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Resumo 

 

O presente trabalho, intitulado A (des)valorização da verdade objetiva – um 

desafio para o ensino-aprendizagem de Filosofia no Ensino Secundário, é o relatório 

final do estágio em Ensino de Filosofia no Ensino Secundário, que decorreu no ano letivo 

de 2018/2019, na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves – Vila Nova de 

Gaia. Nele se defende a tese de que é possível, através das Aprendizagens Essenciais em 

Filosofia, sensibilizar os discentes para a valorização da verdade e prevenir para os 

perigos inerentes à sua desvalorização.  

Esta tese pretende apresentar uma abordagem à questão: a discussão crítica dos 

problemas, teorias, argumentos e conceitos, lecionados no âmbito da disciplina de 

Filosofia do Ensino Secundário, pode mitigar os perigos da pós-verdade? 

O relatório divide-se em quatro capítulos. No primeiro, descreve-se o contexto 

onde foi realizado o estágio e aborda-se o ensino-aprendizagem de Filosofia no Ensino 

Secundário em Portugal, relacionando o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais em Filosofia e o Programa de Filosofia em 

vigor. No segundo capítulo, enquadra-se o tema deste trabalho e faz-se uma breve 

apresentação da teoria da verdade como correspondência, assim como das teorias do 

relativismo, do construtivismo acerca dos factos e do objetivismo acerca dos factos. O 

terceiro capítulo é dedicado à importância da Argumentação e da Lógica – formal e não 

formal, bem como à relação entre Sofística e Filosofia, terminando com o tema da 

Retórica, na ótica de Aristóteles e de Chaïm Perelman. Finalmente, no quarto capítulo, 

faz-se uma análise de conteúdo a frases dos alunos, relacionadas com o objeto deste 

relatório, e é apresentada a forma como decorreu a Prática de Ensino Supervisionada.  

Para além dos capítulos centrais, o relatório, ainda, contém: lista de abreviaturas 

e siglas, glossário, introdução, considerações finais, referências bibliográficas e um 

conjunto de anexos.  

 

Palavras-chave: argumentação; pós-verdade; relativismo; retórica; verdade. 
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Abstract 

 

This dissertation, with the title The (de)valuation of objective truth – A challenge 

for teaching-learning Philosophy at Secondary School, is the final report of the 

traineeship in Teaching Philosophy at Secondary School, which took place on the 

2018/2019 school year, at Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, in 

Valadares - Vila Nova de Gaia. It defends the view that it is possible, with Essential 

Learning in Philosophy, to raise awareness among students of the valuation of truth and 

to prevent the dangers involved in its devaluation.  

This dissertation aims to answer the question: can the critical discussion of the 

problems, theories, arguments and concepts taught in the Philosophy classes at Secondary 

School mitigate the dangers of post-truth? 

The report is divided in four chapters. The first one describes the general context of 

the traineeship and addresses the issue of teaching-learning Philosophy at Secondary 

School in Portugal, linking the Student’s Profile after Compulsory Education, the 

Essential Learning in Philosophy and the current Philosophy Syllabus. On the second 

chapter, the topic of the dissertation is put into context and there is a brief presentation of 

the theory of truth as correspondence, of relativism, of constructivism about facts and of 

objectivism about facts. The third chapter is focused on the importance of Argumentation 

and Logic (formal and non-formal) and on the connection between Sophistry and 

Philosophy; it ends with an approach to Rhetoric as understood by Aristotle and by Chaïm 

Perelman. The last chapter includes a content analysis of students’ sentences concerning 

the topic of this report and describes the Supervised Teaching Practice stage. 

Besides its main chapters, the report also includes: list of abbreviations and 

acronyms, glossary, introduction, final considerations, bibliographic references and a 

number of attachments.  

 

Key words: argumentation; post-truth; relativism; rhetoric; truth. 
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Glossário 

(As fontes dos seguintes verbetes constam da Bibliografia de Obras de Referência) 

 

Autoritarismo – Tipo de regime político em que o poder é exercido sem limitações por 

uma pequena elite, que impõe a sua autoridade desconsiderando direitos e liberdades 

individuais; despotismo. (Cf. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa). 

 

Crença – Crer numa proposição é tomá-la como verdadeira. Os problemas filosóficos 

associados a este conceito incluem os seguintes: (…) em que medida são possíveis graus 

nas crenças; compreender a forma como as crenças são controladas por fatores racionais 

e irracionais; e descobrir as suas ligações com outras propriedades, como a posse de 

capacidades conceptuais e linguísticas (…). (Cf. Blackburn 2007: 92). 

  

Demagogia – Discurso ou ação política em que se procura conquistar apoio através da 

manipulação das emoções populares, em detrimento do uso de argumentos lógicos ou 

racionais. (Cf. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa). 

 

Dolo – Emprego de meios destinados a enganar os outros, visando o proveito próprio. 

Opõe-se à veracidade, além de contrariar a justiça, se o benefício a conseguir não for 

devido. É condenável, em princípio, por subverter, como a mentira, os pressupostos do 

convívio humano. (…). (Cf. Logos, vol. 1: 1458). 

 

Erística – Arte das discussões lógicas; toma-se sobretudo no mau sentido como arte dos 

raciocínios especiosos e das argúcias sofísticas. (Lalande, vol. I 1985: 374).  

– Raciocínio que não tem por objetivo a verdade, mas a vitória sobre um 

oponente, ou fazer prevalecer uma opinião pior. (Cf. Blackburn 2007: 134).  

 

Extremismo – Doutrina ou movimento que advoga a adoção de medidas extremas como 

forma de resolução de problemas sociais, políticos, etc.; radicalismo. Atitude de zelo 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
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extremo e radical na defesa de crenças ou opiniões, geralmente acompanhada de 

intolerância ante posições distintas; fanatismo.  

(Cf. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa). 

 

Fake news – False stories that appear to be news, spread on the internet or using other 

media, usually created to influence political views or as a joke: 

There is concern about the power of fake news to affect election results. 

(Cf. Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus). 

 

Perspetivismo – Nome dado por Nietzsche ao facto de todo o conhecimento ser 

perspetiva, quer dizer, relativo às necessidades, e especialmente às necessidades vitais do 

ser que conhece (…) (Cf. Lalande, Vol. II 1985: 251). 

– A conceção segundo a qual toda a verdade só o é a partir, ou no interior, 

de uma perspetiva particular. Essa perspetiva pode ser um ponto de vista humano geral, 

produzido por coisas como a natureza do nosso aparelho sensorial, ou ser concebida como 

algo determinado pela cultura, pela história, pela linguagem, pela classe ou pelo sexo. Já 

que podem existir muitas perspetivas, existem também famílias diferentes de verdades. 

O termo é frequentemente aplicado à filosofia de Nietzsche. (Cf. Blackburn 2007: 332-

333). 

 

Populismo – Doutrina ou prática política que procura ganhar vantagens com o apelo a 

reivindicações ou preconceitos amplamente disseminados entre a população, geralmente 

fazendo a distinção entre dois grupos antagónicos: um, virtuoso e maioritário – o povo – 

que exalta e diz defender; outro, minoritário e apontado como fonte dos problemas gerais, 

que pretende combater. Doutrina ou regime, geralmente de carácter paternalista, assente 

na ideia de que a liderança política deve ser exercida em estreita ligação com o povo, sem 

a intermediação de partidos.  

(Cf. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa). 

 

 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
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Pós-verdade – 1. Circunstância ou contexto, geralmente de ordem cultural ou política, 

em que a opinião pública e o modo como esta se comporta, se fundamentam mais em 

apelos emocionais falaciosos e na afirmação de convicções pessoais avulsas do que em 

factos objetivos e observáveis. 2. Tempo em que se verifica a desvalorização da verdade 

objetiva, atestada pelos factos e coletivamente estabelecida, e se toma por certo qualquer 

enunciado contraditório, de origem arbitrária, subjetiva e falaz. 

(Cf. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa). 

 

Post-truth – Adjective relating to circumstances in which people respond more to feelings 

and beliefs than to facts. In this era of post-truth politics, it's easy to cherry-pick data and 

reach any conclusion you like. (Cf. Oxford Advanced Learner's Dictionary). 

– Adjective relating to a situation in which people are more likely to accept an 

argument based on their emotions and beliefs, rather than one based on facts: 

The referendum was the first major vote in the era of post-truth politics; 

He dubs the current administration a "post-truth" White House; 

In this post-truth era, science is needed more than ever; 

The world has entered an era of post-truth politics. 

 (Cf. Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus). 

 

Razoável – (…) Aplica-se em particular à disposição de espírito pela qual contemos os 

nossos desejos quando a inteligência os desaprova, e pela qual facilmente se renuncia 

àquilo que se não pode ter ou àquilo que apenas se poderia obter à custa de inconvenientes 

consideráveis. A palavra, neste sentido, implica sobretudo uma conformidade aos 

princípios do senso comum e aos juízos de valor geralmente aceites, uma ideia de 

moderação e de justa medida. (…). (Cf. Lalande, vol. II 1985: 383). 

 

Relativismo – A doutrina, permanentemente tentadora, que afirma que, em pelo menos 

algumas áreas, a própria verdade é relativa ao ponto de vista do sujeito («a beleza está 

nos olhos de quem a vê»). A primeira formulação clássica é a doutrina do sofista 

Protágoras segundo a qual «o homem é a medida de todas as coisas». (…) Pode ser 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/
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encarado como uma forma de evitar o ceticismo que se segue quase inevitavelmente 

quando uma conceção absoluta da verdade se combina com o reconhecimento das 

diversas maneiras, contingentes e com diferentes fundamentos, de emitir juízos. 

 O relativismo é frequentemente rejeitado com base no facto de ser essencial à ideia 

de crença ou juízo a existência de padrões que têm de ser satisfeitos, independentemente 

da propensão de seja quem for para os aceitar. A incapacidade para aceitar tais padrões 

acaba eventualmente por paralisar todo o pensamento. Relativistas sofisticados, como 

William James (que descreveu o pragmatismo como uma forma de relativismo), 

respondem que as atribuições de verdade ou falsidade podem ser feitas de maneira 

disciplinada dentro de um determinado quadro conceptual, ainda que o próprio quadro 

conceptual seja contingente, e que a «pressão circundante da experiência» é tudo o que 

precisamos e podemos ter como «garantia contra o pensamento licencioso» (The Meaning 

of Truth, 1909) (…). (Cf. Blackburn 2007: 385).  

– Sob a designação genérica de relativismo incluem-se todas as doutrinas 

que, de algum modo, negam o carater objetivo do conhecimento e, portanto, o valor 

absoluto e universal da verdade. Negada ou perdida toda e qualquer referência objetiva, 

a verdade é necessariamente interpretada em função das qualidades e recursos do sujeito 

que conhece e julga. Deste modo, o que é verdade para uns pode ser falso para outros 

(subjetivismo). (…) (Cf. Logos, vol. 4: 670). 

– (…) Deste modo, a verdade [para o relativismo] é paradoxalmente 

definida como o erro que melhor corresponde aos fins em vista. (…) (Idem: 673).  

– (…) [O relativismo] labora numa contradição interna, na medida em 

que reivindica validade universal e absoluta para a sua afirmação de que toda a verdade 

é relativa. Vê-se deste modo compelido a conceder na prática o que pretende negar em 

teoria. (Idem: 674). 

 

Veracidade – Disposição habitual (virtude) que leva a ser verdadeiro na comunicação 

com os demais. (…) a V. não implica a veridicidade, ou verdade factual da comunicação, 

pois o erro de quem se exprime não impede que seja veraz na sua expressão. A V. é 
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requisito fundamental da vida social e, por isso mesmo, dever de todo o homem: a 

convivência humana seria impossível se os homens não pudessem confiar no que os 

outros lhes dizem. (…) toda a vida dos grupos, comunidades e sociedades repousam sobre 

a fidelidade à verdade, que é em grande medida assegurada pela V. (…) Como observa 

B. Russell a mentira não produz o efeito que com ela se pretende alcançar a não ser que 

haja expectativa de V.; é uma atividade derivada, que pressupõe a V. como regra. (Cf. 

Logos, vol. 5: 440). 

 

Verdade como correspondência – Aristóteles disse que uma afirmação é verdadeira se 

diz do que é, que é, e do que não é, que não é (Metafísica IV: 1011). Mas uma teoria da 

correspondência não é unicamente a perspetiva segundo a qual a verdade consiste na 

correspondência com os factos, mas a de ser teoricamente interessante darmo-nos conta 

disto. (…) Os adversários desta teoria defendem que tal não é possível, sobretudo porque 

não temos acesso aos factos independentemente das afirmações e crenças que mantemos. 

(…). (Cf. Blackburn 2007: 453-454). 
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“A filosofia, apesar de não poder dizer-nos com certeza 

qual a resposta verdadeira às dúvidas que levanta, é capaz de 

sugerir muitas possibilidades que alargam os nossos 

pensamentos e os libertam da tirania do hábito. Assim, apesar de 

diminuir a nossa sensação de certeza quanto ao que as coisas são, 

aumenta em muito o nosso conhecimento quanto ao que podem 

ser; remove o dogmatismo algo arrogante de quem nunca viajou 

pela região da dúvida libertadora e mantém vivo o nosso sentido 

de admiração ao mostrar coisas comuns a uma luz incomum.” 

 

                                                Bertrand Russell, Os Problemas da Filosofia, p. 217. 
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Introdução 

 

A verdade é, antes de mais, uma condição para a convivência humana em sociedade, 

a vida das comunidades requer a fidelidade à verdade. Assim, valorizar a verdade surge 

como um imperativo. Por outro lado, normalmente existe uma expectativa de veracidade1. 

Este trabalho teve como ponto de partida a convicção de que vivemos num tempo em que 

a erística ganha terreno face à veracidade. Assim, questionar-se-á que novos desafios trará 

à convivência humana a era da pós-verdade e se a disciplina de filosofia poderá aportar 

contributos para lidar com as novas realidades que se apresentam na área da comunicação 

entre os seres humanos.  

Esclarece-se, desde já, que o problema a analisar não é o da falta de veridicidade 

que decorre de um erro involuntário, sendo que este caso não quebra as normas que 

tornam possível a comunicação entre seres humanos. Pretende-se, isso sim, aplacar a falta 

de veracidade com dolo que, a tornar-se regra, leva à subversão dos pressupostos do 

convívio humano.  

Assim, os principais objetivos deste trabalho são os seguintes:  

i) defender que a disciplina de Filosofia deve assumir os desafios da valorização da 

verdade e de prevenção para os perigos inerentes à sua desvalorização; 

ii) discutir alguns dos temas filosóficos que ilustram como o seu conhecimento pode 

mitigar os efeitos negativos da pós-verdade;  

iii) uma análise de conteúdo sobre afirmações dos alunos, concomitantemente com 

o relato da minha experiência de lecionação.  

Estes objetivos são aprofundadas ao longo de quatro capítulos.  

No primeiro capítulo descreve-se o contexto em que foi realizado o estágio e 

apresentam-se as orientações existentes sobre o ensino-aprendizagem de Filosofia no 

Ensino Secundário em Portugal, relacionando o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais em Filosofia e o Programa de Filosofia em 

                                                           
1 Nietzsche afirma que “(…) não há quase nada mais inconcebível do que o aparecimento nos homens de 

um impulso honesto e puro para a verdade.” (Nietzsche 1997: 216). 
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vigor desde 2001. Dado que este ano entraram em vigor a nível nacional as Aprendizagens 

Essenciais para o 10.º ano, esta alteração teve algum impacto no estágio. 

No segundo capítulo abordam-se as principais questões que estimularam esta 

reflexão. Como resposta aos problemas que a pós-verdade levanta (nomeadamente uma 

desvalorização da relação entre a verdade e os factos, do ponto de vista da teoria da 

verdade como correspondência), esclarece-se a tese defendida: os conteúdos lecionados 

na disciplina de Filosofia são especialmente importantes para minimizar os danos 

potenciais em causa. Faz-se, também, uma breve apresentação da teoria da verdade como 

correspondência, assim como das teorias do relativismo, do construtivismo acerca dos 

factos e do objetivismo acerca dos factos, tendo como objetivo a problematização em 

torno do tema do trabalho. 

O terceiro capítulo é dedicado à importância da Argumentação e da Lógica – 

formal e não formal – bem como à relação entre Sofística e Filosofia, terminando com o 

tema da Retórica na ótica de Aristóteles. Para aprofundar esta temática também é 

abordada a nova retórica do autor Chaïm Perelman. Pretende-se demonstrar como a 

exploração dos conteúdos permite ter uma consciência atenta à forma como é utilizada a 

retórica no mundo contemporâneo, dotando assim os alunos de competências para melhor 

avaliar argumentos e distinguir, na retórica, a persuasão da manipulação. 

No quarto capítulo efetua-se uma análise de conteúdo a frases dos alunos 

relacionadas com o objeto deste relatório, e é apresentada a forma como decorreu a Prática 

de Ensino Supervisionada. Diversas frases escritas por alunos, no âmbito da disciplina de 

Filosofia, ajudarão a trazer alguma luz acerca da forma como os adolescentes de hoje 

leem, avaliam e valorizam a realidade que os rodeia. 

Nas considerações finais expõem-se algumas ideias que motivaram a escolha do 

tema, apresentam-se as limitações da tese defendida concomitantemente com o feedback 

dos alunos, faz-se uma súmula das principais ideias que foram apresentadas ao longo dos 

capítulos e sugerem-se alguns caminhos que podem ser explorados ou aprofundados a 

partir deste trabalho.  
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1. O contexto do estágio e do ensino-aprendizagem de Filosofia 

 

1.1. O contexto do estágio: a escola e os alunos 

 

 

O Estágio Pedagógico corresponde à Prática de Ensino Supervisionada (PES) que 

pressupõe a realização de um relatório final (o presente relatório). A PES foi desenvolvida 

na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, situada na localidade de 

Valadares do concelho de Vila Nova de Gaia. Esta escola é frequentada por alunos de 

diversos estratos sociais, residentes maioritariamente nas freguesias de Vila Nova de Gaia 

e de Valadares, tendo também alunos provenientes de outras localidades: Madalena, Vilar 

do Paraíso, S. Félix da Marinha, Gulpilhares, Olival, Arcozelo e Santa Marinha.  

Para cumprir a sua finalidade educativa, a escola oferece um conjunto de recursos 

aos alunos, tais como biblioteca, sala de estudo, instalações gimnodesportivas, 

laboratórios, reprografia, papelaria, cantina, bufete, apoio pedagógico (preferencialmente 

pelo próprio professor da turma/disciplina), palestras, atividades de enriquecimento 

curricular (entre as quais se podem salientar o desporto escolar, as oficinas, os clubes, as 

maratonas de debates entre os alunos, a semana das artes, o dia GFA – Gomes Ferreira 

Alves – e a comemoração do Dia Mundial de Filosofia). Fruto da recente renovação, a 

escola está bem equipada com quadros interativos, computadores, projetores e auditórios. 

Contudo, face aos seus cerca de 1600 alunos, os dois auditórios mereciam ter maior 

dimensão, pois o menor tem lugares para uma turma e o maior comporta cerca de 200 

alunos. 

Dos objetivos do Projeto Educativo (2017: 10) da Escola Secundária Dr. Joaquim 

Gomes Ferreira Alves para o ensino-aprendizagem destaco os seguintes: “Promover o 

desenvolvimento do espírito de iniciativa, sentido crítico, da responsabilidade e da 

autonomia.”; “Encorajar, desenvolver e pôr em prática valores: responsabilidade e 

integridade; excelência e exigência; curiosidade, reflexão e inovação; cidadania e 
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participação; liberdade.”. Estes objetivos também surgem na finalidade educativa 

enunciada no Regulamento Interno (2015: 1), em que é referida a pretensão de “formar 

cidadãos informados, livres, responsáveis, solidários e empreendedores, abrindo-lhes 

caminhos à participação na sociedade do conhecimento e ao exercício de uma cidadania 

ativa.”. Estes são aspetos que procurei, igualmente, desenvolver junto dos alunos, ao 

longo das aulas. 

Acompanhei as cinco turmas que estavam alocadas à orientadora cooperante do 

meu estágio, a professora Elisabete Mesquita - três do 10.º ano (10.º A de Artes Visuais, 

com 12 raparigas e 10 rapazes; 10.º C de Línguas e Humanidades, com 21 raparigas e 11 

rapazes; 10.º L de Ciências e Tecnologias, com 19 raparigas e 10 rapazes) e duas do 11.º 

ano (11.º I de Artes Visuais, com 12 raparigas e 9 rapazes; 11.º J de Línguas e 

Humanidades, com 23 raparigas e 6 rapazes). Assim, o número de alunos por turma 

oscilou entre 21 (na turma 11.º I) e 32 (na turma 10.º C). Este facto não provocou 

alterações significativas nas classificações médias ao nível de turma (anexo 2). Contudo, 

tanto nas aulas da professora orientadora cooperante a que assisti, como nas 15 aulas que 

lecionei, tive oportunidade de verificar a dificuldade acrescida em trabalhar com turmas 

mais numerosas, nomeadamente ao nível da inclusão, isto é, da atenção que se pode dar 

a cada aluno em particular. Quanto às idades, no 10.º ano oscilam entre os 14 e os 18 anos 

(a maioria tem 15 anos); no 11.º ano variam entre os 15 e os 19 anos (a maioria tem 16 

anos). 

 

1.2. O Programa de Filosofia e as Aprendizagens Essenciais 

 

Neste subcapítulo faz-se uma breve contextualização e uma reflexão sobre o ensino-

aprendizagem de Filosofia no Ensino Secundário em Portugal, à luz do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória de 2017 (PASEO), das Aprendizagens Essenciais em 

Filosofia homologadas em 2018 (AE) e do Programa de Filosofia de 2001. Dado que este 

foi o ano em que entraram em vigor, a nível nacional, as AE para o 10.º ano, esta alteração 

determinou o contexto em que foi efetuado o estágio, como se verá ao longo deste 
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subcapítulo.  

O Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória pretende ser o referencial de 

ação das escolas e um guia da gestão curricular que procura responder aos desafios do 

alargamento da escolaridade obrigatória, isto é, “A educação para todos, consagrada 

como primeiro objetivo mundial da UNESCO” (Martins, G. d´O. (coord.) 2017: 5), 

vinculando-se a princípios como a inclusão, a base humanista, a sustentabilidade, etc. 

(Idem: 13). 

Os Descritores de desempenho contemplados no PASEO (e transpostos para as AE, 

como será desenvolvido mais à frente) descrevem os objetivos que o aluno deve atingir 

relativamente a diversos conteúdos/AE: sistematiza, organiza e comunica informação; 

questiona; critica; manifesta interesse pelo conhecimento: culto e informado; demonstra 

capacidade de análise; criativo; autónomo, responsável e participativo; colabora e 

comunica; respeita a diferença e o outro; cuidador de si e do outro. 

As Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (ACPA) são outro elemento 

definido no PASEO que integra as AE. As ACPA são as seguintes (entre parêntesis 

exemplifica-se uma articulação possível com algumas competências e conteúdos da 

disciplina de Filosofia): (A) Linguagens e textos (competência de conceptualização); (B) 

Informação e comunicação (o discurso argumentativo e principais tipos de argumentos e 

falácias informais); (C) Raciocínio e resolução de problemas (competência de 

problematização); (D) Pensamento crítico e pensamento criativo (competência de 

argumentação); (E) Relacionamento interpessoal (conteúdos de Ética); (F) 

Desenvolvimento pessoal e autonomia (a dimensão pessoal e social da ética); (G) Bem-

estar, saúde e ambiente (temas/problemas do mundo contemporâneo); (H) Sensibilidade 

estética e artística (conteúdos de Ética); (I) Saber científico, técnico e tecnológico 

(conteúdos de Epistemologia); (J) Consciência e domínio do corpo (temas/problemas do 

mundo contemporâneo). As áreas de competências são entendidas no PASEO como 

“combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes (…) centrais no perfil 

dos alunos, na escolaridade obrigatória” (PASEO 2017: 19). 
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O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória constitui-se como a 

orientação curricular de referência para a construção de todos os outros componentes do 

currículo, como é o caso das Aprendizagens Essenciais (AE), homologadas pelo 

Despacho n.º 8476-A/2018 de 31 de agosto do Gabinete do Secretário de Estado da 

Educação.  

Nas Aprendizagens Essenciais, no capítulo “Operacionalização das Aprendizagens 

Essenciais”, surgem, num quadro, as seguintes quatro colunas: “1- 

Organizador/Módulos”, onde constam os módulos do Programa de Filosofia (2001), 

embora numa ordem diferente; “2- AE: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes”, ou seja 

o alinhamento dos subtemas e tópicos específicos de que o aluno deve ficar habilitado 

através da disciplina de Filosofia; “3- Ações Estratégicas de Ensino orientadas para o 

Perfil dos Alunos (exemplos de ações a desenvolver na disciplina)”, explicitando ações 

de ensino associadas aos descritores do Perfil dos Alunos (coluna 4), articuladas com as 

AE (colunas 1 e 2, em conjunto), para que os alunos adquiram e se apropriem das 

Aprendizagens Essenciais; “4- Descritores do Perfil dos Alunos”, contendo os 

“Descritores” e as “Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (ACPA)”, associados às 

colunas 1, 2 e 3.  

Para clarificar a aplicação das AE ao 10.º ano e ilustrar o contexto em que decorreu 

este ano de ajustamento às mesmas fornece-se, no anexo 1, um exemplo que se refere à 

unidade temática (onde se insere o foco deste trabalho): “Racionalidade argumentativa da 

Filosofia e a dimensão discursiva do trabalho filosófico”. As áreas de competências do 

perfil dos alunos (ACPA) referidas para essa unidade e que surgirão ao longo deste 

relatório são: Linguagem e textos (A); Informação e comunicação (B); Raciocínio e 

resolução de problemas (C); Pensamento crítico e criativo (D); Saber científico, técnico 

e tecnológico (I).  

As Aprendizagens Essenciais apresentam um conjunto de conhecimentos a adquirir 

(identificados como os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, 

indispensáveis, articulados conceptualmente, relevantes e significativos) e de 

capacidades e atitudes a desenvolver, que todos os alunos devem adquirir e desenvolver 



 

 

26 

em cada área disciplinar ou disciplina. As AE constituem a orientação curricular de base 

para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem. 

Propõem ainda ações estratégicas de ensino orientadas para o PASEO, visando o 

desenvolvimento das áreas de competências nele inscritas.  

Relativamente às AE, alguns aspetos por mim considerados positivos são: uma 

clarificação relativamente ao Programa de alguns conhecimentos a adquirir pelos alunos; 

a identificação de todas as Aprendizagens Essenciais, tendo em conta as finalidades do 

Programa de Filosofia e o perfil de competências que se pretende para o aluno do século 

XXI; a eliminação dos percursos programáticos alternativos porque se falamos de 

“aprendizagens consideradas essenciais” todas são necessárias; a identificação das AE, 

por forma a permitir uma flexibilização e gestão curriculares por parte das escolas e dos 

docentes, bem como a flexibilização interdisciplinar de 25% do tempo de lecionação da 

disciplina – objetivo da Flexibilidade: “Conferir às escolas a possibilidade de participar 

no desenvolvimento curricular, estabelecendo prioridades na apropriação contextualizada 

do currículo e assumindo a diversidade ao encontrar as opções que melhor se adequem 

aos desafios do seu projeto educativo” (Despacho 5907/2017). Neste contexto podem ser 

realizadas, por exemplo, atividades do Domínio de Autonomia Curricular (DAC), com 

Matemática sobre Formas de inferência válida, com Português com as Principais falácias 

informais, com História ou Economia através do Problema da organização de uma 

sociedade justa. 

 Desta forma surge a oportunidade de desenvolver a competência filosófica de 

problematização (como a identificação e formulação de problemas filosóficos e a 

distinção entre problemas filosóficos e não-filosóficos), a competência filosófica de 

conceptualização (que implica definir um termo, utilizar um conceito para representar a 

realidade, confronto de conceitos, interligação de conceitos, para formar conceitos mais 

complexos, desenvolver um conceito, etc.) e a competência filosófica de argumentação 

(identificar, avaliar, comparar argumentos ou propor novos, desenvolvendo a 

criatividade). 

Assim, a flexibilização e a gestão curriculares são uma boa oportunidade para 
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“Iniciar às competências específicas de problematização, conceptualização e 

argumentação” (Programa 2001: 8), um dos principais objetivos gerais “No domínio das 

competências, métodos e instrumentos” (Ibidem), contribuindo, também, para potenciar 

estas competências no trabalho interdisciplinar, o que enriquece o ensino-aprendizagem 

dos alunos e dos professores de outras áreas disciplinares. 

As Aprendizagens Essenciais da disciplina de Filosofia (dos cursos científico-

humanísticos de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e 

Humanidades e Artes Visuais) introduzem um novo alinhamento e algumas alterações 

aos Conteúdos/Temas do Programa de Filosofia do ensino secundário.  

O Módulo inicial das AE (para o 10.º ano) “Abordagem introdutória à filosofia e 

ao filosofar” tem uma correspondência com o Programa de Filosofia do 10.º ano. O 

primeiro contacto dos alunos com a disciplina deve tentar dar uma resposta inicial à 

questão “O que é a Filosofia?” e esclarecer quais são algumas das questões da filosofia 

que justificam a sua existência, a sua necessidade e a sua premência nos dias de hoje. 

Através de exemplos de questões e problemas da atualidade, os alunos devem ser 

cativados para o estudo da disciplina e compreender que esta se divide, conforme o tipo 

de questões, em áreas como a Lógica, a Ética, a Estética, a Axiologia, a Metafísica, a 

Epistemologia, a Filosofia da Religião, a Filosofia Política, Filosofia da Ciência, entre 

outras. Conforme clarificam as AE, também é importante para o aluno caracterizar a 

filosofia como uma atividade conceptual crítica e saber distinguir problemas não 

filosóficos de problemas filosóficos, pois são estes últimos que vão interessar ao longo 

do percurso dos dois anos da disciplina.  

Contudo, não é suficiente que o aluno identifique os problemas filosóficos. Se estes 

“…não forem sentidos vitalmente como tal, jamais serão filosóficos no verdadeiro sentido 

da palavra.” (Boavida 2010: 25), dado que o caráter filosófico do problema só se efetiva 

quando o aluno o assume como algo que importa resolver, repensar ou reformular. 

Nesta introdução à disciplina importa que o aluno interiorize que o método da 

filosofia consta da discussão racional de argumentos e que não há métodos formais nem 
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científicos de prova, como na matemática ou na física; o que se pode fazer é pensar tão 

corretamente quanto possível. “Tudo o que a filosofia tem é o apoio dos resultados das 

outras ciências e a sua capacidade para refletir de forma rigorosa e pormenorizada nos 

problemas e teorias que nos interessam.” (Desidério 2002: 28). 

Nas AE do 10.º ano, passa-se de seguida para a “Racionalidade argumentativa da 

Filosofia e a dimensão discursiva do trabalho filosófico” e elimina-se a opção pela 

abordagem segundo os paradigmas da lógica aristotélica, lecionando-se a lógica 

proposicional. Este módulo foi retirado do 11.º ano para ser o tema de 10.º ano que se 

segue à introdução à filosofia. Há que salientar que já constava do Programa do 10.º ano 

“A dimensão discursiva do trabalho filosófico” (reconhecer a importância da 

argumentação; caracterizar premissas, conclusão, argumento e entimema; identificar 

indicadores de premissas e indicadores de conclusão; relacionar valor de verdade com 

proposições e validade com argumentos; reconhecer bons argumentos – argumentos 

válidos, sólidos e cogentes). Este tópico era repetido no início do Programa de 11.º ano, 

precedendo a Lógica; deste modo, sem esta repetição podem aprofundar-se temas em que 

os alunos mostrem mais dificuldades.  

A eliminação do percurso programático da lógica aristotélica foi, também, um passo 

positivo das AE, pois como afirma Desidério Murcho: 

 

 (…) ao contrário da lógica clássica, não tem qualquer utilidade como instrumento 

filosófico, pois não consegue formalizar a maior parte do pensamento, seja ele filosófico 

ou comum. O interesse da lógica aristotélica é hoje apenas histórico, o que não é de 

espantar, visto que a lógica é uma das disciplinas em que os progressos têm sido maiores. 

(...) acresce o facto da lógica clássica ser provavelmente de mais fácil compreensão por 

parte dos estudantes. (Desidério 2003: 19-20).  

 

Assim, as noções de lógica no início do 10.º ano permitem dar aos alunos os 

instrumentos necessários para utilizar conscientemente diferentes tipos de argumentos 
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formais e não formais na análise crítica do pensamento filosófico e na expressão do seu 

próprio pensamento, bem como aplicar o conhecimento de diferentes falácias formais e 

não formais na verificação da estrutura e qualidade argumentativas de diferentes formas 

de comunicação. 

As AE do 10.º ano mantêm o módulo “II – A ação humana e os valores”, do 

Programa de 2001. Contudo, trazem melhorias ao clarificarem os conhecimentos a 

adquirir, relativamente aos percursos de aprendizagens inscritos no Programa de 

Filosofia, bem como a redução de alguns tópicos como “A rede conceptual de ação”. No 

entanto, fica ao critério do professor abordar tópicos não inscritos nas AE, pois como já 

se disse acima, a flexibilização disponibiliza 25% do tempo para qualquer tópico que, ao 

longo do ano, o professor considere importante para os alunos atingirem os objetivos do 

PASEO.  

Desta forma, o módulo II tem início com a AE “Determinismo e liberdade na ação 

humana [Metafísica]”. Esta AE pretende ajuizar concretamente os conhecimentos 

adquiridos sobre o descritor de desempenho: formula o problema do livre-arbítrio, 

justificando a sua pertinência filosófica; enuncia as teses do determinismo radical, 

determinismo moderado e libertismo enquanto respostas ao problema do livre-arbítrio; 

discute criticamente as posições do determinismo radical, do determinismo moderado e 

do libertismo e respetivos argumentos. Tendo o aluno conhecimento, de forma clara, das 

AE e das competências que é esperado adquirir, terá mais possibilidades de ter sucesso 

na aprendizagem (relativamente aos percursos de aprendizagem, por vezes vagos, do 

Programa de Filosofia). 

Quanto à Unidade do Programa “Os valores – análise e compreensão da experiência 

valorativa”, embora não conste das AE, considero que é importante para que os alunos se 

debatam com o problema do relativismo cultural, pois não existe apenas uma, mas sim 

uma diversidade de culturas. Ora esta variedade acarreta divergências naquilo que são os 

guias orientadores da ação humana individual, já que “Toda a Cultura é ato e criação do 

homem; é obra dos homens. Mas não é uma obra puramente exterior e acidental. A 

Cultura acha-se profundamente radicada no que há de mais íntimo no ser humano e tem 
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por isso a mais alta significação para a compreensão desse ser, sua formação e 

desenvolvimento.” (Hessen 1944: 245), bem como “se a Cultura deve servir para o 

aperfeiçoamento do homem é evidente que ela não será senão atuação e realização dos 

valores.” (Ibidem). Deve igualmente realçar-se a necessidade de ultrapassar a fronteira do 

indivíduo e do coletivo perante a diversidade cultural. Urge, assim, pensar globalmente 

em termos de critérios trans-subjetivos, tendo em vista a universalização de valores 

essenciais, tais como a dignidade humana e a salvaguarda da sustentabilidade ambiental, 

pois não é de todo aceitável que seja tolerado o intolerável.  

Na “dimensão ético-política – análise e compreensão da experiência convivencial 

[Ética]” são definidas, e bem, as AE: a dimensão pessoal e social da ética; a necessidade 

de fundamentação da moral – análise comparativa de duas perspetivas filosóficas (Kant 

e Mill).  

Na unidade do Programa “Ética, direito e política - liberdade e justiça social; 

igualdade e diferenças; justiça e equidade [Filosofia Política]” as AE definem como 

conhecimentos a adquirir/Descritores de desempenho: formular o problema da 

organização de uma sociedade justa; clarificar os conceitos nucleares, as teses e os 

argumentos da teoria da justiça de Rawls; confrontar esta teoria com as críticas que lhe 

são dirigidas pelo comunitarismo (de Michael Sandel) e libertarismo (de Robert Nozick); 

aplicar os conhecimentos adquiridos para discutir problemas políticos das sociedades 

atuais e apresentar soluções, cruzando a perspetiva filosófica com outras perspetivas. A 

questão “Como construir uma sociedade justa?” é sempre atual e a filosofia tem um 

contributo inestimável a dar na procura de respostas que possam tornar o mundo um lugar 

melhor. Por conseguinte, a disciplina de Filosofia tem, no aprofundamento do tratamento 

deste problema, um papel relevante para se atingirem os objetivos do perfil do aluno à 

saída do ensino secundário. Do ponto de vista político, as nossas sociedades vivem 

tempos conturbados e urge que os adolescentes, e futuros adultos, dominem os conceitos 

que permitam, agora e no futuro, reflexões e argumentações racionais, em prol de 

sociedades mais justas. 

Ao nível do 11.º ano, nas AE – dado que a Lógica transitou para o 10.º Ano – 
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antecipa-se o módulo “IV – O conhecimento e a racionalidade científica e tecnológica”. 

As AE privilegiam a análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento – 

Descartes e Hume –, dois autores da modernidade que marcaram a resposta ao Ceticismo, 

o primeiro pela via racionalista e o segundo pela via empirista. A importância destas duas 

correntes, ainda na atualidade, não devia impedir a introdução de posições e filósofos 

mais recentes, embora se corresse o risco de os alunos terem mais dificuldade, advinda 

da complexidade cada vez maior dos problemas gnosiológicos. Os conhecimentos 

(propostos nas AE) a adquirir pelos alunos são fundamentalmente os seguintes: formular 

o problema da justificação do conhecimento, fundamentando a sua pertinência filosófica; 

clarificar os conceitos nucleares, as teses e os argumentos das teorias racionalistas 

(Descartes) e empirista (Hume), enquanto respostas aos problemas da possibilidade e da 

origem do conhecimento.  

Relativamente à Filosofia da Ciência, as AE introduzem a teoria falsificacionista de 

Karl Popper: posição crítica perante o problema da indução; o problema da demarcação 

(critérios de cientificidade: falsificabilidade versus verificabilidade); o método científico 

das conjeturas e refutações (falsificacionismo); progresso científico (evolucionismo 

epistemológico – eliminação gradual dos erros) e as críticas ao falsificacionismo.  

Por sua vez, nesse domínio é apresentado o problema da evolução da ciência e da 

objetividade do conhecimento nas perspetivas de Popper e Kuhn. Na de Popper é 

abordada a eliminação do erro e a seleção das teorias mais aptas, bem como o progresso 

do conhecimento por aproximação à verdade. Na perspetiva de Kuhn reflete-se sobre os 

conceitos: ciência normal e ciência extraordinária, revolução científica e 

incomensurabilidade dos paradigmas. 

Sobre os valores estéticos e religiosos, considero importante lecionar ambos, 

obrigatoriamente. A formação integral de um cidadão deve incluir uma reflexão crítica 

sobre a arte e a apreciação de obras de arte. A Filosofia fornece alguns conhecimentos 

necessários para a observação da arte e seu usufruto. Por outro lado, as questões religiosas 

provocam conflitos entre povos e culturas, logo é relevante que os alunos aprendam a 

pensar racionalmente sobre as questões religiosas, respeitando as crenças de cada um. 
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Por fim, tendo em conta a flexibilidade admitida nas AE, alguns dos percursos 

programáticos, aí não contemplados, podem ser desenvolvidos nos Temas e Problemas 

do Mundo Contemporâneo e da Cultura Científica e Tecnológica.  
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2. Pós-verdade e plurivocidade da verdade 

 

“O relativismo quanto à verdade é talvez sempre um sintoma de infeção pelo 

vírus epistemológico; de qualquer modo, parece que é isso que acontece no caso 

de Quine, Nelson Goodman e Putnam.” 

 Donald Davidson2  

 

Neste capítulo enquadra-se o tema deste trabalho: A (des)valorização da verdade 

objetiva – um desafio para o ensino-aprendizagem de Filosofia no Ensino Secundário.  

Inicia-se também uma apresentação de alguns dos temas envolvidos (relativismo, 

objetivismo, pós-verdade, argumentação, retórica e verdade), as razões da sua inclusão e 

a forma como se relacionam.  

A disciplina de Filosofia no ensino secundário deve proporcionar a aquisição das 

competências necessárias para que os estudantes se posicionem, de um modo crítico e 

reflexivo, em vários âmbitos da vida pessoal, social e política, bem como relativamente 

aos desafios que o desenvolvimento científico e tecnológico suscita na 

contemporaneidade. Oferece em dois anos uma estrutura curricular composta por um 

percurso científico que contempla áreas fundamentais da reflexão filosófica, a saber: 

Lógica, Metafísica, Axiologia, Ética, Filosofia Política, Epistemologia, Filosofia da 

Ciência, Estética e Filosofia da Religião. 

O objetivo principal deste trabalho é mostrar que a disciplina de Filosofia, no ensino 

secundário, pode ajudar a lidar com os problemas levantados pela chamada era da pós-

verdade. Temas como a Lógica e a Retórica são invocados para tentar demonstrar como 

podem os alunos ficar mais capacitados para enfrentar alguns dos perigos do nosso tempo, 

alinhando pelo diapasão do PASEO. A lógica formal fornece instrumentos capazes de 

distinguir argumentos válidos de argumentos inválidos. Contudo, a validade formal é 

                                                           
2 In Murcho, 2006, p. 15. 
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insuficiente para que um argumento seja convincente. O Programa de Filosofia procura, 

por isso, desenvolver competências que permitem, para além da validade, verificar se os 

argumentos são corretos (sólidos e cogentes). Quanto à retórica, distingue-se a 

manipulação da persuasão, conceitos cruciais dentro do perímetro deste trabalho. O bom 

e o mau uso da retórica estão no cerne do tema da pós-verdade.  

O desafio inscrito no título deste trabalho foi inspirado no conceito de pós-verdade 

e pelos objetivos de ordem filosófica inscritos nas Aprendizagens Essenciais, 

nomeadamente o desenvolvimento de competências “consideradas imprescindíveis à 

construção de uma cidadania ativa, proporcionando aos alunos instrumentos necessários 

para o exercício pessoal da razão e desenvolvendo o raciocínio e as capacidades da 

reflexão e da curiosidade científica.” (Aprendizagens Essenciais 2018: 2), isto é, procura-

se que o aluno possa ser: 

 

(…) questionador, através do exercício de um pensamento crítico capaz de: mobilizar o 

conhecimento filosófico e as competências lógicas da filosofia para formular questões de 

modo claro e preciso; usar conceitos abstratos para avaliar informação; validar teses e 

argumentos através de critérios sólidos; avaliar os pressupostos e implicações do seu 

pensamento e o dos outros e comunicar efetivamente, na busca de solução de problemas 

que se colocam nas sociedades contemporâneas (…) (Aprendizagens Essenciais 2018: 2).  

 

Assim, as AE mais em foco neste trabalho são: compreender os conceitos de “Tese, 

argumento, validade, verdade e solidez”, as “Formas de inferência válida – lógica 

proposicional” e “O discurso argumentativo e principais tipos de argumentos e falácias 

informais”. 

A verdade é uma condição para que a convivência humana em sociedade seja 

possível. Assim, questiona-se sobre que novos desafios, à convivência humana, trará a 

chamada era da pós-verdade e se a disciplina de Filosofia poderá aportar contributos para 

lidar com as novas realidades que se apresentam na área da comunicação entre os seres 

humanos. O problema não se situa ao nível da falta de veridicidade que decorre de um 
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erro involuntário (situação que não quebra as normas que tornam possível a comunicação 

entre seres humanos), mas no menosprezo pela veracidade (tendência para ser verdadeiro 

na comunicação com o outro).  

À partida, este não parece ser um problema novo, como se verá no capítulo 

seguinte com as disputas entre Sofistas e Filósofos (como Sócrates e Platão), que são 

utilizadas ao longo do trabalho para ilustrar esta e outras questões. Contudo, com a 

massificação das redes socias e a sua utilização como novo meio de manipulação e 

propaganda, o tema da falta de veracidade com dolo – que, a tornar-se regra, levaria à 

subversão dos pressupostos do convívio humano – urge ser analisado. Porquanto é sabido 

que a manipulação não respeita a autonomia intelectual do auditório, pois serve-se da sua 

incapacidade de acompanhar longos raciocínios, apela às emoções e abusa dos discursos 

contendo sofismas (falácias voluntárias) para convencer os indivíduos. 

O termo pós-verdade foi eleito “palavra do ano” de língua inglesa pelo dicionário 

Oxford em 2016. É um neologismo que descreve a situação na qual os factos objetivos e 

observáveis têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais, na 

formação da opinião pública; aparece muitas vezes associada às fake news (falsas notícias 

difundidas em grande escala). 

 

2.1. Teorias da verdade: dimensão epistemológica 

 

Uma teoria da verdade é uma tentativa de explicar a sua natureza, procurando 

mostrar o que todas as afirmações verdadeiras têm em comum. É uma procura de 

respostas para a questão metafísica “O que é a verdade?”.  

As teses ontológicas acerca dos factos, isto é, a forma como “vemos” o mundo, têm 

como consequência natural determinadas teorias da verdade. Ver o mundo de forma 

objetiva leva a aceitar a teoria da verdade como correspondência. Por sua vez, defender a 

tese do construtivismo acerca dos factos conduz ao relativismo epistémico. 
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Assim, apresenta-se em seguida e de forma sucinta duas abordagens ao conceito de 

verdade: a teoria da correspondência e o relativismo (que serão mais desenvolvidas em 

3.3. Retórica e Filosofia). 

 

2.1.1. Teoria da verdade como correspondência 

 

O primeiro filósofo a enunciar a ideia de verdade como correspondência foi Platão 

ao afirmar que: "Ao tomar como fundamento o conceito que considero mais sólido, tudo 

o que me pareça estar de acordo com ele será por mim posto como verdadeiro, quer se 

trate de causas, quer se trate de outras coisas existentes; o que não me pareça de acordo 

com ele será por mim posto como não verdadeiro." (Fédon: 100a). 

Aristóteles afirma algo semelhante, ou seja, “que uma afirmação é verdadeira se 

diz do que é, que é, e do que não é, que não é (Metafísica IV: 1011). Mas uma teoria da 

correspondência não é unicamente a perspetiva segundo a qual a verdade consiste na 

correspondência com os factos, mas a de ser teoricamente interessante darmo-nos conta 

disto.” (Blackburn 2007: 453-454). 

Deste ponto de vista, a verdade de uma dada afirmação (ou crença) consiste na 

relação de correspondência (adequação) entre a afirmação e a realidade, isto é, uma 

afirmação é verdadeira, se e só se, corresponder a algum facto objetivo no mundo e é 

falsa, se e só se, não corresponder a nenhum facto. 

 

2.1.2. Relativismo 

 

Por outro lado, os sofistas colocaram em causa a possibilidade de se estabelecer 

conhecimento seguro. Protágoras ao afirmar que “O homem é a medida de todas as coisas; 

das que são, porque são (ou enquanto são); das que não são, porque não são (ou enquanto 

não são) pela sua existência, como as que não são, pela sua não existência.” (Logos, vol. 
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4: 464), opta por um subjetivismo que rejeita a existência de uma verdade absoluta e 

universal, sendo que todas as verdades são relativas a um indivíduo.  

Os sofistas valorizam o múltiplo – a multiplicidade de opiniões individuais, a 

divergência de perspetivas e a incerteza, aproximando-se do relativismo e abrindo 

caminho para o ceticismo e para o perspetivismo. Este último é uma “Conceção filosófica 

geralmente associada a Nietzsche, segundo a qual não há factos, somente interpretações. 

Assim, podemos falar de verdades no interior de uma perspetiva particular. Não há, pois, 

verdades independentes, isto é, verdades a partir de nenhum ponto de vista. O 

Perspetivismo é frequentemente visto como uma forma de Relativismo, uma vez que nega 

a existência de noções absolutas sobre o verdadeiro ou falso.” (Almeida 2009: 201).  

 

2.2. Factos: dimensão ontológica 

 

2.2.1. O construtivismo acerca dos factos  

 

A tese construtivista mais influente e por muitos aceite – embora seja a mais radical 

e mais contra-intuitiva – é o construtivismo dos factos (Boghossian 2015: 39). 

Boghossian diz-nos que no construtivismo acerca dos factos “O mundo que 

procuramos compreender e conhecer não é aquilo que é independentemente de nós e do 

nosso contexto social; ao invés, todos os factos são socialmente construídos de uma 

maneira que reflete as nossas necessidades e os nossos interesses contingentes.” (Idem: 

35). O que significa ser socialmente construído? 

 

“Normalmente, dizer de algo que é construído significa que não existia antes de ser 

encontrado ou descoberto, mas que foi construído, criado pela atividade intencional de 

alguma pessoa num dado momento do tempo. E dizer que foi socialmente construído é 

acrescentar que foi construído por uma sociedade, por um grupo de pessoas organizadas de 

uma forma específica, com valores, interesses e necessidades específicos.” (Idem: 28). 
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Para complementar a noção de construção social Boghossian acrescenta: i) existe 

mais interesse na construção de factos – no facto de uma peça de metal ser uma moeda 

em vez da própria peça de metal – do que em coisas ou objetos, como casas ou carros; ii) 

um facto é socialmente construído, se e só se, for necessariamente verdadeiro que só 

poderia ter existido pelas ações contingentes de um grupo social. (Idem: 29). 

Mas se, como se disse, “todos os factos são socialmente construídos de uma maneira 

que reflete as nossas necessidades e os nossos interesses contingentes” (Idem: 35), então 

ficaríamos comprometidos com um relativismo permeável à pós-verdade, às notícias 

falsas (fake news) e à pseudociência. Ora, isto é precisamente o que este trabalho pretende 

contrariar. Porquanto vou seguidamente apresentar razões para rejeitar o construtivismo 

dos factos. 

Este construtivismo que não reconhece nada que seja independente de nós e do 

nosso contexto social conduz a um relativismo global que afirma “que não existem 

verdades absolutas” (Idem: 71). Contudo, este relativismo é incoerente porque “(…) 

labora numa contradição interna, na medida em que reivindica validade universal e 

absoluta para a sua afirmação de que toda a verdade é relativa. Vê-se, deste modo, 

compelido a conceder na prática o que pretende negar em teoria.” (Logos, vol. 4: 674). 

Isto é, se considerarmos o relativismo absolutamente verdadeiro, então alguma coisa é 

absolutamente verdadeira e, assim, o relativismo global seria falso, porque parece negar 

que haja alguma coisa absolutamente verdadeira. 

 

2.2.2. O objetivismo acerca dos factos 

 

Boghossian diz que no objetivismo acerca dos factos “O mundo que procuramos 

compreender e conhecer é como é, independentemente de nós e das nossas crenças sobre 

ele. Mesmo que nunca tivessem existido seres pensantes, o mundo continuaria a ter muitas 

das propriedades que tem.” (Boghossian 2015: 34). 
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Se aceitarmos o objetivismo, a realidade que consideramos são os factos. Logo, 

somos levados a aceitar como teoria de verdade a teoria da correspondência, em que um 

discurso (ou um pensamento, ou uma proposição) é considerado verdadeiro se 

corresponde a um facto. Esta teoria vai ao encontro do que se pretende defender neste 

trabalho – ideias e teorias que nos permitam ficar menos permeáveis à pós-verdade, às 

notícias falsas e à pseudociência.  
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3. Racionalidade argumentativa e filosofia 

 

De forma a dotar os discentes desta disciplina de autonomia de pensamento e 

espírito crítico face à miríade de discursos argumentativos de que são recetores, o 

Programa de Filosofia, propõe, avisadamente, como objetivos desenvolver competências 

que podem funcionar como “vacinas” contra o discurso manipulador. Nesse sentido são 

mencionados alguns desses objetivos (por com eles concordar e porque foi meu propósito 

atingi-los durante as regências).  

Assim, um dos objetivos gerais foi perspetivar o trabalho em Filosofia como uma 

atividade interpretativa e argumentativa, que permite adquirir instrumentos cognitivos, 

conceptuais e metodológicos. Sendo relevante no desenvolvimento do trabalho filosófico, 

esta competência assume especial importância por ser transversal e interdisciplinar, isto 

é, transferível para outras aquisições cognitivas em diversos ramos do saber.  

Alguns destes instrumentos fomentam o exercício pessoal da razão e contribuem 

para o desenvolvimento do raciocínio e da reflexão – pode-se aqui incluir a deteção de 

falácias formais e informais que muito contribui para bloquear a manipulação a que tantas 

vezes estamos sujeitos enquanto auditório.  

Mas este desenvolvimento do raciocínio e da reflexão deve, preferencialmente, 

partir de temas do mundo contemporâneo, sobre os quais os alunos ouvem falar 

quotidianamente, para se potenciar uma aprendizagem significativa, em que a nova 

informação se ancora em conceitos preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende. 

Por sua vez, defende-se que “A argumentação é um instrumento sem o qual não 

podemos compreender melhor o mundo nem intervir nele de modo a alcançar os nossos 

objetivos; não podemos sequer determinar com rigor quais serão os melhores objetivos a 

ter em mente.” (Murcho 2003: 9). 

Por fim, ao longo deste capítulo reconhece-se o contributo específico da Filosofia 

para o desenvolvimento de um pensamento informado, rigoroso e crítico, potenciador de 

uma consciência atenta, sensível e eticamente responsável (Programa Filosofia 2001: 8). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_cognitiva
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3.1. Argumentação e lógica formal 

 

A lógica leva-nos a ter atenção às consequências das nossas afirmações e isto é 

importante, pois por vezes concluímos o contrário do que pretendíamos. Por exemplo, 

afirmar que tudo é relativo tem como consequência que o que se está a dizer também é 

relativo, o que implica conceder que há algo que pode não ser relativo – possibilidade que 

se pretendia negar com a frase tudo é relativo. 

Neste subcapítulo reflete-se sobre as razões pelas quais “Os seres humanos erram. 

E não erram apenas no que respeita à informação de que dispõem. Erram também ao 

pensar sobre a informação de que dispõem, ao retirar consequências dessa informação, 

ao usar essa informação na argumentação.” (Murcho 2003: 9). 

Este subcapítulo tem como objetivo mostrar que o Programa de Filosofia assume 

como objetivo contribuir para que os discentes formem e defendam pontos de vista 

próprios (perspetivas, teorias e posições pessoais) com clareza e rigor, bem como a 

relevância da argumentação como ferramenta que permite apoiar teorias (que por sua vez 

procuram respostas para problemas filosóficos).  

No documento das Aprendizagens Essenciais para o 10.º ano de Filosofia, inserido 

no Módulo I - Abordagem introdutória à filosofia e ao filosofar, está inscrito o tema 

Racionalidade argumentativa da Filosofia e a dimensão discursiva do trabalho 

filosófico. Dá-se relevo às competências referentes a “Operacionalizar os conceitos de 

tese, argumento, validade, verdade e solidez, usando-os como instrumentos críticos da 

filosofia.” (Aprendizagens Essenciais 2018: 6).  

Para isso, o aluno deve reconhecer a importância da argumentação na formação e 

defesa de posições pessoais, na Filosofia e nas outras áreas do saber; caracterizar os 

conceitos de premissa, conclusão, argumento e entimema; saber identificar indicadores 

de premissas e indicadores de conclusão; relacionar valor de verdade com proposições e 

validade com argumentos; reconhecer os bons argumentos como sendo argumentos 
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válidos, sólidos e cogentes. O esquema conceptual do anexo 3 ajuda a relacionar estes 

conceitos.  

Nos raciocínios argumentativos dedutivos, as noções fundamentais são: 

premissa(s), conclusão e argumento. Nos argumentos, as premissas são utilizadas para 

apoiar uma conclusão. As premissas e a conclusão são proposições acerca das quais 

podemos saber o seu valor de verdade, isto é, podemos afirmar que são verdadeiras ou 

falsas.  

Importa clarificar dois aspetos relativamente às proposições. Primeiro, diferentes 

frases podem exprimir a mesma proposição (tal como frases em diferentes línguas podem 

expressar o mesmo). Segundo, nem todas as frases são proposições como, por exemplo, 

as frases usadas para dar ordens (imperativas) ou para fazer perguntas (pois não se lhes 

pode atribuir um valor de verdade). As frases que exprimem proposições são as “frases 

declarativas” (Mautner 2010: 610). 

Contudo acontece que os argumentos nem sempre surgem de forma organizada, 

dado a conclusão poder surgir antes das premissas e estas, por vezes, não se distinguirem 

claramente da conclusão (por ausência de um indicador de conclusão). Para ser mais fácil 

entender teorias e argumentos, em Filosofia e noutras áreas do saber, é útil fazer a 

reconstituição dos argumentos na sua forma canónica (ou padrão), explicitando as suas 

premissas e a sua conclusão. Assim, surge a necessidade de saber identificar as premissas 

e a conclusão através dos seus respetivos indicadores. 

Alguns indicadores de premissas são: porque, ora, pois, devido a, sabendo que, 

uma vez que, admitindo que, como, dado que, já que, visto que, a razão é que, supondo 

que, afinal de contas, desde que, assumindo que, é sabido que e partindo do princípio. 

Como indicadores de conclusão temos os exemplos: logo, então, portanto, assim, 

implica que, consequentemente, como tal, por conseguinte, sendo assim, deste modo, por 

isso, o que prova/mostra/demonstra que, desta forma, daí que, segue-se que e infere-se 

que/deduz-se que. 
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Frequentemente também acontece que num argumento pelo menos uma das 

premissas é pressuposta e não é explicitada. Deste modo, temos um entimema, ou seja, 

“Um argumento com uma premissa suprimida. Por outras palavras, é um argumento com 

um pressuposto tácito sem o qual a conclusão seria um non sequitur3.” (Warburton 2012: 

111). 

A frase “Este jornal publica mentiras declaradas, portanto devia ser encerrado.” 

(Warburton 2012: 111), configura uma mera opinião. No entanto, se quem a profere 

pressupõe a proposição “Qualquer jornal que publique mentiras declaradas devia ser 

encerrado.” (Warburton 2012: 112), então teremos não uma opinião, mas um argumento 

com duas premissas e uma conclusão:  

 

“Qualquer jornal que publique mentiras declaradas devia ser encerrado. 

Este jornal publica mentiras declaradas. 

Logo, este jornal devia ser encerrado.” (Warburton 2012: 112) 

 

“Como é óbvio, seria entediante e desnecessário explicitar o argumento na íntegra; 

na maioria dos contextos, a premissa suprimida é razoavelmente bem compreendida.” 

(Idem: 111). 

Importa também distinguir que o conceito de valor de verdade é relativo a 

proposições e o de validade a argumentos. O valor de verdade das proposições (premissas 

e conclusões) diz respeito à adequação com a realidade daquilo que é dito nas proposições 

que compõem um argumento. A validade é uma relação entre o valor de verdade das 

premissas e o valor de verdade da conclusão. Isto é, para um argumento ser válido é 

necessário que as premissas sustentem e apoiem logicamente a conclusão.  

 Dito de outra forma, um argumento dedutivo diz-se válido se é impossível que as 

premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Por exemplo, no argumento: 

                                                           
3 Faltariam elementos para estudar a validade do argumento. 
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Todos os peixes vivem na água. 

A sardinha é um peixe. 

Logo, a sardinha vive na água. 

 

Há uma relação de necessidade entre as premissas e a conclusão. Se as premissas 

forem verdadeiras, necessariamente a conclusão também o é. Logo, o argumento é válido.  

No entanto, é necessário alertar que os argumentos válidos podem ter premissas 

falsas ou cuja veracidade não pode ser aferida. Vejamos o caso: 

 

Todos os políticos são corruptos. 

A Josefa é política. 

Logo, a Josefa é corrupta. 

 

Neste argumento podemos afirmar que a primeira premissa é falsa e admitir que 

a conclusão também é falsa, contudo, a dedução é válida, pois a aceitação das duas 

premissas implica necessariamente a aceitação da conclusão.  

Por outro lado, os argumentos podem ser inválidos mesmo que todas as suas 

premissas sejam verdadeiras. Neste exemplo:  

 

Todos os humanos são mortais. 

A sardinha é um peixe. 

Logo, alguns pássaros são pardais. 

 

Apesar de todas as proposições serem verdadeiras, não há qualquer relação entre 

as duas premissas e a conclusão, pelo que o argumento não é válido. No anexo 4 pode ser 

analisada uma tabela de possibilidades de validade/invalidade de argumentos formais. 
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 Por conseguinte, se pretendemos argumentar corretamente, devemos ter presente 

que o facto de uma inferência ser válida não garante que o raciocínio esteja correto. Ora, 

em Filosofia é crucial argumentar o mais corretamente possível. 

Assim, consideram-se bons argumentos os argumentos que reúnem três 

características em simultâneo: são válidos, sólidos e cogentes. “Um argumento dedutivo 

é válido quando é impossível que as suas premissas sejam verdadeiras e a sua conclusão 

falsa.” (Murcho 2003: 162). Um argumento é considerado sólido se é um argumento 

válido com premissas verdadeiras (Ibidem). 

Por outro lado, um argumento é cogente quando, para além de ser válido e de ter 

premissas verdadeiras, tem premissas mais plausíveis (menos discutíveis), do que a 

conclusão. Ou seja, um argumento cogente apresenta boas razões para aceitarmos a 

conclusão, sendo desta forma racionalmente persuasivo.  

 

3.2. Falácias informais e argumentação não dedutiva 

 

“Utilizar conscientemente diferentes tipos de argumentos formais e não formais na 

análise crítica do pensamento filosófico e na expressão do seu próprio pensamento.” 

(Aprendizagens Essenciais 2018: 8). 

 

A lógica formal ocupa-se da validade dos argumentos dedutivos, que depende da 

forma lógica dos argumentos (um argumento é válido se não existirem situações em que 

de premissas verdadeiras se infere uma conclusão falsa). Mas o âmbito da argumentação 

abrange, também, a lógica informal, em que a validade dos argumentos (ou força, como 

é mais habitual referir) não depende da sua forma lógica, mas de aspetos informais. 

Este subcapítulo é dedicado a identificar o que é um mau argumento informal, a 

distinguir paralogismo de sofisma e a relacionar falácias informais com critérios de 

avaliação de argumentos não dedutivos. São também caracterizadas as falácias informais: 

generalização precipitada; falsa autoridade; falsa analogia; falso dilema; contra a pessoa 
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(ad hominem); apelo à ignorância; post hoc, ergo propter hoc; boneco de palha; apelo à 

maioria (ad populum); derrapagem; petição de princípio; supressão de dados; ad 

terrorem; o poço envenenado. 

É importante notar que mesmo quando os argumentos são falaciosos, 

contraditórios, desconexos ou caricaturais, têm de ser levados a sério, pois se não for 

demonstrado que são maus argumentos, corremos o risco de se propagarem e de serem 

considerados argumentos corretos. Isto é tanto mais relevante porquanto atualmente se 

verifica um ataque a determinados valores matriciais da civilização, como o 

universalismo dos direitos humanos, o humanismo, o antirracismo – de que são exemplo 

alguns discursos xenófobos em torno da tragédia dos migrantes africanos.  

Desde a antiguidade que se procura identificar e caracterizar diferentes tipos de 

argumentos, bem como inventariar os critérios que determinam a força de cada tipo. 

Assim, é crucial saber detetar falhas nos critérios que definem os bons argumentos. Desta 

forma podemos percecionar falácias, tanto quando estamos na posição de oradores (e 

procurar evitá-las), como quando fazemos parte de um auditório. 

A capacidade de reconhecer falácias é uma competência transversal, que pode ser 

utilizada em várias áreas do saber e no domínio do discurso, com que nos confrontamos 

todos os dias em diferentes formas de comunicação. 

O que está em causa é a avaliação do discurso argumentativo, nomeadamente 

através da identificação de falácias informais. Para as compreender é necessário primeiro 

saber que regras dos bons argumentos (não dedutivos) não foram atendidas, pois: “As 

falácias são erros, incorreções em argumentos (...) pode faze-las parecer um tópico novo 

e separado, mas, na verdade, dizermos que algo é uma falácia é apenas outra forma de 

dizermos que uma das regras dos bons argumentos foi violada.” (Weston 2005: 106).  

É forçoso também alertar para a distinção entre paralogismo e sofisma. Aqui 

ganha relevo a intenção, pois sofisma é um raciocínio falacioso, “deliberadamente 

construído a fim de induzir ao erro” (Hegenberg 1995: 203), isto é, uma falácia voluntária. 

Por sua vez, paralogismo é um raciocínio em que a falsidade é involuntária e inconsciente 
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(Logos, vol. 3: 1335), pelo que não implica o propósito de induzir o auditório em erro, 

tratando-se de uma falácia involuntária.  

Num argumento válido e do ponto de vista dedutivo, se as premissas forem 

verdadeiras, então a conclusão é necessariamente verdadeira. No entanto, de forma 

diferente, num argumento indutivo, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem 

(apenas) uma grande probabilidade de ser verdadeira. Um tipo comum de argumento 

indutivo baseia-se na generalização e, para ser um bom argumento, deve verificar os 

seguintes critérios: a amostra deve ser ampla, representativa do universo em questão e 

não deve ser omitida informação importante acerca da amostra que influencie a 

conclusão. Relativamente ao argumento “Se cada um dos corvos observados até agora é 

preto, logo, todos os corvos são pretos.”, se tiverem sido observados alguns milhares de 

corvos e em regiões diferentes do planeta, podemos admitir que o argumento é forte. Será 

um argumento fraco ou um mau argumento indutivo se foram observados apenas alguns 

corvos ou numa só região. Por sua vez, o argumento “Um grupo de refugiados cometeu 

um crime, isso mostra que os refugiados são criminosos.” é mau, porque se baseia numa 

amostra sem expressão. “Um dos nossos erros mais comuns é tirarmos conclusões a partir 

de dados insuficientes.” (Weston 2005: 107). Trata-se de uma generalização precipitada 

e, por isso, este fraco argumento é designado por falácia da generalização precipitada. 

Por outro lado, a falácia da falsa autoridade ocorre quando não são satisfeitos os 

critérios de um bom argumento de autoridade que se apoia, para credibilizar uma 

afirmação, na opinião de um especialista no assunto em causa. Um bom argumento de 

autoridade requer, também, a identificação clara das fontes (quem disse, quando e onde); 

a sua imparcialidade; o reconhecimento da sua qualificação pelos pares; a existência de 

consenso entre as autoridades do domínio em causa. Eis um bom argumento de 

autoridade: “Em Portugal a plantação de eucaliptos aumentou, a Quercus afirmou-o 

hoje.” 

No contexto da pseudociência, existe um movimento antivacinas que difunde 

falácias de falsa autoridade, como no exemplo que associava a administração da vacina 

tríplice – sarampo, rubéola e papeira – ao desenvolvimento de autismo, alegando que a 
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idade da vacina correspondia à idade da manifestação dos primeiros sinais de autismo. 

Ora, “por duas coisas acontecerem ao mesmo tempo não quer dizer que estejam 

correlacionadas”, alerta David Marçal, divulgador de ciência. Contudo, o médico 

britânico Andrew Wakefield conseguiu publicar na prestigiada revista médica The 

Lancet, em 1998, um artigo que defendia este argumento (cf. anexo 5 – Exemplos de 

Pseudociência). Neste caso, verificou-se posteriormente que o médico não era imparcial. 

À primeira vista pode parecer uma forma correta de raciocínio utilizar analogias; 

no entanto, se forem desrespeitados os critérios que definem um bom argumento deste 

tipo, incorre-se na falácia da falsa analogia, dado que: 

 

“Um argumento por analogia é falacioso quando se baseia em semelhanças entre 

coisas diferentes, as quais não permitem, contudo, estabelecer qualquer conclusão. Isto 

acontece quando se sobrevaloriza as semelhanças entre essas coisas, quando se despreza 

diferenças relevantes ou quando as semelhanças entre essas coisas são escassas.” 

(Almeida 2009: 116). 

 

Nos argumentos por analogia infere-se do “particular para o particular”, isto é, 

não se procura apoiar uma generalização a partir da multiplicação de exemplos (como na 

indução por generalização), pois o que se pretende é argumentar “a partir de um caso ou 

exemplo específico para provar que outro caso, semelhante ao primeiro em muitos 

aspetos, é também semelhante num outro aspeto determinado.” (Weston 2005: 43). Para 

um argumento ser bom, é necessário que o tipo de semelhanças seja relevante para a 

conclusão e que o número de semelhanças seja elevado. Por fim, não deve haver 

diferenças importantes entre o que está a ser comparado.  

Outro tipo de falácia, a do falso dilema, reduz as opções apenas a duas (quando 

existem outras). Portanto, é uma disjunção que não esgota todas as possibilidades. Assim, 

procura-se convencer o auditório de que só há duas opções. Se não se é a favor de uma, 

então está-se necessariamente a favor da outra. Ou vice-versa. Pretende-se deste modo 

condicionar a escolha, com o intuito de ocultar outras possibilidades que possam existir. 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/abstract
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Por exemplo, quando se diz: “Ou estudas muito ou não terás sucesso na vida. Como não 

estudas muito, serás um fracassado”, está-se a encobrir que existem outras possibilidades.  

Na falácia contra a pessoa (ad hominem), por outro lado, procura-se 

descredibilizar o emissor para fragilizar o argumento. Esta falácia pode tomar três formas: 

ataque ao caráter da pessoa (ad hominem abusivo), referência às circunstâncias da pessoa 

(ad hominem circunstancial) e, por último, apelo ao facto de a pessoa não praticar o que 

defende (tu quoque).  

Já no caso da falácia do apelo à ignorância (ad ignorantiam) pretende-se 

“argumentar que uma afirmação é verdadeira só porque não se mostrou ser falsa” (Weston 

2005: 110). Neste caso, aquilo que não se releva falso deve-se à falta de provas 

inequívocas. Logo, apela-se à ignorância para argumentar a favor de algo, a partir de 

informação incompleta. Facto patente na posição defendida pelos negacionistas acerca 

das alterações climáticas por ação humana:  

 

“Não está inequivocamente provado que as alterações climáticas sejam fruto da ação 

humana. Logo, não são fruto da ação humana.”  

 

Na falácia post hoc, ergo propter hoc (depois disto, logo por causa disto), tenta-se 

“assumir uma relação causal demasiado depressa com base na mera sucessão temporal.” 

(Idem: 115). É uma indução por previsão apressada em que se assume que A causa B 

apenas porque habitualmente se sucedem temporalmente. No exemplo “Ao relâmpago 

segue-se normalmente o trovão. Logo, o relâmpago é a causa do trovão.”, o problema 

reside no facto de se assumir uma falsa causa do trovão. 

A falácia do boneco de palha (ou espantalho) socorre-se de “caricaturar uma 

opinião oposta para que seja assim fácil de refutar.” (Idem: 112), como no exemplo “Os 

defensores dos direitos dos animais sustentam que é tão errado matar um animal como 

matar um humano. Mas isso é obviamente falso. Logo, os defensores dos direitos dos 

animais estão errados (isto é, os animais não têm direitos).” Procura-se refutar uma 
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proposição na sua versão distorcida. Ataca-se a defesa de que os animais têm direitos, 

deturpando a posição dos defensores dos direitos dos animais. Estes não alegam “que é 

tão errado matar um animal como matar um humano” mas unicamente que os animais 

têm direitos. 

Quando se recorre à falácia do apelo à maioria (ad populum), há um “apelar às 

emoções da multidão e também o apelo para que alguém «se deixe ir» com a multidão” 

(Idem: 110). No argumento “Os alimentos geneticamente modificados são perigosos para 

a saúde, pois toda a gente o diz.” não se explicam as razões para mostrar que «toda a 

gente» é uma fonte informada e imparcial. Acredita-se, contudo, que a adesão de um 

grande número de pessoas a uma ideia torna provável que seja verdadeira, conformando 

assim um mau argumento de autoridade. 

A falácia da derrapagem (ou bola de neve) é uma indução por generalização 

apressada. Procura-se mostrar que aceitar uma posição conduziria a uma cadeia 

insustentável de implicações. O erro cometido consiste no facto de um dos elos dessa 

cadeia de implicações ser falso, ou de a cadeia ser ela mesma inverosímil. No exemplo 

“Se abrir uma exceção para adiar o teste, depois outra e outra turma vão pedir o mesmo. 

Daí que, não posso abrir exceções sem que se caia num descontrolo.”. Se se abrir uma 

exceção não se segue necessariamente que se tenha de fazer o mesmo a seguir, porquanto 

se deve ponderar as razões antes de se generalizar apressadamente. 

Quando se pretende “usar implicitamente a sua conclusão como premissa.” (Idem: 

114), comete-se a falácia da petição de princípio (petitio principii), pois “o argumento 

assume precisamente o que está a tentar provar.” (Ibidem). A conclusão é, ela mesma, 

uma das premissas, como se exemplifica:  

 

“O boxe é um desporto inseguro e arriscado. Logo, o boxe é perigoso.” 

 “Matar seres humanos não é moralmente certo. Logo matar pessoas é eticamente errado.” 
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Por conseguinte, um argumento da forma «P, logo P» é falacioso, pois as premissas 

não são mais plausíveis do que a conclusão, não havendo por isso razões para a aceitar. 

Pressupõe-se já nas premissas o que se quer provar na conclusão. Esta falácia também é 

denominada argumento circular, porque se parte do ponto onde se quer chegar. 

Outro mau raciocínio argumentativo, a falácia da supressão de dados, tem o 

objetivo de “apresentar unicamente a parte dos dados que sustenta a afirmação, ignorando 

as partes que a contradizem” (Idem: 115). No argumento “A escravatura foi abolida, logo 

não há escravos.” está-se a ignorar informação que contradiz a conclusão, ou seja, há 

novos tipos de escravatura, apesar de estar consagrado na lei que a escravatura está 

abolida. Esta é uma falácia comum utilizada no discurso político, por exemplo, pelo 

Presidente Trump, numa mensagem publicada a 21 novembro de 2018 na conta oficial da 

rede social Twitter (segundo a agência noticiosa Lusa): “Um frio brutal e prolongado, 

capaz de quebrar todos os recordes, o que aconteceu ao aquecimento global?”. Ora, o 

facto de estar muito frio não exclui a existência de uma grande quantidade de informação 

(aqui ignorada/suprimida) indicativa de que o aquecimento global continua a ser uma 

realidade preocupante. 

A falácia do apelo ao medo (ad terrorem) socorre-se do medo das consequências 

para provocar a adesão do auditório, ignorando a informação que contradiz a conclusão. 

Nesse sentido, no argumento “Se entrarem os refugiados, então ficaremos sem os nossos 

empregos.” está-se a ignorar a existência de falta de mão-de-obra em setores que muitos 

europeus rejeitam e que os refugiados estão dispostos a ocupar. 

Na falácia do poço envenenado é utlizada “uma linguagem tendenciosa para 

denegrir um argumento ainda antes de este chegar a ser apresentado.” (Weston 2005: 

114). Na inferência “Ninguém que seja sensato pensa que a tecnologia acaba com a 

privacidade.” está-se a desqualificar a conclusão antes de esta ser proferida. 

As falácias são utilizadas nos discursos demagógico, xenófobo e populista, 

alimentando, frequentemente, as posições extremistas que assolam a atualidade. Por isso, 
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urge despertar os alunos para esta temática, bem como muni-los de ferramentas que lhes 

permitam pensar autonomamente e através de raciocínios corretos. 

Todos têm o direito de se exprimir livremente. No entanto, para evitar a 

manipulação, é condição necessária o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos. 

Consequentemente, só desta forma se pode aspirar a ter cidadãos livres, porque capazes 

de detetar as “armadilhas” do discurso argumentativo falacioso. 
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3.3. Retórica e Filosofia 

 

Neste subcapítulo desenvolve-se a problematização em torno das questões que 

subjazem à oposição entre Retórica e Filosofia, utilizando como método a ilustração das 

posições, por um lado, dos sofistas Protágoras e Górgias e, por outro, dos filósofos 

Sócrates e Platão. O objetivo é averiguar até que ponto o método dos sofistas – a retórica 

– pode conduzir ao relativismo, ao perspetivismo, ao subjetivismo e ao construtivismo 

dos factos; e por sua vez, até que ponto o método filosófico de Sócrates e Platão – a 

dialética – persegue a verdade absoluta. 

A obra A República de Platão servirá para ilustrar a importância do conhecimento 

da verdade em detrimento da opinião – metáfora da linha quebrada (VI. 509d-511e) – e 

para distinguir aparência e realidade (ou aparência e verdade), demarcando-se da via da 

aparência (mundo das sombras e dos reflexos dos objetos) que é o contrário da verdade – 

alegoria da caverna (VII. 514-517b). Outras obras de Platão serão também utilizadas: O 

Sofista, em que Platão “assimila o dialético ao filósofo” (Lalande, vol. I 1985: 300); 

Górgias, onde o sofista com esse nome considera que aquele que domina a retórica é 

capaz de fazer com que o prefiram (ou as suas teses); Protágoras, onde este afirma que 

“O homem é a medida de todas as coisas; das que são, porque são (ou enquanto são); das 

que não são, porque não são (ou enquanto não são)” (Logos, vol. 4: 464) 

Por fim, aborda-se a conceção de Aristóteles, o filósofo que estabeleceu três tipos 

de argumentação legítima: argumentação científica, na qual se utiliza a demonstração ou 

prova; argumentação dialética, na qual se infere dedutivamente a partir de premissas 

hipotéticas, razoáveis ou prováveis; argumentação retórica que inclui procedimentos não 

dedutivos com o objetivo de persuadir. 

Começa-se por abordar a contribuição dos sofistas na história da Filosofia. Um 

legado desta corrente intelectual é o relativismo. Antes de mais, importa reter que a 

palavra sofista tem um pendor negativo (embora em parte injustamente porque alguns 

autores desta corrente foram importantes divulgadores de conhecimento) desde Platão e 
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Aristóteles, em grande medida devido às disputas com o filósofo grego Sócrates, relatadas 

nos diálogos de Platão: “[A palavra «sofista»] refere não apenas alguém que ostenta um 

pseudo-saber, aparentando ter conhecimentos sobre todas as coisas (…)” (Tunhas, P. & 

Abranches, A. 2012: 23), mas ainda “…alguém que comete o péssimo pecado de vender 

esse pseudo-saber (…)” (Ibidem).  

A designação sofística abrange vários pensadores que têm em comum o 

relativismo. O relativismo encontra-se num dos sofistas mais célebres, Protágoras de 

Abdera (c. 490 – 420 a. C.), ao qual pertence a célebre frase relativista “O homem é a 

medida de todas as coisas”. Uma interpretação radical deste relativismo, feita por Platão, 

é: “cada ser humano definiria a verdade em função das suas condições particulares, o que 

seria verdade para um seria falsidade para outro” (idem: 24).  

Segundo Platão e Aristóteles, Protágoras tenderia a rejeitar o princípio da não-

contradição, isto é, “As coisas poderiam ser e não ser ao mesmo tempo.” (Ibidem). Ora 

este relativismo levanta problemas ao objetivismo e abre caminho ao discurso 

manipulador, condenado neste trabalho, porque associado ao atual conceito de pós-

verdade. O movimento sofista atribui importância à linguagem e à retórica (Ibidem), 

temas diretamente ligados aos que foram propostos tratar neste trabalho – nomeadamente 

a sensibilização dos discentes para a valorização da verdade e o alerta para os perigos 

inerentes à sua desvalorização.  

Contudo, há que referir que existe uma outra interpretação menos radical que 

“sugere que Protágoras se referiria ao homem como espécie e não como indivíduo.” 

(Ibidem), mas este relativismo mitigado não será preocupação deste trabalho, pois não 

conduz ao problema que foi proposto tratar.  

Assim, para Platão (na metáfora da linha quebrada) o movimento de conhecimento 

pelo método da dialética não tem como objetivo o conhecimento pela opinião (doxa) ou 

pela crença, mas o conhecimento verdadeiro: fundamentado. As ciências (como a 

geometria ou a aritmética) trabalham com hipóteses, procurando as mais corretas, 
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eliminando o erro e evoluindo para posições cada vez mais fundamentadas, com o 

objetivo de chegar ao conhecimento da verdade. 

Para Platão, só o método da argumentação permite a procura da verdade, 

considerando ser esta a tarefa dos filósofos. O seu objetivo não é comunicar, nem 

persuadir um auditório, mas procurar a verdade. A dialética é o método desenvolvido por 

Sócrates e Platão aplicável à resolução dos problemas filosóficos (como, por exemplo, o 

problema/questão “O que é a verdade?”), através do diálogo com os seus interlocutores. 

Como os problemas em Filosofia têm uma natureza conceptual, não podem ser resolvidos 

pela observação, pela experimentação ou pelo cálculo matemático. Assim, procura-se 

resolver os problemas filosóficos pela discussão racional e pela argumentação. Contudo, 

a Filosofia não é adversativa, porque a argumentação filosófica visa a aquisição de 

opiniões devidamente fundamentadas e não a derrota dos adversários. 

A relação entre “argumentação, verdade e ser” advém da natureza conceptual dos 

problemas de que se ocupa a Filosofia. Essa relação pode resumir-se da seguinte forma: 

em Filosofia recorre-se à argumentação para descobrir a verdade acerca do ser (ou seja, 

da realidade tal como ela objetivamente é). 

Por seu lado, os sofistas, como Górgias (no diálogo platónico com o mesmo nome), 

consideram que aquele que domina a retórica é capaz de fazer com que o prefiram (ou as 

suas teses), porque não há matéria sobre a qual um orador não fale, diante da multidão, 

de maneira mais persuasiva do que qualquer outro profissional. 

Sócrates responde a Górgias (no mesmo diálogo) que a eficácia da retórica depende 

da ignorância geral do auditório. A retórica só torna alguém mais persuasivo e 

aparentemente mais sábio perante uma multidão de ignorantes. Portanto, segundo 

Sócrates, a retórica, tal como é usada pelos sofistas, é completamente inútil na busca do 

verdadeiro conhecimento.  

O mau uso da retórica (manipulação) defendida por Górgias não atende à 

autonomia intelectual do auditório, mas, pelo contrário, usa as suas falhas (ao apelar a 

emoções e ao utilizar falácias) para impor ideias a qualquer custo. 



 

 

56 

A manipulação consiste em levar alguém a aceitar uma tese sem a avaliar 

criticamente, isto é, sem examinar de modo rigoroso e imparcial as razões que existem a 

seu favor e contra ela. Por outro lado, o bom uso da retórica – a persuasão – reside em 

oferecer boas razões para que alguém aceite uma dada tese, respeitando, assim, a 

autonomia intelectual do auditório.  

A manipulação é muito utilizada nos discursos demagógicos, xenófobos e 

populistas que fomentam os extremismos que assolam a atualidade. Porquanto, é da maior 

pertinência clarificar a distinção entre os dois usos da retórica: persuasão e manipulação. 

O sofista Protágoras defendeu um tipo de relativismo, a teoria do homo-mesura 

expressa no fragmento “O homem é a medida de todas as coisas; das que são, porque são 

(ou enquanto são); das que não são, porque não são (ou enquanto não são)” (Logos, vol. 

4: 464). Tinha a convicção de que não há nada absolutamente verdadeiro. Assim, a 

verdade seria relativa à perspetiva do sujeito. Pelo contrário, os filósofos como Sócrates 

e Platão defendem que existe uma verdade única e universal. 

Na alegoria da caverna (descrita por Platão no início do livro VII da obra “A 

República”), Sócrates explica como o filósofo procura compreender a verdade por trás 

das aparências. Os objetos que o prisioneiro, forçado a sair da caverna, vai descobrindo à 

medida que o seu conhecimento se incrementa: as sombras, as imagens, os objetos, os 

corpos celestes e, finalmente, o Sol e o seu brilho, ilustram o caminho para o 

conhecimento do ser (da realidade tal como ela objetivamente é). Veja-se o que Platão 

diz no livro VII dessa obra (517b - 517c): 

 

“(…) Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista, a custo, a ideia 

do Bem; e, uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há 

de justo e belo; que, no mundo visível, foi ela que criou a luz, da qual é senhora; e que, 

no mundo inteligível, é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la 

para ser sensato na vida particular e pública”.  
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 Há nesta passagem da República uma unificação de três metáforas que expõem 

uma teoria ética, uma teoria da verdade e uma teoria do conhecimento. Também se pode 

ver aqui que – chegados ao mundo inteligível – há uma equiparação/unificação de três 

“objetos” tratados na filosofia platónica: o Bem, o Belo e o Verdadeiro. 

 Para procurar atingir a verdade – objetivo reclamado para a Filosofia por Sócrates 

e concomitantemente por Platão – convém referir o método indicado: a dialética. O 

método dialético socrático, descrito pelo seu discípulo Platão, era posto em prática através 

de diálogos que continham duas fases: a ironia (fase desconstrutiva e crítica que pretendia 

libertar o interlocutor da sua ignorância) e a maiêutica (fase construtiva que visava dar à 

luz o conhecimento de si mesmo – extrair do interlocutor o verdadeiro saber). O objetivo 

do método socrático visa uma procura cooperativa da verdade, valorizando o diálogo 

enquanto método filosófico.   

 

3.4. Retórica Aristotélica e a Nova Retórica de Chaïm Perelman 

 

Ao logo deste subcapítulo pretende-se abordar algumas noções do discurso 

argumentativo: retórica, argumentação retórica (argumentação informal), demonstração 

e figuras retóricas. Também é descrita a diferença entre os três tipos de argumentação 

expressos por Aristóteles. Depois, analisa-se a contribuição da Nova Retórica, de 

Perelman, nomeadamente para a distinção entre demonstração e argumentação. 

Há três tipos de argumentos definidos por Aristóteles: demonstrativos, dialéticos 

e retóricos. Estes últimos constituem o objeto de estudo deste subcapítulo. Sobre os dois 

primeiros tipos, diz resumidamente Desidério Murcho: 

 

“Aristóteles classifica como demonstrativos aqueles argumentos dedutivos válidos cujas 

premissas são verdadeiras ou estão amplamente estabelecidas – o que hoje chamamos 

“argumentos sólidos”. E classifica como argumentos dialéticos os argumentos dedutivos 

válidos cujas premissas são disputáveis.” (Murcho 2003: 136). 
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 Quanto à palavra retórica, ela deriva da palavra grega rhêtorikê que significa “arte 

da palavra”. Segundo Aristóteles (no seu livro Retórica, em 1355b), a retórica pode ser 

entendida de duas formas: um conjunto de regras que têm por objetivo tornar mais clara 

a expressão dos argumentos ou a arte de persuadir independentemente da validade dos 

argumentos.  

 Diversas características distinguem o discurso lógico-demonstrativo do discurso 

argumentativo informal, sendo a mais importante a natureza das conclusões que permitem 

alcançar. A demonstração permite garantir a verdade e a necessidade lógica da conclusão, 

mas a argumentação informal apenas possibilita atingir uma conclusão provável. 

 A demonstração (por exemplo uma demonstração matemática) diz respeito à 

lógica formal, é constringente, mostra uma prova, é impessoal e isolada de todo o 

contexto, apoia-se em sistemas simbólicos formalizados e pode ser válida ou inválida. 

Por outro lado, a argumentação retórica diz respeito à lógica informal, é não 

constringente, procura a adesão do auditório, é pessoal e situada, exprime-se através da 

linguagem natural e pode ser forte ou fraca.  

Neste subcapítulo, é defendida a tese de que a lógica formal é insuficiente para dar 

conta dos diversos aspetos envoltos na argumentação, formulando e problematizando a 

hipótese de a validade formal não ser suficiente para que os argumentos sejam 

convincentes. Para atingir tal objetivo, é utilizado o trabalho de Chaïm Perelman (1912-

1984) sobre a nova retórica. As fontes principais são a sua obra O Império Retórico - 

Retórica e Argumentação – publicada originalmente em francês (L’empire rhétorique), 

no ano de 1977 e editada em Portugal nas Edições ASA, em 1993 (1ª edição), com 

tradução de Rui Alexandre Grácio (aqui foi utilizada a 2ª versão de 1999); Racionalidade 

Argumentativa de Rui Alexandre Grácio (1993, editada pelas Edições ASA, na coleção 

Argumentos, dirigida por Manuel Maria Carrilho); Introdução à Retórica no Séc. XXI 

(2018), de Samuel Mateus, membro da Rhetoric Society of Europe. 

A nova retórica de Perelman opõe-se ao cartesianismo, nomeadamente à sua 
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dificuldade de articular razão e ação, sendo esta entendida como respeitante aos assuntos 

de ordem prática. Assim, a preocupação essencial de Perelman é aprofundar o tema da 

razão prática, no sentido de uma racionalidade que responda às questões do homem como 

um ser situado, histórico, contextualizado e enraizado (Grácio 1993: 18-21). 

No primeiro capítulo (Lógica, Dialética, Filosofia e Retórica) da obra O Império 

Retórico - Retórica e Argumentação, Perelman apresenta o seu propósito: 

 

“Subordinando a lógica filosófica à nova retórica, tomo partido no debate secular 

que opôs a filosofia à retórica, e isto desde o grande poema de Parménides. 

Este, e a grande tradição metafísica ocidental, ilustrada pelos nomes de Platão, 

Descartes e Kant, opôs sempre a busca da verdade, objecto proclamado da filosofia, às 

técnicas dos retóricos e dos sofistas, que se contentam em fazer admitir opiniões tão 

variadas quanto enganadoras.” (Perelman 1999: 25). [Itálicos meus] 

 

Juízos precipitados impedem o labor para a aproximação à verdade dos factos. 

Preconceitos acumulados, desde que somos crianças, criam um véu que dificulta o 

trabalho da razão, para ponderar sobre assuntos de ordem prática que determinam a nossa 

ação. As nossas crenças têm um substancial poder sobre as posições que tomamos 

relativas às novas questões com que somos confrontados. Ora, isso é tanto mais premente 

hoje, pois – sem que seja fruto da nossa vontade – vivemos num tempo em que, por via 

da capacidade tecnológica, somos quotidianamente inundados de informação – que 

transporta consigo um número de questões a que somos chamados a tomar posição. 

Isso não seria problemático se a este aumento de informação correspondesse uma 

maior preparação da razão humana – ferramentas que nos munissem de competências 

para discernir velozmente, em primeiro lugar, o verdadeiro do falso, para de seguida, 

ocuparmos a razão a deliberar sobre aqueles que são verdadeiros problemas – no sentido 

de exercer uma cidadania responsável.   

Um aspeto crucial deste trabalho é percecionar se os alunos estão conscientes destas 
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questões. Para tal, mais à frente é efetuada uma análise de conteúdo das afirmações (dos 

alunos) selecionadas a propósito do Dia Mundial da Filosofia. 

A tese apresentada neste trabalho defende que os conteúdos lecionados em Filosofia 

fornecem as ferramentas acima mencionadas – que, pelas razões já apontadas, são hoje 

mais determinantes do que nunca (e tudo indica que assim será no futuro), pois os avanços 

nas tecnologias de informação são exponenciais. 

São necessários esteios à razão prática para que se possa deliberar e agir, 

minimizando os efeitos das tentativas de manipulação: sejam políticas (de ordem 

xenófoba, populista, autoritária, extremista ou demagógica, cf. glossário); sejam 

comerciais (em ordem ao consumo alienante e não sustentável, do ponto de vista do futuro 

do planeta); sejam científicas, via teorias pseudocientíficas (como o movimento 

antivacinas, as teorias negacionistas acerca dos impactos nefastos no clima de origem 

antropogénica – vide anexo 5). 

Para atingir esse desiderato é necessário suspender as nossas crenças, opiniões não 

fundamentadas e emoções. De outro modo, a razão corre o risco de não conseguir 

demover o véu de ignorância tecido por aquelas – e assim embarcar candidamente na 

barcaça da pós-verdade – com a certeza, porém, da perda da autonomia do pensar. Algo 

que nos levará a um destino, entregue nas mãos de outrem, que não é aleatório, por ser 

determinado por interesses de pequenos grupos que, servindo-se dos meios de 

comunicação de massas (com o auxílio de algoritmos), procuram anular a racionalidade 

do sujeito. Porquanto são estas algumas das justificações que levaram a dar relevo à 

racionalidade argumentativa neste trabalho. 

Com o advento da internet verifica-se um aumento exponencial da informação 

disponível a cada ano que passa. O futuro será cada vez mais influenciado por este facto, 

o que torna o tema do domínio do discurso argumentativo e da procura de adesão do 

auditório, tratado nas aulas de Filosofia, cada vez mais pertinente. Porquanto pode 

contribuir para evitar a alienação, a futilidade e as deliberações irracionais por parte dos 

alunos. 
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Assim, Chaïm Perelman, filósofo polaco cujos trabalhos renovaram o interesse 

pala retórica, alargando o espaço de uma lógica argumentativa não formal, na sua 

principal obra analisa da seguinte forma algumas das diferenças já mencionadas: 

 

“Com efeito, a finalidade da argumentação não é, como a da demonstração, provar a 

verdade da conclusão a partir da verdade das premissas, mas transferir para as conclusões 

a adesão concedida às premissas. Arriscando-se a fracassar na sua missão, o orador só 

deverá partir de premissas que beneficiem de uma adesão suficiente: se esta não o for, a 

primeira preocupação daquele que quer persuadir deve ser a de reforçar por todos os 

meios de que dispõe, pois a transferência da adesão só se realiza pelo estabelecimento de 

uma solidariedade entre as premissas e as teses que se esforça por fazer admitir.” 

(Perelman 1999: 41). [Itálicos meus] 

 

Perelman propõe uma conceção alargada de razão. A sua teoria da argumentação 

procura fundamentá-la, valorizando as características do raciocínio prático e mostrando 

“a aptidão da razão para lidar com valores, para organizar as nossas preferências e para 

fundar, com razoabilidade, as nossas decisões.” (Idem: 6). Opõe-se à identificação do que 

é racional com o necessário e daquilo que é não necessário com o irracional. Pretende 

uma “terceira via”, a via do razoável. Com efeito, não identifica a essência da razão com 

a evidência e necessidade dos raciocínios, nem aceita que seja arbitrário o que não é 

necessário. (Ibidem). 

Rui Grácio, na introdução à tradução portuguesa de O Império retórico, afirma 

que: “É precisamente na recusa da redução do lógico à lógica formal que encontramos a 

razão que originou a elaboração de uma teoria da argumentação, considerada por 

Perelman como complementar da teoria da demonstração.” (Idem: 7). Assim, a 

redescoberta da retórica, através da teoria da argumentação, permitiu problematizar a 

racionalidade argumentativa através de questões como:  
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“A que processos recorremos quando pretendemos mostrar o bem fundado das 

nossas opções, ou quando rejeitamos teses com que não concordamos? Como procuramos 

fazer prevalecer certas opiniões e de que forma as justificamos? De que maneira 

procedemos quando tentamos provar a superioridade de uma tese relativamente a outras?” 

(Ibidem). 

 

Este tipo de interrogações envolvem valores e situações concretas. A originalidade 

da nova retórica reside na valorização da adesão do auditório, considerando que “A 

atividade racional não é apenas cálculo (e a isso se reduz, em última análise, a lógica 

formal), antes se encontra ligada à arte da persuasão, às técnicas discursivas que visam 

obter a adesão de um auditório.”. É admitida a “Liberdade de aderir e a liberdade de 

rejeitar – a argumentação, conferindo um sentido à liberdade humana, torna-se, nesta 

perspetiva, condição de exercício da escolha razoável.” (Idem: 8). [Itálicos meus]. 

Como a retórica é um processo de comunicação que faz uso da persuasão, é 

importante que o aluno compreenda o que são figuras retóricas e como elas podem 

persuadir quem ouve ou lê. As figuras retóricas correspondem a estratégias comunicativas 

e argumentativas, como por exemplo a metáfora, a repetição ou a pergunta retórica. 
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4. Análise do feedback dos alunos e a prática letiva 

 

A propósito da comemoração do Dia Mundial da Filosofia participei na seleção de 

frases (a partir de uma atividade diagnóstica), para serem utilizadas na construção de 

marcadores distribuídos, depois, no dia da referida comemoração. Esta atividade foi 

empreendida em colaboração com a disciplina de Desenho. Esta cooperação 

interdisciplinar revelou um potencial de trabalho profícuo entre disciplinas, tendo obtido 

uma grande adesão e entusiasmo por parte de alunos e professores, com um resultado 

final positivo (anexo 6).  

Foram, assim, seguidos os princípios metodológicos relativos à progressividade das 

aprendizagens, de acordo com o programa da disciplina, que defende: i) a importância e 

o rigor da avaliação diagnóstica, sobretudo da inicial, e especialmente, das competências 

discursivas e reflexivas; ii) o papel dos docentes e de alunos e alunas, privilegiando uma 

lógica da aprendizagem relativamente a uma lógica de ensino (Programa de Filosofia 

2001: 16). 

Esta atividade foi realizada no início do ano letivo 2018/2019 e pretendia avaliar as 

competências de expressão escrita, interpretação crítica e argumentação, a partir da 

visualização de um excerto de um filme. A situação aí apresentada retrata uma reunião 

entre duas empresas para a contratação de um serviço – desenhar um produto inovador. 

Contudo, este tem características impossíveis de obter: desenhar sete linhas vermelhas, 

todas perpendiculares entre si e construídas com tinta azul. A argumentação de quem faz 

o pedido não é correta, no entanto o responsável da empresa a contratar – demonstrando 

total ausência de espírito crítico – aceita a encomenda, argumentando que o especialista, 

que se encontra a seu lado, consegue realizar a tarefa. Este demonstra, através de 

argumentos sólidos e cogentes, que a pretensão é contrária à factualidade e que, por isso, 

não é viável. Por sua vez, o seu chefe acaba por aceitar o projeto e encarrega o seu colega 

especialista de o concretizar (The Expert 2014).  

Nos dois subcapítulos seguintes é feita uma breve análise às frases selecionadas a 



 

 

64 

partir da reflexão, pedida aos alunos, sobre os problemas tratados no filme (anexo 7).  

 No subcapítulo 4.3 é descrito o modo como decorreu a Prática de Ensino 

Supervisionada que permitiu um contacto com os vários aspetos da atividade escolar ao 

longo do ano letivo de 2018/2019. 

  

4.1. Análise de conteúdo das frases selecionadas para o Dia Mundial da Filosofia 

 

Após realizada a atividade diagnóstica nas turmas de Filosofia do 11.º ano foram 

selecionadas 24 frases resultantes dessa reflexão. Essas frases permitiram-me elaborar 

uma análise de conteúdo cuja pertinência se justifica pela estreita ligação existente entre 

a situação ilustrada pelo vídeo (visualizado durante a atividade descrita no subcapítulo 

anterior) e a desvalorização da verdade factual. A situação é bizarra, pois 4 dos 5 

participantes no filme nem sequer reconhecem o facto de que duas linhas perpendiculares 

entre si formam entre elas um anglo de 90º. 

“A análise de conteúdo é a expressão genérica utilizada para designar um conjunto 

de técnicas possíveis para tratamento de informação previamente recolhida. Os dados a 

sujeitar a uma análise de conteúdo podem ser de origem e de natureza diversas.” (Esteves 

2006: 107). Nela se pretende registar informações geralmente numerosas e extensas, 

distribuindo-as por poucas categorias de conteúdo, para depois obter um determinado 

conhecimento que a leitura avulsa não permitiria (Ibidem).  

Por forma a seguir a metodologia indicada por Manuela Esteves consideraram-se 

quatro etapas (idem: 112-113): i) definiu-se o problema a investigar “A verdade objetiva 

é valorizada pelos alunos do ensino secundário?”; ii) considerou-se o corpus documental 

objeto de análise, como sendo as frases selecionadas (de entre os textos que faziam parte 

das respostas à terceira questão da atividade diagnóstica) para constar nos marcadores 

filosóficos; iii) fez-se uma leitura flutuante do corpus documental, por forma a recolher 

o sentido geral dos discursos; iv) foram escolhidas 3 categorias onde foram depois 
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enquadradas as unidades de registo, isto é, as frases (a seguir transcritas na íntegra). Na 

definição das categorias adotou-se aquilo que se caracteriza por um procedimento 

fechado, ou seja, foram escolhidas categorias apropriadas ao objeto em estudo (Idem: 

110). 

 

Unidades de registo da categoria A: Tende a reconhecer o valor da verdade objetiva. 

 

19 – A lógica relaciona-se com processos a que chamamos raciocínios e argumentos válidos 

será a criatividade uma interferência credível neste processo? 

20 – Até que ponto as possibilidades criativas de um artista podem ser impossíveis aos olhos 

de um lógico? 

23 – Para uma melhor criatividade não será necessário um bom uso da lógica? 

24 – Um dos grandes problemas na sociedade é a falta de lógica e de capacidade de ouvir o 

outro. 

25 – O problema do ser humano é saber o que é a lógica mas não a utilizar. 

35 – Por vezes, escolhe-se tapar a lógica com a sombra das nossas ideias, para não cairmos na 

realidade de estarmos errados. 

55 – Num mundo carregado de experts teremos perdido a sensibilidade? Onde fica o limite 

entre criatividade e estupidez? 

56 – Ignorante é quem afirma e não reflete. 

57 – Será que devemos concordar que estamos errados só pelo nosso ponto de vista ser 

diferente do dos outros? 
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Unidades de registo da categoria B: Aceita o relativismo. 

 

17 – Aquilo que pensamos ser impossível deixa de o ser a partir do momento em que usamos 

a criatividade para nos libertarmos das regras.  

18 – Nem tudo aquilo que pensamos, talvez se víssemos e analisássemos os pontos de vista de 

cada um chegássemos à conclusão de que cada pensamento tem a sua razão e a sua falha. 

21 – A lógica nem sempre vence, às vezes é preciso ver os dois lados e aceitar as diferenças. 

22 – Mediante o ponto de vista de pessoas diferentes, o impossível também pode ser possível. 

44 – O conhecimento é como uma ponte, mas só a podem atravessar aqueles que estão 

dispostos a negar tudo o que conhecem para aceitar uma verdade volátil. 

54 – Existe realmente algo que possamos concluir que seja impossível? 

60 – Será que o impossível é igual para todos, até mesmo para a lógica? 

 

Unidades de registo da categoria C: Demonstra espírito crítico e reflexivo. 

 

26 – Até que ponto ser criativo é ser credível? 

34 – Conhecer as estradas não significa conhecer os caminhos. 

40 – Não sejas perfeito somente aos olhos da sociedade, procura ser perfeito por ti! 

41 – A sociedade, por vezes, é como uma muralha que nos impede de alcançar o imaginável, 

mas quando essa mesma sociedade nos incita a algo que nos supera, será que vamos seguir o 

fio condutor ou vamos navegar nas entrelinhas de forma a curar a cegueira que a muralha nos 

impôs? 

42 – Será o impossível uma questão de opinião ou de puro conhecimento? 

43 – A existência de conhecimentos sob ângulos distintos e de ideias paradoxais torna 

fundamental compreendermos os pensamentos dos que nos rodeiam. 

52 – Nós só reparamos na ignorância das pessoas no momento em que o conhecimento passa 

a estar ativo. 

53 – Se todos soubéssemos tudo eramos uns génios. Só podes opinar do que tu sabes! 
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4.2. Análise das frases dos alunos 

 

Antes de proceder à análise do que foi expresso pelos alunos do 11.º ano deve ser 

salientado o caráter limitado deste estudo, pois cumpre reconhecer que a escolha de um 

percurso metodológico conduz apenas “a uma das respostas possíveis – não há uma 

resposta única, absolutamente certa e verdadeira” (Esteves 2006: 106). 

Através destas afirmações dos alunos procurei averiguar qual o seu posicionamento 

relativamente à questão que atravessa este trabalho, isto é, saber até que ponto os alunos 

estão sensíveis e preocupados com a verdade dos factos, ou se pelo contrário o mundo 

virtual – sem correspondência com a realidade factual – não lhes causa apreensão.  

Relembro que a pertinência desta análise se deve à estreita ligação entre a situação 

ilustrada pelo vídeo e a desvalorização da verdade factual – em que 4 dos 5 participantes 

nem sequer reconhecem o facto de que duas linhas perpendiculares formam entre elas um 

anglo de 90º, que é impossível desenhar sete linhas perpendiculares entre si e que é 

inviável traçar linhas vermelhas com apenas um marcador azul (entre outras 

inverosimilhanças que preenchem o vídeo). 

Seria expectável que o ponto de vista da maioria dos alunos refletisse, nas suas 

afirmações, a circunstância de que a maioria dos intervenientes no vídeo estava 

objetivamente errada. Contudo, em 24 respostas só 9 tendem a reconhecer o valor da 

verdade objetiva; 7 aceitam o relativismo e 8 refugiam-se em afirmações que, com boa 

vontade, demonstram espírito crítico e reflexivo, mas não respondem ao que é pedido 

(uma breve reflexão sobre os problemas tratados no filme). 

No que diz respeito à primeira categoria de respostas – tende a reconhecer o valor 

da verdade objetiva – deteta-se que os alunos reconhecem que a lógica está comprometida 

com a verdade (frase 19: “será a criatividade uma interferência credível”, frase 20: 

“impossíveis aos olhos de um lógico”, frase 23: “será necessário um bom uso da lógica”, 

frase 24: “Um dos grandes problemas na sociedade é a falta de lógica”, frase 25: “O 

problema do ser humano é saber o que é a lógica mas não a utilizar.”, frase 35: “Por vezes, 
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escolhe-se tapar a lógica com a sombra das nossas ideias, para não cairmos na realidade 

de estarmos errados.”). Nas restantes três frases desta categoria (55 – “Num mundo 

carregado de experts teremos perdido a sensibilidade? Onde fica o limite entre 

criatividade e estupidez?”; 56 – “Ignorante é quem afirma e não reflete”; 57 – “Será que 

devemos concordar que estamos errados só pelo nosso ponto de vista ser diferente do dos 

outros?”), os alunos demonstram – pelas suas “reflexões” – que consideram adequado 

discordar de uma afirmação que contradiz um facto objetivo. Posto isto, infere-se que, 

“tipicamente” (dois terços), as frases desta categoria atribuem à lógica um papel 

preponderante e que as restantes (um terço), pela argumentação reflexiva, defendem a 

preservação da verdade objetiva. Em ambos os casos podemos concluir que estes alunos 

reconhecem o valor da verdade objetiva. 

Quanto à segunda categoria – aceita o relativismo –, verifica-se que os alunos 

aceitam o relativismo através de expressões como: “Aquilo que pensamos ser impossível 

deixa de o ser a partir do momento em que usamos a criatividade”, “talvez se víssemos e 

analisássemos os pontos de vista de cada um chegássemos à conclusão de que cada 

pensamento tem a sua razão e a sua falha”, “é preciso ver os dois lados e aceitar as 

diferenças”, “o impossível também pode ser possível”, “aceitar uma verdade volátil”, 

“Existe realmente algo que possamos concluir que seja impossível?” e “será que o 

impossível é igual para todos”. Ora, neste contexto estas afirmações são infundadas, 

independentemente de ser válido defender o relativismo, pois as hipóteses colocadas no 

filme são infirmadas por leis que os alunos aprendem em Matemática. 

Por fim, na última categoria – demonstra espírito crítico e reflexivo – o problema 

repete-se. Os alunos que se “refugiaram” nessa categoria de afirmações também não 

entenderam o que estava em causa, pelas razões expostas no parágrafo anterior. 

Assim, à questão colocada neste subcapítulo “A verdade objetiva é valorizada pelos 

alunos do ensino secundário?”, a resposta aponta para que pouco mais de um terço dos 

alunos tem uma posição que se pode considerar afirmativa. Como consequência, 

confirma-se a pertinência do tema escolhido para este relatório, bem como dos temas 

escolhidos para o capítulo 3 (que foram lecionados em regências ao longo do estágio).  
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4.3. A Prática de Ensino Supervisionada 

 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) teve início no dia 3 de setembro de 2018 

e terminou no dia 31 de maio de 2019.  

Semanalmente decorreram duas sessões de orientação de estágio, com a duração de 

90 minutos cada. Estas sessões, com a professora orientadora cooperante Elisabete dos 

Santos Amaral Mesquita, foram essenciais e permitiram calendarizar atividades, efetuar 

a introdução aos vários aspetos do funcionamento da escola, o enquadramento dos alunos 

das 5 turmas, o planeamento de atividades e as discussões críticas sobre os conteúdos a 

lecionar e sobre metodologias a utilizar em sala de aula.  

De um modo mais formal, os objetivos destes encontros de orientação de estágio 

foram a validação antecipada dos planos de aula (ver anexo 8); dos materiais para a 

lecionação, tais como os diapositivos (ver anexo 9), as fichas de trabalho para entregar 

aos alunos; a avaliação e discussão crítica, após cada aula lecionada, e o respetivo 

preenchimento da “Ficha de Avaliação de Aulas”; a validação das atas destas avaliações; 

a validação das planificações anuais (dos 10.º/11.º anos), fichas de avaliação e respetivos 

critérios de correção. Estes e outros documentos encontram-se no site apeiron4, criado no 

início de 2019, no âmbito da “Introdução à Prática Profissional”, com o objetivo de 

disponibilizar o material do estágio e de se constituir como um portefólio reflexivo para 

a minha futura atividade profissional como professor. 

Ao longo do estágio anual, lecionei 15 e assisti a 44 aulas, todas de 90 minutos 

cada.  

Os temas por mim lecionados foram (segundo a designação do Programa de 

Filosofia de 2001): A dimensão discursiva do trabalho filosófico; O domínio do discurso 

argumentativo – a procura de adesão do auditório; Formas de inferência válida – Lógica 

                                                           
4 https://vitorbeco.wixsite.com/apeiron/ 

https://vitorbeco.wixsite.com/apeiron/
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Proposicional; O discurso argumentativo – principais tipos de argumentos e falácias 

informais; Argumentação e Filosofia; Estrutura do ato de conhecer; A ação humana – 

Livre arbítrio – Determinismo; Valores e valoração; Valores e cultura; Conhecimento 

vulgar e conhecimento científico; Ciência e construção – validade e verificabilidade das 

hipóteses; A racionalidade científica e a questão da objetividade; O problema da 

organização de uma sociedade justa: a teoria da justiça de John Rawls. O tema que me 

propus tratar neste relatório, de uma forma mais ou menos vincada, acaba por ser 

transversal a quase todos estes tópicos. 

Desde o início, procurei captar a atenção dos alunos para a importância da 

argumentação, utilizando uma frase de Mark Sainsbury “Uma das razões mais 

importantes para estudar filosofia é aprender a formar e defender pontos de vista 

próprios.” (in Murcho 2003: 9). Através de um questionamento sobre o que são 

perspetivas, teorias/teses e posições pessoais, procurei sensibilizar os alunos para a 

importância de aprender a formar e defender, com clareza e rigor, os pontos de vista 

próprios. Para tal, a estratégia passou por lançar duas questões “1 – O que são pontos de 

vista próprios?” e “2 – Qual a importância de aprender a formar e defender os pontos de 

vista próprios com rigor?”. Seguidamente, incentivei (e foi essa uma opção em todas as 

aulas) a que fossem os alunos os primeiros a dar as respostas. 

Ao longo das regências, tive sempre presentes alguns princípios ao nível 

metodológico como a criação de um ambiente propício à aprendizagem, prezando as 

opiniões de todos, dinamizando a participação espontânea ou solicitando a dos alunos que 

davam mostras de alheamento. Procurei imprimir um ritmo adequado, nem rápido nem 

lento, com a preocupação de que todos participassem, de uma forma ou de outra, lendo, 

comentando, sintetizando o que outros diziam, etc. O objetivo foi manter as aulas vivas 

durante os 90 minutos, pois tenho a convicção de que as aulas de Filosofia podem ser 

apaixonantes ou um profundo aborrecimento. Muitos foram os momentos em que a 

participação, empenhada e desinibida dos alunos, permitiu a ocorrência de diversas 

intervenções de qualidade, pertinência e rigor, o que me leva a concluir que as aulas 

lecionadas proporcionaram uma comunicação dinâmica. Por sua vez, a minha 
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movimentação por toda a sala de aula contribuiu, também, para uma boa organização das 

participações dos alunos. 

Outra das preocupações foi a explicitação clara do propósito da aula, formulada 

através de questões/problemas como: “O que é um bom argumento?”, “Como se 

determina a validade de argumentos?”, “Como se avalia o valor de verdade de 

proposições compostas?” “Será que a validade formal é suficiente para tornar um 

argumento convincente?”, “A avaliação do discurso argumentativo.”, “Distinção entre 

persuasão e manipulação.”, “Quais as diferenças entre os sofistas e Sócrates?”. A 

repetição, ao longo da aula, da questão principal que está a ser tratada é um bom método 

para manter os alunos focados, evitando o desinteresse destes por não saberem as razões 

dos argumentos ou dos textos que estão a ser trabalhados.  

Defendo também que, incutindo uma motivação acrescida, os alunos mostram-se, 

na generalidade, disponíveis para saber mais sobre os conteúdos, apresentando as suas 

próprias ideias e levantando questões. As metodologias ativas implicam resistências 

iniciais, mas, quando são bem planeadas, ajudam a aprender pela descoberta e a caminhar, 

de maneira não penosa, do mais simples para o mais complexo. Assim, em algumas aulas 

procurei um envolvimento cooperativo entre os estudantes, executando uma atividade de 

grupo (antes de expor alguns novos conteúdos), dado que “Um ensino de qualidade da 

filosofia não é possível sem um espaço para que o estudante discuta ideias (…)” (Murcho 

2002: 28). Segue-se uma exemplificação do método defendido. 

Os alunos reúnem-se em grupos de quatro, os dois da frente viram-se para trás e 

deste modo, fica formado o grupo (sem grande perturbação); é concedido um minuto para 

ser nomeado um porta-voz. Posteriormente, respondem a questões propostas durante dois 

a dez minutos (conforme a complexidade). Segue-se então um pequeno debate, a partir 

da recolha das conclusões de alguns grupos selecionados alternadamente. Apesar de na 

primeira vez ser previsível algum embaraço provocado pela surpresa, todos os grupos 

elegeram, facilmente, um porta-voz e mostraram interesse na apresentação (e discussão) 

das respostas do seu e dos outros grupos. Uma das questões lançadas (na segunda 

regência) aos grupos “O que é mais importante para a nossa vida?” teve como objetivo 
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provocar o debate entre os alunos e terminar com uma resposta minha (no contexto do 

tema da aula “O domínio do discurso argumentativo”) – “O mais importante para as 

nossas vidas é obtermos o que queremos e se soubermos usar a palavra (argumentar) 

corretamente, então isso ajuda-nos, em grande medida, a obter o que queremos.”. 

Aprendi que a estratégia motivacional inicial contribui decisivamente para o bom 

desenrolar da aula; no entanto, esta só se torna eficaz se nos reportarmos a essa estratégia 

ao longo da aula, fazendo dela uma âncora.  

Uma das estratégias motivacionais iniciais foi pedir a todos os alunos um 

comentário crítico aos marcadores filosóficos (com ilustrações e textos – ver anexo 9) 

criados pelos alunos da turma 11.º I, para o Dia Mundial da Filosofia. Pelo facto de a 

turma ser de artes visuais, havia um interesse reforçado na reflexão sobre as ilustrações e 

frases (dos alunos do 10.º ano) que cada um realizou. Nessa aula (regência 6) foi 

trabalhado o tema da pós-verdade e, por isso, escolhi este material, pois teve origem nos 

alunos e mostrava que o conceito (de que eles não tinham ouvido ainda falar) estava 

impregnado em algumas das ilustrações e frases escolhidas, das quais destaco as seguintes 

(o anexo 7 contém a lista completa das frases): 

 

3 – As pessoas são tratadas como máquinas e estamos a ser criados para ter uma espécie de 

inteligência artificial que não nos levará a lado algum na arte da comunicação. 

12 – Vemos o mundo pelos ecrãs em vez de o ver como ele realmente é. O mundo está 

ligado a nós e nós desligados dele. 

32 – Encontrámos na tecnologia um complemento para a nossa existência? Seremos nós 

donos da tecnologia ou escravos da mesma? 

46 – O Homem pensa que cria e controla tudo, mas no fundo não passa de uma pequena 

marioneta das suas próprias criações. 

49 – Quantas vezes te esqueces do significado da vida e te focas numa sociedade virtual, 

que parece, mas não te traz a verdadeira felicidade? 
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Outra das estratégias motivacionais, frequentemente utilizadas, foi a apresentação 

de figuras icónicas para serem comentadas criticamente. Nos materiais da regência 6 

(presentes no anexo 9) pode ser vista uma figura que, entre outras coisas, pode simbolizar 

a manipulação ou um orador a esmagar o espírito crítico do auditório (diapositivo 10).  

Nessa aula foi, também, feita uma interpelação sobre o significado dos conceitos 

de demagogia, populismo, xenofobia, extremismo, autoritarismo e pós-verdade. Os 

alunos reconheceram a maioria destes termos, mas não os sabiam definir. Porquanto é 

importante, no domínio das competências, identificar e clarificar de forma correta os 

conceitos nucleares relativos aos temas/problemas propostos à reflexão (Programa de 

Filosofia 2001: 10). Com o objetivo de melhor se compreender o conceito de pós-verdade, 

optei por começar a discussão pelos outros cinco. Mais do que discutir se vivemos ou não 

numa era de pós-verdade, importa que os alunos se apercebam da sua ignorância acerca 

de termos com que, frequentemente, são bombardeados nos telejornais, nas redes sociais, 

etc. Para reforçar a sua atualidade e pertinência, esses conceitos foram explorados, 

recorrendo a recortes de jornais recentes mostrados em diapositivos (anexo 9: 12, 15, 16).  

Numa entrevista publicada no jornal Público (de 21 de dezembro de 2018, ver 

anexo 9), Miguel Poiares Maduro, ex-ministro e atual diretor da Escola de Governança 

Transnacional do Instituto Universitário Europeu de Florença, afirma que: “Só podemos 

ter uma democracia que funciona se for assente na verdade”. Um dos seus receios 

relativamente à questão da verdade advém, diz na entrevista, “(…) da forma como as 

redes sociais se organizam, os seus algoritmos selecionam o que nos é dado a ler e ver, 

tendem a reforçar os nossos preconceitos, a colocar-nos em comunidades mais ou menos 

fechadas política, ideológica e moralmente.”. E também do facto de, em breve, ser 

possível falsificar áudios e imagens, recorrendo à inteligência artificial. Relativamente às 

fake news, declara que os estudos demonstram que não têm grande impacto na tomada de 

posições por parte das pessoas moderadas. Por outro lado, diz que as fake news tendem a 

aumentar a radicalização dos indivíduos já convertidos às posições a que essas notícias 

dizem respeito. Não é adepto da censura feita pela Google ou Facebook, mas advoga que 

estas devem ser obrigadas a tornar a informação mais transparente para as pessoas “se é 
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ou não de caráter político, qual a sua origem, se foi ou não paga (…). Sabemos que grande 

parte da informação falsa que foi muito prejudicial na campanha de alguns Estados era 

paga” e devem, também, divulgar os seus algoritmos de deteção de fake news e permitir 

que os utilizadores destas empresas associem ferramentas, desenvolvidas por 

organizações independentes ou media prestigiados, que alertem sempre que a notícia seja 

provavelmente falsa. A discussão sobre as novas tecnologias é bem acolhida pelos alunos 

e, na aula em causa, foi fácil interligar o tema com as ilustrações por eles realizadas. 

Dado que o termo pós-verdade ganhou visibilidade após ter sido eleito como 

palavra do ano de 2016 pelo dicionário Oxford, foi oportuno fazer uma pequena 

“reportagem” sobre o evento da eleição da palavra do ano de 2018 (realizada pela Porto 

Editora no pavilhão Rosa Mota) para apresentar em aula. Nas dez palavras a concurso 

constavam: assédio, extremismo, populismo, privacidade, professor ou sexismo. Esta 

atividade suscitou interesse, permitindo reforçar a ideia da força/importância das palavras 

no discurso argumentativo. 

Para além da experiência obtida através das regências, gostaria de registar que 

participei com entusiasmo nas várias iniciativas organizadas pelo grupo de filosofia e 

nas de âmbito mais geral. Realço a Maratona de Debates (anexo 10), atividade preparada 

pela Oficina de Ideias (do grupo de Filosofia), que permitiu que os alunos praticassem a 

argumentação em torno do tema “Educação de qualidade”. Os alunos envolveram-se 

com interesse e, em vários casos, revelaram uma boa preparação para os debates. Pese 

embora nem todas as intervenções terem tido pertinência ao nível dos argumentos, foi 

de facto um bom estímulo à reflexão e à prática de uma cidadania ativa. A minha 

participação, ao longo de todo o dia, foi ao nível do apoio logístico, para além de ter 

assistido a duas aulas em que estes debates foram preparados. Foi com entusiasmo que 

vivi este dia na escola, tendo apreciado este método de aprendizagem, bem como o 

empenho que os alunos colocaram na análise crítica de vários aspetos da educação. 

Registei para a minha atividade futura a complexidade que envolve a organização de um 

evento desta envergadura.  
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Por fim, julgo ter conseguido um bom relacionamento, ao longo de todo o estágio, 

com os elementos da comunidade escolar – professores, funcionários e alunos. Pelas 

intervenções pertinentes, pelo bom comportamento em aula, pelas demonstrações de 

motivação e interesse por parte dos alunos, senti-me recompensado por todo o empenho 

que coloquei durante a lecionação de todas as aulas.  
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Considerações finais 

 

Neste trabalho, a desvalorização da verdade objetiva é considerada um problema, 

porque assenta nos pressupostos de que vivemos numa era de pós-verdade e de 

massificação das redes socias utilizadas como novo meio de manipulação e propaganda, 

tornando a opinião pública permeável à falta de veracidade com dolo. Algo que, a tornar-

se regra, levaria à subversão dos pressupostos do convívio humano, pois é sabido que a 

verdade é uma condição para que a convivência humana em sociedade seja possível. O 

antídoto é contrariar essa desvalorização. A tese proposta consiste em utilizar o ensino-

aprendizagem dos conteúdos da disciplina de Filosofia do Ensino Secundário para dotar 

os alunos das competências relacionadas com a racionalidade argumentativa.  

As limitações desta tese prendem-se com o facto de que alguns alunos sentem 

dificuldades ao nível da compreensão dos conceitos, por duas razões. A primeira é a 

dificuldade no domínio da língua portuguesa que tive oportunidade de averiguar, aquando 

da correção que fiz da atividade diagnóstica no início do ano letivo. A segunda razão 

prende-se com o facto de alguns alunos não se interessarem pela disciplina. Dito isto, 

considero que, para uma parte dos alunos, a tese proposta mostrou-se pertinente quando 

confrontada com os resultados descritos na análise de conteúdo das frases dos marcadores 

filosóficos. Para complementar a informação sobre este tópico menciono dois exemplos 

ainda não referidos.  

Numa apresentação de um trabalho de grupo sobre o problema do sentido da vida, 

uma aluna escolheu na sua parte do trabalho tratar a questão das fake news para concluir 

com uma pergunta à turma: “Será que uma vida sem autonomia é uma vida com sentido?”. 

Depois questionou-se “Como posso pensar em respostas para o sentido da vida se vivo 

rodeada de informações sobre as quais não sei o seu valor de verdade?”. Fiquei 

positivamente surpreendido e a pensar na questão colocada. 

Em sentido contrário, também na apresentação de um trabalho sobre o mesmo tema, 

alguém afirmou que “A reencarnação talvez fosse possível.”. O que se seguiu foi 
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desanimador, pois o espírito crítico esfumou-se e, passados alguns minutos, cerca de um 

quinto dos alunos já aceitava acriticamente que o mais provável era a reencarnação ser 

possível, porque “tinham lido algures que…”, “tinham ouvido uma história que…”, 

“conheciam alguém que tinha tido uma experiência que comprovava que…”. Neste caso, 

ao contrário do anterior, ninguém se interrogou sobre a verdade dos factos. 

Em abono da minha tese, aproveito para afirmar que os temas que tratei no capítulo 

três servem o propósito de proporcionar as competências que suscitam um movimento 

biunívoco: por um lado, só um cidadão competente do ponto de vista argumentativo pode 

defender-se de enunciados contraditórios, de origem arbitrária, subjetiva e falaz, 

característicos da pós-verdade, e exigir uma valorização da verdade objetiva (atestada 

pelos factos e coletivamente estabelecida); por outro lado, será menor a tentação dos 

emissores, sob pena de se descredibilizarem, de tentarem manipular auditórios com 

pensamento crítico.  

Por sua vez, pelo facto de vivermos em sociedade, quem se preocupe em viver 

eticamente não pode alhear-se da preocupação com a veracidade. Temos a obrigação de 

exigir aos políticos e aos cientistas um comportamento que permita melhorar a vida de 

todos, de uma forma que seja compatível com a sustentabilidade ao nível global, regional 

e da comunidade local. 

Para pôr em prática esta exigência, os cidadãos necessitam de acesso ao 

conhecimento alicerçado numa informação veraz. Ainda que isso não implique a 

veridicidade (verdade factual da comunicação), isto é, nenhuma entidade está acima de 

um erro involuntário, defendo o processo de refutação (procura de casos que provem que 

uma teoria/hipótese/informação está errada). Esta componente da teoria falsificacionista 

de Karl Popper permite um maior grau de “aproximação à verdade”, ou seja, um maior 

índice de verosimilhança. 

Contudo, uma das perversões da era da pós-verdade é, precisamente, o facto de a 

desvalorização intencional da verdade não implicar, por vezes, a descredibilização do 

emissor. Isto só é possível face a estratégias de entorpecimento do auditório, mediante 
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técnicas de manipulação que incluem a profusão de mentiras e a criação de debates 

fictícios em que se defendem teses absurdas. Por comparação com essas teses, pretende-

se fazer passar argumentos maus por razoáveis. A desvalorização da verdade implica a 

ausência do compromisso com a realidade objetiva – não se procura verificar os factos, 

mas antes transformar a informação em entretenimento; fornecem-se verdades parciais 

para ofuscar factos; o excesso de informação tem muitas vezes o objetivo de gerar um 

défice de atenção (Kakutani 2018: 98-104). 

O conhecimento depende, em parte, da informação e da forma como esta é 

distribuída e contextualizada. Paradoxalmente, nos dias que correm, vê-se levantar o véu 

de uma distopia: “a desinformação disfarçada de informação”, algo comparada às 

“inverdades” referidas por George Orwell, na obra 1984.  

Uma questão que poderia ser estudada, na sequência deste trabalho, é se será 

simplesmente mentira aquilo que designamos por pós-verdade. Nesta aceção, o 

neologismo serviria apenas para fazer passar por mais uma forma de propaganda política 

aquilo que são mentiras voluntárias e constantemente renovadas. Nesse caso, o termo 

politicamente correto, pós-verdade, estaria a branquear a morte da verdade. 

Uma outra questão que coloco é a seguinte: será que a pós-modernidade, com 

teorias como o construtivismo acerca dos factos, abriu uma caixa de Pandora que agora 

dá origem a conceitos como o de pós-verdade? O Iluminismo, que propunha a 

emancipação do ser humano através da razão, parece, por vezes, ultrapassado pelas piores 

razões. No mar de informação em que navegamos há razões para acreditar que nos 

pretendem dar a emoção como farol e obliterar a razão; erigir a perspetiva ou a posição 

não fundamentada no lugar da verdade objetiva.  

O Positivismo comtiano, posto em causa pelos horrores da segunda guerra mundial, 

profusamente documentados e analisados, fizeram tocar campainhas de alarme em muitos 

pensadores da segunda metade do século XX. A mentira e a desrazão medraram na 

Alemanha, berço de alguns dos maiores filósofos. A reflexão que se seguiu foi mais uma 

oportunidade para a humanidade ganhar anticorpos contra o mau uso da razão, embora se 
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aceite que a história é feita de avanços e recuos. Na segunda década do século XXI, o 

valor da verdade e do rigor do conhecimento estão a sofrer uma desvalorização, ao 

mesmo tempo que, com a consolidação da era digital, uma colossal quantidade de 

informação (uma verdadeira, outra falsa) está disponível para todos.  

Por fim, é importante reconhecer que um aspeto bem presente nos alunos é a 

influência que as tecnologias digitais exercem sobre eles. Esta conclusão pode, 

facilmente, ser inferida quando analisamos as frases e as ilustrações dos marcadores 

filosóficos que foram elaborados para o Dia Mundial da Filosofia. 

 

 

 

 

 

 

 

“É no secundário que se travam as lutas decisivas contra a barbárie e o vazio.” 

George Steiner, in Elogio da Transmissão. O professor e o aluno, p. 35. 
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Anexo 1 – Exemplo de aplicação das Aprendizagens Essenciais ao 10.º ano 

 

Módulo I – Abordagem introdutória à filosofia e ao filosofar.  

Unidade temática: Racionalidade argumentativa da Filosofia e a dimensão 

discursiva do trabalho filosófico. 

 

 Aprendizagens Essenciais: Tese, argumento, validade, verdade e solidez; 

Quadrado da oposição; Formas de inferência válida – lógica proposicional; Principais 

falácias formais; O discurso argumentativo e principais tipos de argumentos e falácias 

informais. 

Descritor de desempenho: Explicita os conceitos de tese, argumento, validade, 

verdade e solidez; Operacionaliza os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e 

solidez, usando-os como instrumentos críticos da filosofia; Aplica o quadrado da 

oposição à negação de teses; Explicita em que consistem as conectivas proposicionais de 

conjunção, disjunção (inclusiva e exclusiva), condicional, bicondicional e negação; 

Aplica tabelas de verdade na validação de formas argumentativas; Aplica as regras de 

inferência do modus ponens, do modus tollens, do silogismo hipotético, das Leis de 

Morgan, da negação dupla, da contraposição e do silogismo disjuntivo para validar 

argumentos; Identifica e justificar as falácias formais da afirmação do consequente e da 

negação do antecedente; Clarifica as noções de argumento não dedutivo, por indução, por 

analogia e por autoridade; Constrói argumentos por indução, por analogia e por 

autoridade; Identifica, justificando, as falácias informais da generalização; identifica, 

justificando, as falácias informais da generalização precipitada, amostra não 

representativa, falsa analogia, apelo à autoridade, petição de princípio, falso dilema, falsa 

relação causal, ad hominem, ad populum, apelo à ignorância, boneco de palha e 

derrapagem; Utiliza conscientemente diferentes tipos de argumentos formais e não 

formais na análise crítica do pensamento filosófico e na expressão do seu próprio 

pensamento; Aplica o conhecimento de diferentes falácias formais e não formais na 

verificação da estrutura e qualidade argumentativas de diferentes formas de comunicação. 
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Anexo 2 – Classificações de final de período 

 

Turma Período Média       
Nota 
mínima 

Nota 
Máxima 

Nº 
Negativas 

Turma 10º A (Artes 
Visuais) 

1º Período 10,4 7 14 7 

2º Período 11,0 9 17 9 

3º Período 11,5 8 18 5 

Turma 10º C (Línguas e 
Humanidades) 

1º Período 11,5 7 17 3 

2º Período 11,1 7 18 10 

3º Período 11,3 8 18 6 

Turma 10º L (Ciências e 
Tecnologias) 

1º Período 11,5 8 18 7 

2º Período 11,7 6 18 11 

3º Período 11,9 8 18 3 

Turma 11º I (Artes 
Visuais) 

1º Período 11,1 8 19 9 

2º Período 10,9 8 18 9 

Turma 11º J (Línguas e 
Humanidades) 

1º Período 11,7 8 17 2 

2º Período 11,8 8 18 3 
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Anexo 3 – Exemplo de um esquema conceptual: premissas, conclusão e argumento 
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Anexo 4 – Exemplo de síntese de conteúdos: (in)validade de argumentos formais 

 

  
Premissas verdadeiras Premissas falsas 

Conclusão 

verdadeira 

Argumento 

inválido 

Situação 1. Argumento inválido, 

com premissas verdadeiras e 

conclusão verdadeira: Sócrates 

era filósofo, logo Kant era 

Alemão.  

(porque a dedução não é válida). 

Situação 2. Argumento inválido, com 

premissas falsas e conclusão 

verdadeira: Sócrates não era filósofo, 

logo Kant era Alemão.  
 

(porque a dedução não é válida). 

Argumento 

válido 

Situação 3. Argumento válido, com 

premissas verdadeiras e conclusão 

verdadeira: Sócrates era Filósofo 

e Kant era filósofo, logo ambos 

eram filósofos.  
(argumento válido, sólido e 

cogente). 

Situação 4. Argumento válido, com 

premissas falsas e conclusão 

verdadeira: Todos os verdadeiros 

democratas são bons oradores e 

Hitler não era um bom orador, logo 

Hitler não era um bom democrata. 
(porque a dedução é válida). 

Conclusão 

falsa 

Argumento 

inválido 

Situação 5. Argumento inválido, 

com premissas verdadeiras e 

conclusão falsa: 

Os cristãos são contra as guerras, 

por isso não participam em guerras. 

 

(Se as premissas forem 

verdadeiras, necessariamente a 

conclusão também o é. Senão, o 

argumento é inválido). 

Situação 6. Argumento inválido, com 

premissas falsas e conclusão falsa: 

Sócrates não era filósofo, logo Kant 

era Português.  
 

 

 

 

 

(a dedução não é válida). 

Argumento 

válido 

Situação 7. É impossível haver um 

argumento válido com as premissas 

todas verdadeiras e a conclusão 

falsa.  

Situação 8. Argumento válido, com 

premissas falsas e conclusão falsa: 

quem reflete sobre filosofia escreve 

livros sobre filosofia e Sócrates (o 

grego) reflita sobre filosofia. Logo, 

escreveu livros sobre filosofia.  
(a dedução é válida). 
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Anexo 5 – Exemplos de Pseudociência 

 

Exemplo 1 – Artigo publicado no jornal Observador, em 30 de outubro de 2014, com o 

título “A pseudociência mascara-se de ciência, mas sem provas”: 

 

A pseudociência copia da ciência a linguagem e os padrões estéticos, mas falta-

lhe o método científico e as provas. Apoia-se em figuras de autoridade para fazer valer os 

argumentos que alega. 

“A pseudociência é como se fosse um embrulho, um presente, que parece mesmo 

ciência – muito bonito, muito reluzente, com um laço perfeito -, mas depois abrimos e 

não está nada lá dentro. Faltam as provas”, diz ao Observador David Marçal, comunicador 

de ciência, a propósito do tema que escolheu para o livro da Fundação Francisco Manuel 

dos Santos – Pseudociência.  

Embora rejeite muitas vezes a ciência e os factos provados cientificamente, a 

pseudociência acaba por usar a mesma linguagem e figuras de autoridade, como médicos 

ou cientistas, mas faltam-lhe as provas como frisa várias vezes David Marçal, tanto no 

livro como na entrevista que concedida ao Observador. “Na origem desta confusão entre 

ciência e pseudociência está o desconhecimento das características da ciência e do método 

científico”, refere o autor no livro. A ciência não é mito, não é crença e acima de tudo 

“não é infalível”. 

No decorrer do processo de investigação científica que inclui: propor uma 

hipótese, testá-la, analisar os resultados e comunicá-los, podem ocorrer falhas. Mas toda 

a ciência pode ser refutada desde que para isso se apresentem provas, como aconteceu no 

caso mediático que associava a administração da vacina tríplice – sarampo, rubéola e 

papeira – ao desenvolvimento de autismo. A idade da vacina corresponde à idade em que 

se podem manifestar os primeiros sinais de autismo, mas “por duas coisas acontecerem 

ao mesmo tempo não quer dizer que estejam correlacionadas”. 

O artigo que o médico britânico Andrew Wakefield conseguiu ver publicado na 

prestigiada revista médica The Lancet em 1998 apresentava algumas lacunas: a amostra 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/abstract
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era muito pequena – apenas 12 crianças – e nenhum grupo de cientistas conseguiu replicar 

e validar os resultados obtidos por Wakefield. Além disso, veio a provar-se que o médico 

tinha falsificado os dados e que estava a ser financiado por uma empresa de advogados 

que representava as famílias que queriam processar a indústria farmacêutica que produzia 

a vacinas. 

“Este exemplo mostra que o processo científico é falível em todas as etapas. 

Mas a ciência não se baseia em não cometer erros, baseia-se na correção dos mesmos. E 

do ponto de vista científico, este erro acabou por ser corrigido”, esclarece o comunicador 

de ciência. Apesar disso, alguns grupos de investigação continuam a tentar associar as 

vacinas ao autismo. Mas até agora não ficou demonstrada qualquer relação entre os dois 

acontecimentos, como refere o estudo dos Centros para Controlo e Prevenção de Doenças, 

nos Estados Unidos, citado pela CNN. 

Neste caso, o próprio Andrew Wakefield empolou uma situação que, caso não se 

tivesse provado fraudulenta, seria no máximo um estudo preliminar. Criou-se uma 

controvérsia que acabou por não ter fundamentação científica. David Marçal aponta outro 

caso de controvérsia artificial: as alterações climáticas. O comunicador de ciência 

afirma que não existem estudos científicos válidos que neguem as alterações climáticas. 

Segundo o último relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas 

(IPCC, na sigla em inglês), não restam dúvidas que a quantidade de gases com efeito de 

estufa na atmosfera é cada vez maior, que estes gases são produzidos por atividades 

humanas e que a presença de gases com efeito de estufa aumenta a temperatura global do 

planeta. 

Como David Marçal mostra no livro, tanto se criam controvérsias onde a maior 

parte da comunidade científica está de acordo como se aceita como cientificamente 

correto algo que não conseguiu reunir nenhuma prova científica – o caso da homeopatia. 

Um preparado homeopático é preparado a partir de “diluições infinitesimais sucessivas”. 

E “não são bebidos aos litros, mas em gotinhas, que podem ser escorridas para cima de 

umas bolinhas de açúcar (comprimidos)”, lê-se no livro. “Os remédios homeopáticos não 

têm razão nenhuma para funcionarem e não funcionam. O único efeito que tem é o 

placebo.” Num medicamento placebo, a sensação de melhoria é subjetiva e psicológica. 

http://edition.cnn.com/2014/08/27/health/irpt-cdc-autism-vaccine-study/
http://www.ipcc.ch/
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Algumas das substâncias usadas na homeopatia são muito divertidas e inócuas, como 

testículos de touro ou leite de cadela”, indica no livro David Marçal. “Mas outras são 

respeitavelmente tóxicas, como a beladona (uma planta cuja ingestão pode matar), o 

cádmio (um metal pesado extremamente tóxico), a noz vómica (planta de onde se extrai 

a estricnina), a cicuta (que causou a morte ao filósofo grego Sócrates), (…) o veneno de 

cascavel (Crotalus horridus) ou a hera venenosa (Rhus toxicodendron).” 

Apesar de usar alegadamente ideias científicas, que a ciência refuta, a homeopatia 

recorre também a figuras de autoridade: a venda em farmácias, a regulamentação e 

legislação nacional ou a recomendação por médicos com formação convencional. Mas 

David Marçal alerta que a regulamentação legal das terapias alternativas não lhes 

confere validade científica, porque a legislação não se baseia em estudos que 

comprovem a eficácia. Outros, como as pulseiras magnéticas quânticas, tentam usar a 

linguagem científica para se tornarem credíveis. “Não com o significado correto, mas 

como um simples discorrer de palavras sem qualquer significado”, escreve o autor, 

citando expressões como “holograma quântico” ou “campo energético do corpo”. 

Apregoar ciência torna os produtos vendáveis. “Estarão na memória dos leitores 

afirmações como ‘nove em cada dez dentistas recomendam’ uma determinada marca de 

pasta de dentes”, recorda David Marçal no livro. Falta saber qual o tamanho da amostra 

– 10, 100 ou 1.000 dentistas? Afirmações que não estejam comprovadas cientificamente 

e que se mostrem publicidade enganosa podem valer multas avultadas às empresas, como 

aconteceu à Danone por alegar que tinha iogurtes que regulavam o trânsito intestinal e 

outros que reforçavam o sistema imunitário. 

O que está em causa não é se os iogurtes, quaisquer iogurtes, são um alimento 

saudável ou não. Nem se os probióticos podem ser usados como medicamento para tratar 

pessoas doentes. O que está em causa é se os probióticos, presentes nos iogurtes da 

Danone, consumidos nas quantidades diárias recomendadas pela empresa, podem ter um 

efeito de medicina preventiva em pessoas saudáveis. O fabricante nunca conseguiu 

demonstrar essa alegação”, lê-se no livro. 

“Pela lei da oferta e da procura, o mercado dos milagres é uma coisa banal”, alerta 

David Marçal no livro. “Alguns são dirigidos ao segmento da salvação e prolongamento 
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de vidas, pois garantem prevenir ou tratar doenças graves. Outros simplesmente 

prometem menos ruga ou fezes com uma consistência perfeita.” Neste mercado os 

produtos naturais aparecem no extremo oposto dos produtos químicos, como se se tratasse 

do bem e do mal. Mas o autor lembra que todos os produtos naturais resultam de uma 

reação química num determinado organismo e que nem todos os produtos naturais são 

assim são benéficos, basta pensar nalgumas drogas e venenos. 

“Ao contrário dos remédios homeopáticos, que são placebos, os produtos naturais 

têm efeitos fisiológicos”, escreve o autor, acrescentando que em muitos casos os riscos 

da utilização destes produtos nunca foram avaliados. “Imagine o leitor uma farmácia em 

que a maior parte dos remédios não foi sujeita a ensaios clínicos para determinar a sua 

eficácia ou segurança. Não é preciso imaginar muito, basta visitar uma loja de produtos 

naturais.” 

(Cf. https://observador.pt/2014/10/30/pseudociencia-mascara-se-de-ciencia-mas-sem-provas/) 

 

Exemplo 2 – Artigo de David Marçal, publicado no jornal de Notícias (Notícias 

Magazine) em 28 de março de 2016, com o título “Vacinar não é uma decisão sua”: 

 

Num artigo publicado em 1888 na revista Scientific American conta-se que em 

Zurique a vacina contra a varíola foi obrigatória por lei durante vários anos. Assim, em 

1882, não houve um único caso na cidade. Mas este sucesso foi aproveitado pelos 

opositores às vacinas para dizerem que a vacina não fazia falta nenhuma e conseguiram 

revogar a sua obrigatoriedade logo em 1883. Nos anos seguintes, as mortes por varíola 

aumentaram de modo consistente. Os movimentos antivacinas não são uma coisa 

moderna «new-age-quantum-cool», são tão antigos quanto as vacinas e os seus trágicos 

resultados continuam os mesmos. 

A varíola é uma doença muito grave, que foi considerada erradicada pela 

Organização Mundial de Saúde em 1979, graças a programas intensivos de vacinação. 

Claro que não há nenhum tratamento médico isento de riscos, mas os riscos das vacinas 

face à sua eficácia são bem avaliados. No entanto, hoje, alguns pais criados à sombra das 

vacinas estão mais preocupados com as vacinas do que com as doenças contagiosas. E 

https://observador.pt/2014/10/30/pseudociencia-mascara-se-de-ciencia-mas-sem-provas/
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essa preocupação assenta em duas ideias. A primeira é a de que as vacinas são 

desnecessárias, porque pode adquirir-se imunidade de forma natural, contraindo as 

doenças. Como é evidente, há doenças contagiosas que podem ter consequências graves 

e é absolutamente preferível adquirir imunidade sem nunca as ter tido. A segunda é a de 

que as vacinas causam doenças, nomeadamente autismo. Esta paranoia tem o seu 

expoente máximo numa fraude científica protagonizada pelo ex-médico e ex-investigador 

inglês Andrew Wakefield, que falsificou dados e registos médicos, a soldo de um 

escritório de advogados que estava a processar os fabricantes de vacinas. Em 2012, a 

revista Time incluiu Wakefield na lista das seis maiores fraudes científicas de sempre, o 

que não demoveu o exército antivacinas, antes reforçou a sua teoria da conspiração. 

Vacinar não é uma mera escolha pessoal que os outros devem respeitar. Os recém-

nascidos não podem ser vacinados contra a tosse convulsa e a sua segurança depende de 

as pessoas à sua volta estarem vacinadas. Nalguns casos, os doentes 

imunocomprometidos também não podem ser vacinados. Nenhuma vacina é cem por 

cento eficaz e, apesar de pouco provável, uma pessoa vacinada pode ser contagiada. A 

proteção depende de elevadas taxas de vacinação. Todos beneficiamos dessa imunidade 

de grupo e devemos contribuir para ela. Recusar as vacinas e ficar à mama das vacinas 

dos outros é uma atitude egoísta, antissocial e irresponsável. 

(Cf. https://www.noticiasmagazine.pt/2016/14282/) 

 

  

https://www.noticiasmagazine.pt/2016/14282/
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Anexo 6 – Marcadores para o Dia Mundial da Filosofia – Frases e ilustrações 

 

Figura 1 

16 – O sentimento de repulsa pelo incomum (e pelo que é também igual a nós, derivado 

da inveja) é glorificado, normalizado, sendo as emoções humanas (positivas) substituídas 

por almas insensíveis, cada vez mais egocêntricas. 

17 – Aquilo que pensamos ser impossível deixa de o ser a partir do momento em que 

usamos a criatividade para nos libertarmos das regras. 

18 – Nem tudo aquilo que pensamos – talvez se víssemos e analisássemos os pontos de 

vista de cada um chegássemos à conclusão de que cada pensamento tem a sua razão e a 

sua falha. 

19 – A lógica relaciona-se com processos a que chamamos raciocínios e argumentos 

válidos será a criatividade uma interferência credível neste processo? 

20 – Até que ponto as possibilidades criativas de um artista podem ser impossíveis aos 

olhos de um lógico? 



 

 

95 

 

Figura 2 

 

21 – A lógica nem sempre vence, às vezes é preciso ver os dois lados e aceitar as 

diferenças. 

22 – Mediante o ponto de vista de pessoas diferentes, o impossível também pode ser 

possível. 

23 – Para uma melhor criatividade não será necessário um bom uso da lógica? 

24 – Um dos grandes problemas na sociedade é a falta de lógica e de capacidade de ouvir 

o outro. 

25 – O problema do ser humano é saber o que é a lógica mas não a utilizar. 
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Figura 3 

26 – Até que ponto ser criativo é ser credível? 

27 – Será que o impossível é igual para todos, até mesmo para a lógica? 

28 – Tendemos a viver como se fossemos cópias uns dos outros. Vivemos isolados numa 

cultura baseada na destruição. 

29 – Como é que retiramos tanta felicidade de uma simulação irrealista projetada num 

dispositivo eletrónico? 

30 – Apesar de conseguirmos ter muito do que queremos, vivemos numa sociedade 

frustrada que destrói a sua cultura e o mundo à sua volta. 
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Figura 4 

 

31 – O nosso mundo representado numa realidade inexistente. 

32 – Encontrámos na tecnologia um complemento para a nossa existência? Seremos nós 

donos da tecnologia ou escravos da mesma? 

33 – Se o que está escondido por trás de um televisor é o Homem, então esta espécie vive 

numa ilusão tecnológica? 

34 – Conhecer as estradas não significa conhecer os caminhos. 

35 – Por vezes, escolhe-se tapar a lógica com a sombra das nossas ideias, para não cairmos 

na realidade de estarmos errados. 
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Anexo 7 – Frases de alunos para os marcadores do Dia Mundial da Filosofia 

 

Frases de alunos do 10.º ano, presentes nos marcadores 

 

1 – Começa a ver para além de um ecrã! 

2 – Será que ao tentar ter sucesso a nossa humanidade retrocedeu? 

3 – As pessoas são tratadas como máquinas e estamos a ser criados para ter uma espécie 

de inteligência artificial que não nos levará a lado algum na arte da comunicação. 

4 – Toda a gente no mundo tem o seu espaço, não o invadas! 

5 – A regressão de um mundo em ascensão. 

6 – Estamos a evoluir ou a destruir? 

7 – Devemos aproveitar a vida de forma correta e não com egoísmos. 

8 – Nós consumimos materiais ou eles é que nos consomem? 

9 – O homem em vez de se dedicar à sobrevivência dedica-se à destruição! 

10 – Os bastidores da humanidade. 

11 – Materialista, individualista, sem emoções humanas autênticas, sem uma real partilha 

de sentimentos e valores. Será este o modelo/padrão certo de uma sociedade evoluída? 

12 – Vemos o mundo pelos ecrãs em vez de o ver como ele realmente é. O mundo está 

ligado a nós e nós desligados dele. 

13 – Embora existam vários meios de comunicação, a humanidade está cada vez mais 

isolada. 

14 – Quando é que vamos abrir os olhos e dar valor a coisas que não sejam materiais? 

15 – A vida, como a conhecemos, não é a realidade… é como se estivéssemos num outro 

mundo onde em vez de olhos temos dois ecrãs. 

16 – O sentimento de repulsa pelo incomum (e pelo que é também igual a nós, derivado 
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da inveja) é glorificado, normalizado, sendo as emoções humanas (positivas) substituídas 

por almas insensíveis, cada vez mais egocêntricas. 

31 – O nosso mundo representado numa realidade inexistente. 

32 – Encontrámos na tecnologia um complemento para a nossa existência? Seremos nós 

donos da tecnologia ou escravos da mesma? 

33 – Se o que está escondido por trás de um televisor é o Homem, então esta espécie vive 

numa ilusão tecnológica? 

36 – O problema do materialismo na nossa sociedade levanta a questão: Porque é que nos 

apegamos mais a objetos do que a pessoas? 

37 – A convivência do homem com a máquina levou a humanidade a um estado em que 

até as emoções são mecanizadas, a crueldade aceitável e as relações sociais quase 

inexistentes. 

38 – O culto do excesso, um problema comum na sociedade atual… Porquê querer sempre 

mais? 

39 – Veja a vida pelos seus próprios olhos e não por um ecrã por tempo limitado. Observar 

e pensar é tão melhor do que carregar num botão! 

45 – O materialismo é uma bomba relógio! 

46 – O Homem pensa que cria e controla tudo, mas no fundo não passa de uma pequena 

marioneta das suas próprias criações. 

47 – Será a realidade que vemos real? 

48 – Esta sociedade só pensa em destruir as suas limitações, contudo isto só faz com que 

desapareça o real sentido da vida. 

49 – Quantas vezes te esqueces do significado da vida e te focas numa sociedade virtual, 

que parece, mas não te traz a verdadeira felicidade? 

50 – A tecnologia não é um problema, o problema somos nós! 

51 – Pequenos gestos, grandes impactos globais. 
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Anexo 7 (cont.) Frases de alunos do 11.º ano, presentes nos marcadores 

 

17 – Aquilo que pensamos ser impossível deixa de o ser a partir do momento em que 

usamos a criatividade para nos libertarmos das regras. 

18 – Nem tudo aquilo que pensamos, talvez se víssemos e analisássemos os pontos de 

vista de cada um chegássemos à conclusão de que cada pensamento tem a sua razão e a 

sua falha. 

19 – A lógica relaciona-se com processos a que chamamos raciocínios e argumentos 

válidos será a criatividade uma interferência credível neste processo? 

20 – Até que ponto as possibilidades criativas de um artista podem ser impossíveis aos 

olhos de um lógico? 

21 – A lógica nem sempre vence, às vezes é preciso ver os dois lados e aceitar as 

diferenças. 

22 – Mediante o ponto de vista de pessoas diferentes, o impossível também pode ser 

possível. 

23 – Para uma melhor criatividade não será necessário um bom uso da lógica? 

24 – Um dos grandes problemas na sociedade é a falta de lógica e de capacidade de ouvir 

o outro. 

25 – O problema do ser humano é saber o que é a lógica mas não a utilizar. 

26 – Até que ponto ser criativo é ser credível? 

34 – Conhecer as estradas não significa conhecer os caminhos. 

35 – Por vezes, escolhe-se tapar a lógica com a sombra das nossas ideias, para não cairmos 

na realidade de estarmos errados. 

40 – Não sejas perfeito somente aos olhos da sociedade, procura ser perfeito por ti! 

41 – A sociedade, por vezes, é como uma muralha que nos impede de alcançar o 
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imaginável, mas quando essa mesma sociedade nos incita a algo que nos supera, será que 

vamos seguir o fio condutor ou vamos navegar nas entrelinhas de forma a curar a cegueira 

que a muralha nos impôs? 

42 – Será o impossível uma questão de opinião ou de puro conhecimento? 

43 – A existência de conhecimentos sob ângulos distintos e de ideias paradoxais torna 

fundamental compreendermos os pensamentos dos que nos rodeiam. 

44 – O conhecimento é como uma ponte, mas só a podem atravessar aqueles que estão 

dispostos a negar tudo o que conhecem para aceitar uma verdade volátil. 

52 – Nós só reparamos na ignorância das pessoas no momento em que o conhecimento 

passa a estar ativo. 

53 – Se todos soubéssemos tudo eramos uns génios. Só podes opinar do que tu sabes! 

54 – Existe realmente algo que possamos concluir que seja impossível? 

55 – Num mundo carregado de experts teremos perdido a sensibilidade? Onde fica o 

limite entre criatividade e estupidez? 

56 – Ignorante é quem afirma e não reflete. 

57 – Será que devemos concordar que estamos errados só pelo nosso ponto de vista ser 

diferente do dos outros? 

60 – Será que o impossível é igual para todos, até mesmo para a lógica? 
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Anexo 8 – Exemplo de um plano de aula – regência VI – Retórica e Filosofia 

 

Plano de aula - Regência VI 

Professor estagiário: Vítor Augusto Beco Data: 16-01-2019 Duração: 90 minutos 

Turma 11º I – Sala C0.3 (bloco C) Regência VI Aulas nºs: 51 e 52 Horário: 11:45 – 13:15 

Módulo: III – Racionalidade argumentativa e filosofia  
 
Unidade: 3. Argumentação e filosofia 
 
Subunidade: 3.3. Argumentação, verdade e ser 
 

Sumário: Argumentação, verdade e ser. A alegoria 

da caverna e a teoria das ideias de Platão. O bom e o 

mau uso da retórica no mundo contemporâneo.  

 

Objetivos gerais 

 
▪ Reconhecer o trabalho filosófico como atividade interpretativa e argumentativa. 

▪ Adquirir instrumentos cognitivos, conceptuais e metodológicos para o desenvolvimento do trabalho 

filosófico e transferíveis para outras aquisições cognitivas. 

▪ Proporcionar instrumentos necessários para o exercício pessoal da razão, contribuindo para o 

desenvolvimento do raciocínio e da reflexão. 

▪ Refletir sobre alguns dos temas, do mundo contemporâneo, sobre os quais os alunos ouvem falar 

quotidianamente. 

▪ Reconhecer o contributo específico da filosofia para o desenvolvimento de um pensamento informado, 

rigoroso e crítico, potenciador de uma consciência atenta, sensível e eticamente responsável. 
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Plano da aula VI (continuação) 

Objetivos e 
Competências 

Conteúdos Ações estratégicas  Recursos Avaliação 

▪ Potenciar uma 
consciência atenta à 
retórica no mundo 
contemporâneo. 

▪ Relacionar a 
alegoria da caverna 
com a distinção 
entre aparência e 
realidade.  

▪ Caracterizar a 
relação entre as 
ideias e as realidades 
que percecionamos 
(no contexto da 
teoria das ideias). 

 

▪ Justificar a oposição 
dos filósofos (como 
Sócrates ou Platão) à 
retórica sofista.  

▪ Caracterizar a 
dialética socrática. 
 
▪ Distinguir os dois 
usos da retórica. 
 
▪ Explicitar a relação 
entre argumentação, 
verdade e ser. 
 
 

Identificação de 
conceitos-chave a 
partir de imagens.  

 

Distinção entre 
aparência (opinião) e 
realidade 
(conhecimento da 
verdade). 

Caracterização da 
teoria das ideias (ou 
formas) de Platão. 

 

 

A oposição dos 
filósofos (como 
Sócrates ou Platão) à 
retórica sofista. 

 

Caracterização do 
método dialético 
socrático. 

 
 

A relação entre 
argumentação, 
verdade e ser. 

▪ Análise e comentário 
crítico, cooperativo, 
dos marcadores (com 
ilustrações e textos) 
criados por esta 
turma para o dia 
mundial da filosofia; 

▪ Visionamento de um 
vídeo sobre a alegoria 
da caverna; 

▪ Diálogo orientado; 

▪ Trabalho de texto 
(alegoria da caverna – 
República 514ª - 
517a); 

▪ Aferição de 
conhecimentos 
através de questões 
de escolha múltipla, 
em dois momentos da 
aula; 

▪ Esquema-síntese 
sobre a alegoria da 
caverna; 

▪ Explicitação de 
vocabulário 
relacionado com 
retórica e política; 

▪ Comentário a 
notícias de jornais 
diários; 

▪ Esquema-síntese - A 
relação entre 
argumentação, 
verdade e ser. 

Quadro; 

Computador; 

Projetor; 

Diapositivos; 

Almeida, A. 
(Org.). (2009). 
Dicionário 
Escolar de 
Filosofia; 

Amorim, C. & 
Pires, C. (2018). 
Clube das 
Ideias 11; 
 
Platão, 
diálogos: 
República,  
Górgias, 
Apologia de 
Sócrates, 
Fédon, O 
sofista; 
 

Ficha de 
aferição. 

Pontualidade; 
 
Comportamento 
adequado à sala 
de aula; 
 
Capacidade de 
trabalho em 
grupo; 
 
Realização das 
tarefas 
propostas; 
 
Participação 
pertinente. 
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Anexo 9 – Exemplo de material para lecionação – regência VI – Retórica e Filosofia 
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https://www.youtube.com/watch?v=eZze-EpcwRI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZze-EpcwRI
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R: B, C 
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116 

 
 
R: A, D 
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Anexo 10 – Maratona de Debates  

 

 
 

 


