem, Lisboa Dom 

Quixote, 2007, Cap. 1. 

 
SEARLE, John. Mente, 

Cérebro e Ciência, Lisboa: 

Edições 70, 1997. 

 

3. A Rede Conceptual 

da Acção. 

 Exposição da rede 

de 

intencionalidade 

de John Searle 

 O raciocínio 

prático de 

Aristóteles 

 As condicionantes 

da acção (físico-

biológicas e 

histórico-culturais) 

Compreende: 

 os diferentes momentos 

estruturais da acção; a 

estrutura do raciocínio 

prático aristotélico. 

 

Identifica e distingue as 

condicionantes da acção 

Causação intencional 

 

Raciocínio Prático 

 

Deliberação 

 

Rede intencional 

 

Condicionantes histórico-

cultural / físico-biologica 

Análise de caso in Ética 

para um Jovem, com 

recurso a excertos do Cap. 

4 de Mente, Cérebro e 

Ciência p. 78 -86. 

 

Estruturação de 

organograma 

 

Questionário síntese em 

aula 
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Anexo 3 

 

Textos 
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Texto 1 

 

“E foi assim que, naquela resplandecente manhã de Inverno, Mr. Bones fez. Um 

passo em frente e disse adeus às ervas, postando-se na berma leste da autoestrada. 

Esperou por uma pausa no trânsito e, então, desatou a correr. Embora muito fraco, tinha 

ainda um resto de vigor nas pernas, e a partir do instante em que apanhou o ritmo, 

sentiu-se tão forte e tão feliz como não se sentia há muitos meses. Correu para o ruído, 

para a luz, para o clamor e o fragor que se abatia sobre ele vindo de todas as direções.” 

 

Paul Auster, Timbuktu 

Texto 2 

 

“A pluralidade humana, condição básica da acção e do discurso, tem o duplo 

aspecto de igualdade e diferença. Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de 

compreender-se entre si e aos seus antepassados, ou de fazer planos para o futuro e 

prever as necessidades das gerações vindouras. Se não fossem diferentes, se cada ser 

humano não diferisse de todos os que existem ou virão a existir, os homens não 

precisariam do discurso ou da acção para se fazerem entender. 

"Só o homem, porém, é capaz de exprimir essa diferença e distinguir-se; só ele é 

capaz de se comunicar a si próprio e não apenas comunicar alguma coisa – como sede, 

fome, afecto, hostilidade ou medo. 

Essa distinção singular vem à superfície no discurso e na acção. Através deles, 

os homens podem distinguir-se, em vez de permanecerem apenas diferentes; a acção e o 

discurso são modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não 

como meros objectos físicos, mas enquanto humanos.  

 “É com palavras e actos que nos inserimos no mundo humano. Agir, no sentido 

mais geral do termo significa iniciativa, iniciar (como indica a palavra grega archein, 

«começar», «ser primeiro» e, em alguns casos «governar»), imprimir movimento a 

alguma coisa (que é o significado original do termo agere). Manifestar-se como 

homem, em contraposição à mera existência corpórea, depende da iniciativa, mas trata-

se de uma iniciativa da qual nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de ser 

humano” 

 “Desacompanhada do discurso, a acção perderia não só o seu carácter revelador 

como, e pelo mesmo motivo, o seu sujeito, por assim dizer; em vez de homens que 
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agem teríamos robôs mecânicos a realizar coisas que seriam humanamente 

incompreensíveis. Sem o discurso, a acção deixaria de ser acção, pois não haveria actor, 

e o actor, o agente do acto, só é possível se for, ao mesmo tempo, o autor das palavras. 

Embora o acto possa ser percebido na sua manifestação física bruta, sem o 

acompanhamento verbal, só se torna relevante através da palavra falada na qual o autor 

se identifica, anuncia o que fez, faz e pretende fazer. 

“Se existe uma relação tão estreita entre acção e discurso é porque o acto 

primordial e especificamente humano deve, ao mesmo tempo, conter a resposta à 

pergunta que se faz a todo o recém-chegado: «quem és?» Esta revelação de quem 

alguém é, está implícita tanto nas suas palavras como nos seus actos.” 

“Na acção e no discurso, os homens mostram quem são, revelam activamente as 

suas identidades pessoais e singulares, assim se apresentando ao mundo humano, 

enquanto as suas identidades físicas são reveladas, sem qualquer actividade própria, na 

conformação singular do corpo e no som singular da voz. Esta revelação de «quem», em 

contraposição a «o que» alguém é – os dons, qualidades, talentos e defeitos que alguém 

pode exibir ou ocultar – está implícita em tudo o que se diz ou faz ” 

 

Hanna Arendt, A Condição Humana  

 

Texto 3 

“Suponhamos que apanhei o comboio e paguei o meu respectivo bilhete. 

Durante o percurso vou distraído, pensando nas minhas coisas, sem me dar conta de que 

brinco com o pedacito do cartão, enrolo-o e desenrolo-o, até que finalmente o atiro 

descuidadamente pela janela aberta. Nessa altura aparece-me o revisor e pede-me o 

bilhete: desespero e provavelmente sou multado. Posso apenas murmurar para me 

desculpar:  

 - Atirei-o pela janela… sem me aperceber.  

O revisor, que também é um pouco filósofo comenta:  

 - Bom, se não se apercebeu do que estava a fazer, não pode dizer que o tenha 

atirado pela janela. É como se ele tivesse caído. 

Mas eu não estou disposto a aceitar essa restrição:  

 - Desculpe, mas uma coisa é que me tenha caído o bilhete e outra é tê-lo atirado, 

mesmo que o tenha feito inadvertidamente. - Parece que esta discussão agrada mais ao 

revisor do que multar-me.  
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 - Veja, “deitar fora” o bilhete é uma acção, algo diferente de que nos caia, que é 

apenas uma dessas coisas que nos acontecem. Quando alguém faz uma acção é porque 

quer fazê-la, não é verdade? Mas em contrapartida as coisas acontecem sem querer. De 

maneira que como você não quis atirar o bilhete podemos dizer que na realidade ele lhe 

caiu.  

Revolto-me contra esta interpretação. 

- Não e não! Poderíamos dizer que o bilhete me tinha caído se eu tivesse 

adormecido, por exemplo, ou até se uma rabanada de vento mo tivesse arrancado da 

mão. Mas eu estava bem acordado, não fazia vento e o que acontece é que atirei o 

bilhete sem querer. 

 - Basta! – disse o revisor riscando o seu caderno com o lápis - e se não o quis 

fazer, como é que sabe que foi você, exactamente você, quem o atirou? Porquê “atirar” 

uma coisa é fazer uma coisa e ninguém pode fazer uma coisa se não quiser fazê-lo.  

Savater, As Perguntas da Vida, pág. 140 (adaptado) 

 

 

Texto 4  

 

“As nossas acções são algumas das coisas que fazemos. 

Tudo o que fazemos faz parte da nossa conduta, mas nem tudo o que fazemos 

constitui uma acção. Enquanto dormimos, fazemos muitas coisas: respiramos, 

transpiramos, damos voltas, apertamos a cabeça contra a almofada, sonhamos, e, 

porventura, ressonamos ou falamos em voz alta ou andamos sonâmbulos pela casa. 

Fazemos todas estas coisas inconscientemente, uma vez que estamos a dormir. Fazemo-

las, mas não damos conta disso, não estamos conscientes de que as fazemos. A estas 

coisas que fazemos inconscientemente não vamos chamar-lhes acções. Vamos reservar 

o termo «acção» para as coisas que fazemos conscientemente, dando-nos conta do que 

fazemos. 

Há coisas que fazemos conscientemente, dando-nos conta delas, mas sem que a 

sua realização corresponda a uma intenção sua. Damo-nos conta dos nossos tiques e de 

muitos dos nossos actos reflexos, mas não os realizamos voluntariamente; constatamo-

los como espectadores, não os realizamos como agentes. Assim, também não chamamos 

acções a estes aspectos da nossa conduta de que nos damos conta, mas que não 

realizamos intencionalmente. 
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Neste estudo limitar-nos-emos a considerar as acções humanas conscientes e 

voluntárias a que chamaremos acções. Uma acção é uma interferência consciente e 

voluntária de um ser humano (o agente) no normal decurso das coisas, que sem a sua 

interferência seguiriam um caminho distinto. A maior parte dos acontecimentos não têm 

nada a ver com acções. Pode haver acontecimentos sem acções, mas não pode haver 

acções sem acontecimentos. E também não pode haver acções sem agentes. Uma acção 

é uma entidade abstracta formada por um agente x e um acontecimento y, de tal modo 

que x tem a intenção de que ocorra y e mediante a sua interferência consegue que ocorra 

y.” 

Jesús Mosterin, Racionalidade e Acção Humana in Pensar Azul 

 

Texto 5 

 

“Involuntárias são, assim, aquelas acções que se geram sob coação ou por 

ignorância. Um acto perpetrado sob coação é aquele cujo princípio (motivador) lhe é 

extrínseco. Um princípio desta natureza é tal que o agente, na verdade, passivo, não 

contribui em nada para ele. 

Ora só quem se encontra em determinadas circunstâncias é que age, de facto, 

voluntariamente. Isto é, quando têm em si próprio o princípio (motivador) da acção, 

accionando assim os elementos instrumentais da acção. Quando o princípio motivador 

se encontra no próprio agente, é dele que depende o serem levadas à prática ou não." 

 

Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1110a 1-15 

 

Texto 6 

 

(Estrutura da Acção – os princípios de John Searle) 

 

Princípio 1: 

As acções consistem caracteristicamente em duas componentes, uma mental e uma 

componente física. 

 

Pensemos, por exemplo, em puxar um carro. Por um lado, há certas experiencias 

conscientes do esforço quando empurramos. Se formos bem sucedidos, essas 
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experiências resultarão no movimento do nosso corpo e no movimento correspondente 

do carro. 

Se não tivermos êxito, ainda teremos tido, pelo menos, a componente mental, isto é, 

ainda teremos tido uma experiência de tentar mover o carro. Terá havido o esticar de 

músculos, o sentimento de pressão contra o carro e assim por diante. 

 

Princípio 2: 

A componente mental é uma intenção.  

Tem intencionalidade é acerca de alguma coisa. Determina o que conta como êxito ou 

fracasso da acção; e se é bem sucedido, causa um movimento corporal que, por seu 

turno, causa os outros movimentos, como o movimento do carro que constituem o resto 

da acção. 

A acção consiste em duas componentes; uma componente mental e uma componente 

física. Se bem sucedida, a componente mental causa a componente física. Chamo a esta 

forma de causação a causação intencional. 

 

Princípio 3: 

O tipo de causação que é essencial à estrutura da acção e à explicação da acção é a 

causação intencional.  

Os movimentos corporais das nossas acções são causados pelas nossas intenções. As 

intenções fazem acontecer coisas; os conteúdos mentais (crença, desejo, etc…) da 

intenção afectam o mundo. 

 

Princípio 4: 

Na teoria da acção existe uma distinção fundamental entre as acções que são 

premeditadas, que são resultado de alguma planificação prévia, e as acções que são 

espontâneas, em que fazemos alguma coisa sem qualquer reflexão anterior.  

Assim, existem intenções anteriores, isto é, intenções formadas antes da realização da 

acção, e intenções que temos enquanto efectivamente realizamos a acção. 

Nem todas as acções intencionais são resultado de uma espécie de deliberação, que são 

produto de uma cadeia de raciocínio prático. Simplesmente fazemos algumas coisas 

intencionalmente mas sem reflexão prévia. A intenção nesses casos é uma intenção na 

acção. 
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Noutros casos, porém, formamos intenções anteriores. Reflectimos sobre o que 

queremos e sobre qual é a melhor maneira de o concretizar. 

 

Princípio 5: 

A formação de intenções prévias é o resultado de um raciocínio prático. O raciocínio 

prático é sempre o raciocínio acerca da melhor maneira de decidir entre desejos 

antagónicos. 

A força motriz que está por detrás da maior parte das acções humanas (e animais) é o 

desejo. As crenças funcionam apenas para nos capacitar a representar o melhor modo de 

satisfazer os nossos desejos. 

Assim, por exemplo, quero ir a Paris e creio que a melhor maneira, depois de considerar 

todas as coisas, é ir de avião, pelo que formo a intenção de ir por via aérea. Eis um 

processo típico e de sentido comum de raciocínio prático. 

John Searle, Mente, Cérebro e Ciencia, p. 78 – 82 

 

Texto 7   

“Vou contar-te um caso dramático. Já ouviste falar das térmitas, essas formigas 

brancas que, em África, constroem formigueiros impressionantes, com vários metros de 

altura e duros como pedra. Uma vez que o corpo das térmitas é mole, por não ter a 

couraça de quitina que protege os outros insectos, o formigueiro serve-lhes de carapaça 

colectiva contra certas formigas inimigas, mais bem armadas do que elas. Mas por vezes 

um dos formigueiros é derrubado, por causa de uma cheia ou de um elefante (os 

elefantes, que havemos nós de fazer, gostam de coçar os flancos nas termiteiras). 

A seguir as térmitas operário começam a trabalhar para reconstruir a fortaleza 

afectada, e fazem-no com toda a pressa. Entretanto já as grandes formigas inimigas se 

lançam ao assalto. As térmitas soldado saem em defesa da sua tribo e tentam deter as 

inimigas. Como nem no tamanho nem no armamento podem competir com elas, 

penduram-se nas assaltantes tentando travar o mais possível o seu avanço, enquanto 

ferozes mandíbulas invasoras as vão despedaçando. As operárias trabalham com toda a 

velocidade e esforçam-se por fechar de novo a termiteira derrubada… mas fecham-na 

deixando de fora as pobres e heróicas térmitas soldado, que sacrificam as suas vidas 

pela segurança das restantes formigas. Não mereceram estas formigas soldado pelo 

menos uma medalha? Não será justo dizer que são valentes? 
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Mudo agora de cenário, mas não de assunto. Na Ilíada, Homero conta a história 

de Heitor, o melhor guerreiro de Tróia, que espera a pé firme, fora das muralhas da sua 

cidade, Aquiles, o enfurecido campeão dos Aqueus, embora sabendo que Aquiles é mais 

forte do que ele e que provavelmente vai matá-lo. Fá-lo para cumprir o seu dever, que 

consiste em defender a família e os concidadãos do terrível assaltante. Ninguém têm 

dúvidas: Heitor é um herói, um homem valente como deve ser. Mas será Heitor heróico 

e valente da mesma maneira que as térmitas soldado, cuja gesta milhões de vezes 

repetida nenhum Homero se deu ao trabalho de contar? Não faz Heitor, afinal de contas, 

a mesma coisa que qualquer das térmitas anónimas? Porque nos parece o seu valor mais 

autêntico e mais difícil do que o dos insectos? Qual a diferença entre um e outro caso?” 

Nota:Térmita: Cupim (brasileiro); Salalé (angolano); Muchém (Moçambique). 
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Anexo 4 

 

Organogramas  
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Organograma 1 

 

Os Princípios da Justiça de Rawls 

(vê a pág. 247 texto 1, e pp.240 a 242 ) 

 

 
  

Que princípios são esses? 
(pág. 247 texto 1; 241 e 242) 

Como pode uma sociedade ser justa? 

ou 

Quais os princípios que devem estar na base de 

organização de uma sociedade que se quer justa? 

Serão os princípios alcançados numa circunstância em que 

os indivíduos escolhessem sem que houvesse qualquer 

condicionalismo por parte dos interesses particulares. 

Posição original - Véu da ignorância 
(pág. 240) 

Desta Posição Original encontram-se princípios fundados na: 

Igualdade; Imparcialidade; Universalidade 

Igualdada na 

atribuição nos 

direitos e deveres 

básicos 

As desigualdades económicas e sociais 

são justas apenas se resultarem em 

vantagens compensadoras para todos 

(em particular os mais desfavorecidos) 

Princípio da Igual 

Liberdade 
(ver pág. 241 e 242) 

 

A Sociedade deve garantir a 

máxima liberdade para cada 

pessoa compatível com uma 

liberdade igual para todos 

Princípio da 

Igualdade de 

Oportunidades 
(ver pág. 241 e 242) 

 

Acesso Equitativo 

aos bens sociais 

Princípio da 

Diferença 
(ver pág. 241 e 242 ) 

 

Distribuição 

equitativa da riqueza. 

Visa a correção das 

desigualdades 
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Organograma 2 

Organograma construído com os alunos como recurso compreensivo dos 

princípios John Searle 

 

 

 

 

 

  
Pano de Fundo 

“Saber-fazer” 

Rede de Intencionalidade 

Raciocínio prático 

Crenças Desejo 

Moviment

o Corporal 
Intenção 

Componentes Ação 

Mental Física 
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Anexo 5 

 

Ficha de Avaliação Formativa 
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Ficha Formativa 

Nome:         nº turma: 

 

1. Qual das afirmações é a correta? 

a) Há acontecimentos que não são ações, mas todas as ações são acontecimentos. 

b) Nem todas as ações são acontecimentos, mas todos os acontecimentos são 

ações. 

Justifica: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Completa a frase 

“O agente é aquele que… 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Uma acção é todo… 

a) … o acontecimento em que há uma alteração na disposição das coisas. 

b) … o acontecimento desejado pelo agente. 

c) … o acontecimento que tem origem num agente. 

d) …o acontecimento intencionalmente originado por um agente. 

 

4. Qual o valor de verdade das seguintes proposições? 

 Verdadeiro Falso 

1. Todos acontecimentos são reveladores do agente.   

2. Há ações que não têm agente.   

3. O agente é o que faz-acontecer.   

4. Para que seja uma ação o agente terá de a praticar 

intencionalmente 

  

5. Na perspetiva explicativa da ação a intenção é o elemento 

mais importante. 

  

6. Uma ação intencional é resultado de uma espécie de 

deliberação.  

  

7. O raciocínio prático é resultado da intenção.   

8. O raciocínio prático é uma deliberação acerca da escolha 

entre desejos antagónicos. 

  

9. É sobre a rede de intencionalidade que funciona o pano de 

fundo da intencionalidade. 

  

10.  O desejo é suficiente para agir.   

11. A perspetiva explicativa da ação valoriza os motivos   
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