




















































 






 




















































































            
             
         




           





 

         



 























        


















           




            
          




 
           




 

  






















































 

 



 





 





 







 

 

 






 

 

 





 





 











 

 






















































I PARTE 

1. Planificação  

O trabalho do Núcleo de Estágio da Escola Quinta do Marquês em Oeiras foi iniciado a 

23 de Julho de 2010 com a apresentação e a leitura crítica do Programa, relativo aos 

dois níveis de ensino. Foi feita a análise da Planificação Anual do Grupo Disciplinar da 

Escola Quinta do Marquês em Oeiras. A partir deste documento foi feita a construção 

da Planificação Anual do Grupo de Estágio para o Décimo Primeiro Ano. Este trabalho 

foi muito importante porque implicou uma leitura e uma análise críticas do Programa, 

relativos ao Décimo e Décimo Primeiro Anos, tendo sido feitas, por parte do orientador 

de estágio local, Senhor Professor Nelson Bernardo, sugestões de abordagens a algumas 

unidades didácticas, bem como a bibliografia. Os estagiários foram ainda informados 

sobre os manuais adoptados pela escola para os dois níveis de ensino, bem como foram 

sugeridos outros manuais/materiais relevantes. A três de Setembro de 2010 foi feita a 

conclusão da Planificação Anual do Grupo de Estágio para o Décimo Primeiro Ano (na 

qual por motivos pessoais não pude estar presente). A seis de Setembro foi feita a 

análise e realização da Planificação Anual do Décimo Ano pelo Núcleo de Estágio. Foi 

de novo lida e analisada a Planificação Anual do Grupo Disciplinar de Filosofia da 

Escola Quinta do Marquês em Oeiras, a partir da qual se iniciou/realizou a Planificação 

Anual do Núcleo de Estágio. A sete de Setembro de 2010 deu - se por concluída a 

Planificação Anual do Núcleo de Estágio relativa ao Décimo Ano. 

 

a) Relato do meu contributo inicial enquanto estagiária para a construção das 

Planificações - O meu contributo inicial foi a construção em computador das 

Planificações do Núcleo de Estágio para os Décimo e Décimo Primeiro Anos, a partir 

da Planificação Anual do Grupo Disciplinar da Escola Quinta do Marquês em Oeiras, 

que foi posteriormente concluída pelo meu colega Pedro Carlos. Como não nos foi 

disponibilizado material de suporte digital, estas planificações implicaram muitas horas 

de trabalho informático. As vantagens e os benefícios foram os seguintes: 

- Reconstrução/reestruturação da Planificação Anual do Grupo Disciplinar da Escola 

Quinta do Marquês em Oeiras; 

- Elaboração das Planificações do Núcleo de Estágio; 




 

- Consciencialização por parte dos estagiários e do senhor orientador do trabalho a ser 

realizado; 

- Aquisição da prática do fazer/refazer procurando melhorar as planificações, 

permitindo-nos passarmos do” saber generalizado” ao “saber-fazer”. 

Gostaria de realçar que o especialista em informática do Núcleo de Estágio foi o meu 

colega Pedro Carlos, a quem desde já, quero agradecer todo o esforço e todo o 

empenhamento que teve na realização deste tipo de trabalho e cujo contributo foi muito 

superior ao meu. Este facto permitiu-me tomar consciência da necessidade da utilização 

da informática como ferramenta de trabalho. Terei obrigatoriamente que frequentar um 

curso de informática para melhorar as minhas competências a este nível. Deixo uma 

sugestão: a frequência de um curso de informática seria uma mais-valia para os 

formandos do Mestrado em Ensino da Filosofia no Secundário. Este trabalho implicou 

um “fazer” e um “refazer” árduos com grande investimento do Núcleo de Estágio. As 

ideias foram fundamentalmente do Senhor Professor Nelson Bernardo. Tal facto parece-

me perfeitamente natural, porque como orientador e como pessoa mais conhecedora e 

experiente era esse o seu papel. Assim, o Senhor Professor Nelson Bernardo à medida 

que pensava sobre o programa e o número de aulas a serem efectuadas, ia introduzindo 

as devidas e necessárias alterações à Planificação Anual do Grupo Disciplinar de 

Filosofia da Escola Quinta do Marquês em Oeiras e ia construindo em conjunto 

connosco a Planificação do Núcleo de Estágio para o Décimo e Décimo Primeiro Anos. 

As alterações permitiram-nos compreender que este trabalho poderia nunca se dar por 

concluído, ou seja, poderia ao longo do ano lectivo sofrer na prática modificações, o que 

se veio a comprovar ao longo das aulas assistidas. No decorrer do estágio e das aulas 

assistidas, uma das questões que poderia ter sido levantada é a de sabermos, se 

efectivamente esta programação foi a mais correcta, ou seja, se em termos da 

efectividade do ensino, resultou, ainda que tendo obedecido ao Programa de Filosofia 

dos 10º e 11º Anos. Uma das questões que gostaria aqui de deixar em aberto é a 

seguinte: os Programas de Filosofia do Décimo e Décimo Primeiro Anos são programas 

extensos, de difícil execução e que requerem do professor uma grande motivação e uma 

grande mediação didáctica para o seu ensino, bem como para o seu integral 

cumprimento. Logo, qualquer planificação está à partida sujeita a alterações ou 

incumprimentos. Estes factores poderão ser múltiplos e variados: composição das 

turmas (28 e ou mais/menos alunos), a idade dos próprios alunos, estes tomam contacto 

com a Iniciação à Actividade Filosófica ainda muito jovens e com alguma imaturidade é 



 

o caso dos Décimos Anos, a relação professor – aluno, o comportamento dos alunos em 

contexto de sala de aula, disciplina/indisciplina ou seja controlo/descontrolo da turma, 

motivação e interesse, quer por parte dos professores, quer por parte dos alunos, 

conhecimento ou desconhecimento das matérias/conteúdos, quer por parte dos 

professores, quer por parte dos alunos, estratégias e mediações didácticas por parte dos 

professores, competências sociais de professores e alunos, cultura geral de professores e 

alunos entre outros factores. Gostaria ainda de dizer que me parece extraordinariamente 

difícil com programas, por uma parte tão extensos, ainda que ricos e interessantes, e por 

outra parte, com autores tão complexos, que os alunos na sua grande maioria 

desconhecem e não percebem o contexto em que o pensamento desses autores aparece, 

cumprir integralmente as planificações tal como é exigido/desejável. Este trabalho 

requer uma grande pesquisa de materiais, para além dos existentes nos manuais porque 

os manuais também não cumprem esta função. Por outra parte, os alunos têm uma 

grande dificuldade em ler e escrever português. Uma das grandes dificuldades do ensino 

da Filosofia é o domínio da língua materna. Como tal é necessário motivá-los para a 

leitura e a pesquisa, para o trabalho em sala de aula e em casa. O ensino da Filosofia 

deverá promover o encontro com o texto filosófico. Professores e alunos como actores 

neste jogo/nesta aprendizagem que se pretende estrutural como forma de interpretação 

do mundo e de criação de sentido. O ensino tem várias componentes essenciais: o 

professor, os alunos, os temas/conteúdos, os objectivos gerais/específicos, as 

estratégias, os instrumentos/materiais, a avaliação, e o tempo previsto na realização da 

tarefa. Não será demais referir aqui, que aos professores deve ser exigida uma excelente 

preparação. O professor será tanto mais eficaz quanto melhor estiver preparado, quanto 

melhor dominar o conhecimento e as mediações didácticas para a sua implementação. 

Ao professor é exigido rigor, imaginação e criatividade. 

 Esta programação foi a que pareceu mais adequada ao Senhor Professor Nelson 

Bernardo. Foi efectuada tendo em linha de conta, o número óptimo de aulas previstas. 

Enquanto estagiários, tivemos um papel passivo/receptivo na sua elaboração, no que diz 

respeito ao número óptimo de aulas para cada item, mas um papel activo na sua 

construção material. 

 

b) Apresentação das alterações introduzidas à Planificação Anual do Grupo 

Disciplinar de Filosofia da Escola Quinta do Marquês em Oeiras para o Décimo 
Ano pelo Núcleo de Estágio.  



 

 

I – Iniciação à Actividade Filosófica – na Subunidade 1.2 – Quais são as questões 
da Filosofia – No conteúdo – Algumas questões filosóficas na história da filosofia: a 

questão cosmológica e a questão antropológica, cujo objectivo era contextualizar 

algumas questões/autores no percurso do pensamento filosófico grego passámos de 1 a 

3 aulas. 

II – A Acção Humana e os Valores - na Subunidade 1.1 – A rede conceptual da 

acção - No conteúdo b) A rede conceptual da acção: acção e agente; intenção; desejo e 

crença; razão; motivo e causa; finalidade e projecto; deliberação e decisão. Foram 

retiradas à Planificação as preferências não-racionais (acrasia) e abulias. Quanto aos 

conceitos nucleares a serem trabalhados nesta unidade: Acontecer; Fazer; Agir; 

Voluntário/Involuntário; Concepção; Deliberação; Decisão; Execução; Desejo; 

Intenção; Motivo; Causa; Finalidade, foram retirados os conceitos de Acrasia e abulia. 

II – A Acção Humana e os Valores - na Subunidade 2.2 – Valores e cultura - a 
diversidade e o diálogo de culturas. Aos conceitos nucleares: Cultura; Relativismo; 

Tolerância; Totalitarismo; Critérios Trans-subjectivos, foi retirado o conceito de 

Convencionalismo. 

 II – A Acção Humana e os Valores - na Subunidade 3.1.3 – A necessidade da 

fundamentação da moral - análise comparativa de duas perspectivas filosóficas  

aos conteúdos foi retirada a perspectiva de Aristóteles: o conceito de Felicidade como 

critério moral das acções e o objectivo de compreender a perspectiva teleológica de 

Aristóteles. Quanto aos conceitos nucleares foi retirado o conceito de Eudamonia. 

II – A Acção Humana e os Valores - na Subunidade 3.2.1 – A experiência e o juízo 
estéticos - foram retirados dos conteúdos o conceito de estética e a noção de belo e aos 

objectivos foram retirados, o objectivo de comparar o subjectivismo e o objectivismo 

estéticos a propósito da noção de belo. 

II – A Acção Humana e os Valores - na Subunidade 3.2.2 – A criação artística e a 

obra de arte passou a 3.21 – A experiência e o juízo estéticos. Foram alterados 

conteúdos e objectivos. Os conteúdos: A definição de arte e criação artística passaram a: 

O que é a estética; a complexidade da experiência estética; a estética da natureza; da 

criação artística e da contemplação da obra de arte; a comunicação da natureza estética e 

a natureza do juízo estético. Os objectivos iniciais: Problematizar alguns critérios e 

teorias sobre a definição e sentido de arte e criação artística; a teoria da arte como 

imitação; a teoria da arte como expressão e teoria da arte como forma passaram a: 



 

Definir a estética; reconhecer a complexidade da experiência estética na sua tripla 

dimensão: experiência da natureza; criação da obra de arte e contemplação; reconhecer 

a dificuldade da comunicação da experiência estética; a especificidade da experiência 

estética segundo Kant. Foi alterado o número de aulas de 1 para 4. Foram alterados os 

conceitos nucleares a serem trabalhados: Arte; Criação Artística; Reflexão; 

Inconsciente; Razão; Técnica; Conceito; Forma/Conteúdo; Representação Simbólica; 

Imitação; Natureza; Arte Conceptual; Familiaridade, que passaram a: Estética; 

Experiência Estética; Juízo de Gosto/Estético; Objectividade; Subjectividade; 

Intersubjectividade; Obra de arte; Atitude Estética; Indizível; Belo; Sublime; 

Comunicabilidade da Experiência Estética e Transfiguração. 

II – A Acção Humana e os Valores - a Subunidade 3.2.3 – A arte: produção e 

consumo, comunicação e conhecimento foi substituída, dando lugar à Subunidade 

3.2.2 – A criação artística e a obra de arte com os seguintes conteúdos: A definição 

de arte e criação artística. Os objectivos passaram a: Problematizar alguns critérios e 

teorias sobre a definição e o sentido da arte e criação artística tais como, a teoria da arte 

como imitação; a teoria da arte como expressão; a teoria da arte como forma. Os 

conceitos nucleares: Interpretação; Crítica; Manipulação; Polissemia e Obra de Arte; 

Abstracto, Figurativo; Decorativo; Identidade Cultural; Valor Lúdico, Valor 

Comercial; Catarse; Evasão; Imagética e conhecimento passaram a: Arte; Criação 

Artística; Reflexão; Inconsciente; Razão; Técnica; Conceito; Forma/Conteúdo; 

Representação Simbólica; Imitação; Natureza e Arte Conceptual. 

II – A Acção Humana e os Valores - 3.2.3 – A arte: produção e consumo, 

comunicação e conhecimento, foi substituída, dando lugar à Subunidade 3.2.2 – A 

criação artística e a obra de arte. Os conteúdos: O valor da arte; arte e prazer; arte e 

moral; arte e conhecimento passaram a: A definição de arte e criação artística. Os 

objectivos: compreender o problema e o valor da arte; relacionar a noção de valor da 

arte com a industrialização da estética na sociedade contemporânea; discutir a dupla 

dimensão do valor lúdico/interesse social da arte; discutir a relação entre a arte e a 

moral e reconhecer a arte como um modo de conhecimento do homem e do mundo 

passaram a: Problematizar alguns critérios e teorias sobre a definição e sentido de arte e 

criação artística. A teoria da arte como imitação, a teoria da arte como expressão e a 

teoria da arte como forma. Os conceitos nucleares: Interpretação; Crítica; 

Manipulação; Polissemia e Obra de Arte; Abstracto; Figurativo; Decorativo; 

Identidade Cultural; Valor Lúdico; Valor Comercial; Catarse; Evasão; Imagética e 



 

Conhecimento passaram a Arte; Criação Artística; Reflexão; Inconsciente; Razão; 

Técnica; Conceito; Forma/Conteúdo; Representação Simbólica; Imitação; Natureza; 

Arte Conceptual. 

II – A Acção Humana e os Valores - a Subunidade 3.2.3 – A arte: produção e 
consumo, comunicação e conhecimento, foi alterada, passando a ter o seguinte 

conteúdo: O valor da arte. Os objectivos passaram a ser os seguintes: Compreender o 

problema do valor da arte; relacionar a noção de valor da arte com a industrialização da 

estética na sociedade contemporânea com um total de 3 aulas. Os conceitos nucleares 

alterados são os mesmos do exposto no ponto anterior. 

II – A Acção Humana e os Valores - a Subunidade 4 – Os direitos humanos e a 
globalização: problema das minorias étnicas, este ponto foi alterado e nesta 

subunidade dedicada aos Temas/Problemas do Mundo Contemporâneo ficou 

decidido que os alunos escolheriam temas diversos de entre os sugeridos no Programa 

e/ou outros. Os conteúdos seriam definidos pelos alunos integrando os temas 

escolhidos. Os objectivos passaram a ser: Consolidar hábitos de estudo e de trabalho 

autónomo; desenvolver a capacidade de problematização e de decisão; elaborar um 

plano para desenvolvimento de um tema e redigir um texto de acordo com o plano 

previamente elaborado. Os conceitos nucleares a serem trabalhados foram todos aqueles 

que foram necessários ser mobilizados de acordo com os temas escolhidos pelos alunos. 

Por último gostaria de dizer que relativamente às Subunidades 3.2.3 – A arte: produção 

e consumo, comunicação e conhecimento e à Subunidade 4 – Temas/Problemas do 

Mundo Contemporâneo, estas não foram leccionadas por nós, nem tão pouco assistimos 

às aulas dadas pelo Senhor orientador Nelson Bernardo pelo facto de não termos 

permanecido até ao final do ano lectivo na Escola Quinta do Marquês em Oeiras por 

decisão dos Senhores Orientadores. 

 

c) Apresentação das alterações introduzidas à Planificação Anual do Grupo 

Disciplinar de Filosofia da Escola Quinta do Marquês em Oeiras para o Décimo 

Primeiro Ano, pelo Núcleo de Estágio. 

 

III – Racionalidade Argumentativa e Filosofia - na Subunidade 1.3 - Principais 
falácias com os seguintes conteúdos: A noção de falácia formal e os diferentes tipos de 

falácias foram alterados os objectivos, retirando-se destes o seguinte objectivo: 



 

Identificar as principais falácias nos argumentos silogísticos relativos às regras dos 

silogismos linguísticos e extra linguísticos. 

IV – O Conhecimento e a Racionalidade Científica e Tecnológica 

 1. Descrição e interpretação da actividade cognoscitiva, na Subunidade 1.1 
Estrutura do acto de conhecer, foram retirados os seguintes conteúdos: Tipos de 

Conhecimento “ saber que;” “saber que justificado”; Crença (doxa); Verdade (aletheia) 

e Justificação (logos); O Conhecimento como Crença Verdadeira Justificada; alguns 

contra-exemplos à noção de Crença Verdadeira Justificada e a Natureza da Justificação 

- algumas teorias. Estes conteúdos foram substituídos por dois: Fenomenologia e Teoria 

do Conhecimento e a Análise Fenomenológica do Conhecimento. Aos objectivos 

anteriores, foram retirados os seguintes objectivos: Distinguir vários tipos de 

conhecimento – Conhecimento Prático, Conhecimento de Objectos e Conhecimento 

Proposicional; distinguir as noções de Opinião; Verdade e Justificação; compreender a 

definição de Conhecimento como Crença Verdadeira Justificada; discutir a noção de 

Conhecimento anteriormente apresentada; compreender a natureza da Justificação. 

Teorias Internalistas da Justificação (Fundacionismo) e Teorias Externalistas 

(Fiabilismo). Estes objectivos foram substituídos pelos seguintes: Distinguir 

Fenomenologia e Teoria do Conhecimento; Compreender a Estrutura do Acto de 

Conhecer e a Relação Sujeito/Objecto. Os conceitos nucleares foram alterados, tendo 

sido retirados os conceitos de: “Saber fazer”; “Saber Que”; “Saber justificado”; 

Crença (doxa); verdade (aletheia) e justificação (logos); Fundacionismo; Fiabilismo; 

Conhecimento Proposicional e Conhecimento por Contacto. Assim os conceitos 

nucleares trabalhados foram: Conhecimento; Sujeito; Objecto; Linguagem; 

Fenomenologia; Realidade e Fenómeno.  

IV – O Conhecimento e a Racionalidade Científica e Tecnológica - na Subunidade 
3. Temas/Problemas da Cultura Científico – Tecnológica ficou decidido que os 

alunos escolheriam temas diversos de entre os sugeridos no Programa e/ou outros. Os 

conteúdos seriam definidos pelos alunos integrando os temas escolhidos. Os objectivos 

passaram a ser: Consolidar hábitos de estudo e de trabalho autónomo; desenvolver a 

capacidade de problematização e de decisão; elaborar um plano para o desenvolvimento 

de um tema e redigir um texto de acordo com o plano previamente elaborado. Os 

conceitos nucleares a serem trabalhados foram todos aqueles que foram necessários ser 

mobilizados de acordo com os temas escolhidos pelos alunos. 

 



 

d) Conclusões finais quanto à Planificação do Núcleo de Estágio para os Décimo e 

Décimo Primeiro Anos: 

 

d.1) Planificação do Décimo Ano:  

a) No I – Módulo Inicial de Iniciação à Actividade Filosófica, na Subunidade 1. 

Abordagem introdutória à filosofia e ao filosofar, o número de aulas passou de 

quatro para dez: Descrever sumariamente o objecto e o método da Filosofia e 

problematizar a questão da definição do objecto em Filosofia 4 aula; Distinguir a 

Filosofia dos outros saberes 2 aula; Conhecer as características fundamentais da 

Actividade Filosófica 1 aula; Reconhecer algumas experiências que podem conduzir à 

filosofia e Compreender o valor e a utilidade da reflexão filosófica 3 aulas. 

b) No I – Módulo Inicial de Iniciação à Actividade Filosófica, na Subunidade 1.2 – 
Quais são as questões da Filosofia? – O número de aulas passou de 1 para 5. As 

disciplinas da Filosofia e os problemas de que se ocupam 1 aula, Algumas questões 

filosóficas na história da filosofia: A questão cosmológica e a questão antropológica na 

Filosofia grega 4 aulas. 

c) No I – Módulo Inicial de Iniciação à Actividade Filosófica, na Subunidade 1.3 – 
A dimensão discursiva do trabalho filosófico, o número de aulas passou de 1 para 2. 

d) No II Módulo – A Acção Humana e os Valores, na Subunidade 1.1 – A rede 
conceptual da acção o número de aulas passou de três para cinco. Assim, a Filosofia da 

acção: Objecto, Conexões inter-relações disciplinares e Complexidade e a 

Especificidade humana do agir – a distinção Acontecer, Fazer e Agir passaram de 1 a 2 

aulas. A rede conceptual da acção, Acção e Agente, Intenção, Desejo e Crença, Razão, 

Motivo e Causa, Finalidade e Projecto, Deliberação e decisão passaram de 2 para 3 

aulas. 

e) No II Módulo – A Acção Humana e os Valores, na Subunidade 1.2 – 
Determinismo e liberdade na acção passaram de 3 para 4 aulas. 

f) No II Módulo – A Acção Humana e os Valores, na Subunidade 2.1 – Valores e 
valoração – a questão dos critérios valorativos mantiveram-se as 4 aulas. 

g) No II Módulo – A Acção Humana e os Valores, na Subunidade 2.2 – Valores e 

cultura – a dimensão e o diálogo de culturas manteve o número de 2 aulas. 

h) No II Módulo – A Acção Humana e os Valores, na Subunidade 3.1.1 – A 
intenção ética e norma moral manteve o número de 2 aulas. 



 

i) No II Módulo – A Acção Humana e os Valores, na Subunidade 3.1.2 – A 
dimensão pessoal e social da Ética – o si mesmo, o outro e as instituições manteve o 

número de duas aulas. 

j) No II Módulo – A Acção Humana e os Valores, na Subunidade 3.1.3 A 

necessidade da fundamentação da moral, análise comparativa de duas perspectivas 

filosóficas o número de aulas passou de seis para oito. Assim, ética material e ética 

formal 2 aulas. A perspectiva de Stuart Mill, o conceito de utilitarismo e o princípio da 

máxima felicidade - critério das acções morais 3 aulas. A perspectiva de Kant: agir por 

dever e fundamentação universal (racional) das acções morais passou para 3 aulas. 

k) No II Módulo – A Acção Humana e os Valores, na Subunidade 3.1.4 – Ética, 

Direito e Política, Liberdade e Justiça Social, Igualdade e Diferenças, Justiça e 

Equidade mantiveram-se as 4 aulas. 

Quanto às restantes aulas manteve-se o número de aulas da Planificação Anual do 

Grupo Disciplinar de Filosofia da Escola Secundária quinta do Marquês em Oeiras. 

 

d.2) Planificação do Décimo Primeiro Ano: 

a) III – Racionalidade Argumentativa e Filosofia – 1- A Argumentação Lógica e 

Formal, a Subunidade 1.1 – A distinção validade/verdade manteve conteúdos e 

objectivos. O número de aulas passou de 3 para 5. Mantiveram-se sem alterações os 

conceitos nucleares. 

b) III – 1. Racionalidade Argumentativa e Filosofia - Argumentação e Lógica 

Formal, a Subunidade 1.2 – Formas de inferência válida. O número de aulas passou 

de 2 para 5. Mantiveram-se sem alterações os conceitos nucleares. 

c) III – Racionalidade Argumentativa e Filosofia – 1. Argumentação e Lógica 
Formal, a Subunidade 1.3 – Principais falácias. Mantiveram-se conteúdos e 

objectivos. Foram retirados aos objectivos: Identificar as principais falácias nos 

argumentos silogísticos linguísticos e extra linguísticos. O número de aulas passou de1 

para 2. 

d) III – Racionalidade Argumentativa e Filosofia – 2. Argumentação e Retórica, 

Subunidade 2.1 – O domínio do discurso argumentativo: a procura da adesão do 

auditório. Mantiveram-se os conteúdos e os objectivos. O número de aulas passou de 1  

para 2. 

e) III – Racionalidade Argumentativa e Filosofia – 2. Argumentação e Retórica – e 

Subunidade 2.2 – O discurso argumentativo – principais tipos de argumentos e  



 

Falácias informais. Mantiveram-se os conteúdos e os objectivos, bem como os 

conceitos nucleares. O número de aulas passou de 2 para 4. 

f) III – Racionalidade Argumentativa e Filosofia – 2. Argumentação e Filosofia - 

Subunidade, 3.1 – Filosofia, retórica e democracia. Mantiveram-se os conteúdos e os 

objectivos, bem como os conceitos nucleares. O número de aulas manteve-se: 3 aulas. 

g) III – Racionalidade Argumentativa e Filosofia – 2. Argumentação e Filosofia, 
Subunidade, 3.1 – Persuasão e manipulação ou os dois usos da retórica. 

Mantiveram-se conteúdos e objectivos, bem como conceitos nucleares. O número de 

aulas passou de 1para 4. 

h) III – Racionalidade Argumentativa e Filosofia – 2. Argumentação e Filosofia, 
Subunidade, 3.3 – Argumentação, verdade e ser. Mantiveram-se conteúdos, 

objectivos e conceitos nucleares. O número de aulas manteve-se: 1. 

i) IV – O Conhecimento e a Racionalidade Científica e Tecnológica – 1. Descrição e 

interpretação da actividade cognoscitiva, Subunidade 1.1 – Estrutura do acto de 
conhecer. Mantiveram-se os conteúdos: Fenomenologia e Teoria do Conhecimento e a 

Análise Fenomenológica do Conhecimento. Mantiveram-se os objectivos: Distinguir 

Fenomenologia e Teoria do Conhecimento; compreender a estrutura do acto de 

conhecer; A relação sujeito/objecto. O número de aulas passou de 2 para 3. 

j) IV – O Conhecimento e a Racionalidade Científica e Tecnológica – 1. Descrição e 

interpretação da actividade cognoscitiva, Subunidade 1.2 – Análise comparativa de 
três teorias do conhecimento. Mantiveram-se conteúdos e objectivos bem como 

conceitos nucleares. O número de aulas passou de 7 para 14. 

k) IV – O Conhecimento e a Racionalidade Científica e Tecnológica – 2. Estatuto 

do Conhecimento Científico, Subunidade 2.1 – Conhecimento vulgar e 
conhecimento Científico. Mantiveram-se os mesmos conteúdos e objectivos bem com 

os conceitos nucleares. O número de aulas passou de 1 aula para 2 aulas. 

l) IV – O Conhecimento e a Racionalidade Científica e Tecnológica – 2. Estatuto do 

Conhecimento Científico, Subunidade 2.2 – Ciência e construção – validade e 
verificabilidade das hipóteses. Mantiveram-se os conteúdos e os objectivos bem como 

os conceitos nucleares a serem trabalhados. O número de aulas passou de 3 aulas para 7 

aulas. 

m) IV – O Conhecimento e a Racionalidade Científica e Tecnológica – 2. Estatuto 

do Conhecimento Científico, Subunidade 2.3 – A – Racionalidade Científica e a 



 

questão da objectividade. Mantiveram-se os conteúdos e os objectivos, bem como os 

conceitos nucleares. O número de aulas passou de 3 aulas para 4 aulas. 

n) IV – O Conhecimento e a Racionalidade Científica e Tecnológica – 3. 

Temas/Problemas da Cultura Cientifico – Tecnológica, Subunidade 3.1 Nesta 

unidade os alunos escolheram temas diversos de entre os sugeridos no Programa e/ou 

outros. Os conteúdos foram definidos pelos alunos integrando os temas escolhidos. Os 

objectivos visavam: Consolidar hábitos de estudo e de trabalho autónomo, desenvolver 

a capacidade de problematização e decisão, a elaboração de um plano para 

desenvolvimento de um tema e a redacção de um texto de desenvolvimento do tema de 

acordo com o plano previamente elaborado. 

 

e) Considerações Finais sobre a Planificação do Núcleo de Estágio: 
Aprendemos ainda, com o Senhor Professor Nelson Bernardo, que o número óptimo de 

aulas/Planificações pode variar em função do calendário do ano lectivo. O número de 

aulas da Planificação Anual do Grupo Disciplinar de Filosofia da Escola Quinta do 

Marquês em Oeiras foi no ano lectivo de 2009 - 2010 de quarenta e oito para o Décimo 

Primeiro ano e de quarenta e três aulas para o Décimo Ano. O Núcleo de estágio tendo 

trabalhado sobre esta Planificação, planificou para o ano lectivo 2010-2011 para o 

Décimo ano sessenta e duas aulas e para o Décimo Primeiro ano sessenta e quatro aulas. 

 

f) A Construção da Planificação/A Estrutura e a Matéria de uma Planificação  

A sete de Setembro de 2010 foi-nos explicado pelo Senhor Professor Nelson Bernardo 

qual deveria ser a estrutura e a matéria de uma planificação. Foi lida e analisada, quanto 

à sua estrutura e matéria, uma planificação de aula do Décimo Ano, como exemplo 

geral da estrutura que deveria ser seguida na construção de uma planificação. Foram 

ainda estabelecidas relações entre a estrutura geral das planificações e o plano de 

execução de aula nos seus diferentes domínios didácticos. A dez de Setembro iniciou-se 

a elaboração da planificação da primeira aula do Décimo Ano. A dezasseis de Setembro 

foram analisadas e corrigidas as planificações conjuntas do Décimo Ano. 

 

Este trabalho foi muito importante porque nos permitiu compreender o seguinte: 

1º Qual a hierarquia a ser seguida numa planificação exemplo: 
a)Unidade Programática IV: O Conhecimento e a Racionalidade Científica e 

Tecnológica; 



 

b) Subunidade: Descrição e Interpretação da Actividade Cognoscitiva; 

c) Tema: Análise comparativa de duas teorias explicativas do Conhecimento; 

d) Objectivos Gerais; 

e) Objectivos Específicos; 

f) Conteúdos; 

g) Estratégias; 

h) Instrumentos; 

i) Avaliação; 

j) Tempo; 

k) Bibliografia. 

 

2º Permitiu-nos compreender o que são objectivos. Os objectivos expressam o que 

nos propomos realizar/resultados. É muito importante que esses objectivos sejam 
claros. Os objectivos gerais são aqueles que são comuns à maior parte do todo. São 

ideias genéricas nos seus conteúdos, na sua comunicação ou expressão. Os objectivos 

gerais indicam-nos “o que devemos fazer”, mas não nos explicam “como”. O “como” 

será explicado pelos objectivos específicos. 

3º Permitiu-nos compreender que cada planificação não deve ter mais do que um 

objectivo geral. 
4º Permitiu-nos igualmente compreender o que são objectivos específicos.Os 

objectivos específicos expressam uma idéia igualmente específica/particular que indica 

de um modo pragmático as tarefas a realizar ou seja o “como” ex. 1. Identificar – a 

tarefa identificar supõe que apenas se aponta ou indica algo, sem qualquer outra 

actividade, 2. Caracterizar – caracterizar algo é apresentar as características ou 

elementos definidores desse algo, 3. Explicar – supõe que se estabelece um racíocinio, 

ou uma pequena justificação. Os  objectivos específicos são multiplicações dos 

objectivos gerais. 

5º Permitiu-nos compreender que os objectivos específicos devem ter em conta o 
tempo de duração e o andamento da aula. 

6º Permitiu-nos compreender como é que os conteúdos deveriam ser trabalhados e 

quais as estratégias didácticas a serem adoptadas: como utilizar o quadro, como 

salientar um tópico do programa, como construir mapas conceptuais, como fazer 

sínteses intermédias etc. Foi-nos igualmente explicado que deveríamos evitar repetições 

e derivas discursivas porque isso nos faria perder tempo e não permitiria evoluir nas 



 

matérias, ou seja, complicaria o andamento da aula e o cumprimento integral do 

programa. 

7º Permitiu-nos compreender que nos conceitos nucleares deveríamos apenas 

planificar os conceitos que vão ser trabalhados. 

8º Foi-nos dada uma explicação sobre a importância das estratégias e da didáctica 

exemplo: introdução oral ao tema, leitura orientada e análise do texto, esquematização 

no quadro das ideias principais.  

9º Foi-nos igualmente explicada a importância dos instrumentos a serem 
utilizados: quadro, texto e actividade, bem como a importância da avaliação exemplo: 

participação oral e resolução da actividade, dos trabalhos de casa etc. 

10º Foi-nos explicada a gestão do tempo: entrada, chamada e sumário deverão levar 

entre cinco e oito minutos. A introdução oral ao tema cerca de doze minutos. A leitura e 

análise do texto vinte e cinco minutos. A construção de esquema no quadro pode variar 

consoante o tipo de esquema, se é feito só pelo professor, ou se é feito com a 

colaboração dos alunos. Aplica-se o mesmo à construção de organogramas e mapas 

conceptuais. Estes casos poderão levar até vinte e cinco minutos e a resolução da 

actividade entre vinte a vinte e cinco minutos, consoante a sua complexidade. 

11º Foi-nos explicada a importância dos materiais de apoio e respectiva pesquisa: 

textos, imagens, banda desenhada, filmes etc. Foi-nos salientado que a selecção de 

textos é muito importante. Os textos devem ser claros e concisos. Devem permitir uma 

boa compreensão aos alunos e devem conduzi-los/orientá-los para uma 

compreensão/explicitação dos conceitos e das ideias nucleares, por forma a que o aluno 

possa reflectir sobre os mesmos e alcançar a capacidade de problematização/análise e 

produção de um texto filosófico. 

 

O que me pareceu fundamental no trabalho de planificação foi o encontro comigo 

própria. A tarefa de pensar e de preparar aulas, de as construir, de as reconstruír. 

Aprendi que a organização, a concretização, e a execução de tarefas é um 

trabalho/exercício pessoal que poderá ser muitas vezes solitário. Foi o momento em que 

o saber constituído e a criatividade foram postos à prova. Assim a pesquisa e selecção 

de materiais textos, imagens, palavras cruzadas, exercícios de verdadeiro-falso, testes de 

escolha múltipla foram exercitados.Gostaria de ressalvar que o facto de “estar presa” a 

um certo formalismo (modelo de Ausubel) e de o meu trabalho estar a ser sujeito a 

avaliação, em função de “coisas que o senhor orientador de estágio local queria ver” 



 

nem sempre me entusiasmou. Antes pelo contrário, achei que por vezes a minha 

liberdade criativa foi interrompida em nome de outros valores/necessidades. Reconheço 

no entanto que este trabalho foi muito importante para a minha formação profissional e 

que aprendi que a planificação se faz em função do aluno, apesar dos interesses, das 

possibilidades e do campo de actuação do professor. 

 

No dia 30 de Setembro de 2010 foram indicados aos estagiários, os temas relativos 

às aulas assistidas do Décimo e do Décimo Primeiro Anos. 

 

g) Planificação do primeiro bloco de aulas assistidas para o Décimo Ano 

1ª aula 

a) A filosofia pré socrática – caracterização geral; 

b) Os filósofos pré-socráticos: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. 

2ª aula 
a) A filosofia pré-socrática – Heraclito; 

b) O período antropológico da filosofia – introdução; 

c) A importância dos sofistas. 

3ª aula 
a) Os sofistas – continuação; 

b) A filosofia de Sócrates. 

4ª aula 

a) A filosofia de Platão – A Alegoria da caverna (análise da alegoria para de uma forma 

breve problematizar a filosofia de Platão). 

 

h) Planificação do segundo bloco de aulas assistidas para o Décimo Ano: 

Valores e Valoração 

1ª aula 
a) Juízos de facto e juízos de valor; 

b) Anterioridade da experiência valorativa; 

c) Os diferentes tipos de valores. 

2ª aula 
a) A distinção dos critérios valorativos em função de critérios; 

b) Caracterização dos valores. 

 



 

i) Planificação do primeiro bloco de aulas assistidas para o Décimo Primeiro Ano: 

O discurso argumentativo 

5ª aula 

a) O discurso argumentativo; 

b) Os diferentes tipos de argumentos. 

6ª aula 
a) As falácias informais. 

7ª aula 
a) Compreender o debate filósofos – sofistas no contexto da democracia grega 

(Retórica). 

8ª aula 

a) Compreender o debate filósofos – sofistas no contexto da democracia grega 

(compreender a crítica dos filósofos aos sofistas). 

 

As aulas assistidas para o décimo ano tiveram início no dia catorze de Outubro de 2010. 

A  vinte e oito de Outubro de 2010 foi definido o segundo bloco de aulas assistidas para 

o  Décimo Primeiro Ano. 

 

j) Planificação do segundo bloco de aulas assistidas para o Décimo Primeiro ano 

Tema IV – A estrutura do acto de conhecer 
1ª aula – Fenomenologia e a Teoria do Conhecimento/a Estrutura do Acto de Conhecer. 

Distinguir a Fenomenologia como método da Teoria do Conhecimento. Conjunto de 

perspectivas problematizadoras. 

2º aula – Identificar os princípios gerais do raciocínio moderno. Fazer uma 

aproximação a Descartes. 

3ª aula – Introdução a Descartes. Caracterizar o modelo Cartesiano (já inclui a leitura 

da 4ª parte do Discurso do Método). 

4º aula – Continuação e análise da 4ª parte do Discurso do Método. 

5ª aula – Continuação e análise da 4ª parte do Discurso do Método. 

6º aula – Identificar os princípios gerais do empirismo. 

7ª aula – Caracterizar o modelo de David Hume. 

8ª aula – David Hume e o problema da causalidade. 

9ª aula – Identificar os princípios gerais do criticismo Kantiano. 

 



 

2. Condução de aulas e Avaliação das aprendizagens experimentadas e 

demonstradas 
Darei início à descrição do que foi para mim a realização/efectivação/condução e 

avaliação das aprendizagens experimentadas e demonstradas. 

a) Primeiro bloco de aulas assistidas no Décimo Ano - O primeiro bloco de aulas 

decorreu nos dias catorze, dezanove, vinte e um, e vinte e seis de Outubro e ainda aos 

dias dois, quatro e onze de Novembro de dois mil e dez e os temas foram: Do Mito à 

Razão; A Filosofia Pré-Socrática e os Filósofos Pré-Socráticos; O Período 

Antropológico da Filosofia - Sócrates e Platão. 

Como pontos fortes deste bloco de aulas considero o seguinte: 

- Boa planificação obedecendo aos critérios definidos para a sua execução e 

previamente analisados, verificados/controlados pelo Senhor Professor Nelson Bernardo 

antes da sua apresentação em contexto de sala de aula, ou seja, planificações 

correctamente elaboradas, ao nível dos conteúdos, objectivos gerais e específicos, 

estratégias seleccionadas, instrumentos, avaliação e tempo para a sua execução. As 

planificações resultaram da pesquisa sobre estes temas e foram elaboradas, a partir não 

só de manuais do ensino secundário, mas também com recurso a obras de autor. Como 

tal, as planificações demonstraram solidez dos conhecimentos científicos ou seja do 

saber constituído. O discurso e a linguagem foram claros, precisos e objectivos 

evidenciando uma boa capacidade de comunicação com os alunos, uma boa capacidade 

discursiva e de organização e de implementação de uma boa relação pedagógica com os 

alunos. Procurei aperceber-me da realidade da turma. Olhei os alunos nos olhos, 

procurando conhecê-los individualmente, fazendo perguntas e obtendo respostas, ou 

seja, tentei criar um clima de interacção em contexto de sala de aula. Assim, numa fase 

inicial dei ênfase à transmissão do conhecimento de um modo directo e assertivo. Os 

alunos desconheciam quase por completo estas temáticas, bem como os textos e a 

linguagem/conceitos. Demonstrei boa capacidade de interacção com o orientador ao 

longo de todas as aulas, “aguentando” as suas interrupções e correcções sempre que este 

entendeu por bem fazê-lo, no decurso das mesmas, procurando intervir no sentido de 

responder a algumas perguntas dos alunos e de me dar indicações expressas acerca 

daquilo que eu deveria fazer. Gostaria no entanto de salientar, que a sua atitude por 

vezes me criou alguns constrangimentos. O senhor Professor Nelson Bernardo 

interrompeu-me muitas vezes ao longo das aulas cortando-me o discurso e o raciocínio. 

Por vezes a sua atitude contribuiu para a minha desautorização junto dos alunos. Este 



 

facto que muito lamento resultou da situação de eu não me “ter colado” tal como foi 

afirmado por ele mesmo, às planificações com toda a rigidez. Ou seja, o que pretendo 

tornar claro, é que o Senhor orientador mediante a surpresa do que estava a ser exposto, 

procurou “puxar” a condução das aulas para o que estava rigorosamente planificado, no 

sentido da concretização cabal das aulas assistidas planificadas. Gostaria de deixar 

igualmente claro, que teria sido preferível para o relacionamento entre mim e o Senhor 

Professor Nelson Bernardo que me tivesse “corrigido” em particular e não frente aos 

alunos. Esta atitude tornou a minha posição frágil e contribuiu para que os alunos 

tivessem sentido alguma dificuldade em aceitar-me. 

Como pontos fracos – Não será demais referir que o facto de as aulas serem bem 

planeadas, não significa que resultem em boas aulas nem tão pouco que estas aulas 

tenham sido excelentes. Gostaria de salientar a minha completa inexperiência 

profissional, o meu desconhecimento da realidade da escola, enquanto corpo vivo, 

desconhecimento do orientador, da sua personalidade, do seu modo de ser enquanto 

pessoa e profissional, ou seja, do que pretendeu exactamente observar e corrigir e de 

igual modo, o desconhecimento do meu colega do núcleo de estágio, bem como dos 

alunos quer enquanto indivíduos, quer enquanto elementos integrados numa turma. No 

início o ambiente foi-me estranho e hostil. As minhas dificuldades tiveram que ver com 

o facto de não ter um domínio sobre a realidade das diferentes turmas. Uma das 

dificuldades e das questões que a mim própria levanto é esta: como preparar aulas para 

realidades que não conheço? Sentir as turmas foi difícil, conhecê-los um a um pelos 

nomes, conhecer a sua distribuição nos lugares, controlar a sua atenção/desatenção, 

disciplina/indisciplina, motivá-los etc. 

 

-Estavam inicialmente previstas quatro aulas para este módulo que resultaram em sete 

aulas. Em relação às sete aulas observadas tive as seguintes dificuldades: 

1) Na gestão do tempo e na gestão das tarefas tendo em conta a planificação; 

2) Tive dificuldade em conceber as aulas em termos didácticos, a saber, incorri por 

vezes naquilo a que se chama “deriva discursiva”, embora correcta em si mesma. Não 

posso de modo algum concordar com o Senhor orientador Nelson Bernardo, quando 

afirma e isto parece-me contraditório, que nem sempre as derivas discursivas estavam 

articuladas com o problema, a questão e/ou o ponto essencial do contexto da aula, 

porque se assim fosse, então não seriam correctas e sim incorrectas; 



 

3) Tive dificuldades na utilização do quadro como instrumento didáctico facilitador das 

aprendizagens, na construção de sínteses intermédias e na construção de esquemas e/ou 

mapas conceptuais; 

4) Não poderei concordar, com o Senhor professor Nelson Bernardo quando afirma que 

tenho uma tendência para a repetição do que já foi dito e dificuldade em dizer de outra 

forma, em virtude da convicção de estar a dizer de maneira diferente e/ ou de não ter 

sido suficientemente clara na resposta aos alunos. Discordo em absoluto desta posição. 

A linguagem requerida para o tratamento deste tema é difícil para alunos saídos do nono 

ano, com um mau domínio da língua materna e com poucos hábitos de leitura e de 

escrita. Os conceitos são difíceis de trabalhar e exigem uma definição e uma 

explicitação rigorosa. Concordo em absoluto que por vezes demonstrei dificuldade em 

aperceber-me das dúvidas de alguns alunos. A minha dificuldade prendeu-se com o 

facto de não os ouvir correctamente, ou porque estava demasiado envolvida em 

responder a alguns alunos. Penso que não se trata de uma falta de leitura dos indicadores 

do processo mental em curso na mente dos alunos. Trata-se de não ter sido capaz de 

articular e controlar correctamente a atenção que deveria ter sido dada a todos os alunos; 

5) Dificuldade em passar dos objectivos específicos da planificação para uma síntese 

que constituísse o sumário formal da aula;  

6) Não considero que tenha mantido de um modo permanente ao longo destas aulas um 

plano mental prévio e rígido, prisioneiro de apontamentos, que por vezes li ou segui. 

Construi efectivamente guiões para serem seguidos em sala de aula, li e ditei 

apontamentos desses mesmos guiões aos alunos, mas não considero que tenha sido 

rígida ao longo das aulas. Fui acusada de falta de plasticidade, de não ter em conta as 

situações imprevistas em sala de aula mas não considero isso inteiramente verdadeiro. 

Os guiões foram alterados, corrigidos e adaptados às questões levantadas pelos alunos. 

Os conceitos e as ideias foram sendo trabalhados, refeitos e reconstruídos. As respostas 

foram dadas aos alunos. A linguagem foi desmontada vezes sem fim. Desmultipliquei-

me em exemplos; 

7) Poderei em algumas situações não ter aproveitado a resposta de algum aluno para o 

seguimento da aula, mas procurei sempre que disso me apercebi, aproveitar as respostas 

dos mesmos, procurando dar-lhes um reforço positivo; 

8) Na minha segunda aula dada no dia catorze de Outubro e já o justifiquei num 

relatório anterior, não me pareceu adequado “agarrar nas respostas de alguns alunos” e 

optei por lhes dizer que iria responder a isso mais tarde. Este método não me parece 



 

errado. Se a resposta de um aluno que já frequentou a disciplina e conhece a matéria 

corresponde ao encerramento da mesma e se os restantes alunos desconhecem em 

absoluto o tema, quer-me parecer que não será errado guardar a sua resposta e retomá-la 

mais tarde; 

9) Concordo quando foi afirmado que por vezes as minhas aulas poderão ter tido um 

carácter expositivo. Eu penso que em primeiro lugar é necessário dar aos alunos, 

conhecimentos, bases e estruturas para que estes possam a partir daí, pensar, reflectir e 

problematizar. Penso até que o programa está construído nesse sentido. O objectivo 

final do programa é o tratamento por parte do aluno de um tema/problema onde o aluno 

possa demonstrar as suas capacidades reflexivas e argumentativas. As dificuldades 

sentidas pelos alunos neste campo são muito grandes. Em primeiro lugar têm 

dificuldade em ler, em interpretar, em dominar o vocabulário, em construir textos, 

nomeadamente textos expositivo - argumentativos; 

10) Foi igualmente afirmado e está registado em acta, que a linguagem que por vezes 

utilizei nestas aulas foi difícil. Cabe fazer aqui uma pergunta: deveremos puxar o nível 

dos alunos para cima ou para baixo? Aquilo que fiz foi elevar o nível. Poderão ser 

postas em causa as mediações didácticas ou o modo como o fiz que foram a saber, 

escrever no quadro as definições, fazer esquemas, ditar para o caderno, explicitá-las 

através de exemplos; 

11) Procurei para esta unidade textos acessíveis, que considerei de qualidade. Contudo 

foi por vezes difícil ler os textos na íntegra e realizar todas as actividades previstas; 

12) Terá cabimento perguntar o que se consideram “textos mais acessíveis” e “textos 

menos acessíveis” ou com uma linguagem mais/menos acessível. Terá igualmente 

cabimento interrogarmo-nos sobre o que se considera uma correcta análise do texto 

filosófico, quais as melhores metodologias tendo em linha de conta alunos com 

dificuldades e turmas fracas como foi o caso da turma do Décimo A. Neste caso 

questiono-me como poderia ter trabalhado de modo mais eficaz os textos filosóficos, 

evidenciando ou explicitando melhor algumas passagens e a sua articulação com a 

exposição das matérias. 

Conclusão da análise da condução do primeiro bloco de aulas assistidas para o 

Décimo Ano e a avaliação das aprendizagens experimentadas e demonstradas 

 Este primeiro bloco de sete aulas foi muito importante para mim porque se inseriu 

numa fase de crescimento pessoal e profissional, cujas preocupações estiveram 

centradas em mim própria (fase da sobrevivência). O Senhor Professor Nelson Bernardo 



 

teve para mim uma importância capital. Importância, enquanto apoio contínuo no local 

de trabalho, de modo a constituir uma ajuda por forma, a que eu enquanto estagiária 

pudesse mais rapidamente responder às necessidades dos alunos, o que muito lhe 

agradeço. Esta fase correspondeu a preocupações com o conhecimento académico, com 

a fase do “ não sei ensinar”, ou seja, com a passagem do “saber teórico” e ou “não saber 

teórico”, ao “saber fazer”. A consciência destes factos foi absolutamente invasora. Foi o 

tomar consciência de que há muita coisa sobre o ensino, o ensino - aprendizagem, a 

escola, os alunos, os colegas, a didáctica que desconheço e que tenho que aprender. 

Assim a preocupação com os métodos de ensino, com o controlo e organização do 

trabalho, com o impacto do mesmo, com a opinião dos alunos, com o modo como 

estava a ser avaliada, quer pelos senhores orientadores, quer pelo meu colega do núcleo 

de estágio, quer pelos alunos, quer por mim própria. O modo como senti as dúvidas, o 

espanto, a surpresa perante o imprevisto, a alegria, o riso, a ironia, a tristeza, a 

decepção, foram intensamente vividas. Assim uma elevada consciência de mim própria 

foi atingida. Como principiante senti-me como um peixe fora de água que tem que 

aprender a nadar em várias águas. Senti-me por vezes estranha, num papel desconhecido 

e do lado de fora, num esforço de quem quer estar no lado de dentro. 

b) Segundo bloco de aulas assistidas para os Décimo Primeiro e Décimo Anos 

  Nos dias vinte e nove e trinta de Novembro, seis, sete, treze, catorze de Dezembro de 

dois mil e dez e três de Janeiro de dois mil e onze foi ministrado o segundo bloco de 

aulas assistidas para o Décimo Primeiro ano e os temas foram: Diferentes tipos de 

argumentos; algumas Falácias Informais; Retórica e Democracia. Nos dias sete, nove, 

catorze e dezasseis de Dezembro de dois mil e dez, foi ministrado o segundo Bloco de 

aulas assistidas para o Décimo Ano e os temas foram: Valores e Valoração. 

Considerando as planificações realizadas para estas aulas e para os dois níveis de ensino 

penso que procedi a uma análise crítica/reavaliação sobre a estrutura formal de uma 

planificação, procurando adaptar as planificações à realidade concreta da sala de aula, 

ou seja, melhorar a sua exequibilidade/efectividade. Procurei assim adequar os 

conteúdos e as estratégias com as actividades que os mobilizam. Em relação à 

realização/execução gostaria de destacar uma melhoria e a evolução dos seguintes 

aspectos: 

1) Maior facilidade na gestão do tempo e maior facilidade na gestão das tarefas em sala 

de aula; 

2) Melhoria do nível de concepção da aula em termos didácticos a saber: 



 

Preocupação em construir as aulas com os alunos interagindo com eles, ora de forma 

intencional, ora de forma espontânea, como reacção às dúvidas/observações dos 

mesmos. Incremento e melhoria do uso do quadro como instrumento facilitador da 

aprendizagem. Melhoria na construção de esquemas/mapas conceptuais e sínteses 

intermédias. Resposta imediata às dúvidas dos alunos. Integração dos contributos dos 

alunos na construção da aula. Linguagem mais facilitadora (mais adaptada aos alunos, 

ou seja, mais clara e objectiva). Melhoria da clareza e da pertinência dos exemplos 

usados, bem como da diversidade de actividades. As actividades foram mais variadas 

para além do texto e do comentário. Preocupação em ir do mais simples para o mais 

complexo. Libertação de um tipo de aula com um carácter mais expositivo e passagem 

para um tipo de aula mais participada e em construção com os alunos. Estas aulas 

tiveram um carácter flexível, mais adaptado à imprevisibilidade e ganharam ritmo e 

dinâmica. Maior sistematização, organização e correcção dos conteúdos. 

 

Conclusão da análise da condução do segundo bloco de aulas assistidas ministradas 

para o Décimo e Décimo Primeiro Anos e avaliação das aprendizagens 

experimentadas e demonstradas 

Este bloco de aulas foi muito importante para mim porque correspondeu a um período 

de preocupações relacionadas com o controlo e a organização do trabalho, ou seja, foi 

um período centrado sobre os comportamentos e as estratégias de ensino, com o método 

de ensino e a sua efectividade. Isto significou que pus questões a mim própria tais 

como: os conteúdos e os objectivos gerais ou específicos são adequados à classe? As 

tarefas são interessantes, motivadoras e geram dinâmica positiva em contexto de sala de 

aula? A minha linguagem é clara e precisa e chega a todos os alunos? Como poderei 

gerir melhor a questão do tempo, para rever matérias leccionadas em aulas anteriores, 

fazer sínteses intermédias, construir com os alunos esquemas e organogramas? Estarei a 

usar o reforço positivo, ou estarei a reforçar comportamentos inadequados? 

 Nesta fase a atenção foi direccionada ainda sobre mim própria e sobre o saber fazer, ou 

seja, sobre o comportamento de ensinar. Aprender a manter a ordem e a disciplina, a 

controlar as turmas, a dirigir a aula sem interrupções e perturbações, gerir os momentos 

de transição entre os conteúdos e as de actividades e a fazer tudo isto com amor e com 

amizade, constituíram para mim as preocupações e os objectivos fundamentais desta 

fase. 

  



 

c) Terceiro bloco de aulas assistidas para o Décimo Primeiro e Décimo Anos 

  Nos dias vinte e cinco e trinta e um de Janeiro, e um, sete, oito, catorze, vinte e um e 

vinte e dois de Fevereiro de dois mil e onze foi ministrado o segundo bloco de aulas 

assistidas ao Décimo Primeiro Ano relativas à leitura e análise de um excerto do 

Discurso do Método (IV PARTE) de Descartes. Nos dias três, oito, dez, quinze e vinte e 

quatro de Fevereiro de dois mil e onze, foi ministrado o segundo bloco de aulas 

assistidas ao Décimo Ano e os temas foram: Ética, Direito e Política – Análise de três 

perspectivas da legitimidade do poder do estado: Aristóteles, John Locke e John Rawls.  

1) Neste bloco de aulas e para os dois níveis de ensino, as planificações foram 

elaboradas de forma correcta no tocante aos conteúdos, objectivos gerais e específicos, 

estratégias, actividades e tempo de execução; 

2) Gostaria de salientar que de um modo geral foram cumpridos os tempos de aula e 

realizadas as actividades; 

3) Os objectivos nem sempre foram cumpridos nas aulas do Décimo Primeiro ano. Este 

facto deveu-se à tarefa nada fácil que me foi exigida: a análise da 4ª parte do Discurso 

de Método de Descartes. Este texto tinha quinze páginas e o Senhor Professor Nelson 

Bernardo pediu a sua leitura integral nas aulas. Este trabalho exigiu da minha parte, um 

grande trabalho de análise, de construção/desconstrução e um forte trabalho de 

didactização; 

4) Considero que foi um trabalho difícil porque os alunos nem sempre compreendem 

porque é que o autor aparece naquele contexto, porque pensa assim, o que pretendeu 

afirmar ou defender, ou seja, o porquê do seu pensamento. Por outro lado, os manuais 

nem sempre respondem a estas questões, o que dificulta ainda mais o seu ensino. O 

texto que me foi facultado é o texto adoptado pelo grupo de Filosofia da Escola Quinta 

do Marquês em Oeiras com divisões e abordagens de comentadores, o que também 

dificultou a sua leitura, análise e interpretação; 

5) Continuei a fazer um bom uso do quadro como instrumento facilitador da 

aprendizagem, no seguimento do trabalho desenvolvido no anterior bloco de aulas; 

6) Dei continuidade à boa interacção com os alunos e não me ative a uma prática de 

ensino expositiva - discursiva, que foi considerada pelo senhor orientador Nelson 

Bernardo como uma característica da minha personalidade; 

7) Procurei dar a máxima atenção a todos os alunos, estar atenta aos seus sinais verbais 

e não - verbais, aos seus estímulos positivos e negativos. Procurei dar respostas 

imediatas a todas as suas questões. 



 

Conclusão final: Nesta fase procurei corrigir tudo aquilo que me foi apontado. Já me 

conseguia sentir mais confortável, num ambiente mais controlado. Gostaria de deixar 

aqui a indicação que a turma do Décimo A foi uma turma com um comportamento 

complicado, que por vezes alguns alunos tentaram boicotar aulas. Do mesmo modo 

gostaria de salientar que alguns desses alunos causaram problemas tendo sido sujeitos a 

processo disciplinar. Um desses problemas que envolveu um grupo de alunos decorreu 

precisamente numa aula de Filosofia. Por outro lado, a turma tinha alunos NEE 

(necessidades educativas especiais) o que também levantou dificuldades, e problemas 

disciplinares. Nesta mesma turma houve uma aluna sujeita ao PIT (plano de 

intervenção) e que acabou por reprovar. Estes alunos revelaram problemas de 

comportamento social, sendo instáveis, barulhentos, faladores e com uma particular 

dificuldade em ouvir, escrever, passar os apontamentos do quadro, escrever no caderno 

um ditado etc. Fui acusada de ser agressiva, impaciente e com alterações de humor, não 

tendo por vezes utilizado a linguagem mais correcta, o que poderia levantar problemas 

com os encarregados de educação. Foram-me aconselhadas calma, paciência, e o uso de 

uma linguagem mais assertiva. Agradeço todas as indicações que me foram dadas pelo 

senhor orientador Nelson Bernardo, mas gostaria aqui, e como se trata de um relatório 

de dizer o seguinte: Em primeiro lugar, e embora reconhecendo a experiência 

profissional do Senhor orientador Nelson Bernardo, penso que avaliações de 

comportamento e de personalidade só devem ser efectuadas por quem sabe, ou seja, por 

psicólogos e por psiquiatras. Achei excessiva a afirmação que tenho uma personalidade  

“expositivo - discursiva”. Quanto à minha personalidade poderei ser reactiva, mas sei 

ter o sentido da medida. Além disso certas expressões minhas decorreram dentro de 

certos contextos e a sua avaliação teria que ter sido outra, ou seja, as expressões e a 

linguagem que utilizei, decorreram em aulas particularmente agitadas. Os alunos do 

Décimo A levantaram muitos problemas em contexto de sala de aula. Para além disso, a 

turma estava particularmente “afectada” com problemas disciplinardes ocorridos ao 

longo das aulas. Enfim as opiniões, valem o que valem, quanto à avaliação não poderei 

dizer o mesmo. Contudo as notas são mudas e não falam pelas pessoas e ninguém 

poderá garantir a cem por cento que um determinado profissional no futuro será deste 

ou daquele modo, ou seja, que um profissional corresponderá com toda a certeza e rigor 

a um perfil previamente definido e pré - determinado. Ninguém é igualmente detentor 

da verdade e da sabedoria acerca de si próprio, dos outros, da vida e do mundo e 

também ninguém poderá prever o que será essa pessoa ou esse profissional no futuro. 



 

Eu tenho a minha tábua de valores éticos, morais e deontológica perfeitamente definida. 

Tenho igualmente consciência das minhas limitações e dos meus defeitos, bem como do 

longo caminho que ter que percorrer para me tornar dentro do possível e sempre em 

situação uma verdadeira professora.  

Gostaria de salientar que nesta fase já me sentia capaz de pôr de lado as preocupações 

anteriores, e de me centrar efectivamente nas necessidades dos alunos, ou seja, de 

pensar efectivamente neles. Um exemplo do que acabei de dizer, foram as aulas de 

apoio, às quais compareceram todo o tipo de alunos. Por último gostaria de dizer que os 

alunos corresponderam plenamente às minhas expectativas, pelos bons resultados que 

alcançaram e pela forma como se despediram. É com muito carinho e ternura que 

recordo a Rita Abreu do 11º E que chorou quando soube que os professores estagiários 

iam embora e que tem como aspiração estudar Filosofia na universidade. Recordo ainda 

palavras simpáticas de alunos como a Inês Afonso que dizia numa aula “Stora o 

Descartes é que é”. É pelo coração que eu vou sempre ainda que acompanhada pela 

razão. 

 

d) Relato da minha participação activa – Participei em todas as actividades do 

Núcleo de Estágio: reuniões de departamento, de direcção de turma, de avaliação e de 

formação para os professores. Participei na visita de estudo ao Museu José Malhoa nas 

Caldas da Rainha com a exposição: “O Museu José Malhoa, as Caldas e a República” e 

na visita de estudo à Cordoaria Nacional no âmbito das comemorações do centenário da 

República com a exposição “Viva a República 1910-2010”. Participei activamente na 

organização da exposição “Voluntariado e dinâmicas sociais” no âmbito do Ano 

Internacional do Voluntariado 2011, organizada com a colaboração do Grupo Missão 

Mundo das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres. Participei na aula de religião 

e moral, cuja professora, recebeu elementos do Grupo Missão Mundo que foram à 

escola falar de Voluntariado Missionário. Participei no seminário “Educação e 

República – A Educação Como Fundadora da Comunidade Política Republicana” com 

a participação do Senhor Professor Doutor Luís Crespo de Andrade da U.N. L. 

Participei na conferência/debate “ A República no Feminino”. Participei activamente 

nas aulas S.O.S. dúvidas, na preparação das mesmas bem como na sua leccionação. 

Participei activamente na construção de planificações individuais e comuns, testes, 

fichas de actividade e fichas S.O.S dúvidas. 

 



 

e) Descrição Sumária da Escola Quinta do Marquês em Oeiras 
Da Escola Quinta do Marquês em Oeiras, mais do que descrevê-la o que já fiz num 

documento anterior, quero guardar em mim a placa de entrada do jardim, onde se pode 

ler a frase de Sebastião da Gama “ Pelo sonho é que vamos” e à qual foi acrescentada na 

página da Internet da escola a frase “ Reinventar a escola: identidade, valores, ciência e 

cultura”. Este foi o relatório possível de um ponto de vista que é o meu, sobre a criação 

de sentido do que foi para mim, a constituição de um olhar subjectivo e particular, 

exactamente porque é o meu, sobre a “Minha prática Supervisionada de Estágio do 

Mestrado de Ensino da Filosofia no Secundário”. 

 

 

II-ª PARTE 
Capítulo I - Introdução  

Neste capítulo é apresentado o problema que motivou este estudo de investigação. 

Destaca – se a sua importância, expõe-se os objectivos e formulam-se as questões. 

1. O problema e a sua importância 

Ao longo do Mestrado de Ensino da Filosofia no Secundário senti dificuldade em 

compreender: O que é a Didáctica? De que se fala quando se fala de Didáctica? O 

que é a Didáctica da Filosofia? Qual a Didáctica específica da Filosofia? O que é o 

Ensino da Filosofia? E o que é o ensino da Filosofia no Secundário? 

Esta introdução tem por base a leitura, análise e reflexão sobre o artigo de Isabel 

Alarcão, da Universidade de Aveiro, resultante da conferência plenária, no âmbito do I 

Encontro de Didácticas nos Açores em Ponta Delgada nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 

1998 e publicado sob coordenação de Emanuel Oliveira Medeiros, pela Universidade 

dos Açores, Ponta Delgada, 2002, com o título “De que se fala quando se fala de 

Didáctica?”. 

Esta dificuldade foi sentida por mim enquanto aluna/formanda e enquanto estagiária. 

Transmiti as minhas angústias aos Senhores Professores/Orientadores de estágio. Estas 

minhas preocupações e receios parecem-me perfeitamente normais, para alguém que 

inicia o seu processo de formação, com o objectivo de vir a ser uma professora do 



 

Ensino Secundário profissionalizada, que pratique a dimensão didáctica a que Isabel 

Alarcão classificou como «Didáctica operativa» ou «Didáctica de acção profissional» 

p.32. Quer-me parecer que a Didáctica operativa ou Didáctica de acção profissional, tal 

como Isabel Alarcão a compreende é a Didáctica aplicada em acto, ou seja, é tal como 

ela o refere a “didáctica do professor quando em acção. É a dimensão actuante, 

performativa, dialógica, interventiva directa da Didáctica. Há quem a designe por 

didáctica praxeológica (Halté, citado em Chiss, David e Reuter, 1995)”. Foi esta 

dimensão actuante que me conduziu à realização deste trabalho final sobre Didáctica da 

Filosofia. O que me marcou profundamente neste estágio foi o meu modo de agir, 

enquanto professora estagiária, quer em contexto de sala de aula (em situação), quer 

fora do contexto de sala de aula, enquanto preparava o trabalho a ser 

realizado/efectivado. Preocupou-me o meu modo de actuação, ou seja, o desempenho do 

papel de mediador(a) entre o meu “saber constituído” e todo o processo dinâmico/ou 

não, para conduzir o aluno à sua visão/constituição de um saber que se constitua como 

uma “Iniciação à Filosofia e ao Filosofar”. Dominar a Didáctica constituiu para mim um 

problema, uma dificuldade séria e uma profunda necessidade de reflexão e de 

tematização. O ensino tende para a constituição de padrões formais, para a 

uniformização e para a simplificação de: programas, unidades programáticas, 

subunidades, temas, conteúdos específicos, objectivos gerais e específicos, estratégias, 

instrumentos e avaliação. Assim, compreender e assimilar a Didáctica da Filosofia 

como processo de simplificação, por forma, a tratar um conjunto de dados tão 

complexos como os currículos de ensino, as técnicas, a vida na escola, o ambiente 

escolar, a relação com a comunidade escolar, analisar documentação oficial, organizar 

uma agenda profissional, analisar programas, unidades didácticas, planificar, escolher 

materiais, tais como textos, imagens, exercícios, relacioná-los, interpretá-los, conhecer 

os alunos, quer como sujeitos, quer como indivíduos integrados num grupo com 

determinadas características, durante um determinado período de tempo. Saber “ver” e 

interpretar os acontecimentos ocorridos em sala de aula, pensar e reflectir sobre os 

problemas decorrentes da prática lectiva, de modo a encontrar soluções, pareceu-me um 

trabalho difícil e árduo. Como actuar o mais correcta e eficazmente? Como usar a 

criatividade mediante a imprevisibilidade? A grande questão para mim foi a de perceber 

e encontrar o modo global do agir didacticamente. Conseguir atingir o nível em que se 

consegue fazer a leitura do processamento mental dos alunos. Uma das dificuldades 

sentidas foi a de planificar para alunos/turmas que não conhecia. Como encontrar um fio 



 

orientador/condutor, das estruturas pedagógico - comunicativas da acção didáctica? 

Conhecer essas configurações, essas regularidades foi a questão. Este trabalho pareceu-

me extraordinariamente difícil, problemático e passível de discussão. Uma situação que 

é posta ao professor estagiário é a seguinte: há todo um corpo de “saber constituído” 

que se tem que transmitir. Existirá ou não unanimidade no modo como esse saber se 

transmite? E caso, essa unanimidade/simplificação exista, permite o ensino da Filosofia 

e motiva o aluno para a reflexão que a Actividade Filosófica exige? Deveremos pois, 

fazer as seguintes interrogações: O que transmitir? Como deverá o professor proceder a 

essa transmissão? Quais os modos? Quais as técnicas? Uma das grandes questões do 

estágio da prática supervisionada de ensino da Filosofia no secundário, foi a de saber 

como aplicar um programa/currículo e adaptá-lo a alunos diferentes, com capacidades 

cognitivas diferentes. A transmissão exigida de conhecimentos aos alunos será desejada 

por estes? Deverá ser desejada ou não? Deverá ser imposta simplesmente? Como 

ultrapassar esta questão? Como despertar os alunos para uma Iniciação à Actividade 

Filosófica e ao filosofar? Como ensinar Filosofia e em que moldes? Quer-me parecer, 

que o professor ainda que ao serviço da Escola Pública e no cumprimento dos 

Programas de Filosofia (10º e 11º) anos para os Cursos Gerais e Tecnológicos dispõe de 

uma certa liberdade criativa, podendo começar por transmitir os conhecimentos, tendo 

em conta preconceitos, falsos saberes, crenças, opiniões, levando o aluno a uma 

desorganização/desestruturação do seu quadro mental para que depois este possa 

construir o seu percurso. Uma questão que pré-ocupou o meu espírito foi a questão das 

técnicas. Saber ensinar resumir-se-á a um domínio de técnicas? Ou sem qualquer 

conotação romântica ensinar poderá constituir um projecto, um modo de pensar, de 

sentir e de viver? Os conceitos de Filosofia e de Didáctica são complexos. Abordar o 

problema da Didáctica da Filosofia mais complexo se torna. A discussão entre os 

Sofistas, Sócrates e Platão acerca do problema da ensinabilidade da Filosofia, mostrou 

que a questão do ensino da filosofia é um problema filosófico. Problemas tais como o 

de sabermos, qual o papel e o estatuto do professor, quais os métodos de ensino e a sua 

importância, a questão da liberdade, da sedução pedagógica entre outras. Assim a 

Didáctica da Filosofia, o reflectir sobre o ensino da Filosofia são actividades 

eminentemente filosóficas. Há uma questão que me parece fundamental: por um lado, a 

existência da Filosofia como um campo de “saber constituído”, ou seja, devidamente 

estruturado, organizado, com áreas bem definidas: Filosofia do Conhecimento, 

Epistemologia, Ontologia, Lógica, Axiologia, Ética, Estética, ou seja, de ordem lógico-



 

linguística, epistemológica, fenomenológica etc., por outro lado, a existência de uma 

Didáctica da Filosofia parte do pressuposto/princípio que a Filosofia é ensinável. 

Apesar desta evidência pude comprovar que na prática existe por parte de algumas 

pessoas (pais, alunos) a ideia feita de que “A Filosofia não se ensina”, bem como a ideia 

de que a “Filosofia não serve para nada”, ou seja, não tem qualquer utilidade. O 

problema é que estas duas ideias associadas destruiriam pela base qualquer Didáctica da 

Filosofia. A questão/problema da não ensinabilidade da filosofia surge no texto 

Kantiano da Introdução ao Semestre de Inverno de 1765-1766, e é retomada noutras 

obras. De acordo com esta posição “não se pode aprender filosofia nenhuma, mas sim a 

filosofar”. A questão kantiana permanece viva e actual. De acordo com Kant, nenhum 

ser humano, é detentor, ou melhor, está na posse da Filosofia, uma vez que, enquanto 

sistema de conhecimentos, a Filosofia não está acabada/finalizada, ou seja, é algo a 

realizar. Por outro lado, para Kant a Filosofia é um saber racional a partir de conceitos, 

que exige a sua confirmação pela experiência pessoal não transmissível. Kant vai mais 

longe: para fazer Filosofia é necessário filosofar, este acto é pessoal e intransmissível, 

ou seja, constitui-se na experiência de cada ser humano. Para Kant ensinar e aprender 

Filosofia sem ter o hábito de filosofar é uma impossibilidade, considerando-a enquanto 

acto de pensar e não enquanto, conhecimento histórico dela mesma. Este facto desperta 

em nós o desejo e a vontade de saber como pensar, como filosofar, como ensinar, como 

aprender. Pode-se efectivamente ter um conhecimento histórico, das diferentes teorias 

do pensamento, e neste sentido, pode-se ensinar/aprender sem se ser capaz de filosofar. 

As aulas navegam por assim dizer, num mar em que, por um lado, se transmite um 

conhecimento, mais ou menos histórico, do pensamento filosófico, e a constituição da 

possibilidade de uma experiência de sentido mais livre e libertadora. Por isso a 

avaliação em Filosofia levanta tantos problemas. O que se avalia exactamente? 

Conhecimentos adquiridos? Como se deve pensar? O que se deve pensar? Ritmos de 

aprendizagem? Qual a finalidade do ensino da Filosofia? Proceder a uma mediação, a 

uma orientação dos alunos para um pensamento reflexivo, crítico? Qual o papel da 

Filosofia dentro do sistema educativo português e internacional? Qual a importância da 

Didáctica da Filosofia? Há um dado que me parece inquestionável: a Filosofia possui 

como qualquer outra disciplina, um conjunto de conteúdos específicos. Tais conteúdos 

são passíveis de serem transmitidos/ensinados/aprendidos. Esta condição é a suficiente 

para que possa ocorrer enquanto tal uma Iniciação à Actividade Filosófica, uma 

introdução à Filosofia, num permanente desafio à criatividade. Assim sendo, e porque, 



 

todos estes aspectos se entretecem, e porque é no seu cruzamento, entre a prática e a 

teoria que se constrói a teoria prática exercida pelo professor Alarcão1, que me pareceu 

importante fazer um retorno ao conhecimento teórico do que se entende por uma 

Didáctica da Filosofia. Daqui surgiu o meu interesse por fazer um trabalho final sobre A 

Filosofia, a Didáctica da Filosofia e o Ensino da Filosofia. 

Capítulo II - A Didáctica na sua relação com os conceitos de Educação, Pedagogia 

e Filosofia da Educação 

 Darei início a este trabalho final com o título “A Filosofia, a Didáctica da Filosofia 

e o Ensino da Filosofia, um possível retorno a um percurso teórico”, a partir do 

pensamento de Isabel Marnoto na sua obra Didáctica da Filosofia I, da 

Universidade Aberta (Introdução, Iª e IIª Partes). 

 
ALARCÃO Isabel,"De que se fala quando se fala de Didáctica", I Encontro de Didácticas nos Açores, 
Universidade dos Açores, Ponta Delgada 2002, p.43, “ A Didáctica curricular tem uma dimensão analítica 
porque coloca o aluno/futuro professor perante a tarefa de dissecar e compreender a complexidade dos 
factores que envolvem a relação que se estabelece entre o aluno e o conhecimento de uma determinada ou 
determinadas disciplinas. Tem uma dimensão racional porque abstrai do concreto da situação real da sala 
de aula e permite estudar essa realidade em diferido e problematizá-la. A dimensão de interface advem-
lhe pelo facto de considerar o mesmo objecto de análise sob diversos pontos de vista: do conteúdo/do 
processo, do saber/do saber-fazer. Esta perspectiva múltipla cria enquadramentos teóricos novos, 
específicos do seu objecto de estudo e dá-lhe uma dimensão de síntese, integradora. Tem também uma 
dimensão investigativo-heurística porque envolve o aluno na pesquisa de soluções para os problemas que 
lhe são colocados. Ao fazê-lo de forma heurística, assume uma dimensão reflexiva porque obriga o aluno 
a especificar o porquê das suas decisões, metacognitiva porque o leva a pensar sobre o seu próprio 
conhecimento numa dinâmica de conhece-te a ti próprio, construtivista porque, ao colocar o aluno perante 
a sua função de mediador do conhecimento, o convida a repensar, aprofundar e construir o seu próprio 
saber. Mas igualmente transformadora porque ao aluno não é permitido fazer uma mera aplicação dos 
saberes, mas considerá-los no contributo que podem trazer para a consideração específica com que se 
confronta, exigindo-lhe para tal que os relacione, agrupe, re-agrupe, transforme, recrie e utilize de 
maneira flexível. Inerente a esta transformação, encontra-se a dimensão inovadora, resultado do “ver 
como se fosse de outra maneira, sob outro ponto de vista” na concepção Wittgensteiniana. Ao propor-se, 
como o faz, desenvolver conhecimentos, atitudes e capacidades que preparem o professor para a sua vida 
futura não lhe é estranha uma dimensão projectiva. Enriquece-se quando pode ter uma dimensão clínica e 
possibilita que o objecto de análise seja uma situação experienciada pelo próprio aluno. Tem um carácter 
praxeológico, quando a clínica pode ser o laboratório de ensino ou a sala de aula, situação 
conscencializadora da necessidade de se ser criativo e flexível na adaptação à situação e concretizando o 
princípio do aprender a fazer fazendo. Mas simultaneamente metapraxeologico desafiando uma reflexão 
sobre a própria prática e sua vivência. Assume uma dimensão interactiva quando se aproxima daqueles 
que, na prática, já são profissionais e se preocupam com a problemática da mediação do saber. Tem uma 
dimensão prospectiva porque se deixa antever o que será o futuro professor; e selectiva porque deve 
impedir a alunos indevidamente preparados a sua entrada em estágio pedagógico (quando leccionada 
anteriormente a este). Que dizer da dimensão formativa? Penso que terá iludido a sua função se não tiver 
consciencializado o aluno para a necessidade de um projecto pessoal de formação, com continuidade na 
formação contínua.” (1991:306-307). 





 

1. - Etimologicamente o termo “Didáctica” ou “Didaskein”, tem origem a partir do 

grego e significa a arte de transmitir conhecimentos; teoria do ensino ou teoria da 

instrução. É a parte da Pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam a 

actividade educativa, por forma, a torná-la mais eficaz. A Didáctica liga-se assim ao 

problema da transmissão formal dos conhecimentos. Marnoto2 defende que a Didáctica 

foi entendida ao longo dos tempos como uma técnica, uma arte e mesmo uma ciência. 

Para (Marnoto, 1989, 23) a Didáctica não é autónoma, ou seja, remete para os conceitos 

de Educação, Pedagogia e Filosofia da Educação. Do mesmo modo (Marnoto, 1989, 23) 

defende que a Didáctica também não se resume a um conjunto de técnicas que podemos 

aprender a dominar. Tradicionalmente a Didáctica era encarada como um saber mais 

específico, que se situava no interior de disciplinas mais gerais, como a Pedagogia e a 

Educação. Actualmente as fronteiras entre estas disciplinas não são tão demarcadas. 

Assim convém de modo igual procurar definir etimologicamente os conceitos de 

Educação e de Pedagogia. Educação – Etimologicamente o termo educação é 

proveniente do latim, educare, ou seja, alimentar, cuidar, ou ainda educatio, «criação», 

«formação do espírito». A Educação é a aplicação de métodos e procedimentos com o 

fim de assegurar a formação, o desenvolvimento, o processo de integração, de 

endoculturação e de socialização do indivíduo na sociedade e na cultura dominante, 

podendo implicar um processo de aculturação. Assim, a Educação é, por uma parte, a 

aquisição/recebimento de uma cultura e, por outra parte, essa cultura exige da parte do 

receptor, a retransmissão dos seus ideais e a aposta na sua continuidade. A Educação é 

assim um processo de transmissão de um sistema de crenças, de valores, de 

conhecimentos, de técnicas, de preceitos morais, de costumes, leis etc., ou seja, a cultura 

é herdeira e transmissora de um determinado modo de estar, de ver e de ser no mundo. 

A educação perpetua-se e faz perpetuar a cultura através das instituições e dos meios 

institucionais. A natureza humana define-se pela capacidade que possui para ser 

educada. (Marnoto, 1989, 24), defende que como o ser humano não aprende, qualquer 

coisa, de qualquer modo e nem em qualquer altura, a educação está intimamente ligada 

a uma pedagogia. Pedagogia – Etimologicamente o termo pedagogia é proveniente do 

grego Paidagogia, é a arte ou ciência de educar. Este termo tem que ver com o termo 

 
MARNOTO, L. Didáctica da Filosofia, II. Lisboa: Universidade Aberta, 1.1 “Didáctica, educação, 
pedagogia. A Dialéctica ensino/aprendizagem”p.23 





 

grego Paideúo que significa educar. Educa-se alguém que irá ser formado/moldado. 

Esse alguém é a criança, que será inserida numa Paideia ou cultura. Assim, a Pedagogia 

é a ciência que trata da educação das crianças/jovens, que estuda os problemas inerentes 

ao seu desenvolvimento como um todo, ou seja, é a ciência que estuda o conjunto de 

métodos e de técnicas que asseguram a adaptação do conteúdo informativo aos 

indivíduos que se deseja formar. A Pedagogia procede também ao tratamento de 

crianças ou adolescentes com dificuldades escolares, bem como trata da educação e da 

instrução das crianças e adolescentes inadaptados. Por último a Pedagogia trata dos 

métodos pedagógicos utilizados na reeducação, educação especializada e na educação 

de adultos. (Marnoto, 1989, 25) defende que actualmente se encara a pedagogia de um 

modo mais dinâmico, do que processual, ou seja, a pedagogia é hoje, uma ciência 

prospectiva, que tem como objectivo preparar o futuro, preparando os alunos, de acordo 

com as suas potencialidades e virtualidades. Ao contrário do que aconteceu até ao séc. 

XIX em que os alunos recebiam a informação/formação, apenas até uma determinada 

idade, e depois essa informação era alargada e consolidada, mas não alterada de um 

ponto de vista qualitativo, hoje os objectivos visados são a flexibilização das mentes e o 

desenvolvimento da capacidade de aprender. (Marnoto, 1989, 25) “como diz Edgar 

Fauré, de aprender a ser”. (Marnoto, 1989, 25), refere que devido a este aspecto a 

Pedagogia se transformou e dispersou nas Ciências da Educação. Assim, Marnoto 

defende que desde sempre, a Filosofia e a Pedagogia estiveram interligadas, e que a 

Filosofia sempre teve como preocupação uma reflexão, um questionamento sobre o 

saber. Enquanto reflexão sobre o modo como é recebido/acolhido o saber, está no 

domínio e coincide com a Pedagogia. Quando a Filosofia se preocupa de modo mais 

específico com os processos, com os métodos, com as técnicas e as estratégias de 

aquisição/transmissão/comunicação está no domínio da Didáctica. Podemos e devemos 

encarar a Didáctica da Filosofia como um problema filosófico. 

O “Didacta” é aquele que instrui, que tem propensão para ensinar, o professor ou 

orientador ao qual se atribuem boas virtudes de ensino. É igualmente o especialista em 

didáctica, autor de livros de ensino, ou seja, aquele que tem um bom desempenho no 

ensino. A existência de uma Didáctica da Filosofia, significa que o 

didacta/professor/orientador ensina algo a alguém, neste caso o 

aluno/educando/formando que aprende. Essa aprendizagem efectiva-se dentro de uma 

prática específica. Nessa prática, ensinam-se conteúdos específicos, de acordo com 



 

objectivos e reflecte-se sobre Filosofia, a Actividade Filosófica, a Didáctica da Filosofia 

e o Ensino da Filosofia. 

Capítulo III – Poder-se-á falar de Ensino sem Aprendizagem? E de Aprendizagem 

sem Ensino? 

(Marnoto, 1989, 25) levanta estas questões. Pedagogia e ensino estiveram interligados 

durante séculos e a Pedagogia estruturou-se a partir do próprio ensino. Podemos falar de 

três modelos pedagógicos de ensino: o modelo directivo, o modelo não directivo e o 

modelo relacional. Três tipos de epistemologia os suportam: empirismo, apriorismo e 

construtivismo. 

O Modelo directivo – No modelo pedagógico directivo o professor ensina, e o aluno 

aprende. O professor fala e o aluno escuta. O professor propõe actividades e o aluno 

executa-as. A epistemologia que estrutura e sustenta este modelo é o empirismo, ou 

seja, atribui aos sentidos, e à experiência sensível, a capacidade de apreensão das 

percepções. Como tal, toda a fonte de conhecimento radica nos sentidos. A 

aprendizagem é vista como uma apreensão/captação de percepções sensíveis tomadas 

como verdades e não como uma construção da verdade. O resultado/produto da 

aprendizagem é visto como resultante de um processo de estímulo-resposta-tentativa-

erro. O reforço da necessidade da repetição da tarefa é visto como a condição para 

alcançar a aprendizagem. Este modelo foi criado por um escocês, A. S. Neill. 

(Marnoto, 1989) refere que na década de sessenta, determinadas orientações 

pedagógicas puseram em causa e negaram o ensino. O lema foi «Ensinar mata a 

aprendizagem». 

Modelo não directivo e/ou não directividade - Carl Rogers foi um dos precursores do 

modelo de ensino não directivo e/ou não directividade. Para esta escola o professor seria 

perfeitamente dispensável, e o seu papel deveria ser apenas o de orientador/animador, 

ou seja, de auxiliar/facilitador da aprendizagem do aluno. Na verdade o professor não 

ensinava, devendo interferir o menos possível no processo de aprendizagem. Por sua 

vez, o aluno seria alguém perfeitamente autónomo e independente no seu próprio 

processo de aprendizagem. O aluno era visto como alguém possuidor de conhecimentos 

e habilidades que a priori determinavam a sua aprendizagem. Este modelo assenta 

numa epistemologia apriorista que defende que o aluno já nasce com determinadas 

capacidades, que não é o professor que ensina, mas o aluno que aprende de acordo com 



 

essas capacidades e habilidades, e que por isso mesmo, há indivíduos pré-destinados ao 

fracasso e outros ao invés, ao sucesso. A própria escola como instituição chegou a ser 

negada. Ivan Illich negou a importância da escola, defendendo uma sociedade 

convivencial onde todos são simultaneamente ensinantes e aprendentes. 

 (Marnoto, 1989, 25) defende que este modelo foi importante na medida em que 

provocou impacto e revolução, desmistificando a identificação do ensino como uma 

actividade meramente transmissora e reprodutora de uma informação formal e 

institucionalizada pela alteração do conceito de escola, de aula e dos estatutos do aluno 

e do professor. A partir deste modelo, o professor deixou de se ver e de ser visto como o 

garante da autoridade e da verdade, ou seja, como alguém com uma concepção 

filosófica do ensino centrada em si próprio, ou seja, como um eu auto-suficiente, que 

tinha adquirido de uma vez por todas, todo o saber constituído e todas as competências. 

A partir deste modelo o professor passa a ser alguém que abre a possibilidade a um eu 

dinâmico, que interage com o outro, ou com os outros, neste caso os alunos. Assim 

sendo, o professor aprende ao ensinar, numa relação dialéctica e dialógica com os 

alunos/educandos/formandos. Através do levantamento de questões/problemas, da 

argumentação/contra-argumentação, através de perguntas e de respostas, procurando a 

discussão, o debate, a interrogação, a problematização, ou seja, a reflexão e a crítica, 

numa plena aceitação de diferentes pontos de vista, ou seja, numa abertura à 

intersubjectividade, que deve estar presente no projecto filosófico.  

O modelo relacional - No modelo relacional o professor problematiza, incentivando e 

conduzindo o aluno à acção. Cria-se em contexto de sala de aula um clima de discussão 

sobre os problemas e dessa discussão nasce a construção de um novo saber, no qual a 

relação/inter-acção professor aluno está na base do processo de aprendizagem. A 

construção do conhecimento é uma tarefa compartilhada pelo professor e pelo aluno. Ao 

professor cabe-lhe a tarefa de desconstruir o “saber – feito” do aluno destabilizando-o 

cognitivamente através da surpresa, do espanto e da novidade. Ao aluno cabe-lhe 

através de um processo interno, pessoal e complexo, ir subindo do ponto de vista onto- 

gnoseológico, tal como na dialéctica ascendente de Platão, de um patamar inferior de 

conhecimento para patamares cada vez mais elevados. Este processo faz-se através da 

desconstrução, do desconforto, do sofrimento, da acomodação à assimilação de novos 

conceitos, de novas ideias, novas linguagens, dotadas de novos sentidos, de modo, a 

atingir um nível cada vez mais elevado de desafios, processo este que parece findar 



 

temporariamente, mas que depois se reinicia. Atingido este patamar, estamos já 

lançados no campo da reflexão filosófica propriamente dita. 

Capítulo IV - Podemos então perguntar: O que é Ensinar? 

 ( Marnoto,1989, 26) defende que partindo do princípio que é não só possível ensinar, 

como é desejável que se ensine, poderemos definir o ensino como comunicação – 

ensinar é portanto comunicar algo a alguém. 

Quando falamos de ensino institucional ou de escola existem certos requisitos que têm 

que ser preenchidos: para que haja ensino tem que existir uma clara intenção e assumida 

por diversas partes, da transmissão de algo a alguém que quer aprender, obedecendo a 

um plano devidamente estruturado. A acção educativa tem que ser exercida num 

determinado espaço físico, a escola, num determinado tempo, ou seja, com uma 

determinada durabilidade, a um certo sujeito, ou a um certo grupo. A existência do 

ensino pressupõe a existência de professores, com um determinado estatuto e não de 

animadores. O professor desempenha um papel fundamental no acto pedagógico. O 

ensino centra-se e processa-se em função do aluno. 

O Ensino tradicional – O modelo de ensino tradicional privilegia a aula expositiva na 

qual o professor desenvolve um trabalho informativo/expositivo, ou seja, é transmissor 

de um saber já constituído previamente. O aluno é encarado como um receptor desse 

saber, que se traduz num discurso fortemente organizado. O trabalho do aluno resume-

se neste caso à reprodução da mensagem do mestre. Assim na pedagogia clássica o 

aluno recebe e restituí. Tudo se processa de modo solitário e individual para ambas as 

partes. A comunicação é gerida exclusivamente pelo professor. (Marnoto,1989,26) 

defende que o modelo clássico tornou-se inoperante no contexto cultural que é o nosso. 

A nova tónica colocada e exigida na aprendizagem veio dar importância à relação 

professor - aluno. O sujeito individual passa a ser considerado, deixando de ser um 

anónimo incluído dentro de uma turma. O ensino/aprendizagem (não excluindo o 

trabalho em grupo e o trabalho de grupo) passa a ser fortemente individualizado. A 

uniformidade deixa de ser o critério, atende-se à diferença e respeitam-se ritmos vários. 

Privilegia-se hoje unanimemente um ensino activo, que estimule a criatividade, o 

espírito crítico e as iniciativas dos alunos. O objectivo principal do ensino passa a ser o 

desenvolvimento da autonomia do aluno.  

 



 

Capítulo V - De que falamos quando falamos em Aprender e em Aprendizagem?  

 Aprender significa adquirir conhecimento (de) e a partir do estudo, ou seja, instruir-se. 

Aprender cognitivamente é ter acesso a uma língua, aprender num sentido 

práxico/operacional implica um “saber fazer” – aprende-se a conduzir. Aprender em 

sentido vivencial implica a globalidade/totalidade do sujeito que aprende. Enquanto 

professores de Filosofia a aprendizagem que mais nos interessa/toca é a aprendizagem 

da Filosofia, da Actividade Filosófica e particularmente da Iniciação à Filosofia e ao 

Filosofar. Esta aprendizagem deverá ter em linha de conta, a variedade/multiplicidade 

de sujeitos, de diferentes cognições e de vivências/mundividências. Essas experiências 

terão que ser integradas na aprendizagem. A aprendizagem humana caracteriza-se por 

ser metódica e apoiada na memória tendo como característica o facto de implicar uma 

finalidade/teleológica. Enquanto professores do Ensino Secundário e porque de método 

e de aprendizagem metódica importa tratar aqui deveremos: 

1.Ter em vista a globalidade daquilo que ensinamos, ou seja do programa. É essencial 

que no início de um ano lectivo e ao longo do mesmo, os alunos se apercebam do 

percurso a percorrer. Esta visão deve traduzir as linhas gerais e específicas, bem como o 

significado geral do mesmo; 

2. Do fim que visamos com o ensino/aprendizagem, ou seja, é muito importante que o 

professor partilhe com os seus alunos as metas e objectivos do estudo que em conjunto 

empreendem e que conheça as expectativas de que é alvo. O modo como o 

ensino/aprendizagem decorre, ou seja, de uma forma metódica e progressiva, implica a 

consciência das tarefas necessárias à sua consecução – Como (Marnoto, 1989, 28) refere 

o professor pedir aos alunos que expliquem um texto não é uma maneira de os manter 

ocupados mas sim, a condição necessária para a actividade de pensar com e a partir do 

texto filosófico os prós e os contras. Para que os alunos possam pensar torna-se 

necessário que as tarefas propostas pelo professor sejam compreendidas, aceites e 

negociadas. Para tal exige-se uma atitude de abertura por parte do professor e uma 

diluição de poderes. (Marnoto,1989,28) defende assim, que uma aprendizagem 

metódica é aquela que nos interessa enquanto professores de Filosofia e que implica a 

possibilidade de um fraccionamento/simplificação. Contudo, Marnoto defende que 

existem modelos que enfatizam a aprendizagem global das matérias, a perspectiva 

sintética inicial. Para Marnoto no entanto, nunca é possível abdicar da análise, da 

discriminação e da fragmentação em pequenas unidades mais simples. Para (Marnoto, 



 

1989, 28) qualquer aprendizagem conseguida deverá ser sempre reversível e maleável, 

ou seja, plástica, por forma, a que a “viagem filosófica” possa ser feita em dois sentidos: 

dos princípios aos factos e dos factos aos princípios, tornando possível refazer o 

caminho percorrido, e o caminho a percorrer, podendo os alunos e o professor iniciá-

lo/reiniciá-lo a partir de qualquer percurso. (Marnoto, 1989, 28) defende que qualquer 

aprendizagem conseguida produz sempre transferências, ou seja, um conhecimento de 

qualquer espécie, só o é, se puder ser transferido, ou seja, transformado/modificado/por 

uma outra actividade, por isso, é muito importante que os alunos aprendam a pensar 

bem, pois, isso implicará pensar bem em qualquer domínio. A Filosofia procede pelas 

suas características específicas a uma abordagem de determinadas problemáticas 

visando a consciencialização/familiaridade do aluno com certos temas/problemas, 

iniciando o aluno num determinado universo conceptual e no domínio de um 

vocabulário específico. Trata-se da introdução do aluno no jogo/ linguagem específicos 

da Filosofia. (Marnoto, 1989, 28) refere que este ensino/aprendizagem da Filosofia visa 

igualmente o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos, ou seja, o que se 

joga aqui é uma educação/educabilidade para a inteligência. Para Marnoto o tema da 

aprendizagem é enquanto tal, um problema que tem todo o cabimento em Filosofia. O 

texto filosófico embora pertencente a épocas delimitadas/determinadas e após uma 

análise crítica e esclarecimento no seu devido contexto continua a interpelar-nos. 

Assim, trazer para o debate sobre Didáctica da Filosofia, o pensamento de filósofos do 

passado faz todo o sentido, uma vez, que não estão (ultra) passados. (Marnoto, 1989, 

33) analisou o texto de Martin Heidegger «Was heisst denken?». Assim, a autora afirma 

que a tese central apresentada nos fala da dificuldade do ensinar. Esta dificuldade ocorre 

porque se dá uma deslocação do conhecimento/ensino da ordem do ter, do transmitir, 

para a ordem do ser, do transformar, que deriva de um desvio da zona do ensinar para a 

zona do aprender. Para Heidegger o ensino não é uma mera transmissão de 

conhecimentos, mas sim o ser capaz de efectivar mudanças, provocar o desejo de 

aprender/compreender, ou seja, manter o interesse pela cognição. Assim, Heidegger 

subverte o estatuto do ensinante, vendo-o como alguém que de uma forma constante 

aprende e se dispõe a aprender, através das matérias/conteúdos que revisita, 

problematiza e repensa, por forma, a poderem ser perceptíveis para os aprendentes. Os 

alunos procedem por sua vez, a uma reapropriarão dos conteúdos do mestre, numa 

tentativa de integração e de modificação de atitudes. Para Heidegger o ensino se 

descentra do professor que elege os seus alunos como interlocutores privilegiados  



 

transformando-se em aprendizagem. Esta transformação levanta o problema/dificuldade 

de sabermos o que é «estabelecer uma relação verdadeira». Esta questão remete para 

uma outra extraordinariamente importante: «A relação verdadeira poderá não ser da 

ordem do qualificável nem se esgota numa avaliação periódica». O professor ao 

escolher os alunos como parceiros privilegiados, ao apostar na provocação e na 

mudança nunca poderá saber quais as repercussões da sua atitude no futuro. Ensinar é 

em suma um acto de humildade e de esperança. 

Capítulo VI - A Didáctica da Filosofia como Problema Filosófico 

(Marnoto, 1989) defende que a abordagem da Didáctica da Filosofia enquanto problema 

filosófico é uma opção que levanta algumas dificuldades. Afirma de igual modo que não 

tem como pretensão didactizar toda a Filosofia e que tem consciência que a dialéctica 

ensino/aprendizagem não esgota a globalidade do filosofar, sabendo que, a Filosofia 

ultrapassa enquanto tal, o problema da sua própria ensinabilidade. 

Assim a Didáctica da Filosofia é para (Marnoto, 1989, 56), enquanto exercício, o lugar 

por assim dizer, privilegiado do filosofar, ou seja, a possibilidade de se pensar/repensar, 

é o seu momento de se pôr em questão, de se auto-problematizar e de se justificar. 

Podemos afirmar sem receios que a Filosofia é como afirma (Marnoto, 1989, 56) das 

poucas disciplinas que aceita e implementa a problematização. Marnoto prossegue, 

defendendo a impossibilidade da separação de uma Didáctica da Filosofia, de um 

projecto filosófico que lhe seja subjacente. (Marnoto, 1989, 56) recusa a Didáctica da 

Filosofia como um mero conjunto de técnicas e defende-a como a identificação de um 

certo modo de ensinar/aprender filosofia, de reflectir/pensar/viver filosoficamente. A 

filosofia é enquanto actividade racional, dialógica e eminentemente comunicativa. A 

Filosofia faz-se para ser pensada, reflectida, discutida, exposta, aberta ao outro, ou seja, 

aquele a quem e com quem se fala. Para que o diálogo possa ocorrer, para que haja 

debate há que escolher estratégias de comunicação. Sendo a filosofia essencialmente 

comunicável. O difícil é escolher os caminhos para essa comunicação. Citando 

Merleau-Ponty «O filósofo é o homem que desperta e fala». 

Capítulo VII – O Problema Principal/Essencial da Didáctica da Filosofia: Pensar 

como Podemos e Devemos Ensinar Filosofia? 

a) Pensarmos ainda se é possível ensinar algo a alguém (pergunta radical/socrática)? 



 

b) Será o acto de ensinar/aprender algo essencialmente filosófico?  

c) Será a auto-didáctica a única tarefa admissível numa formação de professores? 

 Marnoto defende que a auto-didáctica, técnicas e estratégias, mesmo quando 

filosoficamente fundamentadas, são relegadas para o rol da demagogia e da sedução. 

(Marnoto, 1989, 58) analisou o texto de Jean François Lyotard “O pós moderno 

explicado às crianças”, no qual o autor defende a auto-didáctica como única tarefa 

admissível numa formação de professores. Nele o autor rejeita o ponto de vista do qual 

parte, que «educar e instruir são actos filosóficos». As teses apresentadas pelo autor são 

as seguintes: 

 - “A filosofia apenas existe em acto”. Esta posição recusa a Filosofia com um “saber 

constituído”, como um corpo de questões/problemas revisitáveis, ou seja a Filosofia 

justifica-se no seu exercício, na sua prática. No caso do ensino da filosofia, na sua 

prática lectiva. Esta questão levanta de imediato algumas dificuldades. Nem todo o 

ensino da filosofia é filosófico, ou seja, corremos o risco tal como defende Lyotard, de o 

transformar num conjunto de ideias/conhecimentos/saberes, organizados e estruturados, 

que se receberam como herança de um património cultural. Por outro lado, a sua 

excessiva didactização, ou seja, a transformação da disciplina/curso de Filosofia num 

conjunto de estratégias poderá desembocar num vazio, a que o autor chamou «uma 

filosofia envergonhada» que interfere e recupera outras áreas de conhecimento que lhe 

são estranhas. A Filosofia corre assim o risco de sair do seu próprio domínio, para ficar 

com o residual de outros domínios de saber – Psicologia, Psicanálise, Antropologia, 

Neuro - Ciências, Linguística. (Marnoto, 1989, 59) levanta a questão da necessidade de 

analisar «O que torna filosófico o ensino da Filosofia». Esta questão tem que ver com o 

facto, que o professor de filosofia pode orientar uma aula de modo «a - filosófico ou 

mesmo anti-filosófico». Marnoto justifica a rejeição de alguns alunos da/o 

disciplina/curso de Filosofia, com aquilo que chamou «esta perversão de filosofar». Esta 

perversão explica-se no seu entender pela confusão/identificação entre 

Filosofia/problemas filosóficos e a própria História da Filosofia. A partir da posição de 

Muglioni, in “Rev Etudes Philosophiques”, nº 3, 1979, “ Porque o ensino filosófico não 

tem por objecto textos, mas as próprias coisas, ou antes os problemas que os grandes 

textos nos podem ajudar a descobrir e a colocar”. (Marnoto,1989,59) defende que a 

leitura filosófica «ultrapassa sempre o texto» com a finalidade de visar o 

problema/questão a que o texto se refere e ao qual nos liga. Assim à Filosofia não 



 

interessa o ensino do que se deve ensinar e sim o ensino do como se deve pensar. As 

aulas de filosofia devem ser constituídas como um exercício do próprio pensar. 

Digamos que o ensino da Filosofia será filosófico se o conseguir. Para Lyotard, tal 

como refere (Marnoto, 1989, 59), essa aprendizagem filosófica é inteiramente auto-

didáctica, individual e ocorre na solidão, na inteira intimidade, numa escuta individual. 

Esta posição é a de Spinoza quando propõe uma reforma do entendimento, o 

emendarmos a nossa mente recorrendo apenas e em exclusivo às forças que a habitam. 

(Marnoto, 1989, 60) levanta de seguida uma outra questão presente no texto de Lyotard 

«O monstro dos filósofos é a infância», ou seja, está tudo lá na infância. Esta tese refere, 

como diz (Marnoto, 1989, 60) o espírito humano como mera potencialidade tensional. 

Faz todo o sentido fazer a interrogação: Como justificar a aula de Filosofia se a relação 

professor – aluno é de luta e não de diálogo e conduz a um desvio do que deveria ocupar 

a totalidade de um curso - a prática da anamnese? 

Após uma análise mais profunda verificamos que afinal o papel do professor sai 

reforçado. Lyotard destaca a «fragilidade do mestre que ao expor se expõe». Assim 

Lyotard naquilo que (Marnoto, 1989, 60) classifica como uma atitude de 

empatia/defesa. Esta viragem de ponto de vista é muito importante. O professor passa a 

ser visto como «um guerreiro sempre alerta», cuja atitude/acção é indispensável à 

constituição, do que, para Lyotard deverá ser a aula de Filosofia: um processo de 

anamnese. A Filosofia, a Iniciação ao Filosofar e à Actividade Filosófica constituem-se 

como uma luta contra o preconceito, a aparência e a falsa segurança. A Filosofia 

constitui-se como uma epistemé e não como uma doxa. A Filosofia/atitude 

Filosófica/atitude não-natural ou de não indiferença, opõe-se à atitude natural ou tese 

natural, centrando o seu ataque ao dogmatismo e às posições dogmáticas, ou seja, 

aquelas que são comummente aceites, sem serem reflectidas, tematizadas, ou seja, sem 

terem passado pelo processo/crivo da análise. A sua área de trabalho é a da 

problematicidade e o seu terreno são os problemas/conceitos que carecem de reflexão. 

Como tal, e para Lyotard, a aprendizagem filosófica faz-se através dum processo de 

(des) construção, do sabido, do dado, do lido, em suma do tido. Marnoto através de 

Lyotard defende que a filosofia fala uma linguagem absolutamente específica e 

irredutível à linguagem dita comum. Como tal, uma grande maioria de pessoas/alunos, 

não consegue realizar/efectivar esse momento de ultrapassagem e passar para o campo 

do registo filosófico por excelência. Tal facto deve-se a estarem demasiado arreigadas 

ao seu sistema de crenças natural. Lyotard assume que é preciso ultrapassar a fase 



 

iniciática mas tem consciência que nem todos o conseguirão fazer. Lyotard citado por 

(Marnoto,1989, 61) considera que “ […] o trabalho de anamnese e a elaboração em acto 

de uma aula, quer seja alegre ou severa, não deve nada ao aliciamento” e deverá 

constituir-se como um caminho em comum. Assim a questão da transmissão do ensino 

da Filosofia é posta deste modo «a transmissão de um saber» é posta de lado. O saber 

filosófico não se dá nem se recebe por transmissão de um saber adquirido porque esse 

saber não é sólido e o seu recomeço apresenta-se como diário. Um dos aspectos que me 

parece verdadeiramente importante para o Ensino da Filosofia, para a sua 

comunicabilidade/transmissão/ensinabilidade é o do papel do professor enquanto 

actuante, podendo utilizar o seu conhecimento filosófico e a didactização do mesmo, 

para como diz (Marnoto, 1989, 61) procurar a infância em qualquer parte, ou seja a 

capacidade de a partir dos problemas ainda conseguir provocar o espanto nos alunos. 

(Marnoto, 1989, 61) atribui ao professor um papel de grande importância ao defender 

que o professor se assume como «um gestor de um tempo». Tempo esse, que não é 

passível ser quantificado, mensurável, que se apresenta como não linear e que poderá 

ser não progressivo. A aprendizagem filosófica tem, digamos assim, o seu próprio 

tempo, o seu próprio ritmo progressivo/regressivo. Teremos que aceitar, todos os 

retrocessos e (re) arranques, o eterno recomeço e a impossibilidade de uma avaliação 

que se quer/exige quantitativa a curto e médio prazo. (Marnoto, 1989, 61) defende que 

«o não progresso é inerente à filosofia», e que uma das maiores virtudes do professor de 

Filosofia é a paciência. 

Capítulo VIII - A Dialéctica Ensino/Aprendizagem na Didáctica da Filosofia – por 

uma Aprendizagem Significativa – O Modelo de Ausubel e a sua aplicação à 

Didáctica 

Nesta rubrica (Marnoto, 1989, p.100) atenderá ao modelo pedagógico cognitivista de 

Ausubel, que no seu ponto de vista e com as devidas reservas se parece adequar à 

Didáctica da Filosofia. Para Ausubel, o aluno é possuidor de uma estrutura 

cognitiva/processamento mental que o professor deverá conhecer e saber manipular, 

tanto quanto lhe seja possível. A estrutura cognitiva do aluno é o resultado da 

associação de um conjunto de conceitos e de inter-relações conceptuais, a partir da qual, 

o aluno capta a informação emitida pelo professor. Esta estrutura cognitiva funciona 

como uma base que permite antecipar toda a informação. Ausubel considera dois tipos 

de aprendizagem: a aprendizagem receptiva e a aprendizagem por descoberta.  



 

A aprendizagem por recepção – os conteúdos específicos são apresentados ao aluno 

na sua forma já final/finalizada. Apenas é exigido ao aluno que interiorize as matérias. 

Este processo pode ser automático, mas deve contudo revestir-se de significado. O 

significado é o tipo que interessa a Ausubel. 

A aprendizagem por descoberta – poderá ser igualmente automática ou de carácter 

significativo, é para Ausubel própria dos problemas da quotidianidade e das fases 

iniciais do desenvolvimento cognitivo. 

A aprendizagem por recepção é para Ausebel aquela que melhores resultados obtém. 

Não é passiva, pelo contrário é activa e construtora de significado/sentido. Nesta 

aprendizagem as novas ideias integram-se, numa estrutura que o aluno já conhece, 

iniciando um processo de reestruturação, em que a mensagem recebida é adaptada às 

características de cada aluno/aprendente, ao seu vocabulário e à sua estrutura 

cognitiva/processo mental. Ausubel ao rejeitar as motivações externas ao acto de 

aprendizagem faz depender de uma pulsão cognitiva a aquisição de conhecimentos e/ou 

desenvolvimento de capacidades. Ausubel considera a motivação dependente do próprio 

ensino, da sua estrutura/forma de organização. O aluno é responsabilizado pelo seu 

sucesso/insucesso neste processo. Ausubel considera que a melhor recompensa que um 

aluno poderá ter é a aprendizagem significativa. Aquilo que é pedido aos alunos é o 

exercício de se manterem ao nível do pensamento abstracto e que façam uma utilização 

de símbolos. Ausubel não considera que o aluno tenha que estar em permanente 

processo de descoberta, e que tenha que tomar sempre a dianteira/iniciativa. Assim, 

Ausubel refere o organizador do processo - um material introdutório que permitirá fazer 

a ponte entre o que o aluno já sabe e o que este precisa aprender. Esta introdução, não 

tem portanto nem o carácter de síntese, nem de resumo. Os organizadores do 

processo/introdução (antes de matéria nova a ser ministrada) devem em termos de tarefa 

de aprendizagem ter as seguintes características: 

a) Serem mais gerais do que as matérias novas; 

b) Serem apresentados no inicio da leccionação das novas matérias/aprendizagens; 

c) Servirem de ponte entre os conhecimentos do aluno e o que há a conhecer/aprender; 
d) Fazer o enquadramento entre o sabido e o que há de novo a saber; 
e) Funcionar como um conceito integrador. 
 
Ausubel considera ainda as Ideias de Esteio ou de Ancoragem – que por serem 

importantes/permanentes e estáveis para o assunto a ser tratado, possuem como tal um 



 

efeito simplificador/facilitador e de transferência positiva na sua 

internalização/interiorização e respectiva retenção. Para Ausubel o ensino/aprendizagem 

faz-se/processa-se, por uma diferenciação progressiva, ou seja, partimos de conceitos 

mais gerais para conceitos mais específicos, caminhamos do abstracto para o concreto. 

O processo seguinte é o da reconciliação integradora dos novos conceitos numa 

estrutura cognitiva pré-existente, por forma, a tornar a aprendizagem significativa. 

Assim, Ausubel não é defensor de uma divisão excessiva das unidades programáticas e 

da avaliação. É defensor de uma programação ampla. O modelo de Ausubel é defensor 

de uma continuidade na pedagogia e põe em causa a existência de compartimentos 

estanques do saber. Para Ausubel o trabalho do professor consistirá em mostrar como as 

áreas disciplinares e os temas se inter-relacionam, por forma, a combater a chamada 

«cultura de mosaico». 

(Marnoto, 1989, 105) defende ainda que as novas descobertas da Neuro-Biologia 

contribuem para reforçar o modelo de Ausubel e cita Jean Pierre Changeaux in O 

homem Neuronal, Lisboa, D. Quixote, 1985, aprender é «estabilizar combinações 

sinópticas pré-estabelecidadas». 

O modelo de Ausubel não foi pensado especificamente para a Didáctica da Filosofia, 

mas para (Marnoto, 1989, 106) aplica-se ao tema da Planificação. 

Capítulo IX - Planificação – Para (Marnoto, 1989,100), o momento da 

planificação/preparação de aulas de Filosofia é dos momentos mais gratificantes e 

criativos de toda a prática pedagógica. Como tal, optar por uma única orientação deverá 

ser qualificado como inibitório e redutor dessa mesma prática. Marnoto defende e dá 

relevo à proposta do modelo de Ausubel, pela aplicabilidade do mesmo, à planificação 

de unidades programáticas. Contudo defende que isso, não implica uma adesão total à 

pedagogia Ausubeliana. Assim sendo, Marnoto defende que deverão ser levantadas 

algumas reservas no tocante ao seu excessivo dirigismo e à defesa que faz de um ensino 

expositivo, o que considera inaceitável. (Marnoto, 1989,100-101) reconhece no modelo 

de Ausubel, as seguintes mais-valias que considera essenciais para o 

ensino/aprendizagem da Filosofia: 

a) A importância dada ao professor – Marnoto defende que na actual pedagogia da 

aprendizagem, o aluno tende a dominar, ou seja, o ensino é pensado e centrado quase 

exclusivamente no aluno, esquecendo-se que a actuação do professor, deverá ser em si 

mesma gratificante, de modo a que, quer a criatividade, quer a investigação, sejam 



 

gratificantes e auto-compensatórias. O trabalho de leccionação deverá ser vivido e 

experienciado enquanto interessante/motivador/compensador, ou seja, enquanto 

projecto pessoal; 

b) A aceitação de uma certa directividade – O professor não é um motivador/auxiliar da 

prática lectiva. O professor assume o papel de gestor/líder no processo de 

ensino/aprendizagem. A leccionação deverá ser pensada em função dos alunos, mas 

igualmente em função do projecto de docência do próprio professor, ou seja, da forma 

como lê, interpreta, vive e encara o programa; 

c) O destaque feito à transmissão de conhecimentos, aliado a propostas de descoberta 

orientada – Deverá ser aproveitado o currículo oculto do aluno e proceder-se a uma 

integração desses saberes, partindo deles, para uma constituição e partilha de novos 

saberes. (Marnoto, 1989), refere que um dos principais problemas do ensino se prende 

com o problema da descodificação da informação, ou seja, as matérias transmitidas não 

fazem sentido aos alunos, ou seja, «não encontram eco». Para Ausubel, o grande 

trabalho do professor é dotar a aprendizagem de sentido, tornando-a significativa para 

os alunos; 

d) Para Ausubel a aprendizagem não tem que se constituir como um exercício divertido. 

As dificuldades e os obstáculos são comuns ao ensino, não sendo equivalentes a um 

ensino enfadonho ou formal. A aposta deverá passar também, pelo gozo da superação 

dos obstáculos. Ausubel, acredita numa pulsão cognitiva, que deverá ser explorada e 

que se constitui como o grande motor para a aprendizagem;  

e) A importância dada aos processos de síntese – Ausubel defende a aprendizagem 

como um processo de sínteses cognitivas e combate a fragmentação e a analiticidade 

das chamadas pedagogias por objectivos. Defende como tal o círculo hermenêutico, a 

estrutura circular da compreensão, que defende que, para compreendermos algo, 

partimos sempre de um juízo prévio, no qual o novo juízo se irá encaixar. 

(Marnoto, 1989,106) começa por referir que o tema Planificação é um tema que oferece 

alguma “ambiguidade”. É na realização da tarefa de preparação de aulas que o saber e a 

criatividade são postos à prova. Contudo, a obediência a um formalismo exigido, 

levanta de imediato o problema, do entusiasmo da preparação das aulas. Uma boa 

planificação de acordo com o formalismo exigido, não implica necessariamente uma 

boa aula. Outros factores são determinantes na prática lectiva, tais como, a relação 

professor-aluno. 



 

(Marnoto, 1989,106-107) apresenta um conjunto de características que devem estar 

presentes na realização da planificação: 

a) A aula/conjunto de aulas deve ser previamente pensada. (Marnoto, 1989) posiciona-

se claramente contra a tese do «a aula acontece», no sentido da aula decorrer de modo 

espontâneo/imprevisível. Para Marnoto a espontaneidade só se conquista a partir de um  

trabalho prévio. Essa espontaneidade será tanto maior, quanto os temas forem bem 

dominados e os recursos disponíveis o mais diversificados; 

b) A planificação é feita em função dos alunos. A planificação deverá ser concebida 

pelo professor (ou grupo de professores), de acordo com a sua leitura, interpretação do 

programa, os seus próprios interesses, mas por forma, a ir de encontro às necessidades, 

aos interesses, às motivações, ao nível etário, às capacidades e aos conhecimentos dos 

alunos; 

c) A criatividade numa planificação constitui uma tarefa individual em que o professor 

se confronta consigo mesmo, pensando no que pretende fazer com os alunos e em como 

fazê-lo; 

d) As planificações alheias são importantes para o confronto com outras propostas, 

como abertura a outros modos de trabalhar as matérias e a outros pontos de vista. 

Toda a planificação deve ter em atenção os seguintes requisitos: unidade, subunidade, 

tema, número de aulas previstas, objectivos gerais, objectivos específicos, conteúdos, 

estratégias, instrumentos, material utilizado, tempo e avaliação. O tema deverá ser bem 

circunscrito, por forma, a tornar claro e sem qualquer tipo de dúvida o assunto que irá 

ter cabimento. O professor trabalha sempre em função do Programa de Filosofia (10 e 

11ºanos dos Cursos Gerais e Cursos Tecnológicos do Ministério da Educação e de igual 

modo, a partir, da Planificação Anual do Grupo de Filosofia da Escola onde se insere). 

O número de aulas previstas é calculado a partir de um número considerado óptimo para 

o tratamento de cada unidade, subunidade e tema, de acordo com os objectivos gerais, 

específicos e conteúdos, assumindo à partida, um carácter provisório, pois a sua 

realização/efectivação, terá que ter igualmente em linha de conta, o número/tipo de 

alunos, o seu comportamento, a disciplina/indisciplina, os seus interesses, dificuldades, 

podendo ser sujeito a alterações. Os objectivos gerais/específicos são muito 

importantes, pois são eles, que definem o trabalho que temos em mente e os resultados 

que nos propomos atingir. Os conteúdos a serem trabalhados deverão ser apresentados, 

desenvolvidos e discriminados de uma forma organizada e esquemática, de modo a irem 



 

introduzindo conceitos/ideias chave com uma correcta articulação entre si. As 

estratégias e os diferentes processos bem como os tempos necessários para a sua 

implementação deverão constar das planificações. A utilização de textos, fichas de 

trabalho, imagens, audio-visuais, organização de debates, organização de mesa redonda, 

trabalho de grupo, projecto individual de ensino-aprendizagem, jogos etc. Em suma 

todas as estratégias utilizadas, deverão ser pensadas em função do tema/conteúdo a ser 

tratado e de acordo com a experiência adquirida pelo professor, ou seja, dependente do 

seu saber-fazer. Este só deverá utilizar as estratégias que dominar e com as quais se 

sinta à vontade, apesar de só se aprender fazendo. Os materiais a utilizar deverão ser 

igualmente calculados em função dos recursos disponíveis. O professor deverá construir 

o seu próprio dossier de trabalho, quer para si próprio, quer para o grupo de trabalho que 

pode conter textos, fichas de trabalho, catálogos, livros, filmes, cassettes áudio e vídeo. 

Este material deverá poder ser utilizado pelos alunos, colegas, constituindo-se como um 

património pedagógico pronto a ser usado e revisitado. Deverá ainda o professor fazer 

constar da planificação, a avaliação, tipos de avaliação, informativa, formativa, 

sumativa, directa e indirecta. Deverão constar também os instrumentos utilizados nessas 

avaliações: leitura, interpretação, análise de textos, participação oral e escrita, realização 

dos trabalhos de casa, teste de diagnóstico, ficha de trabalho, testes, fichas de aula, 

questões verdadeiro/falso, questões de escolha múltipla, palavras cruzadas, leitura, 

análise e interpretação de imagens etc. Estes elementos são muito importantes para 

avaliar a evolução/involução do aluno, as suas dificuldades e os seus progressos. O 

professor deve fazer a planificação das aulas, por forma, a dispor de vários elementos de 

avaliação para cada aluno. 

Capítulo X - O Ensino da Filosofia     

Quais são as questões/interrogações que se nos deparam, quando nos questionamos e/ou 

nos interrogamos sobre o ensino da Filosofia: O que é a filosofia? Será a filosofia 

ensinável? Porquê ensinar filosofia? Para quê ensinar filosofia? A quem ensinar 

filosofia, ou seja, a que tipo de público ou de públicos nos dirigimos? O que ensinar e 

como fazê-la aprender?  

Para tematizarmos acerca da dificuldade de ensinar Filosofia, começaremos por tentar 

responder às seguintes interrogações: O que é a filosofia? Qual a definição do conceito 

de filosofia? Como a praticamos? Como ensiná-la? Quais as metodologias e didácticas 

específicas a adoptar? Partindo de um ponto de vista inicial e introdutório procuraremos 



 

compreender a questão da dificuldade de ensinar Filosofia, a partir da definição do 

conceito de Filosofia. Partiremos então do princípio, tal como defende (Marnoto, 1989, 

244) que a Filosofia é um "saber constituído", e que terá todo o cabimento, proceder a 

uma reflexão sobre a didáctica desse "saber constituído", a partir dos seus conteúdos 

racionais/cognitivos, que estruturam e fundam o modelo dessa filosofia. Estas questões 

revestem-se de uma grande importância para o professor de Filosofia, muito 

particularmente, para os professores recém-licenciados e em processo de 

profissionalização, a que Isabel Marnoto chamou “ o jovem professor de Filosofia”. 

(Marnoto,1989, 244) explicita a dificuldade da questão. Assim e por uma parte, a 

filosofia é já um "saber constituído", e por outra parte, um “saber a constituir-se”. 

Marnoto defende que de um ponto de vista didáctico, este paradoxo é resolvido ao 

longo da prática de ensino. A prática de ensino é assim o processo que permite, por uma 

parte, a transmissão de um saber já constituído e por outra parte, na relação professor – 

aluno (s), constitui-se a possibilidade de se vir a construir/constituir ou não, um novo 

saber, quer para o professor, quer para o (s) aluno (s). Refere-se a este processo como 

“des-aprendizagem” de um ponto de vista teorético - filosófico. Considera este processo 

como um desafio e um estímulo que permitirá ao professor de filosofia a possibilidade 

de ultrapassar as dificuldades inerentes e constitutivas da própria essência do filosofar, 

quer no âmbito pedagógico, quer num âmbito mais lato, ou seja, enquanto 

actividade/acto. Assim Marnoto apresenta-nos três modelos: 

1. O modelo de ensino-aprendizagem « wittgensteiniano»; 

2. O modelo fenomenológico-existencial; 

3. O modelo de aprendizagem dialéctico na pela visão aristotélico-escolástica. 

(Marnoto, 1989) exemplifica sumariamente os três modelos de ensino - aprendizagem: 

Modelo de ensino-aprendizagem «wittgensteiniano» da Filosofia – este modelo toma 

como ponto de partida, que a Filosofia e a actividade filosófica visam o esclarecimento 

lógico-linguístico de conceitos, ou seja, constituem essencialmente uma reflexão sobre a 

linguagem/comunicação e as condições necessárias, através das quais se pode 

representar o mundo. Como tal, a sua didactização, consistiria fundamentalmente, no 

ensino/aprendizagem de uma linguagem rigorosa/racional/analítica. Marnoto defende 

ainda que, esta nova linguagem filosófica se constitui como condição de legitimidade de 

toda a reflexão filosófica e de conscencialização do pensamento racional. 

1. Modelo de ensino – aprendizagem fenomenológico-existencial – este modelo 

pensa a Filosofia como um desenvolvimento progressivo da consciência, desde a 



 

sensação até à razão universal, ou saber absoluto. Assim defende (Marnoto, 1989), a 

filosofia é pensada como consciência de uma vivência transcendental, que é assumida 

através do método fenomenológico, ou seja, da redução transcendental. Marnoto 

defende que este modelo exigiria um modelo didáctico que apelasse para o que 

considerou a experiência radical do conhecimento. Essa questão teria que ser 

reconduzida/revertida à questão do seu fundamento ontológico, dos métodos e das 

condições lógicas necessárias à sua problematização. O aluno seria assim conduzido 

neste processo, para que de uma forma progressiva, evoluísse e passasse de uma 

consciência psicológica, para uma consciência transcendental dos estados vivenciados, 

ou seja, tratar-se-ia de fazer aparecer o que nunca aparece nos fenómenos, o seu próprio 

acto de aparecer. O aluno seria ensinado a fazer suspender o seu sistema de crenças 

imediatas e ingénuas, na existência das coisas e do mundo (tese natural), incluindo a 

crença na ciência ou ciências, aprendendo que existem espectáculos só para um olhar e 

só para uma consciência. O aluno aprenderia a desvelar a relação/correlação entre a 

consciência e o mundo. Assim sendo, o aluno aprenderia que todo e qualquer fenómeno 

deve ser referido, ou seja, reconduzido ao acto de consciência que o visa, como fonte de 

constituição de sentido. 

2. Modelo de aprendizagem dialéctico – modelo usado na visão aristotélico- 

escolástica, que partindo de noções ou conceitos organizados hierarquicamente, ou seja, 

numa estrutura piramidal ascendente ou descendente, e através de uma aquisição 

categorial, permitia uma perspectiva sistémica do saber. O seu objectivo era o da 

progressiva construção racional de uma visão global/total/holística do saber. 

(Marnoto,1989, 244) levanta o problema da passagem da questão da dificuldade do 

ensino da Filosofia «Será a Filosofia ensinável?», para a questão da 

possibilidade/impossibilidade de uma Didáctica Filosófica, ou seja, do «Como ensinar a 

Filosofia». Para Marnoto, esta questão tem que ver muito mais com a questão «O que é 

a Filosofia?». 

Capítulo XI - Da questão da dificuldade do Ensino da Filosofia à questão da 

possibilidade de uma Didáctica Filosófica  

A questão da autonomia da Didáctica face à reflexão filosófica, suscita de acordo com o 

ponto de vista de (Marnoto,1989,245) um conjunto de reflexões sobre problemas de 

carácter epistemológico, ou seja, por um lado uma reflexão sobre a possibilidade da 



 

constituição de uma Didáctica específica para o ensino da Filosofia, e por outro, uma 

reflexão sobre a sua relação, quer com a didáctica em geral, quer com os horizontes 

cognitivos de outras disciplinas/ciências. A questão que aqui se coloca (Marnoto, 1989, 

245), já não é tanto, a possibilidade ou não da constituição uma Didáctica específica da 

Filosofia e sim, uma reflexão sobre Didaxologia, ou seja, uma reflexão de carácter meta 

pedagógico, muito importante para a análise filosófica do problema do Ensino da 

Filosofia e da sua transmissibilidade/comunicação. A Didáctica da Filosofia remete 

assim, para uma reflexão acerca de um pensamento filosófico sobre Educação. 

Entramos assim, no campo da Filosofia da Educação. (Marnoto,1989,245), considera 

que a Didáctica da Filosofia se encontra e toca de um modo privilegiado com a Filosofia 

da Educação, remetendo para uma reflexão sobre os fins, a sua relação com os meios, 

abrindo caminho para a consciência do carácter formativo, por assim dizer, mais 

geral/global da aprendizagem da actividade filosófica. Esta visão holística, remete a 

aprendizagem e o ensino da Filosofia para diversos domínios: Ética e Axiologia, 

Filosofia do Conhecimento, Epistemologia, Lógica, Antropologia Filosófica, Ontologia 

e Estética. 

Partindo do princípio que a Filosofia é já um saber constituído e integrado numa 

prática curricular, e face às suas características específicas, levantam-se um 

conjunto de interrogações: deveremos proceder enquanto professores a uma 

transmissão de uma cultura filosófica assente em problemas, ou em teorizações 

consideradas pela História da Filosofia como mais importantes, bem como os seus 

autores, ou deveremos conseguir reunir condições para a Actividade 

especificamente Filosófica dos alunos? 

Em resposta a estas questões (Boavida, 2006) defende que para alguns autores é 

necessário didactizar a Filosofia como consequência da actual massificação escolar e 

heterogeneidade social e para outros, este problema remete para a simplificação da 

Filosofia e a sua consequente desvalorização da componente formativa. O ponto de 

vista de Boavida sobre este problema é o seguinte: para os primeiros autores, se não 

forem utilizadas as consideradas “formas de ensino mais adequadas”, a consequência é 

a da diminuição drástica do número de alunos que ficam efectivamente a saber filosofia, 

bem como aumenta grandemente o número de alunos que a detesta, pois os alunos não 

têm preparação para lhes aceder por questões socioculturais. Para os outros autores, 

como afirma Boavida a, “pedagogização” da filosofia implicaria a necessidade de a 



 

simplificar/aligeirar, isto é, de a destruir no que tem de específico e formativo. Boavida 

defende que ao identificarmos falso dilema, as chamadas “práticas tradicionais” do 

ensino da filosofia com a “fidelidade à filosofia”, caímos num erro e num falso dilema, 

porque as chamadas “práticas tradicionais” não eram, de todo as mais consentâneas com 

a “natureza própria” da filosofia. Para Boavida não podemos identificar Filosofia com o 

produto próprio do ensino tradicional. Boavida mais longe ao defender o ponto de vista 

que afirma que é completamente errado pensar-se que se ensinava bem a filosofia no 

ensino secundário, bem como que da filosofia se ensinava apenas aquilo que 

interessava. Boavida defende ainda que é igualmente completamente errado pensa-se 

que os alunos ficavam a saber filosofia, a gostar, a sentir a sua utilidade. Assim Boavida 

vai ao encontro de Isabel Marnoto, defendendo que uma abordagem correcta do 

ensino/aprendizagem da filosofia se justifica pela própria natureza e especificidade da 

filosofia, e pela Pedagogia específica que exige (Didáctica específica). 

Capítulo XII - De uma Didáctica dos Conteúdos a uma Didáctica das Atitudes 
(Marnoto, 1989, 245), a propósito da problemática acerca do ensino da Filosofia, ou do 

«ensinável da filosofia» defende que esta interrogação é muitas vezes incluída na esfera 

de uma visão pragmática da Didáctica. Como se apenas se tratasse de um 

desenvolvimento de capacidades ou de atitudes. Marnoto defende que se recusarmos a 

ideia de que é possível «ensinar filosofia» e aceitarmos a ideia da «possibilidade do 

ensinar a filosofar», poderemos entender esta postura de dois modos radicalmente 

distintos: 

1. Remeter o problema da distinção entre «A não possibilidade de ensinar filosofia» e a 

«possibilidade de ensinar a filosofar», reportando a Kant, salvaguardando um conceito 

de filosofia que se manifesta no interior do uso crítico da razão. 

2. De acordo com um ponto de vista neo-positivista e analítico da linguagem, considerar 

o filosofar como uma 'actividade' sui generis (L. Wittgenstein, Philosophical 

investigations, I, 6,7, 71, 182, 241 …). Para (Marnoto, 1989, 246) em ambos os casos 

(caso kantiano que salvaguarda um conceito de filosofia que se manifesta no interior de 

um uso crítico da razão e o caso de um ponto de vista neo-positivista e analítico da 

linguagem/Filosofia Analítica que considera esse filosofar como uma “actividade sui 

generis”), o saber filosófico é entendido como uma tarefa da razão, ou seja, como um 

repensar crítico, ou ludicamente o pensamento se constrói/desconstrói em jogos de 

sentido, num aprofundamento acerca da essência da linguagem, que é entendida como o 



 

fundamento/cerne do próprio pensar. Só se pensa dentro e mediante uma linguagem 

constituída e dotada de significação/sentido, que se possa transmitir e comunicar com os 

outros. (Marnoto, 1989,p.246) defende que a relação entre a Filosofia e a sua Didáctica, 

remete para a clássica distinção aristotélica entre «ciência» e «técnica» (P. Aubenque, 

Le Probléme de L`Etre chez Ar., pp.73-74) e nos conduziu a dois modos diferenciados 

de entender a Didáctica como «saber»: 

a) Um modelo de Ciência Didáctica que se assume como um processo de análise dos 

meios para a sua comunicação, numa estreita relação dialéctica, com uma visão da 

Filosofia enquanto “saber”, ou seja, enquanto visão coesa e sistemática da Filosofia 

como um conjunto de princípios e doutrinas susceptíveis de serem ensinadas. 

b) Um modelo Técnico, de exercício activo de tarefas práticas, em articulação com a 

Filosofia propriamente dita, ou seja, como um exercício «lógico-linguístico», ou como 

«exercício crítico» do pensamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusão: 

Deveremos enquanto professores de Filosofia do Ensino Secundário preparar os jovens 

para que estes possam exercer o acto de filosofar, livres de todos os condicionalismos 

que o podem inibir, desmotivar ou corromper? Estará este objectivo enquadrado dentro 

da definição dos objectivos da Actividade Filosófica em geral e do ensino da Filosofia 

no Secundário em geral? Ou seja, estaremos na prática lectiva a criar condições para a 

integração de experiências filosóficas que correspondam a competências, a desenvolver 

os níveis: intelectual, afectivo e expressivo dos alunos? O grande objectivo de ordem 

intelectual é que os alunos aprendam a reflectir, a analisar ou seja, a pensarem 

criticamente, desenvolvendo hábitos de leitura, de interpretação, de análise, por forma, a 

despertarem para o sentido da curiosidade intelectual, da capacidade de 

problematização, ou seja, que adquiram competências de modo a desenvolverem o 

trabalho de aquisição da linguagem e terminologia filosóficas. A capacidade formativa 

da Filosofia remete para a implementação de atitudes de abertura, tolerância e 

compreensão/aceitação do (s) outro(s),consequentemente de outros pontos de vista. 

Quanto aos objectivos expressos, estes são muito importantes para a Filosofia. É 

fundamental que os alunos adquiram rigor, uma linguagem adequada, tanto na 

expressão escrita, como na expressão oral. O ensino da Iniciação à Actividade 

Filosófica implica que se o professor consiga que os alunos compreendam os problemas 

reais, e o modo como o processo racional decorre. Deverá do mesmo modo conseguir 

que o aluno pratique e concretize a actividade filosófica (analisar/interpretar situações, 

compreender os problemas, deduzir/induzir a partir de pressupostos, conceptualizar, 

sintetizar). Se o conseguir, então o professor terá lançado o aluno em pleno campo 

filosófico. Atingir este patamar, implica a utilização da Didáctica e das suas técnicas de 

operacionalização. É aqui que se joga a importância da Didáctica no Ensino da 

Filosofia. Após a aquisição por parte dos alunos dos conceitos e das categorias 

filosóficas do entendimento, facilmente passarão a distinguir o pensamento filosófico de 

outros pensamentos. Como as problemáticas de Conhecer e do Ser se entrecruzam numa 

perspectiva onto-gnoseológica, também as da Axiologia e da Ética se entrecruzam com 

a Ontologia. Sendo difícil abordar questões abstractas com os jovens, que poderão não 

encontrar eco ou cair no vazio, será muito mais fácil começar por trabalhar problemas 

reais, com um conteúdo concreto, pois os jovens gostam de problematizar e de 

polemizar acerca destas questões. Penso que será mais proveitoso e rentável iniciar o 



 

estudo da Iniciação da Actividade Filosófica através das questões da Ética e da 

Axiologia, para passar depois à ontologia e à lógica. Independentemente de teses 

contrárias (Lyotard/kant) o ensino da Filosofia terá que forçosamente ter a preocupação 

de seduzir pelo pensamento, por forma, a gerar o acto de filosofar, a criação racional. 

Neste sentido, convém assumir que a Filosofia é das áreas mais polémicas e difíceis do 

Ensino Secundário. Se nos quisermos questionar sobre o método didáctico mais 

adequado, eu defenderia o método hermenêutico, porque os alunos, precisam de 

compreender. Os alunos necessitam de respostas às suas interrogações (ao quê? ao 

como? ao porquê). Os alunos necessitam de ler, interpretar, analisar, comunicar, em 

suma, de construir uma significação dotada de sentido. A hermenêutica permite-o. A 

Didáctica, sendo a “arte de ensinar”, e o ensino sendo “comunicação/acto de 

comunicar” estão intimamente ligados. O professor será o responsável pela criação 

desse acto.  
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