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Resumo 
 

 

 

O presente relatório de estágio procura apresentar uma reflexão em torno da 

problemática dos valores em terreno educativo, reflexão na qual as três vertentes 

características da Prática de Ensino Supervisionada – científica, didáctico-pedagógica e 

institucional – serão contempladas. 

Pelo facto de considerar que quando falamos em educação falamos 

necessariamente também em valores, procurarei apresentar as principais dificuldades 

que poderão resultar desta perspectiva, todas elas eminentemente relacionadas com uma 

certa pseudo-neutralidade axiológica que pretenderei refutar, muito embora não 

defender qualquer endoutrinação dos discentes, eliminando, desta forma, a sua liberdade 

e autonomia. 

Para além de apresentar uma reflexão sobre os principais modelos de educação 

para os valores – educação para a formação do carácter; clarificação de valores e 

educação para a justiça – e sobre as eventuais críticas a que todos poderão ser sujeitos, 

apresentarei também uma análise da problemática relativa aos valores em dois 

documentos legais portugueses, nomeadamente na Lei de Bases do Sistema Educativo e 

na Constituição da República Portuguesa. 

A nível didáctico-pedagógico, e defendendo que o docente, ainda que de forma 

não exclusiva, poderá ser considerado educador moral, apresentarei alguns exemplos de 

estratégias didácticas que poderão ser utilizadas no interior da própria sala de aula, 

tendo em vista uma educação para os valores. Tais estratégias foram, na sua maioria, 

utilizadas por mim, aquando da realização do Estágio Pedagógico, na Escola Secundária 

Aurélia de Sousa, na cidade do Porto. 

Por fim, e no âmbito institucional, apresentar-se-á uma reflexão sobre o modo 

como, a este nível, se poderá apostar numa educação para os valores, não doutrinária, 

onde os ideais consagrados, não só nos dois documentos legais supra referidos, como 

também no Projecto Educativo da escola onde leccionei, possam ser, efectivamente, 

praticados e não apenas teorizados. Para tal desígnio abordar-se-á a concepção de 

“comunidade justa”, de Lawrence Kohlberg, como possível estratégia a seguir. 

 

 

 

 



Abstract 
 

 

This report seeks to present a stage of reflection on the issue of educational 

values and will portray the three basic domains of Supervised Teaching Practice - 

scientific, pedagogical and institutional. 

Considering the fact that when we talk about education we necessarily also talk 

about values, I will present the main difficulties that may result from this perspective, 

all eminently related to a certain pseudo-neutrality in values, that I wish to refute, while 

not defending any indoctrination of students and eliminating thus their freedom and 

autonomy. 

In addition to presenting a reflection on the main models of values in education - 

education for the formation of character, values clarification and education for justice - 

and on any reviews on this subject, I will also present an analysis of the problems 

regarding values in two Portuguese legal documents, including the Law on the 

Education and the Constitution of the Portuguese Republic. 

Concerning the educational and pedagogical perspectives and considering the 

teacher the moral educator, albeit not exclusively, I give some examples of teaching 

strategies sighting education for values that could be used within the classroom itself. 

Such strategies were mostly used by me upon completion of Teacher Training in the 

Secondary School Aurelia de Sousa, in Porto. 

Finally, and in academic institutions, a reflection on how, at this level, one can 

focus on values in education, not doctrinally, and in which the ideals enshrined not only 

in the two above-mentioned legal documents but in the Educational Project of the 

school in which I taught also, can be effectively applied and not only theorized. In order 

to do this, the conception of "Just Community" by Lawrence Kohlberg will be 

approached as a possible strategy to follow. 
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1 - Introdução 

 

O principal objectivo do presente relatório de estágio é apresentar uma reflexão 

em torno da problemática da educação e dos valores. 

Partindo do pressuposto, na linha kantiana, de que o segredo do aperfeiçoamento 

humano, nomeadamente de um ponto de vista ético, se encontra no próprio problema da 

educação, num primeiro momento procurar-se-á apresentar uma reflexão pessoal sobre 

os possíveis contributos da educação para a formação do ser humano como sujeito 

moral, a que uma dimensão antropológica, como igualmente axiológica, não se 

encontrarão alheias, como é evidente. Nesse sentido, reflectirei igualmente, numa 

tentativa de as refutar, sobre as grandes dificuldades com as quais nos deparamos 

sempre que procuramos analisar os valores em terreno educativo, todas elas 

relacionadas com uma certa pseudo-neutralidade axiológica. 

Tal como procurarei demonstrar, a defesa de uma neutralidade em educação não 

faz sentido, já que, no meu ponto de vista, não fará igualmente sentido simplesmente 

educar por educar, ou seja, educar, formar pessoas, sem a presença de um contexto 

normativo. Contudo, e como terei oportunidade de explorar mais aprofundadamente, 

não defendo qualquer tipo de endoutrinação do aluno, aniquilando, desta forma, a sua 

autonomia e liberdade.  

Nesta ordem de ideias, e ainda relativamente a uma vertente científica do 

relatório, realizarei uma abordagem sobre os principais modelos de educação para os 

valores, realçando, não só os seus aspectos claramente positivos, como também as 

críticas de que, todos eles, poderão ser alvo, relevando, especialmente, a eventual maior 

pertinência de uma educação para a justiça, que se pretende não doutrinária, 

comparativamente aos restantes modelos.  

Procurando analisar a problemática relativa aos valores em documentos legais 

portugueses, apresentar-se-á uma reflexão sobre a abordagem dos valores, quer na Lei 

de Bases do Sistema Educativo, quer na própria Constituição da República Portuguesa. 

A minha principal finalidade é enfatizar o relativo distanciamento entre a teoria, ou seja, 

o que se encontra legalmente previsto, e a prática, isto é, o que sucede efectivamente no 

quotidiano escolar. Na minha perspectiva, e tal como ambos os documentos supra 

referidos prevêem, é imperativo que, aliada a uma educação para a formação moral e 

cívica, exista igualmente a potenciação do espírito democrático e de práticas 
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participativas. Contudo, tais princípios deverão marcar presença, não apenas de uma 

forma política e formal, mas de uma maneira concreta, no próprio dia-a-dia das nossas 

instituições escolares. 

Relativamente a uma vertente didáctico-pedagógica, e tendo em vista uma 

educação para os valores, considero que o docente, apesar de forma não exclusiva, 

poderá ser perspectivado como educador moral. Por essa razão, apresentarei alguns 

exemplos de estratégias didácticas que poderão ser utilizadas a nível micro, no interior 

da própria sala de aula. Aliás, tais estratégias foram utilizadas por mim aquando da 

realização da Prática de Ensino Supervisionada, durante o ano lectivo 2009/2010, na 

escola onde leccionei, Escola Secundária Aurélia de Sousa, na cidade do Porto. Escolhi 

a utilização de tais estratégias devido ao facto de irem ao encontro do que o Programa 

de Filosofia do Ensino Secundário prevê, nomeadamente nos objectivos gerais da 

disciplina e, mais especificamente, no domínio das atitudes e dos valores. 

Por fim, e seguindo a mesma linha de orientação, ainda que, posteriormente, 

enveredando por uma terceira vertente característica da Prática de Ensino 

Supervisionada, isto é, a vertente institucional, apresentar-se-á uma reflexão sobre o 

modo como, a nível macro, digamos, se poderá apostar numa educação para os valores, 

nunca doutrinária, onde se registe, de forma efectiva, uma cultura de participação por 

parte de todos os membros da comunidade escolar. Procurando concretizar tal objectivo, 

abordar-se-á a concepção de “comunidade justa”, de Lawrence Kohlberg, como possível 

exemplo de estratégia a seguir para que os ideais consagrados nos dois documentos 

legais acima referidos relativamente a esta temática, possam ser autenticamente 

praticados e não somente teorizados. Desta forma, apresentarei igualmente uma breve 

reflexão sobre o Projecto Educativo de Escola 2009-2013 – “Educação para a 

Cidadania” da escola secundária onde realizei estágio pedagógico, realçando, mais uma 

vez, o carácter eminentemente teórico dos postulados aí consagrados. 

Escolhi esta temática para o meu relatório, pois considero-a ser pertinente e de 

relevância bastante actual. Face a uma certa crise de valores que presentemente 

vivenciamos, considero ser imperativo reafirmar a pertinência (e a necessidade) de uma 

constante reflexão em torno da problemática dos valores em terreno educativo, 

reavivando, sempre, a já clássica ideia de Sócrates de que a educação, deve, mais do que 

ajudar as crianças e os jovens a desenvolver domínios cognitivos, deverá, sobretudo, 

ajudá-las a serem melhores. 
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2 - Contributos da educação para a formação do ser 

humano como sujeito moral 

 

 

Considero que, acima de tudo, a educação poderá claramente ser considerada 

uma “inevitável prática antropológica”
1
. Seguindo Kant, entendo que apenas através da 

educação será possível um contínuo aperfeiçoamento da nossa humanidade
2
, 

nomeadamente no que concerne ao desenvolvimento de competências de carácter ético 

de cada um de nós. Ora, se não existisse esta crença na possibilidade deste perpétuo 

aperfeiçoamento, a educação não possuiria qualquer sentido. 

Entendida, por isso mesmo, como projecto pedagógico, a educação deve relevar 

o delineamento de um autêntico projecto antropológico, projecto sobre o qual recaia a 

imperativa necessidade de dignificar o próprio ser humano, auxiliando-o a desenvolver-

se plenamente, para que possa ser, finalmente, considerado pessoa e não mais um 

indivíduo, dotado sobretudo de capacidades bio-fisiológicas. Quando falamos em 

projecto pedagógico não falamos somente no “projecto didáctico, emergente sempre e 

apenas como estratégia operatória e mediadora dos processos educativos. O projecto 

pedagógico, mais amplo, tem de necessariamente anteceder esses mesmos processos 

enquanto os inspira, fundamenta e desencadeia, designadamente como processos 

libertadores. Se assim não for, tudo poderá ficar comprometido, degenerando a 

arquitectura da liberdade numa vertigem de angústia e confusa perplexidade.”
3
 

Sendo o homem o ser educável por natureza e excelência, devemos sempre 

referirmo-nos a determinadas noções, sobretudo as de perfectibilidade, defectibilidade e 

plasticidade. As duas primeiras noções referidas parecem ser contraditórias, mas será 

que são realmente? Por um lado, o ser humano possui uma enorme capacidade e 

vontade de se aperfeiçoar (perfectibilidade). Por outro, ele é um ser evidentemente 

marcado pela carência. As suas limitações são a sua própria condição do seu movimento 

existencial que se deseja ascensional. 

                                                 
1
 Carvalho, Adalberto Dias de; A educação como projecto antropológico, Edições Afrontamento, Santa 

Maria da Feira, 1998, p. 8. 
2
 Cf. Kant, Réflexions Sur L´Éducation, introd. e trad. A. Philonenko, Librairie Philosophique J. Vrin, 

Paris, 2000, p. 100. 
3
 Carvalho, Adalberto Dias de; A educação como projecto antropológico, Edições Afrontamento, Santa 

Maria da Feira, 1998, pp. 16-17. 
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O homem possui uma determinada carência, “na medida em que é um ser não 

especializado que necessita de se elaborar a si mesmo e de olhar a existência como uma 

tarefa de molde a assegurar, em primeira instância, a sua sobrevivência e, num segundo 

momento, a sua identidade e a sua especificidade.”
4
 

A noção de plasticidade surge eminentemente relacionada com a de 

perfectibilidade. Tal é fulcral para um ser que, inacabado essencialmente, não é um ser 

perfeito. O homem é um ser maleável, uma vez que é um ser de projecto e, visando 

projectos, se vai aproximando e, simultaneamente, afastando de alcançar a perfeição que 

tanto anseia. Deste modo, a educação estará relacionada com uma ideia de 

aperfeiçoamento, como tenho vindo a referir. Somos seres educáveis e, igualmente, 

insatisfeitos por natureza. A nossa condição finita, - afinal nada mais somos que 

“cadáveres adiados que procriam”
5
 - , converte-nos em seres educáveis, encontramo-nos 

sujeitos a processos de aperfeiçoamento. Na minha opinião, a plena satisfação 

aconteceria, talvez, se nos transformássemos naquele Acto Puro, do qual, bem à maneira 

aristotélica, “dependem o céu e a natureza. E o seu modo de viver é o mais excelente de 

todos; é o modo de viver que nos é concedido só por um breve espaço de tempo. Mas 

ele permanece sempre nesse estado”
6
, ou, numa linha semelhante, no “Espírito 

Absoluto” hegeliano.
7
 Mas o homem, esse ser que se vai construindo, jamais conseguirá 

alcançar a plenitude, será sempre apenas potência. Será constantemente um “vir a ser”. 

Só com a morte, isso sim, será, não mais “vir a ser”, mas ser, ser que já foi. Ironia das 

ironias, quando finalmente atingir esse estado, reinará apenas o seu silêncio.  

                                                 
4
 Carvalho, Adalberto Dias de; O estatuto da filosofia da educação: especificidades e perplexidades, in 

Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Secção de Filosofia, II Série, Vol. XV, XVI, 

Porto, 1998-99, p. 71. 
5
 Pessoa, Fernando; Mensagem, Lisboa, Ática, 1967, p. 42. 

6
 Aristote, La Métaphysique, 7, 1072b 13-18, 24 – 30. A título de curiosidade convém referir que, um 

filósofo considerado um dos maiores pensadores de toda a Idade Média, Tomás de Aquino, dando uma 

vertente eminentemente cristã ao pensamento de Aristóteles, “recuperou” esta mesma concepção deste 

filósofo, provando a existência de Deus, de uma forma racional, através de cinco vias. A primeira delas é 

precisamente relativa a este Acto Puro, ou, se quisermos, este Primeiro Motor Imóvel. Assim como 

Aristóteles, também o “Doutor Angélico”, tal como foi proclamado em 1567, acreditava que tudo o que 

se move é movido por um outro, e este último, por outro ainda. Deste modo, não se podendo continuar até 

ao infinito, terá, necessariamente, que existir um primeiro motor (Deus).  

 
7
 Também Hegel, aproximando-se claramente da posição aristotélica, considera que a história tem um 

sentido, uma significação precisa: é a do progresso do Espírito Absoluto (do qual cada indivíduo 

particular faz parte) que alcança o conhecimento de si mesmo. Este movimento processual e progressivo 

(começando na Arte, tida por Hegel como a primeira manifestação do espírito, passando pela Religião e 

culminando na Filosofia) pressupõe um conhecimento cada vez mais intenso, profundo de si mesmo ao 

longo da história. A liberdade, em Hegel, afigura-se como a faculdade mais elevada do espírito. Esta pode 

manifestar-se a partir do momento em que o Espírito Absoluto deixa a dimensão sensível, ultrapassa a 

dimensão da religião e atinge a dimensão do pensamento puro ligado à Filosofia.  
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No entanto, neste intervalo de tempo, enquanto não nos deparamos, sempre 

abruptamente, com este silêncio, e apesar de nos parecer completamente impossível, 

tentamos, incansavelmente, ser cada vez melhores, mais perfeitos, mais “excelentes”. 

Contudo, infelizmente, nem sempre mais “excelentes”, de um ponto de vista moral. No 

entanto, “o Homem é o animal mais difícil de satisfazer […]. De forma paradoxal, a 

plena satisfação das suas privações não o conduz ao apaziguamento, mas comporta, isso 

sim, novos desejos; e o excesso de objectos de desejo conduz a um desejo ainda maior. 

O desejo satisfeito assume novas proporções que têm origem em novos objectos aos 

quais se pode dirigir.”
8
 

Tendo plena consciência que o ser humano se educa para a humanidade, e nunca 

apenas para a sociedade ou para si mesmo, a educação representará, inevitavelmente, 

um desafio eminentemente ético, pois é nela que recai a nossa esperança de elevação de 

uma verdadeira “cidadania mundial”
9
, como Kant queria.  

Quando falamos da relação educativa falamos, ou deveríamos falar, da 

emergência de uma consciência antropológica onde a hospitalidade marca presença. Por 

essa razão, e parafraseando Isabel Baptista, considero que a educação se relaciona 

eminentemente com a promoção da experiência de acolhimento da alteridade, em que o 

mesmo é conduzido para fora da sua mesmidade.
10

 

A estruturação da identidade do eu deverá ser impulsionada procurando 

incessantemente o seu próprio sentido na relação com o Outro. Tal relação deverá ser 

proporcionada por um esforço de descentração e empatia. Por outras palavras, é 

essencial que a verticalidade metafísica da egoidade tão característica do personalismo 

clássico, dê lugar, de uma vez por todas, à horizontalidade intersubjectiva, ou, como 

certamente nos diria Apel, a uma plataforma comunicacional, onde a relação Eu/Outro 

não só é valorizada, como igualmente considerada um condicionamento de uma 

autêntica transcendência do ser humano enquanto pessoa. Aliás, a promoção axiológica 

da acção educativa remete precisamente para esta intencionalidade. Visa formar, não 

indivíduos, mas pessoas, noção que ultrapassa o personalismo supra referido. Nesta 

linha, “no espaço do humanismo contemporâneo, se a pessoa é, sobretudo, o próprio 

                                                 
8
 Carvalho (org.), Adalberto Dias de; Filosofia da educação: temas e problemas, Edições Afrontamento, 

Porto, 2001, p. 72. 
9
 Cf. Kant; A paz perpétua e outros opúsculos, trad. Artur Morão, Edições 70, Lisboa, 2008, p. 35. 

 
10

 Cf. Baptista, Isabel; Ética e educação – estatuto ético da relação educativa, Universidade Portucalense, 

Porto, 1998, p. 57. 
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projecto de realização do homem, a educação é, antes de mais, o projecto de realização 

da pessoa.”
11

 

No entanto, a realização da pessoa, como sujeito individual, passa igualmente 

por um sentido de abertura, onde a socialidade marca presença. Desta forma, se 

quisermos ser rigorosos, ao invés de falarmos simplesmente de pessoa, devemos falar, 

na linha de F. Jacques, na noção de pessoa relacional, onde encontramos uma 

correlação constitutiva da pessoa em que as figuras do eu, do tu e do ele se encontram 

intrinsecamente relacionadas. “A pessoa torna-se, pois, um fundamento antropológico e 

pedagógico, consubstanciado de um modo uno mas também diversificado”.
12

 

A educação poderá ser considerada, nesta linha, uma instância que estabelece 

uma mediação entre a carência constitutiva e biológica do ser humano e a sua 

consumação, como ser moral, já que não é possível “reduzir a noção ética de pessoa a 

uma mera unidade biológica, ao reduto último, ou primeiro, do seu corpo próprio. O 

homem é, no seu percurso irremediável, um horizonte de possíveis, capaz de assumir a 

sua situação de ser no mundo, de persistir na busca do sentido… (…) de sonhar para lá 

dos limites impostos pela sua racionalidade (…). É esta marca que faz do homem, mais 

do que uma unidade bio-psicológica, mais do que um ente entregue à sua história e à 

sua cultura, um ser eminentemente ético.”
13

 

Poder-se-á afirmar que, a par desta problemática de índole antropológica, surge 

então uma outra, de carácter axiológico, que se poderá relacionar com uma axiologia 

educacional ou com uma axiologia educativa.  

Quando falamos em educação falamos necessariamente também de valores, quer 

implícitos, quer explícitos. Contudo, existe um conjunto de dificuldades quando se 

procura investigar os valores em terreno educativo, todas elas envoltas numa certa 

pseudo-neutralidade axiológica. Uma das formas de pseudo-neutralidade é o cepticismo 

axiológico. Esta corrente, entendendo que os valores são um obstáculo relativamente à 

formação do espírito científico, considera que não devem estar presentes na educação, já 

que, só um ensino assim “purificado” distanciar-se-ia da endoutrinação, da manipulação 

                                                 
11

 Carvalho, Adalberto Dias de, O estatuto da filosofia da educação, in Revista da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto – Secção de Filosofia, II Série, Vol. XV-XVI, Porto, 1998-99, p. 74. 
12

 Carvalho, Adalberto Dias de; A educação como projecto antropológico, Edições Afrontamento, Santa 

Maria da Feira, 1998, p. 31. 
13

 Bastos, Fernando Evangelista; A dignidade como fundamento ontológico da condição humana, in 

Carvalho, Adalberto Dias de; Problemáticas filosóficas da educação, Edições Afrontamento, Porto, 2004, 

pp. 45-46.  
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ideológica, dos preconceitos, das inclinações, de toda uma dimensão não racional em 

terreno ético. 

No final do século XIX e início do século XX assiste-se a uma tentativa de 

aplicação dos processos científicos, não só ao nível do conhecimento da natureza, como 

também relativamente ao conhecimento do Homem, tal como os ideais do positivismo 

evidenciam. Defendia-se que o estudo da educação deveria ser objectivado. A ciência 

pretende trabalhar com aquilo que efectivamente é, aquilo que existe, deixando a 

especulação para o terreno moral e filosófico. Reina a cientificidade e uma forte recusa 

de tudo aquilo que fosse de ordem especulativa, centrando a atenção nas características 

fundamentais do positivismo. Segundo vários autores, o conhecimento, para ter 

validade, teria que ser obrigatoriamente objectivo, isento e neutro axiologicamente. 

Caso contrário, a educação correria o risco de não ser considerada eficaz, tal como 

defendem, por exemplo, Ferrière ou Maria Montessori. Tal como E. Durkheim entende, 

as doutrinas pedagógicas não se deverão preocupar com aquilo que deve ser, mas com 

aquilo que é. 

Como ciências, as ciências da educação, à partida, apenas poderiam afirmar a 

sua cientificidade se renunciassem à realização de todo e qualquer juízo de valor. Ainda 

nos dias de hoje, sob a influência do positivismo, não obstante todas as investigações já 

entretanto levadas a cabo pelas science studies, se considera amplamente que a ciência 

se limita a constatar factos, a explicar fenómenos, não emitindo qualquer juízo de valor, 

fazendo-me recordar a ciência no seu nível frio, apenas preocupada com a preservação 

da objectividade, porque garante da verdade. 

No entanto, as ciências da educação, se eliminarem as suas relações com as 

próprias ciências humanas, transformam-se paulatinamente em “meras ciências do 

ensino e da aprendizagem e cada vez menos [em] ciências da educação”.
14

 Estas, 

desprezando as bases humanistas da pedagogia, pretendem, a todo o custo, diria, 

assegurar a objectividade científica. “A lógica dos processos e dos sistemas substitui a 

do homem [humano]”
15

. Afinal, onde está o homem? Onde se encontra o sentido 

antropológico que a educação deverá possuir por excelência? Será legítima a adopção 

de uma metodologia científica em terreno não especificamente científico? Se até mesmo 

na ciência, tal como vários filósofos e sociólogos o demonstram, a noção de “busca da 

                                                 
14

 Carvalho, Adalberto Dias de; A educação como projecto antropológico, Afrontamento, Porto, Santa 

Maria da Feira, 1998, p. 50. 
15

 Idem. 
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verdade”, desinteressada e verdadeiramente objectiva, é incompatível com as realidades 

da nossa experiência social, como querer objectivar algo como a pedagogia? Será 

legítima esta “ditadura” do método experimental? Considero que nunca poderemos 

esquecer as finalidades e fundamentos do processo educativo. Poder-se-á dizer, então, 

que a lógica positivista sobrepõe-se às características do próprio objecto, ou seja, ela 

pura e simplesmente ignora a existência da dimensão ético-moral na educação, já que o 

ser humano escapa às características mecanicistas.  

“Será, então, possível fazer ciências da educação, sem ter em conta os valores a 

esta inerentes?”
16

, interroga Olivier Reboul. Reforço esta interrogação com uma outra: 

Será algum dia possível objectivar verdadeiramente algo cuja parte integrante é o 

próprio Homem, essa coisa-em-si kantiana? 

Uma outra forma de pseudo-neutralidade em educação poderá ser representada 

pelo relativismo, que considera que os valores, sendo claramente relativos, possuem um 

carácter contingente relativamente ao lugar e à época. Contrariamente ao positivismo, o 

relativismo axiológico releva “a prioridade e independência das instâncias irracionais do 

homem”
17

, encontrando-se o seu surgimento na contemporaneidade relacionado “com a 

tendência para a progressiva sobreposição da dimensão subjectiva dos valores e dos 

respectivos juízos, em nome da liberdade e da responsabilidade do sujeito, 

relativamente à sua vertente objectiva e mais normativa.”
18

 

Levado ao extremo, o relativismo “entende que o tecido da vida autêntica é feito 

de emoções; que o amor acontece e, na sua falta, cada um é livre de buscar os 

sucedâneos que melhor lhe saibam; nesse irremediável e trágico solipsismo, toda a 

actuação pedagógica seria abusiva e repressora.”
19

 Desta forma, encontramo-nos face a 

duas grandes atitudes pedagógicas. Uma entende que o ensino visa simplesmente 

proporcionar meios e que, idealmente, o próprio discente seria responsável pela escolha 

do que e como aprender; uma outra considera que os docentes devem ser não 

repressivos, aceitando qualquer inclinação ou vontade das crianças e jovens, sendo 

apenas perspectivados como conselheiros. 

                                                 
16

 Reboul, Olivier, A filosofia da educação, Edições 70, Lisboa, 2000, p. 73. 
17

 Soveral, Eduardo Abranches de; Questões prementes de filosofia da educação, in Revista da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto – Secção de Filosofia, II Série, Vol. 01, Porto, 1985, p. 11. 
18

 Carvalho, Adalberto Dias de, O estatuto da filosofia da educação, in Revista da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto – Secção de Filosofia, II Série, Vol. XV-XVI, Porto, 1998-99, p. 73. 
19

 Soveral, Eduardo Abranches de; Questões prementes de filosofia da educação, in Revista da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto – Secção de Filosofia, II Série, Vol. 01, Porto, 1985, p. 11. 
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Tal como Manuel Ferreira Patrício, defendo que, quer o relativismo axiológico, 

quer o cepticismo axiológico integrais são certamente impossíveis, uma vez que, jamais 

educamos “sem convicção axiológica. No fundo, o relativista e o céptico axiológicos 

caem na conhecida contradição dos relativistas e cépticos de todos os tempos: tudo é 

relativo excepto a sua própria opinião.”
20

  

A recusa em alterar a mera contingência acaba por negar a própria liberdade e os 

valores, já que estaremos face à negação da liberdade do indivíduo, em prol da 

soberania do mesmo. Deste modo, abolindo a liberdade e os valores, “as relações 

humanas ficam automaticamente condenadas à violência. De facto, a imprevisível e 

intratável vontade alheia é sempre uma espada nua apontada à nossa garganta (…). E se 

essa vontade nada deve respeitar, fica ipso facto instituído o estado de beligerância 

universal (…).”
21

 

Quanto a outra forma de pseudo-neutralidade no domínio educativo, a 

indiferença axiológica, poder-se-á afirmar que esta rejeita qualquer valor exclusivo, 

exceptuando a tolerância, como mera condescendência, onde valores como a empatia e 

o respeito pelas diferenças têm lugar. 

À indiferença axiológica é vulgarmente associado um ensino de carácter 

tecnocrático e eminentemente profissionalizante, onde o relevante é apenas, diria, 

formar trabalhadores competentes, aptos a produzir os bens e serviços necessários. A 

indiferença somente é suprimida em nome de valores bastante específicos - os valores 

económicos -, registando-se um certo desprezo, mesmo que implicitamente, por todos 

os outros. 

Poder-se-á dizer igualmente que, apostando numa não directividade, esta 

corrente acaba por não avaliar, quanto muito apenas sugerir, evitando tecer qualquer 

juízo minimamente objectivo; “assim, em vez de dizer “é falso”, ou “está mal”, dir-se-á: 

“Não estou de acordo” “.
22

 Desta forma, uma questão, pelo menos, surge pertinente: 

Será que o docente tudo deverá tolerar? Será que, face a um aluno violento e que 

oprime os restantes, o professor deverá tolerar a sua atitude? “A tolerância sem 

contrapeso, a tolerância sem mais, não passa de indiferença, de uma demissão do 

educador.”
23

 

                                                 
20

 Patrício, Manuel Ferreira, Lições de axiologia educacional, Universidade Aberta, Lisboa, 1993, p. 69. 
21

 Soveral, Eduardo Abranches de; Questões prementes de filosofia da educação, in Revista da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto – Secção de Filosofia, II Série, Vol. 01, Porto, 1985, p. 12.  
22

 Reboul, Olivier, A filosofia da educação, Edições 70, Lisboa, 2000, p. 78. 
23

 Idem, p. 79. 
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Por tudo o que afirmei, considero que jamais poderemos defender que educar se 

resume a transmitir conhecimentos ou a “ensinar” a contemplar a vida mediante 

convicções completamente assépticas axiologicamente. Se, por um lado, podemos 

afirmar que as principais competências do professor são o “saber”, o “saber-fazer” e o 

“saber-ser”, por outro, poder-se-á afirmar igualmente, e concordando com Manuel 

Ferreira Patrício, que o “saber fazer-ser” corresponde à competência essencial de todo e 

qualquer docente
24

.  

 “Trata-se, afinal, de tentar ajudar outros a encontrar as balizas do seu próprio 

caminho. Por isso dizemos que a prática educativa não é, não pode ser, axiologicamente 

neutra”
25

, tal como nos diz Isabel Baptista. Também Orlando Lourenço partilha uma 

posição bastante semelhante, visto afirmar peremptoriamente que a educação, “mesmo 

que não o diga, educa para os valores, se por valores se entende aquilo que uma ou 

várias pessoas, grupos ou culturas acham digno de ser perseguido, alcançado e 

desenvolvido”, já que “nenhum acto educativo (…) visa educar por educar, isto é, 

situar-se fora de um contexto normativo, ou relacionado com o domínio do dever ser.”
26

 

No domínio educativo, visto lidar com a formação de pessoas, é imperativo que 

o educador, tendo em atenção os ideais democráticos, procure evitar, a todo o custo, 

convicções dos seus alunos que se orientem por atitudes dogmáticas, ou até mesmo por 

um indiferentismo moral, que poderá impulsionar a sua autodestruição e autodestruição 

da nossa sociedade. Contudo, não defendo um certo endoutrinamento dos estudantes, 

nem uma simples apologia ideológica sem qualquer margem para a discussão de ordem 

ideológica e filosófica, sem a presença de uma crítica de carácter histórico e 

sociológico. É imperioso não confundir a “educação moral, a formação desde e para os 

valores estruturantes do humano, com o endoutrinamento enquanto manipulação e 

violência exercida sobre a autonomia do outro, que desse modo deixará de ser 

respeitado como um fim em si mesmo para ser visto como um meio.”
27

 

 Jamais nos poderemos esquecer que o processo educativo, não devendo ser 

então qualquer espécie de manipulação ou violência, é o grande responsável pelo futuro 

da nossa humanidade; “daqui a responsabilidade pública do educador, ainda que o 

                                                 
24

 Cf. Patrício, Manuel Ferreira, Lições de axiologia educacional, Universidade Aberta, Lisboa, 1993, p. 

20. 
25

 Baptista, Isabel; Capacidade ética e desejo metafísico – uma interpelação à razão pedagógica, Edições 

Afrontamento, Porto, 2007, p. 236. 
26

 Lourenço, Orlando; A Comunidade justa de Kohlberg: Um caso especial de educação moral, in Revista 

de Educação, Vol. V, nº1, Jun., 1995, Departamento de Educação da F. C. da U. L., p. 27. 
27

 Baptista, Isabel; Capacidade ética e desejo metafísico – Uma interpelação à razão pedagógica, 

Edições Afrontamento, Porto, 2007, p. 247. 
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resultado da sua acção não dependa sempre inteiramente dele, restando-lhe, como Kant 

dizia, a satisfação de ter actuado como devia.”
28

 

 

3 - Educação para os valores 

 

Quais os valores que deverão orientar todo e qualquer acto educativo? Como 

educar para os valores? Existem essencialmente três perspectivas quanto à educação 

para os valores: a educação para a formação de carácter, a clarificação de valores e a 

educação para a justiça.
29

  

 

3.1 - Educação para a formação de carácter 

 

Educar para a formação de carácter, ou, se quisermos, educar para a democracia 

e para a cidadania, é uma forma de educação que procura, tanto quanto possível, a 

anulação de comportamentos destrutivos e anti-sociais, tais como a tão afamada 

indisciplina nas instituições escolares, ou a delinquência e a violência a que, 

infelizmente, todos os dias assistimos e parecemos nos habituar. Tendo como objectivo 

a sua eliminação, ou, quanto muito, a sua atenuação, a educação para a formação do 

carácter considera primordial o estabelecimento de um conjunto de virtudes, de 

comportamentos exemplares, realizando uma apologia a determinadas especificidades 

de carácter, como a coragem, a disciplina ou a responsabilização, por exemplo. A 

referência a exemplos de pessoas consideradas verdadeiros modelos de ordem moral, 

entre outros, é essencial para esta forma de educação, cuja principal finalidade é a 

formação de cidadãos, não só responsáveis, como verdadeiros democratas.  

Poder-se-á afirmar que a educação para a formação do carácter possui um claro 

parentesco com a filosofia moral aristotélica. Segundo o presente modelo de educação 

para os valores, o grande objectivo da educação será ensinar a compreensão e a 

apreciação do Bem, por parte dos alunos. Para os autores que defendem esta 

perspectiva, existe uma identificação entre a felicidade e o Supremo Bem, sendo a 

grande finalidade da vida de cada um de nós a procura da felicidade, nomeadamente 

através de uma vida virtuosa. Ora, e não ignorando a concepção aristotélica, a maior das 

                                                 
28

 Araújo, Luís de; Sob o signo da ética, Granito, Porto, 2000, p. 28. 
29

 Cf. M. Lourenço, Orlando; Desenvolvimento sócio-moral, Universidade Aberta, Lisboa, 2002, p. 167. 
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virtudes será a prudência, o justo-meio, já que “(…) segundo a sua essência e em 

conformidade com a razão que estabelece a sua natureza, a virtude é um termo médio, 

mas relativamente ao bem e à perfeição encontra-se no ponto mais elevado.”
30

 Desta 

forma, poder-se-á dizer que “o excesso erra e o defeito é censurado, o meio, contudo, é 

louvado e acerta.”
31

 

A virtude poderá ser alcançada com treino, com hábito, já que, “ao praticar, 

adquirimos o que procuramos aprender. Na verdade, fazer é aprender.”
32

  

Segundo Aristóteles, a aquisição de virtudes de carácter implicará, então, não só 

teoria, mas principalmente uma prática continuada, já que a maioria refugiar-se-á “na 

mera discussão teórica, pensando que perseguir abstractamente um saber filosófico é 

suficiente para ser sério. A maioria age, assim, de modo semelhante àqueles doentes que 

ouvem com muita atenção o que os médicos lhes dizem mas não fazem nada do que lhes 

foi prescrito.”
33

 

No âmbito do presente modelo de educação para os valores, considera-se que as 

virtudes de carácter não surgem naturalmente, digamos, devendo ser adquiridas através 

do hábito, tal como nas artes e nos ofícios. “As excelências, então, não se geram em nós 

nem por natureza, nem contra a natureza, mas por sermos constituídos de tal modo que 

podemos, através de um processo de habituação, acolhê-las e aperfeiçoá-las.”
34

 

Contudo, nem só as virtudes se adquirem pelo hábito. Se, quer os pais quer os 

professores não demonstrarem qualquer preocupação com as virtudes de carácter dos 

seus filhos/alunos, irão promover o desenvolvimento de vícios, ou seja, de um mau 

carácter, onde a injustiça, a irresponsabilidade, a imprudência, a cobardia têm lugar. 

Desta forma, a escola deverá ser uma comunidade que promova as virtudes do carácter, 

apostando na repetição de actividades que as potenciem.  

Ainda segundo o Estagirita, relativamente ao processo de habituação, o prazer e 

a dor possuem uma importância capital. “Uma indicação das disposições éticas é dada 

pelo prazer e pelo sofrimento que acompanham as nossas acções.”
35

 Por exemplo, se um 

indivíduo, face a situações altamente complexas, age de forma firme, nunca desistindo 

perante as adversidades e, para além disso, sentir prazer por isso, então tal indivíduo 

                                                 
30

Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. António de Castro Caeiro, Quetzal Editores, Lisboa, 2006, 1106a 

26- 1106b 7, pp.51-52. 
31

 Idem, 1106b 25-27, p. 52. 
32

 Ibidem, 1103a 32, p.43. 
33

 Ibidem, 1105b 12 – 1105b 14, p. 49. 
34

 Ibidem, 1103a 24-27, p. 43. 
35

 Ibidem, 1104b 3, p. 46. 
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tornou-se corajoso. Contudo, se este mesmo indivíduo se revela incapaz de superar a 

mínima adversidade, então poder-se-á afirmar que essa pessoa, tornar-se-á cobarde, 

visto que tal situação lhe provoca um sentimento de dor.  

 “Por isso devemos ser levados logo desde novos, como diz Platão, a fazer gosto 

no que deve ser e a sentir desgosto pelo que não deve ser. É essa a educação correcta”
36

, 

tal como refere o próprio Estagirita. 

Nesta linha, e no que à educação respeita, poder-se-á dizer que a melhor 

educação possível será certamente aquela que provoca prazer e dor em relação às coisas 

certas. Ora, se o indivíduo, relativamente a coisas erradas, retira algum prazer, então 

será de suma relevância a reformulação do processo educativo, pois este não estará a 

zelar por um dos seus maiores interesses, ou seja, a formação, não só de indivíduos 

inteligentes, mas sobretudo, diria, possuidores de um bom carácter.  

No entender dos defensores do modelo da educação para a formação de carácter, 

é essencial que os alunos ajam com prudência, revelem responsabilidade para com os 

colegas, cumpram as suas obrigações, ajam com moderação, sejam trabalhadores, 

correspondendo estes aos valores essenciais que norteiam as grandes finalidades 

educativas do presente modelo de educação. Por outras palavras, e ainda seguindo 

Aristóteles, quando falamos da procura do Bem e da Virtude falamos igualmente em 

prática, treino, procurando-se, incansavelmente, que a disposição para praticar o Bem se 

torne, progressivamente, natural, podendo ser considerada um hábito, finalmente.  

Ainda segundo estes autores, é primordial que os alunos participem em 

actividades de cariz social, tais como em acções de voluntariado, cooperação com 

outrem, de forma a desenvolverem a disposição de carácter natural e o hábito de ajudar 

o Outro, revelando constantemente não indiferença para com o Outro que sofre, 

procurando, em certa medida, alargar a configuração do nós a pessoas que, noutros 

tempos, considerávamos como eles, bem na linha do pensamento de Rorty. 

Contrariamente aos defensores de abordagens cognitivistas, o hábito, e não tanto 

a reflexão, será o alicerce fundamental para uma eficiente educação para os valores. 

Desta forma, será principalmente através da prática, concretamente do treino, que o 

hábito será moldado.  

Seguindo Ramiro Marques
37

, poder-se-á afirmar que, contrariamente ao que 

sugere numa primeira reflexão, esta teoria não entende a prática e os hábitos numa 

                                                 
36

 Ibidem, 1104b 11-14. 
37

 Cf. Marques, Ramiro; A cidadania na escola, Livros Horizonte, Lisboa, 2008, p. 26. 
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perspectiva meramente passiva e mecânica. Se é certo que Aristóteles entende que 

através da prática e da repetição aperfeiçoamos as nossas acções, certo é igualmente que 

tal não implicará a sua realização sempre da mesma forma. Sempre que repetimos uma 

acção, habitualmente introduzimos certas alterações, pois, mediante a prática, 

aprendemos a agir de uma forma progressivamente mais correcta de um ponto de vista 

moral, sendo notório o progresso da nossa conduta. Contudo, pergunto, será que as 

acções de “um Hitler” deverão apenas sofrer algumas alterações? Por vezes, não 

precisarão elas de ser completamente reformuladas? 

Ainda segundo os defensores do presente modelo de educação, é possível, como 

vimos, a aprendizagem mediante a repetição. Ora, esta representará uma aproximação 

progressiva a uma acção considerada ideal pelo próprio agente, visto poder ser 

identificada como o objectivo do mesmo. A prática crítica, bem à maneira popperiana, 

diria, aliada à repetição, contribuirão, desta forma, para o aperfeiçoamento da acção.  

Visto o jovem não possuir ainda uma razão de ordem prática eficientemente 

desenvolvida, torna-se necessária a orientação, a supervisão do adulto, sendo aceite, 

deste modo, a educação com autoridade. Segue-se então que os pais e os professores 

deverão ser críticos quanto à aprendizagem das virtudes de carácter dos filhos/alunos. 

Contudo, questiono, será pelo simples facto de pais e professores serem adultos que os 

torna possuidores de virtudes de carácter? 

Por fim, importará realçar que a educação para a formação de carácter, poderá 

ser considerada meritória, se entendida como não monopolista, admitindo igualmente a 

relevância de outros modelos de educação para os valores. 

 

3.2 - Clarificação de valores 

 

Este modelo de educação para os valores foi criado nos anos 60 do século 

passado, posteriormente à publicação da obra de Louis Raths, Merril Harmin e Sidney 

Simon, Values and Teaching. O modelo sofre influência, por um lado, das teorias 

psicanalíticas, e, por outro, das teorias personalistas, de carácter libertário e não 

directivo, desenvolvidos pós Segunda Guerra Mundial. 

Poder-se-á afirmar que este modelo retoma a ideia, talvez demasiado optimista 

de Rousseau, de que todos nós, todas as pessoas, sem excepção, possuem uma tendência 

inata para serem boas. “Tudo está bem quando sai das mãos do Autor das coisas: tudo 
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degenera entre as mãos do homem”, tal como nos diz Rousseau no começo de Emílio. 

Desta forma, segundo o autor, existe um contraste entre o homem natural e o homem 

artificial. Ainda no entender de Rousseau, o homem, que já não se encontra associado 

ao estado de natureza, vive numa sociedade moderna e a sua educação é dirigida para o 

integrar nela, sem ser atacado pelo mal social que a constitui. 

 “Emílio”, personagem principal da sua obra, é um homem da natureza porque 

nunca se afasta dela ao longo do seu desenvolvimento, desde a infância até à 

maturidade, pois não se desvia, em momento algum, da ordem natural, apesar dos 

perigos que a sua vida representa, tais como o desejo de comando na infância e a 

afirmação da personalidade na adolescência. 

 Nos cinco livros que constituem a obra Emílio, Rousseau apresenta o percurso 

de um rapaz que vive afastado da cidade, com o auxílio de um preceptor que o educa, 

uma vez que, como é sabido, o nosso autor é crítico da sociedade do seu tempo. Ora, 

quando atingir a maioridade será então finalmente inserido na sociedade. Estamos pois 

perante uma concepção de “educação negativa”, que o protege do mal e o previne 

contra os vícios através do isolamento, mais do que lhe ensinar propriamente o bem. 

 Para Rousseau, o progresso da humanidade é entendido como um retorno às 

origens, isto é, à natureza, à condição natural do Homem, ao “bom selvagem”. Tal 

condição, como nos diz no prefácio do Discurso sobre a origem e fundamentos da 

desigualdade entre os homens, “é um estado que já não existe, que talvez nunca tenha 

existido, que provavelmente jamais existirá, mas de que é necessário todavia tirar 

noções justas para julgar também o nosso estado presente.”
38

 O estado da natureza ou a 

natureza humana primitiva surge apenas como um critério directivo para subtrair o 

Homem à desordem e à injustiça da sua condição presente e reconduzi-lo à ordem e à 

justiça que devem ser-lhe próprias.
39

 

Ainda no entender de Rousseau, educar não significa formar adultos segundo um 

modelo previamente determinado, mas permitir que cada indivíduo se realize segundo a 

sua própria personalidade absolutamente singular. 

Segundo o nosso autor, na educação aplicar-se-á a máxima que o primeiro de 

todos os bens não é a autoridade, mas a liberdade. O bom educador não é aquele 

                                                 
38

 Rousseau, citado por Abbagnano, Nicola; História da filosofia, Vol. 7, trad. António Rosa e António 

Coelho, Editorial Presença, Lisboa, 2000, p. 59. 
39

 De referir que a Nova Heloísa, o Contrato Social e o Emílio são as obras em que Rousseau estabelece 

as condições pelas quais a família, a sociedade e o indivíduo poderão retornar à sua condição natural, 

abandonando a degeneração em que caíram. 
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absolutamente permissivo, nem aquele que não tem qualquer consideração pelo seu 

ritmo de desenvolvimento, mas aquele que tem em atenção as suas especificidades 

próprias, potenciando e permitindo a sua liberdade.
40

 

Segundo o presente modelo de educação para os valores, e na linha de Rousseau, 

toda e qualquer criança possui já valores adequados de um ponto de vista ético, onde o 

sentido de reversibilidade e universalidade se encontram presentes, existindo apenas a 

necessidade de os “clarificar”, para que possam ser verdadeiramente assumidos, 

digamos. Raths, Harmin e Simon são os nomes que mais se destacam no âmbito desta 

corrente.  

A grande finalidade desta forma de educação é proporcionar às crianças um 

contexto propício, onde tal tendência se poderá desenvolver de uma forma natural. 

Deste modo, poder-se-á afirmar que o docente deverá ser um indivíduo que, apostando 

numa não-directividade, numa completa neutralidade, fomenta a liberdade do aluno, 

procurando que este se assuma a si próprio. Por outras palavras, a clarificação de 

valores procura que os alunos criem o seu próprio sistema de valores, apostando numa 

consciência dos valores, estimulando um desenvolvimento moral espontâneo e livre, 

onde o respeito pelo código de valores dos outros, tal como de outras sociedades e 

culturas não é ignorado.
41

 

Na clarificação de valores, o professor é sobretudo um facilitador da auto-

clarificação dos valores por parte dos alunos, procurando assumir uma postura neutra, e 

evitando, desta forma, tecer quaisquer tipos de juízos de valor. Nesta linha, as 

estratégias pedagógico-didácticas que o docente terá que colocar em prática deverão 

incentivar os jovens a realizar escolhas de forma livre, auxiliando-os na descoberta das 

diversas alternativas quando falamos de alguma escolha, ajudando-os na reflexão 

quanto às consequências da adopção de cada curso de acção possível. Desta forma, o 

presente modelo tem como grande objectivo a tomada de consciência dos jovens em 

relação aos valores que efectivamente apreciam e, acima de tudo, incentivarem-nos a 

agir e viver em conformidade com as suas próprias escolhas, nunca ignorando o sentido 

de responsabilidade que deverá estar subjacente a qualquer uma delas. 

                                                 
40

 A título de curiosidade importará destacar que, para Rousseau, um indivíduo só será verdadeiramente 

virtuoso se conseguir dominar as suas paixões, pois, somente quando consegue ser senhor de si mesmo é 

que poderá efectivamente ser considerado autenticamente virtuoso. Assim, na obra Emílio, a natureza 

humana corresponde a uma ordem racional e ao equilíbrio ideal do instinto e das paixões. Contudo, não é 

algo que o ser humano possua já, mas uma norma a reconhecer e a fazer valer; não é um facto, mas um 

dever ser. Assim se poderá explicar como Kant, na sua teoria moral, se inspirou em Rousseau. 
41

 Cf. Manuel Patrício, Lições de axiologia educacional, Universidade Aberta, Lisboa, 1993, pp. 149-150. 
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Neste modelo, o docente não impõe qualquer hierarquia de valores, procurando 

apenas ajudar os jovens a clarificarem aquilo a que realmente dão valor, como já terá 

ficado subentendido. Assim, não se assumindo um modelo para o aluno, o docente 

apenas facilita a clarificação de valores, ouvindo os outros, equacionado questões, 

abstendo-se de tecer qualquer juízo de valor relativamente às respostas apresentadas 

pelos alunos, desejando apenas que o Outro se aceite a si mesmo e que assegure a sua 

auto-estima. Poder-se-á referir a existência de sete grandes critérios a usar quanto ao 

processo de clarificação de valores
42

: 1) escolha livre; 2) opção entre alternativas; 3) 

escolha realizada após uma consideração ponderada quanto às consequências resultantes 

da adopção de cada curso de acção possível; 4) ser capaz de ser elogiado e aplaudido; 5) 

ser capaz de realizar e manter afirmações em público; 6) manifestar-se no nosso viver e 

comportamento; 7) ser frequente e repetir-se ao longo do tempo; este último critério 

aproximando-se, em certa medida, das características essenciais do modelo acima 

apresentado. 

Relativamente à metodologia própria do presente modelo, poder-se-á destacar a 

realização de folhas de valores, reflexão sobre incidentes ocorridos na própria 

instituição escolar, reflexão sobre situações verídicas
43

, mesmo que não de âmbito 

escolar, hierarquização preferencial de valores 
44

, etc.  

A clarificação de valores, como forma de educação, possui claros aspectos 

positivos. Pelo facto de perspectivar o professor com absoluta neutralidade, é vista 

favoravelmente, quer pelos pais eminentemente conservadores cujo maior receio seria 

que os docentes colocassem em causa os valores tradicionais que teriam transmitido aos 

seus filhos, quer pelos pais mais liberais, que receavam professores endoutrinadores, 

quer mesmo pelos próprios professores, que, não raras vezes, não terão “clarificado” os 

seus próprios valores, ou não se sintam verdadeiramente com competência no seu papel 

de educadores. 

Um outro aspecto bastante favorável a este método diz respeito à dimensão 

eminentemente afectiva e socializadora, por exemplo, que muito se afasta de métodos 

de carácter tradicional de educação cívica, métodos esses onde predominava a talvez 

excessiva “moralização”, o apelo à culpa, etc. 
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 Cf. Marques, Ramiro, História concisa da pedagogia, Plátano Edições Técnicas, Lisboa, 2001, p. 193. 
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 Estratégias pedagógico-didáctica levada a cabo numa das minhas regências na Prática de Ensino 

Supervisionada, tal como mais à frente terei oportunidade de apresentar e aprofundar. 
44

 A hierarquização, como estratégia de clarificação de valores, foi contemplada no meu blogue 

(www.sophiamoral.blogs.sapo.pt).  
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Na clarificação de valores, a imposição de determinados comportamentos, tal 

como na educação para o carácter, não é tida em consideração, já que, mesmo que não o 

admitamos, existe uma relatividade inerente a todos eles. Ora, nesta forma de educação, 

o educador deverá assumir uma postura neutra, imparcial, meramente descritiva. Ou 

seja, ele poderá, como metodologia, clarificar do que se fala quando se fala em certos 

valores, mas nunca realçar uns valores em detrimento de outros. Para além do mais, é 

uma forma de educação que se relaciona com o chamado currículo oculto, ou 

escondido, já que, apesar de não intencional, enfatiza os valores que são dominantes 

num determinado contexto. Por esse mesmo motivo, poder-se-á afirmar que, enquanto a 

educação para a formação de carácter revela uma clara tendência para a endoutrinação, 

a clarificação de valores revela, por sua vez, uma atitude talvez demasiado permissiva, 

onde se poderá registar uma certa demissão, quer pedagógica, quer até mesmo cívica do 

educador. Por outras palavras, a clarificação de valores pode ser alvo de severas críticas, 

nomeadamente de ordem filosófica, psicológica e pedagógica, se utilizado de forma 

exclusiva.
45

 

Relativamente à posição filosófica, poder-se-á afirmar que tal método não 

auxilia, de certa forma, o aluno a elevar o alicerce de uma hierarquia de valores, uma 

vez que não se regista qualquer preocupação quanto à justificação de alguns valores 

possuírem primazia face a outros. Neste mesmo método, a única hierarquia que poderá 

ser procurada é uma hierarquia de gosto, digamos, e nunca uma autêntica hierarquia, 

uma hierarquia de razão. Por outras palavras, ao invés de relevar uma hierarquia de 

valores onde domine a reversibilidade e a universalidade, revela uma hierarquia onde 

impera a contingência e a arbitrariedade. 

Desta forma, a clarificação de valores, colocando em segundo plano uma análise 

de carácter racional da actividade humana, desemboca num relativismo, visto que todos 

os valores estarão numa situação de igualdade. Assim sendo, o valor da tolerância, 

como mera indiferença, será o único verdadeiro valor tido em consideração pelo 

referido método. Se é certo que a máxima socrática do “conhece-te a ti próprio” 

encontra-se presente neste modelo, sendo algo bastante positivo, tal como a relevância 

conferida à liberdade e ao respeito pelo Outro, certo é igualmente que na tradição 

socrático-platónica não encontrávamos um subjectivismo nem um relativismo tão 

característicos do presente modelo. Pelo contrário, em toda a interrogação pessoal 
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 Cf. Cunha, Pedro D’Orey da; Ética e educação, Universidade Católica Editora, Lisboa, 1996, p. 204. 
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encontramos, isso sim, um valor de carácter imutável. “Não encontramos esta 

componente essencial do socratismo na linha da clarificação de valores, a qual nos 

parece finalmente dominada por Protágoras e não por Sócrates.”
46

 

A nível psicológico, tal método não promove a capacidade de indignação moral, 

algo que, a meu ver, é essencial, especialmente nos nossos dias, em que somos 

confrontados constantemente com violações de direitos, ditos inalienáveis, com 

situações de injustiça social, etc. Nesta linha, regista-se igualmente uma não promoção 

de auto-crítica, imprescindível para um constante aperfeiçoamento de cada ser humano. 

Numa perspectiva pedagógica, a clarificação de valores não é susceptível de 

autêntica concretização. Será possível a total neutralidade por parte do docente? Como 

poderá o professor, enquanto ser humano, ser capaz de não expressar, revelar nos seus 

actos os valores que orientam a sua própria conduta? Não estará este modelo envolto 

numa pseudo-neutralidade? 

 

3.3 - Educação para a justiça 

 

Esta principal forma de educação para os valores encontra-se eminentemente 

relacionada com interacções entre as pessoas. No meu ponto de vista, e em virtude deste 

aspecto, apenas no âmbito de uma educação para a justiça poderá existir um verdadeiro 

desenvolvimento do pensamento moral e não mais a aceitação de comportamentos 

vistos como exemplares, pelo exterior. Tal metodologia é primordialmente levada a 

cabo no âmbito de programas que procuram aplicar a teoria do desenvolvimento moral 

de Kohlberg. Este autor revolucionou totalmente a compreensão em torno do 

desenvolvimento moral dos indivíduos. Tendo o mesmo realizado inúmeros estudos e 

pesquisas, não só com crianças, como também com adultos, chegou à conclusão que o 

carácter moral de cada um de nós se desenvolve, numa determinada sequência de 

estádios. Por outras palavras, o carácter moral de cada pessoa, não é definível em 

função de traços rígidos, fixos, mas evolui através de diversos estádios de 

desenvolvimento. 

Segundo Kohlberg, poder-se-á afirmar a existência de seis estádios fundamentais 

de desenvolvimento moral, possuindo cada um características específicas. Cada estádio 

envolve uma determinada maneira de reflectir sobre situações eminentemente 
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relacionadas com aspectos relativos a direitos e deveres, justiça, bem-estar do próximo. 

Esta perspectiva pode ser denominada por orientação moral
47

, orientação essa que traz à 

luz do dia uma determinada perspectiva sócio-moral, isto é, a maneira como cada um de 

nós procede à distinção, coordenação, e hierarquização de pontos de vista e interesses 

particulares relativos a determinadas situações. 

Como será possível caracterizar os diferentes estádios? É possível através de um 

estudo pormenorizado do pensamento que os indivíduos têm quando se encontram 

perante questões morais e situações dilemáticas presentes até no próprio quotidiano. 

Mas, em termos concretos, como seria Kohlberg capaz de avaliar, apreciar o 

desenvolvimento moral dos indivíduos? Através das suas respostas a situações 

relacionadas com dilemas morais, o autor concluiu que as mesmas poderiam ser 

agrupadas em seis sistemas de julgamento diversos, correspondentes precisamente aos 

seis estádios de desenvolvimento moral. 

Todas as situações apresentadas são altamente complexas, envolvendo valores 

de ordens variadas. Ora, e como tive o cuidado de referir aos alunos que conheci neste 

ano lectivo, neste âmbito não existem respostas certas ou erradas, existem apenas 

respostas, ou melhor, diferentes perspectivas sobre uma mesma situação. Como 

igualmente registei no blogue que elaborei
48

, mais relevante do que a resposta directa 

“sim” ou “não” é a justificação da mesma, ou seja, os motivos que os indivíduos e, neste 

caso, os alunos, alegam para fundamentar as suas posições. É precisamente a maneira 

como o indivíduo justifica as suas resoluções para as situações apresentadas que revela 

o seu nível de desenvolvimento moral. 

Um primeiro estádio, que, a par do segundo, se integrará no que Kohlberg 

apelida de moralidade pré-convencional, caracteriza-se essencialmente por expressar 

uma perspectiva sócio-moral egocêntrica, focada simplesmente na primeira pessoa. 

Neste primeiro estádio, o castigo e a obediência são as palavras de ordem. Aquilo que é 

considerado bom e mau, justo e injusto é aquilo que, respectivamente, evita o castigo e 

assegura o castigo. Como é que uma pessoa cujo desenvolvimento moral se encontre 

neste estádio reagirá face a dilemas que envolvam questões de carácter moral? Uma 

pessoa com tais especificidades conformar-se-á facilmente à vontade e poder oriundos 

de figuras de autoridade. Por essa mesma razão, o dever, aquilo que deve ser feito, 

alicerça-se em vectores de carácter simultaneamente externo e objectivo. Sendo um 
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estádio que em muito se aproxima da concepção de moralidade heterónoma de Piaget, é 

regido principalmente por um ponto de vista marcadamente pessoal ou da autoridade, 

sendo, em suma, um estádio onde impera a vontade de uma não punição física de um 

qualquer poder de ordem superior, possuidor de autoridade perante o indivíduo. 

Por seu turno, o estádio seguinte caracteriza-se essencialmente por ser o estádio 

do oportunismo por excelência. Que significa isto? Significa que tudo aquilo que é 

considerado justo e bom é o que satisfaz as necessidades do próprio indivíduo. Neste 

estádio, a ideia fundamental é saber como se poderão realizar trocas de favores, tendo 

em vista principalmente ganhos materiais para o indivíduo em questão. Estes ganhos 

também poderão ser para outro indivíduo, mas este reger-se-á por motivos meramente 

instrumentais, onde a troca de interesses, favores e até mesmo influências marcarão 

necessariamente presença. 

A orientação moral deste segundo estádio de desenvolvimento moral é 

frequentemente considerada hedonista instrumental, visto expressar uma total falta de 

respeito pelos restantes seres humanos, pragmática e fortemente individualista. 

Relativamente a este estádio, o indivíduo nada vê de errado em acções que muitos de 

nós apelidariam de imorais, tais como a falsificação de assinaturas, o suborno de 

pessoas, o roubo ao patrão, etc. 

Já num terceiro estádio de desenvolvimento moral, tal como relativamente ao 

quarto, encontramo-nos, segundo Kohlberg, já não no terreno de uma moralidade pré-

convencional, mas no domínio de uma moralidade convencional. 

Em termos genéricos, como poderemos caracterizar o terceiro estádio que o 

autor nos propõe? Poder-se-á afirmar que, se no segundo estádio, o oportunismo é a 

palavra-chave, aqui o conformismo social parece ser a ideia principal. No presente 

estádio, os juízos morais do indivíduo, aquilo que o mesmo considera ser justo e 

correcto é aquilo que a pessoa entende como seja o mais apropriado, nomeadamente 

para agradar a terceiros, especialmente aos que se encontram mais próximos, tais como 

familiares ou colegas de trabalho. Aqui o relevante é agir segundo a forma como os 

outros esperam que nós ajamos. Pessoas cujo desenvolvimento moral se encontre neste 

estádio, desejam afincadamente mostrar aos outros que são pessoas decentes, com bons 

princípios, enfim, pessoas honestas, dignas de confiança dos demais seres humanos. 

Aqui o que está em causa é a aprovação dos outros, tendo em atenção uma tentativa de 
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construção de uma boa imagem, ou seja, estamos perante a moralidade do bom menino, 

tal como Kohlberg refere.
49

 

A atitude egocêntrica, característica do estádio anterior, dá aqui lugar à empatia, 

à capacidade que temos de nos colocarmos no lugar do Outro, podendo ser capazes de 

nos apercebermos do que o Outro está a sentir, existindo, desta forma, uma maior 

capacidade de assumirmos diversos papéis sociais.  

Tal como terá ficado anteriormente subentendido, neste estádio, os juízos morais 

possuem o seu alicerce fundamental em determinados estereótipos, já que se regista um 

total conformismo às convenções adoptadas pela sociedade em que cada um de nós se 

encontra inserido, uma vez que jamais consultamos o nosso “ego” para agir, mas, isso 

sim, tendemos a colocarmo-nos no lugar de uma terceira pessoa que parece nos observar 

constantemente. Sendo assim, poder-se-á dizer que, neste estádio, o indivíduo não se 

rege por interesses simplesmente pragmáticos e individualistas, mas a sua conduta terá 

eminentemente em consideração o ponto de vista do Outro que, em última instância, o 

julga.
50

 

Relativamente ao quarto estádio, podê-lo-emos caracterizar como sendo o 

estádio do respeito pela lei, pelas regras ou códigos vigentes numa determinada 

sociedade. 

O indivíduo cujo desenvolvimento moral se encontre neste estádio realiza juízos 

morais, sempre orientados pelos direitos e deveres consagrados em documentos legais. 

Desta forma, face a situações dilemáticas, procurar-se-á orientar nas regras previstas nos 

códigos legais. Por essa mesma razão, consideram que a resolução desse tipo de 

questões encontrará o seu verdadeiro alicerce nas convenções sociais, já que as leis 

representarão a sabedoria expressa em códigos, sendo estes, então, os autênticos 

critérios de justiça e de moralidade.  

A manutenção do sistema social, e, com ela, a manutenção dos direitos e deveres 

consagrados institucionalmente, é essencial para indivíduos cujo desenvolvimento 

moral se encontre neste quarto estádio. 

Perante situações dilemáticas, estes indivíduos analisarão aprofundadamente 

várias perspectivas, tendo como objectivo que a solução das mesmas revele claramente, 
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23 

 

quer coerência e imparcialidade a nível externo, expressa por leis públicas, quer a nível 

interno, expressas na honra e carácter do próprio indivíduo.  

Poder-se-á afirmar que, em termos gerais, os sujeitos do quarto estádio de 

desenvolvimento moral demonstram possuir uma preocupação que não estará presente 

nos indivíduos de estádios anteriores, ou seja, uma preocupação de “justiça 

processual”.
51

 Porquê? Porque tendem a considerar que existem determinados 

procedimentos que deverão ser tidos em linha de conta, tendo como finalidade que as 

soluções dos conflitos de interesses sejam, tanto quanto possível, justas. Por exemplo, 

mesmo que alguém tivesse revelado uma postura completamente imoral, jamais poderia 

ser condenado sem ter a possibilidade de apresentar os seus próprios pontos de vista. 

Por fim, contrastando o presente estádio com estádios anteriores, poder-se-á 

dizer que, contrariamente a indivíduos do estádio dois, para os que se inserem no 

estádio quarto a sua finalidade não consiste na pura satisfação das suas necessidades 

pessoais, nem, igualmente, a sua orientação por aquilo que a massa popular dominante 

num determinado contexto considera que é justo ou injusto, moral ou imoral. Para estes 

sujeitos, trata-se, isso sim, de tomar decisões que se orientem pelos códigos legais 

existentes na sociedade em que se encontra. 

No que toca à moralidade pós-convencional, onde se inserem os indivíduos cujo 

desenvolvimento moral se regista ao nível do estádio quinto ou sexto de Kohlberg, 

poder-se-á afirmar que tais indivíduos tendem a agir em conformidade com um contrato 

social, se nos encontrarmos no quinto estádio, ou, por outro lado, conforme um 

princípio de carácter universal, tal como a justiça, se nos referirmos ao sexto estádio. 

 No meu ponto de vista, poder-se-á afirmar ser neste momento, quando o 

indivíduo atinge a moralidade pós-convencional, em que o domínio do ser, ou do juízo 

de facto, dá lugar ao domínio do dever ser, ou do juízo de valor, que já não se 

encontrará em causa a simples assimilação de códigos morais, mas algo bem mais 

elevado, ou seja, a reflexão em torno desses mesmos valores. Por outras palavras, a 

moral, o domínio do ser, possui um carácter eminentemente prático, relaciona-se com 

normas particulares e pode ser considerada como o conjunto de regras ou normas 

morais que regulam a conduta dos seres humanos. A moral, distinguindo-se da ética, 

remete para códigos restritos, já que sempre relativos a certos grupos sociais e, por essa 

mesma razão, possuindo um carácter histórico, uma vez que se poderão modificar ao 
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longo do tempo e do espaço (pensemos, por exemplo, nos valores que norteiam a moral 

cristã e a moral islâmica, ou, se quisermos, sobre a variabilidade das punições 

infringidas outrora às crianças e as que são hoje). 

Por outras palavras, na moralidade pós-convencional já não nos encontramos, 

em sentido estrito, face à moral, mas à ética, podendo esta última ser considerada uma 

procura incessante de princípios de carácter geral e universal que fundamentem, 

justifiquem a moral, e, por isso, a ética possa ser considerada como “guia para a 

actividade humana, pressupondo uma experiência de actuação no âmbito de inteira 

liberdade e inteira responsabilidade, isto é, numa perspectiva de efectiva autonomia da 

vontade de cada indivíduo (…).”
52

 

No domínio da ética, contrariamente ao domínio da moral, a grande questão já 

não será de ordem eminentemente concreta, prática, mas será uma questão que, como é 

claramente perceptível, se aproxima bem mais daquilo que se poderá apelidar de 

investigação filosófica e, por isso, de carácter bem mais geral: “Por que devemos agir 

desta ou daquela forma?”. Por esse motivo, poder-se-á dizer que “a ética excede sempre 

a moral, enquanto esta assenta na obediência formal a modelos ou códigos”
53

, bem na 

linha dos estádios anteriores à moralidade pós-convencional, enunciados por Kohlberg.  

Os julgamentos dos indivíduos cujo desenvolvimento moral se encontre na 

moralidade pós-convencional são extremamente complexos, visto que se tem em 

atenção variadíssimos pontos de vista, procurando-se a realização de uma análise 

bastante aprofundada de cada situação, atentando a todos os aspectos situacionais, tais 

como motivações e princípios de ordem geral envolvidos nos casos. 

Ora, quer no quinto estádio, quer no sexto, existe uma subordinação das normas 

em relação aos princípios. No entanto, enquanto no primeiro esta subordinação é apenas 

intuída, no segundo tal é perfeitamente reconhecida e interiorizada. 

No quinto estádio, o indivíduo, tendo consciência do carácter relativo das 

normas, entende que estas são regras de acção que, por vezes, poderão ser conflituantes 

em relação aos princípios que apregoa como verdadeiramente morais. Por outras 

palavras, os sujeitos do presente estádio consideram que grande parte das leis e valores, 

senão mesmo a sua maioria, encontram-se eminentemente relacionados com certos 

grupos. Contudo, consideram também que existe um conjunto de valores e direitos, 
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como a liberdade ou a dignidade humana, que não poderão ser relativos, mas absolutos, 

e, por esse motivo, terão que ser verdadeiramente garantidos, independentemente da 

sociedade a que nos estejamos a referir e independentemente da opinião dominante. Por 

essa razão, o indivíduo do estádio quinto começa a possuir consciência que a sociedade 

apenas fará sentido se garantir os direitos fundamentais de todo e qualquer ser humano.  

Ao invés do que sucedia com sujeitos do quarto estádio, os do quinto orientam-

se por um desejo de transformação da sociedade, orientando-se, desta forma, por 

princípios éticos escolhidos pelos próprios. Tais indivíduos preocupam-se, igualmente, 

em adoptar um ponto de vista moral que, face a que qualquer tipo de situação, haja uma 

solução que respeite a reversibilidade e a universalidade. Assim sendo, procura uma 

resolução perante situações dilemáticas que possa ser efectivamente aceite por todo e 

qualquer ser humano (reversibilidade), e, também, susceptível de ser aplicada em 

quaisquer circunstâncias (universalidade). 

Em relação ao sexto estádio de desenvolvimento moral, apesar de Kohlberg ter 

acreditado na sua existência, no final da sua vida chegou mesmo a desistir deste seu 

estádio, pelo menos entendido como realidade empírica
54

, tendo-o mantido, contudo, 

como a meta suprema, digamos, do desenvolvimento moral dos indivíduos. 

Como caracterizar este estádio? Este caracteriza-se especialmente pela adopção 

de princípios de justiça social, não havendo propriamente necessidade que estes se 

encontrem escritos. Neste mesmo estádio, o sentido de justiça é o que prevalece, sendo 

que estes sujeitos são capazes de alcançar pressupostos metaéticos, visto que as suas 

acções se orientam por princípios éticos, não só universais, como também normativos e 

eminentemente reversíveis. 

Sujeitos cujo desenvolvimento moral se registe neste nível, perante situações 

dilemáticas procuram constantemente que vença a posição justa, independentemente de 

todos os interesses que estarão em jogo, manifestando, desta forma, uma aproximação 

ao imperativo categórico, à maneira de Kant, ao véu de ignorância, como nos diria 

Rawls, ou a uma situação de comunicação ideal, à maneira de Apel e Habermas. 

Relativamente ao mais alto (6º ou 7º) estádio da consciência moral, e afastando-

se da posição de Kohlberg, Habermas postulou um sétimo estádio da consciência moral, 

em que a possibilidade de universalização de uma máxima da acção é considerada 

como ideal, em que a mesma é estabelecida como norma, não só em virtude da 

                                                 
54

 Cf. Idem, p. 98. 



26 

 

experiência mental de um indivíduo autónomo, mas através de um entendimento 

concreto entre os abrangidos. Nesta linha, distanciando-se da abstracção de Kant, 

reveladora, em certa medida, de um solipsismo metódico e da necessidade de um 

entendimento com os outros homens sobre os seus interesses e sobre as suas exigências 

de direito, Habermas postulou então o sétimo estádio da competência de juízo moral.
55

 

Este estádio, ainda no seu entender, e como refere Apel, poderá ser perspectivado como 

“o derradeiro estádio de um possível desenvolvimento da “competência 

comunicacional”, no âmbito da comunicação e de interacção real dos homens; e a 

autonomia da vontade, em sentido kantiano, era, por assim dizer, compreendida como 

interiorização reflectida da competência comunicacional no sentido de uma 

antecipação contrafactual da sua estrutura ideal.”
56

 

A este sétimo estádio pertencerá a capacidade de cooperação quanto à realização 

de carácter progressivo da comunidade ideal de comunicação e, também, especialmente 

devido aos progressos tecnológicos que, nos dias de hoje, têm lugar, a salvaguarda da 

sobrevivência do próprio ser humano, em que a responsabilidade em relação à 

conservação da natureza terá que ter lugar, tal como o pensamento desenvolvido por 

Hans Jonas o expressa. 

Contudo, apesar da ética da responsabilidade exigir um sétimo estádio da 

competência de juízo moral, “ela, por outro lado, não invalida de modo algum os 

resultados obtidos pela lógica do desenvolvimento da consciência moral, tal como foi 

exposta por Kohlberg e Piaget.”
57

 

Ora, e segundo Kohlberg, é essencial a promoção da passagem para estádios 

superiores de desenvolvimento moral dos indivíduos. Como poderá ser possível 

concretizar tal tarefa? Através da exposição contínua de ambientes que interpelem o 

equilíbrio não total já adquirido.  

Afinal, qual a grande finalidade da educação para a justiça? Esta primordial 

forma de educação para os valores é a que melhor poderá assegurar o respeito pela 

diversidade, sem nunca cair num relativismo de carácter ético. Assim, aposta, de igual 

forma, no desenvolvimento do raciocínio moral, onde a endoutrinação é liminarmente 

rejeitada (ou, pelo menos, espera-se que o seja). 
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Por outras palavras, a educação para a justiça visa essencialmente que o 

educando compreenda e interiorize que uma determinada acção é tanto mais justa 

quanto mais a razão, a intenção que lhe subjaz, for reversível e universalizável, pois, 

somente assim, existirá a adopção de princípios morais realmente meritórios  

Segundo Kohlberg, o método proposto é superior, quer de um ponto de vista 

pedagógico, quer psicológico, ao método da “clarificação de valores”. Qual a razão? Ao 

invés do que sucede relativamente a este último, a discussão de dilemas encontra-se, 

não no plano da mera afectividade, mas no da racionalidade, evitando veementemente o 

relativismo moral, visto ficar clara a maior racionalidade de uns valores em detrimento 

de outros, e o facto do raciocínio moral poder sofrer um desenvolvimento, passando a 

ser mais equilibrado, de um ponto de vista estrutural. 

Apesar das inegáveis vantagens relativas à utilização deste método quanto à 

educação para os valores, a educação para a justiça não é imune a críticas. 

Numa perspectiva filosófica, poder-se-á afirmar que tal modelo de educação se 

apresenta como um racionalismo absoluto, não demonstrando, em certa medida, 

qualquer preocupação com o desenvolvimento integral da Pessoa. O presente modelo 

menospreza a dimensão afectiva do ser humano, para além do seu sistema revelar 

igualmente um talvez excessivo formalismo e deontologismo, fazendo lembrar o 

formalismo e o deontologismo tão característicos de Kant. Segundo Quintana 

Cabanas,
58

o modelo de educação moral proposto por Kohlberg possui claras limitações. 

De certa forma, reduz a educação moral à formação do juízo moral, não conferindo a 

devida relevância à formação dos sentimentos, das atitudes, dos hábitos. Para além 

disso, possuindo um carácter eminentemente formal não procura promover tipos de 

acção moral e, sendo democrático, confia excessivamente e ingenuamente na iniciativa 

dos próprios estudantes.  

Concordando com Ramiro Marques
59

, considero que a educação não poderá 

desprezar qualquer domínio, entre os quais poderemos destacar: 1) a sabedoria; 

fazendo-nos recordar a tradição socrática, em que a reflexão, a argumentação e o uso da 

razão são cruciais; 2) a promoção do carácter, tão próximo da tradição aristotélica que 

tanto releva o treino, os hábitos; 3) o autodomínio, bem característico da tradição 

estóica; 4) a autodeterminação, lembrando-nos a ética kantiana. 
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Ora, e aqui afastando-me da posição de Ramiro Marques, não considero que o 

modelo proposto por Kohlberg apenas integre a ética formalista kantiana. Entendo 

igualmente que releva a reflexão, a argumentação, o uso da razão, precisamente devido 

ao facto de integrar também a ética discursiva e comunicacional na linha de Apel e 

Habermas, como já referi; contudo, também esta posição possui claras limitações.
60

 

Uma outra crítica que, a nível filosófico, nos surge, é relativa ao facto de a 

chegada a estádios superiores de juízo moral poder não ter sido alcançada simplesmente 

pela discussão de dilemas. Poder-se-á certamente afirmar que o alcance de um nível 

superior de desenvolvimento moral poder-se-á dever às situações quotidianas ou 

extraordinárias da vida de cada um de nós, e não somente devido a longos debates.
61

 

Em relação a um ponto de vista psicológico, contrariamente à superação, que diz 

concretizar, do relativismo moral, tal método, nomeadamente através da discussão de 

dilemas, pela neutralidade que exige, acaba por fomentar um relativismo quanto à 

formação do juízo, fomentando, igualmente, o relativismo no que à conduta respeita, 

uma vez que condutas em tudo opostas serem susceptíveis de “racionalização”.
62

 

Também a dificuldade em encontrar verdadeiros dilemas e não somente situações 

aparentemente opcionais surge como uma fragilidade do presente modelo de educação 

para os valores. 

No que concerne a uma perspectiva pedagógica, poder-se-á dizer que o presente 

método, tal como a “clarificação de valores”, revela-se não eficaz. Se é certo que, 

quanto ao método da discussão, se entendido no âmbito da constituição da “comunidade 

justa”, promove a capacidade de defesa de direitos dos alunos, certo é também que, 

como já terá ficado subentendido, não fomentará, de forma necessária, o progresso dos 

discentes relativamente a outros aspectos da dimensão moral, entre os quais poderemos 

destacar a preocupação com o Outro e a procura constante da perfeição, ou, se 

quisermos, da excelência, de um ponto de vista moral, de uma afectividade e não só 

racionalidade. 

Para além disso, e seguindo ainda de perto a posição de Pedro D´Orey da Cunha, 

“o método não se adapta às preocupações morais concretas de muitos jovens. Com 

efeito, a maior parte das preocupações morais dos jovens situa-se na tensão entre o valor 
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que já apreenderam, mas talvez não esteja totalmente interiorizado e a dificuldade em o 

concretizarem na conduta, e não entre pontos subtis de conflito entre valores.”
63

 

Por fim, e em relação a este método, importará referir que o contributo científico 

de Kohlberg não é colocado em causa pelas críticas, mas apenas o seu carácter 

exclusivo, a suposta neutralidade que propõe e, também, a não consideração de uma 

dualidade antropológica, digamos, visto valorizar de forma extrema a razão, em 

detrimento da afectividade, da sensibilidade, reavivando, em certa medida, a posição de 

Kant quanto à moralidade. 

 

4 - Os valores nos documentos legais 

 

Como vimos, a educação é absolutamente indispensável para a formação do ser 

humano como pessoa. Desta forma, não é surpreendente que, por exemplo, já a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos consagre o direito à educação como um 

direito de todo e qualquer ser humano. Este direito imprescindível é, igualmente, no 

caso português, previsto na nossa Constituição da República: “Todos têm direito ao 

ensino” (Artigo 74º), direito também previsto na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(L.B.S.E.) (Artigo 2, ponto 1). 

No último documento legal supra referido é claramente notória a insistência de 

que o sistema educativo deve “assegurar a formação cívica e moral dos jovens” (Artigo 

3, alínea c), formação essa orientada para a democracia, já que se afirma que o sistema 

educativo “concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma 

permanente acção formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da 

personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade” (Artigo 1, ponto 2), 

procurando contribuir “para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade 

dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

solidários” (Artigo 2, ponto 4).  

O presente documento estabelece igualmente que a educação “promove o 

desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas 

ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de 

julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se 

empenharem na sua transformação progressiva” (Artigo 2, ponto 5). Também num 
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outro artigo se insiste na ideia do desenvolvimento do espírito e da prática democráticos 

(Artigo 3, alínea l). Tendo como finalidade tal desenvolvimento, a referida alínea prevê 

a adopção de estruturas e processos de carácter participativo, não só quanto à definição 

da política educativa, como também relativamente à administração e à gestão do sistema 

escolar, onde todos os intervenientes no processo educativo se integrarão, especialmente 

os alunos, os docentes e as famílias. (Artigo 3, alínea l). Aliás, a nossa Constituição da 

República realça igualmente a pertinência de uma educação verdadeiramente 

democrática, visto confirmar a participação, quer dos professores, quer dos alunos 

quanto à gestão das escolas (Artigo 77º). 

Também o próprio programa da disciplina de Filosofia revela tais preocupações. 

A meu ver, a disciplina de Filosofia, de forma específica, ainda que (espera-se) não 

exclusiva, consegue aliar os três clássicos pilares da educação que o “Relatório Delors” 

apresenta (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser), a um princípio 

fundamental que visa o pleno desenvolvimento da vida humana, ou seja, o aprender a 

viver juntos. Este princípio essencial, tal como o programa prevê, refere-se à exigência 

de formação dos jovens, alicerçada numa compreensão de uma interdependência de 

todos os seres humanos à face da Terra, enaltecendo o valor das diferenças e a sua 

relevância relativamente ao património de todos nós, pois, somente desta forma, 

poderemos apostar no nosso futuro. Por essa mesma razão, poder-se-á afirmar que o 

Ensino Secundário possui especial responsabilidade, visto poder, e dever, contribuir 

para a verdadeira maturidade, simultaneamente pessoal e social, de cada discente. 

Aprender a viver juntos é, então, um princípio capital, que poderá ser fomentado, 

digamos, mais no âmbito da disciplina de Filosofia do que em qualquer outra disciplina. 

Considero que especialmente a Filosofia, como disciplina presente no currículo de 

estudos do Ensino Secundário (mas não só), deverá apostar no incentivo ao respeito 

pelo Outro, procurando que os discentes reconheçam a sua dignidade enquanto Pessoa, 

considerando-o como sujeito igual a si. A meu ver, a educação, e, neste caso concreto, a 

disciplina de Filosofia, deverá ter por missão, por um lado, transmitir conhecimentos 

sobre a diversidade da espécie humana e, por outro, levar os alunos a tomarem 

consciência das suas semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos 

do nosso planeta. Defendo que, somente assim, poderão ser superadas todas as 

dissemelhanças entre os indivíduos (porém, não se apostando numa homogeneidade) e, 

desta forma, ainda que talvez longinquamente, a situação presente em que vivemos se 
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possa transformar num autêntico “reino dos fins”, como queria Kant, onde finalmente 

prevaleçam o respeito e a dignidade de todos.  

Concordando com o que a L.B.S.E. e com o que o programa de Filosofia prevê, 

considero que a construção da identidade pessoal e social dos jovens, deverá permitir-

lhes compreender o mundo em que vivem, procurando integrar-se nele, não somente 

conformando-se a ele, mas participando criticamente na sua elevação e transformação, 

sendo este, no meu ponto de vista, o aspecto mais relevante presente, quer na L.B.S.E., 

quer no programa da disciplina de Filosofia. 

Na minha perspectiva, é absolutamente necessário tentar incansavelmente elevar 

uma sociedade que ainda não existe, mas onde a esperança da sua existência persiste. É 

necessário que esta sociedade não mais seja uma simples e bela utopia, mas uma 

realidade, enfim, que possua finalmente, e para além de essência, igualmente existência, 

diria. Esta vai ao encontro das finalidades e dos objectivos gerais que constam no 

programa de Filosofia, tais como a relevância conferida ao desenvolvimento de uma 

consciência crítica e responsável, a adopção de posições pessoais, alicerçadas na 

convicção e na tolerância, o compromisso relativamente à compreensão crítica do 

Outro, respeitando as suas ideias, sentimentos e comportamentos, o desenvolvimento da 

consciência do significado ético e da enorme relevância política relativa aos direitos 

humanos, entre outros. 

Tal como igualmente prevê a Constituição da República Portuguesa, “o Estado 

promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação, 

realizada através da escola ou de outros meios formativos, contribua para o 

desenvolvimento da personalidade, para o progresso social e para a participação 

democrática na vida colectiva.” (Artigo 73, ponto 2). 

Mas, será que as escolas portuguesas fomentam, pelo menos suficientemente, o 

espírito participativo e a prática democráticos? 

De certa forma, “os discursos políticos e normativos à volta da educação e do 

ensino (…) mostram-nos profundas contradições; por vezes, enfatizam retoricamente a 

suprema importância da educação para a democracia e para a cidadania na luta contra a 

apatia e a alienação das camadas mais jovens e dos adultos e, por outro lado, defende-se 

a domesticação da educação pública, a neutralidade das escolas, tornando-as uma 
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espécie de agências de gestão orientadas para o mercado, para a competição económica 

e a aprendizagem individual.”
64

  

No que à formação moral respeita, a L.B.S.E. refere-a de uma forma explícita 

por diversas vezes. Uma delas já foi aqui referida (Artigo 3, alínea c). Uma outra 

referência é realizada na Secção I, relativa à educação pré-escolar, onde, 

nomeadamente, se prevê que um dos objectivos desta educação é “desenvolver a 

formação moral da criança e o sentido da responsabilidade, associado ao da liberdade” 

(Artigo 5, alínea d). Neste artigo fica então pressuposto de que toda a verdadeira acção 

moral deverá estar relacionada com um sentido de responsabilidade, aliado à liberdade, 

excluindo, desta forma, qualquer tipo de doutrinação. 

Uma outra referência surge-nos na Secção II, nomeadamente quanto ao Ensino 

Básico. Aqui prevê-se que dois dos objectivos do Ensino Básico serão “proporcionar 

aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e sócio-afectiva, criando 

neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação” (Artigo 7, alínea h). Nesta 

linha, também um dos objectivos do Ensino Secundário consiste em “criar hábitos de 

trabalho individual e em grupo” (Artigo 9, alínea g). Deste modo, fica clara a ideia de 

que a formação cívica e moral se baseia numa forma específica de educação para os 

valores, a educação para a formação de carácter, já abordada no âmbito do presente 

trabalho. Por outras palavras, a L.B.S.E. sugere que não exista somente, digamos, uma 

reflexão sobre os valores, mas que se criem hábitos e atitudes, mediante a realização de 

experiências, reavivando então, em certa medida, a principal influência filosófica da 

referida educação para os valores, ou seja, a posição de Aristóteles.  

Ainda em relação ao Ensino Básico há a destacar o objectivo de “proporcionar, 

em liberdade de consciência, a aquisição de noções de educação cívica e moral.” 

(Artigo 7, alínea n). Mais uma vez deparamo-nos com a ideia de que educação cívica e 

moral jamais se poderá separar de um sentido de liberdade. Porém, algo curioso, a meu 

ver, é que a lei tenha feito referência, quanto à educação pré-escolar, ao sentido de 

responsabilidade e, agora, referindo-se ao Ensino Básico, exclua, pelo menos 

explicitamente, uma referência a esse mesmo sentido. Contudo, e quanto à organização 

do Ensino Básico, apenas relativamente ao segundo ciclo se refere explicitamente à 

“formação humanística” e à “educação moral e cívica” (Artigo 8, ponto 3, alínea b). Se 

a lei não tivesse já, em artigos anteriores, previsto a promoção de tal formação, quase 
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poderíamos afirmar que os alunos do primeiro e terceiro ciclos, contrariamente aos do 

segundo, não necessitariam de uma formação humanística nem de uma educação de 

ordem moral e cívica.  

É no capítulo VII do presente documento legal que a formação moral é alvo de 

uma nova reflexão, tendo como grande finalidade estabelecer como se poderão 

efectivamente concretizar os princípios organizativos previstos em artigos anteriores. 

No seu artigo 50, ponto 1, prevê então a lei que “a organização curricular da educação 

escolar terá em conta a promoção de uma equilibrada harmonia, nos planos horizontal e 

vertical, entre os níveis de desenvolvimento físico e motor, cognitivo, afectivo, estético, 

social e moral dos alunos.” Por outras palavras, o que a lei nos diz é que a educação 

tem, ou deverá ter, em vista a formação integral da personalidade, ou seja, a educação 

não é uma dimensão fragmentária. O que lhe é decisivo é a formação do ser humano 

como um todo, em que são contemplados diferentes planos de análise. Nesta linha, a lei 

revela uma preocupação com a pluridimensionalidade da pessoa, não desejando excluir 

nenhuma das suas mais variadas dimensões, apostando, isso sim, num desenvolvimento 

harmonioso de todas elas. 

Mais concretamente, o documento estabelece igualmente que “os planos 

curriculares do ensino básico incluirão em todos os ciclos e de forma adequada uma 

área de formação pessoal e social, que pode ter como componentes a educação 

ecológica, a educação do consumidor, a educação familiar, a educação sexual, a 

prevenção de acidentes, a educação para a saúde, a educação para a participação nas 

instituições, serviços cívicos e outros do mesmo âmbito.” (Artigo 50, ponto 2). 

Em relação à organização curricular do Ensino Secundário, que é aquela que, 

para o presente trabalho, terá um maior interesse, também aqui a formação moral é 

referida, concretamente quanto aos princípios orientadores da organização e da gestão 

do currículo, quando se afirma a “transversalidade da educação para a cidadania”. “Este 

enquadramento jurídico e educacional tem fundamento e faz todo o sentido. 

Precisamente, porque não devem ser vistas como um modismo transitório, as questões 

da cidadania devem exigir dos educadores, professores e investigadores uma atenção e 

empenho sistemáticos, em termos de acompanhamento, leccionação, investigação e 

avaliação.”
65
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De acordo com Maria do Céu Roldão
66

, se analisarmos os documentos das 

reformas curriculares recentes, nomeadamente em países europeus e norte-americanos, 

rapidamente constatamos a grande preocupação relativamente à introdução da dimensão 

cívica quanto aos objectivos das diversas disciplinas do currículo. Aliás, no caso 

português, nomeadamente após o 25 de Abril, torna-se inevitável a ênfase do problema 

dos valores na reforma educativa, não, evidentemente, devido ao facto da educação no 

Estado Novo ser neutra, mas porque, a partir de então, se passou a considerar que os 

valores da justiça, igualdade, responsabilidade e participação cívica, visto serem valores 

eminentemente universalizáveis, teriam que ser verdadeiramente assumidos pela 

comunidade e, igualmente, pela instituição escolar. Daí que, a partir de então, vários 

artigos da nossa L.B.S.E. elaborados, relevem a importância da promoção desses 

valores, tal como de outros, como grande finalidade de toda a acção educativa. 

Contudo, esta clara preocupação, ao invés de relevar a função formativa dos 

vários saberes com os quais os discentes se relacionam ao longo de todo o seu percurso 

escolar, realçam apenas, geralmente, os aspectos relacionais e metodológicos. 

Tal como prevê a organização curricular do Ensino Secundário, a educação 

para a cidadania deve ser absolutamente transversal a todas as disciplinas, e não 

somente presente, digamos, em disciplinas de carácter social ou humanístico, apesar de 

algumas disciplinas, como a Filosofia, possuírem claramente uma maior 

responsabilidade nesse sentido. Contudo, no quotidiano escolar, considero que nos 

encontramos face a determinadas “perdas educativas”
67

, já que parece não existir um 

aproveitamento, pelo menos satisfatório, de todas as potencialidades educativas das 

várias disciplinas curriculares. 

No meu ponto de vista, todas as disciplinas curriculares, independentemente da 

sua natureza, possuem uma grande finalidade comum: humanizar o próprio ser humano. 

Por outras palavras, todos os saberes se encontram eminentemente relacionados com a 

vivência do ser humano, com aquela atitude de espanto face à realidade, com a busca de 

uma compreensão de tudo aquilo que o rodeia e de si próprio, bem à maneira da 

actividade filosófica.  

A procura do saber, objectivo partilhado por todas as disciplinas, reveste-se de 

uma atitude eminentemente voltada para a educação cívica. O simples desejo de 
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compreender a realidade que nos circunda, de conhecer para que possamos agir de 

forma consciente, são elementos imprescindíveis para a formação de indivíduos 

intervenientes e com sentido de responsabilidade pelas suas acções. 

Ainda em relação ao Ensino Secundário, nomeadamente quanto à avaliação, 

considero existir algo que, a meu ver, não releva a finalidade igualizadora que a 

educação deverá possuir e, em certa medida, até mesmo uma formação moral. Refiro-

me à permissão da publicação dos “rankings” escolares. Por um lado, tal como José 

Canavarro, ex-secretário de Estado da Educação, há quem afirme que a divulgação dos 

resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais do 12ºano “constitui uma boa 

medida informativa para a sociedade em geral, e uma ferramenta útil para os professores 

e para os técnicos de educação”.
68

 Com uma perspectiva semelhante, também Paulo 

Guinote, autor do blogue “A educação do meu umbigo”, entende que a publicação dos 

“rankings” “é um contributo positivo para o conhecimento do desempenho do sistema 

educativo e dos estabelecimentos de ensino”. 

Por outro lado, e em clara concordância com o que defendo, há quem possua 

uma posição bastante diversa. “A FENPROF [Federação Nacional dos Professores] 

considera que numa sociedade democrática e participativa, os cidadãos têm direito a 

conhecer o funcionamento de um serviço público como o é da educação. Mas conhecer 

unicamente os “produtos” do sistema educativo (…) pode até distorcer a realidade, ao 

levar à comparação instituições cujas realidades educativas são totalmente diferentes.” 

Pelo facto de ter que melhorar o seu posicionamento no tal “ranking”, “as escolas 

tendem (…) a recusar receber alunos com necessidades educativas especiais, ou com 

resultados que lhes podem baixar as médias”. Tal facto leva “à constituição de elites e à 

estigmatização dos menos bem sucedidos.” Por essa razão, a FENPROF defende que “o 

estabelecimento de um “ranking” de escolas constitui um forte factor de impedimento 

da promoção da igualdade de oportunidades.”
69

 Pergunto: Onde se encontra então a 

finalidade igualizadora que a educação deverá possuir? Será que as escolas deverão ser 

destinadas apenas aos mais bem sucedidos, aos eleitos, na linha de Nietzsche? Pergunto 

ainda: a escola não deverá precisamente procurar que os alunos “aprendam a viver 

juntos”, independentemente do facto de serem bem ou mal sucedidos? Será que, bem na 

linha do autor, a escola dita ideal deve ensinar as crianças e os jovens a viver separados, 

separando a “elite” dos restantes? Será legítima esta separação, ou, se quisermos, esta 
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discriminação? Não será a escola, podendo ser entendida como comunidade justa
70

, o 

grande ponto de partida para a eliminação de toda e qualquer discriminação? Dada a 

evidência das respostas às anteriores interrogações, estas não merecerão, pela minha 

parte, um registo nestas linhas, pois seria, certamente, supérfluo.  

Por fim, e em jeito de conclusão, importará realçar que a promoção do 

desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, de modo a que o aluno se 

empenhe na transformação progressiva do seu meio social, aliada à elevação de um 

projecto de escola e de uma escola democrática e participativa, tal como estão previstos 

na nossa L.B.S.E., são princípios, sem dúvida, bastante meritórios. Têm, contudo, de 

passar da retórica política formal ao próprio quotidiano das instituições educativas.
71

 E, 

não nos esqueçamos, a promoção de uma autêntica educação para a cidadania que se 

pretenda verdadeiramente activa e democrática implica também que a própria escola 

seja questionada.  

Desta forma, no meu ponto de vista, a criação de um contexto social onde, não 

só sejam respeitadas as necessidades dos alunos, como também as suas posições, os 

seus sentimentos, torna-se imperativa, tendo em vista o estabelecimento de relações 

onde impere o respeito mútuo, e onde se promova o sentido de autonomia e 

responsabilidade de cada discente. “Não será isso o mais fundamental e o que é preciso 

mudar primeiro na escola?”
72

, pergunta-nos Maria Emília Santos. 

Assim, e seguindo ainda a posição da referida autora, considero que a escola 

poderia e deveria “criar espaços de intervenção real dos alunos, modalidades de 

negociação de diversos aspectos da vida escolar, formas de concretização dos direitos 

dos alunos na turma e na escola (…)”
73

,de modo a que a mesma possa ser 

verdadeiramente considerada um local de excelência para a participação e, mais 

importante ainda, para a educação para a participação.
74
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5 - Em torno de uma educação para os valores – Nível micro: 

sala de aula 

 

 A meu ver, todo e qualquer docente não é apenas professor dos conteúdos 

relativos à(s) sua(s) disciplina(s), mas deverá ser perspectivado, numa visão transversal, 

como educador moral, visto ser absolutamente necessária “uma exigente dimensão ética 

na educação, que além de contribuir para a formação integral da pessoa, visa 

proporcionar a convivência numa sociedade plural, mantendo e aprofundando a 

Democracia, porque não será possível uma autêntica Democracia sem uma cidadania 

bem assumida e esta não brota espontaneamente, pois somente resultará da maturidade 

moral, impossível sem uma educação plenamente humanista.”
75

 

 Como nos apresenta Pedro D´Orey da Cunha, e recuperando a posição de Kevin 

Ryan, poder-se-á afirmar que, quando falamos do professor como educador moral, 

poder-nos-emos referir a sete grandes competências.  

Uma delas diz-nos que o professor deverá saber aceitar-se como modelo. Será 

esta competência fácil de desenvolver? Certamente que não, a meu ver. Para além de ser 

uma tarefa bastante complexa averiguar qual o comportamento a adoptar para que possa 

ser considerado modelo aos olhos dos alunos, é-me também bastante difícil, e a avaliar 

pela minha experiência de estágio, aceitar-me a mim própria como referência.  

 Relativamente a esta competência, talvez seja oportuna uma referência à posição 

kantiana. Jamais ignorando que a conduta exemplar do docente é reveladora da sua 

própria nobreza de carácter, esta possui, para os discentes, uma dupla faceta: por um 

lado, deverá ser perspectivada como um incentivo, visto os incentivar a imitar tal 

postura; por outro, representa um grande desafio, uma vez que, interpelando ao seu 

aperfeiçoamento, incita-os a desejar assemelhar-se a esse mesmo modelo. Contudo, e 

ainda segundo Kant, se é certo que a postura exemplar é relevante, certo é igualmente 

que ela não constitui a grande finalidade da educação moral, já que a conduta exemplar 

do docente não deverá servir de axioma, mas, sim, servir para demonstrar aos discentes 

que tal postura é efectivamente praticável. Por outras palavras, poder-se-á afirmar que a 

“valorização da presença docente não se aproxima [ou não se deveria aproximar] do 

carácter normativo que caracteriza as teorias morais do exemplo”, já que a presença do 

educador deverá valer por si mesma “não porque seja exemplar no sentido de uma 
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atitude modelar.”
76

 Apesar de tudo, sendo o ser humano o objecto do trabalho do 

educador, considero ser fundamental a rigorosa selecção de tais profissionais, já que, ou 

o próprio educador possui uma elevada qualidade axiológica (ainda que averiguar tal 

qualidade seria, no mínimo, uma tarefa bastante complexa), ou o processo de indução 

axiológica, própria do educador, falha contundentemente.
77

 

Ora, se considerarmos a história da educação, principalmente uma etapa inicial 

da mesma, poderemos afirmar que esta questão do modelo/imitação dominaria 

claramente. O aluno faria do seu mestre um autêntico modelo, uma referência. Até 

mesmo em sentido ético-moral, e não só a nível científico, o mestre seria o modelo a 

seguir pelos mais novos. O método educativo privilegiado era então a imitação. Tal 

como um carpinteiro, por exemplo, o aprendiz teria que imitar o seu mestre, moldando-

se, em certa medida, à sua imagem e semelhança. Concordando com Kant, considero 

que é através da educação que a humanidade se poderá aperfeiçoar. Dever-se-á então 

educar as crianças, não segundo o estado presente da humanidade, mas segundo um 

estado efectivamente melhor, possível no “amanhã”. Contudo, pergunto, se se pretende 

que o aprendiz seja em tudo semelhante ao seu mestre, mesmo em terreno ético-moral, 

como poderá a humanidade tornar-se melhor se teimar em permanecer constantemente a 

“mesma”, apostando, de certo modo, num eterno retorno à maneira de Nietzsche? 

Ainda relativamente a esta competência, são normalmente adoptadas duas 

grandes atitudes. Por vezes, o docente, numa tentativa de se aproximar o mais possível 

dos alunos, revela atitudes rebeldes, que muito se aproximam das dos próprios 

discentes, obtendo, desta forma, uma clara popularidade entre os mesmos, o que, não 

raras vezes, poderá colocar em risco a autoridade (e não autoritarismo) que o professor 

deverá necessariamente ter em contexto de sala de aula. Por outro lado, há igualmente o 

docente que, desejando ser o modelo (perfeito) para o aluno, adopta uma postura 

excessivamente formal, distanciando-se assim, ainda que inadvertidamente, dos alunos, 

o que poderá colocar em questão a própria relação pedagógica que se deverá 

estabelecer, bem como a promoção da empatia, tão benéfica do ponto de vista 

pedagógico. Aliás, o saber promover a empatia poderá também ser considerada uma 

competência específica a adquirir pelo docente enquanto educador moral. O que 

significará fomentar uma relação de empatia? Significa afirmar, antes de mais, que “a 
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relação educativa constitui um espaço fundamental na emergência de uma consciência 

antropológica marcada pela hospitalidade. Neste sentido, mais do que modelar hábitos, 

regularizar comportamentos ou harmonizar diferenças, educar significa promover a 

experiência de acolhimento da alteridade, provocando a fome de infinito que conduz o 

mesmo para fora da sua mesmidade.”
78

 

 Um dos aspectos que, a meu ver, é excessivamente complexo para um docente, é 

o facto de dever ter em atenção, não só os seus próprios interesses e gostos, mas 

também, e sobretudo, que os alunos possuem os seus próprios projectos, os seus 

próprios interesses, os seus próprios gostos. Tal como L. Not refere, o grande erro de 

diversos docentes consiste em perspectivar o aluno como “um Outro Eu, isto é, alguém 

que tem (ou é capaz de ter) necessidades, interesses, representações, gostos, estruturas 

de pensamento, mesmo experiências antigas e projectos, senão idênticos aos seus, pelo 

menos bastante semelhantes”
79

 

Em meu entender, a sala de aula e, a nível macro, a própria instituição escolar, 

deverão ser entendidos como locais de hospitalidade por excelência, onde cada discente 

poderá e deverá perseguir os seus próprios projectos, interesses, se estes, como é 

evidente, não colidirem com os direitos do Outro, procurando-se fomentar, deste modo, 

um ambiente harmonioso entre todos, onde predomine o respeito pelo Outro, não 

esquecendo que este Outro será sempre, e inevitavelmente, um Outro-Diverso, devendo 

o professor ensinar os alunos a conjugar o verbo existir no plural
80

, pois, somente assim, 

e bem na linha de Kohlberg, entre outros, prevalecerá a justiça. Aliás, e como o nosso 

autor afirma, “o professor, procurando advogar a justiça, pode e deve baseá-la numa 

atitude de respeito pelo estudante, como agente moral autónomo”, uma vez que, deste 

modo, previne a doutrinação pelo “estabelecimento de uma democracia participativa na 

sala de aula ou na escola.”
81

 

 Nesta linha, também o saber promover o clima moral da classe é absolutamente 

necessário, pois é essencial, tendo em consideração um desenvolvimento moral dos 
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alunos, que o docente procure organizar de forma eficaz os conflitos de direitos e 

deveres entre os discentes, nomeadamente entre aqueles que revelem dificuldades em 

cooperar com outros, apostando na elaboração de carácter participativo dos 

regulamentos, onde todos poderão ser considerados interlocutores válidos, como nos 

diria Apel, onde se registe, por exemplo, justiça quanto à atribuição de prémios e de 

punições.  

O saber comprometer-se com o domínio moral, aliado ao saber exprimir a sua 

visão moral são outras competências que o professor deverá adquirir. Por um lado, é 

imperativo que o docente revele sensibilidade e atenção quanto ao domínio moral, 

aproveitando diversas situações, diferentes estratégias de ensino-aprendizagem, tendo 

em atenção os diversos conteúdos científicos a leccionar, para fomentar o 

desenvolvimento da consciência moral dos discentes; porém, jamais esquecendo as suas 

outras responsabilidades enquanto docente.  

Quanto ao saber exprimir a sua visão moral, considero que o professor, apesar 

de inevitavelmente, como ser humano, ser incapaz de revelar uma absoluta neutralidade, 

tal como já defendi anteriormente, deverá principalmente perspectivar o aluno, não 

como um mero “depósito”, digamos, um recipiente vazio que terá que encher. O 

docente deve, sim, atear o “fogo”, criando condições para que algo que está preparado, 

possa arder por si. Jamais, pelo contrário, deverá “apagar” ou impedir que essa “chama” 

prossiga o seu caminho. Deve ajudar a desenvolver as suas potencialidades, ou, se 

quisermos, as suas condições de possibilidade, à maneira kantiana; deve propiciar a sua 

intensificação, a sua “luz”, proporcionando ao aluno margem de liberdade, de modo a 

que o discente possa compreender a visão do professor, mas ter ele mesmo, e sem 

receio, a sua própria visão moral. 

Saber argumentar moralmente e assistir ao aluno neste processo, bem como o 

saber envolver os alunos na acção moral são outras das sete competências básicas do 

docente como educador moral. É essencial que o professor compreenda os diversos 

estádios de desenvolvimento moral, auxiliando harmoniosamente os alunos a 

desenvolver as suas competências de uma forma eficaz. 

Por fim, caberá ao docente fomentar a participação dos alunos em actividades 

de carácter social e comunitário, tais como a participação no próprio governo da escola, 

e acções de voluntariado, por exemplo. 

Ora, a nível micro, ou seja, no interior da própria sala de aula, é essencial que o 

docente procure criar um ambiente democrático, participativo. 
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Poder-se-á afirmar a existência de diversas estratégias que têm como finalidade 

a criação deste mesmo ambiente. Entre as quais poderemos destacar o reforço, pela 

parte do professor, de comportamentos que revelem respeito pelos colegas, pelas suas 

posições e sentimentos, ou, se quisermos, a potenciação da interacção entre os alunos, o 

desenvolvimento de capacidades de carácter comunicativo, que muito potenciam 

competências relacionadas com o ouvir o Outro, por exemplo. 

 

 

5.1 - Exemplos de estratégias didácticas que poderão ser 

utilizadas:  

 

5.1.1.- Diálogos sucessivos 

 

Numa das minhas regências em que tive oportunidade de leccionar neste ano 

lectivo, em que estagiei na Escola Secundária Aurélia de Sousa, era essencial a 

realização de uma boa introdução à unidade relativa à diversidade cultural. Desta forma, 

procurava-se essencialmente que os discentes: 1) compreendessem a relação existente 

entre cultura e valores de uma determinada sociedade; 2) reconhecessem o nosso mundo 

como um mundo multicultural; 3) analisassem criticamente as perspectivas defendidas 

pelo etnocentrismo e pelo relativismo cultural; 4) ficassem sensibilizados quanto à 

importância da concretização de uma sociedade intercultural. 

Nesta regência, e tendo sempre em atenção uma educação para os valores, 

alicerçada numa crença no contínuo aperfeiçoamento da humanidade, bem na linha 

kantiana, utilizei uma metodologia de trabalho em grupo, muito próxima da 

vulgarmente denominada diálogos sucessivos. Escolhi esta estratégia de trabalho em 

grupo pelo facto de
82

: 1) debilitar o dogmatismo dos estudantes, nomeadamente 

daqueles extremamente convencidos da indubitável certeza das suas opiniões, bem à 

maneira socrática; 2) potenciar uma atitude mais científica e objectiva da realidade, 

alicerçada fundamentalmente num sentimento de desconfiança, e até mesmo humildade, 

admitindo que outros, que não nós, possam ter razão; 3) enriquecer o estudo das 
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questões, por parte dos estudantes; 4) incentivar a flexibilidade mental de alunos 

“dogmáticos”, ou, se quisermos, de “mente fechada”. 

Na presente regência propus a formação de pequenos grupos de trabalho (entre 

quatro a cinco elementos), registando uma questão no quadro (“O que caracterizará a 

cultura ideal?”), e sugeri que dialogassem com os restantes membros do seu grupo, 

tendo como finalidade chegar a um eventual acordo entre todos. 

No meu ponto de vista, esta metodologia pedagógica assume nuclear 

importância, principalmente na área das Humanidades e, muito particularmente, em 

Filosofia. É, sem dúvida, uma estratégia bastante pertinente. Desde logo porque 

equaciona questões e, de um certo ponto de vista, retoma o objectivo principal de um 

dos maiores nomes da História da Filosofia, Sócrates. Que mais fazia este pensador do 

que colocar em questão as opiniões dos grandes “sábios”? É precisamente esta tarefa 

que esta técnica tem em mãos. É primordial, especialmente numa aula de Filosofia, 

repito, substituir a arrogância pela humildade, procurando que os alunos compreendam 

que nem sempre a razão está do seu lado. Com os alunos reunidos em diferentes grupos, 

puderam então confrontar-se, e um dos objectivos era esse, com perspectivas bastante 

diferentes das suas. Ora, o relevante nesta aula de Filosofia, para além da compreensão 

de noções adictas à diversidade cultural, foi o reconhecimento do facto de que nem 

todos possuímos as mesmas respostas para as mesmas interrogações. 

Tal como já terá ficado subjacente, é absolutamente essencial que a escola 

promova nos seus alunos a atitude de viverem juntos, a respeitar o Outro, esse Outro 

culturalmente diverso. Se, por um lado, a educação tem por missão fundamental a 

transmissão de conhecimentos relativos à diversidade da espécie humana, por outro, é 

imperativo que faça com que os indivíduos tomem consciência das suas semelhanças e 

respeitem as suas diferenças, considerando-as mesmo como algo benéfico e não 

prejudicial, apelando à interdependência entre todos os seres humanos do planeta 

(interculturalismo). O Outro que Auchwtiz exterminou deverá ser respeitado, tendo em 

consideração que toda e qualquer sociedade deverá ter em atenção o Outro, o Outro-

Diverso. 

O trabalho de grupo sugerido pretendeu revelar aos alunos, ainda que num nível 

micro, o recurso ao diálogo para chegarem a um eventual consenso sobre o que poderia 

caracterizar a cultura ideal. Ora, e agora num nível macro, digamos, este diálogo entre 

as diferentes culturas, com valores, hábitos, costumes, tradições próprios, deverá ter em 

consideração esta troca de impressões, pois estas serão os únicos ingredientes que 
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poderão contribuir para tornar a sociedade mais democrática, mais receptiva à posição 

do Outro, por muito que esta se afaste da nossa. É principalmente este aspecto que se 

pretende que os alunos reconheçam, tomem consciência, já que é imperativo, 

principalmente nos nossos dias, que se registe uma coexistência mais ou menos 

pacífica, pelo menos, entre as mais diferentes culturas. Somente quando a Humanidade 

alcançar esse estado (se efectivamente algum dia alcançará!) é que aquela “Paz 

Perpétua” da qual nos fala o filósofo de Konigsberg poderá efectivamente existir. 

 Tal como me parece evidente, nessa regência, como professora, não fui tanto a 

transmissora de conteúdos científicos, mas, isso sim, facilitadora de uma situação 

concreta de aprendizagem, em que a argumentação, como competência filosófica
83

, foi 

potenciada.  

 Poder-se-á afirmar que a estratégia utilizada, tendo constantemente em 

consideração uma educação para os valores, procurou, acima de tudo, ensinar aos 

alunos, ainda que em termos meramente teóricos, a viver juntos, finalidade capital 

prevista no Programa de Filosofia do Ensino Secundário, recuperando um dos quatro 

pilares fundamentais da educação ao longo da vida, presente no tão conhecido e já 

referido Relatório Delors.
84

  Tendo a educação para os valores este grande objectivo, é 

essencial a fomentação de interacções entre os alunos, jamais ignorando que, quer a 

escola, quer o professor possuem o inegável dever de potenciar, a todo o custo, o bom 

relacionamento dos alunos com uma grande diversidade de carácter ética e social, pois, 

apenas deste modo a diversidade poderá ser autenticamente aceite e prezada, e não mais 

somente tolerada. 

  

5.1.2.- Discussão e reflexão sobre uma situação verídica  

 

Uma outra estratégia bastante eficaz, tendo em vista a potenciação de um ambiente 

democrático em sala de aula, não perdendo de vista, claro está, uma educação para os 

valores, é, no seguimento da anterior referida, a questionação dos alunos sobre 

determinados excertos, procurando-se que os mesmos reflictam sobre questões relativas 

a valores. Na linha de Sócrates, não sugiro que o docente seja perspectivado como O 
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sábio, aquele cujas respostas são indubitáveis, não susceptíveis de qualquer tipo de 

questionação. Pelo contrário, proponho que o docente seja um orientador dos alunos, 

que, tal como os discentes, se interroga a si próprio.  

 Recuperando a perspectiva kantiana, tendo em vista a criação de uma 

metodologia eficaz para a promoção da moral, considero ser imperativo a apresentação 

aos alunos de situações concretas, reais, incentivando à participação dos mesmos, de 

modo a auxiliá-los, tanto quanto possível, a desenvolver o seu raciocínio moral, na linha 

de Kohlberg. Esta estratégia possui uma ideia fundamental, partilhada, igualmente, claro 

está, pela própria actividade filosófica: procurar elevar uma relação entre o que 

aprendem na instituição escolar e a própria vida. Ora, segundo Kant, é essencial a 

existência de um catecismo do direito nas escolas. Tal catecismo idealmente 

compreenderia “casos que fossem populares e se apresentassem na vida quotidiana e 

que colocariam naturalmente a questão: isso é justo ou não?”.
85

 Tal como Kant, também 

considero imprescindível este catecismo do direito, já que é imperativo, especialmente 

nos dias de hoje, “o pensar como exercício de resistência à banalização dos 

acontecimentos do mundo que dado em evidências produz a indiferença”.
86

 

Numa linha semelhante à supra referida e à do próprio Kohlberg, Marvin 

Berkowitz, da Universidade de Marquette, procurou examinar diversas metodologias de 

condução de grupos cujo formato é o debate. Segundo o autor, para que um debate, em 

sala de aula, seja efectivamente eficaz, é necessário que não se registe apenas uma 

leitura, digamos, de dilemas morais. Berkowitz diz-nos igualmente que o orientador do 

debate deverá sempre equilibrar as questões de apoio com as de contestação, 

recapitulando a posição apresentada pelo aluno, parafraseando, por exemplo, o que o 

aluno expôs. No entanto, por vezes, o orientador necessita colocar em questão as 

afirmações do aluno, de modo a que o incite e aos colegas à reflexão sobre as mesmas, 

para que a fraqueza, ou até mesmo a riqueza do raciocínio seja revelada a todos. Desta 

forma, poder-se-á igualmente solicitar ao aluno que aperfeiçoe e amplie, tanto quanto 

possível, o que defende, ou mesmo defender a sua posição face a pontos de vista 

diversos e alternativos. 
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Procurando seguir esta metodologia, numa outra regência em que leccionei em 

estágio, em que abordei, entre outros assuntos, a distinção que se poderá estabelecer, 

ainda que de forma não consensual, entre as noções de ética e de moral, apresentei aos 

alunos uma situação verídica, bastante polémica. A minha finalidade, com a 

apresentação de tal situação, foi provocar uma reflexão por parte dos alunos, sobre a 

mesma, procurando que justificassem, fundamentassem as suas posições, que é, afinal, e 

em traços gerais, o que a ética procura. 

Qual a situação apresentada? 

“Theresa Ann Campo Pearson, conhecida publicamente como “Bebé Teresa”, é 

uma criança com anencefalia nascida na Florida em 1992. A anancefalia é uma das mais 

graves deformidades congénitas. Os bebés anencefálicos são por vezes referidos como 

“bebés sem cérebro”, e isto dá basicamente ideia do problema, mas não é uma imagem 

inteiramente correcta. Partes importantes do encéfalo – cérebro e cerebelo – estão em 

falta, bem como o topo do crânio. Estes bebés têm, no entanto, o tronco cerebral e por 

isso as funções autónomas como a respiração e os batimentos cardíacos são possíveis. 

(…) 

A história da bebé Teresa nada teria de notável não fosse o pedido invulgar feito 

pelos seus pais. Sabendo que a bebé não poderia viver por muito tempo e, mesmo que 

pudesse sobreviver, nunca iria ter uma vida consciente, os pais da bebé Teresa 

ofereceram os seus órgãos para transplante. (…) Os médicos acharam uma boa ideia. 

Pelo menos duas mil crianças em cada ano necessitam de transplantes e nunca há órgãos 

disponíveis suficientes. Mas os órgãos não foram retirados, porque na Florida a lei não 

permite a remoção de órgãos até o dador estar morto. Quando, nove dias depois, a bebé 

Teresa morreu, era demasiado tarde para as outras crianças – os órgãos não podiam ser 

transplantados por se terem deteriorado excessivamente.”
87

 

Apresentada a situação, situação essa que deixou alguns alunos da turma 

completamente perplexos, e assegurando-me, na medida do possível, que os discentes 

se encontravam atentos, equacionei algumas questões, precisamente para fomentar o 

debate em torno das mesmas: “Os pais da bebé Teresa tinham razão ou não? Porquê?”. 

 A minha grande finalidade, para além de fomentar o debate propriamente dito, 

era o de igualmente moderar a discussão, dando-lhe uma direcção (não uma imposição). 
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 Após alguns momentos de reflexão, alguns alunos começaram a apresentar as 

suas posições. Sempre que alguma das razões enunciadas pelos alunos não era 

suficientemente clara para os demais, solicitava um esclarecimento, equacionando 

interrogações ao aluno em causa, perguntando, por exemplo, “o que afirmou significa 

que…?”, “pode apresentar o seu ponto de vista por outras palavras?”, ou, por outro lado, 

perguntava aos restantes alunos, aos demais interlocutores do debate, se compreendiam 

as razões apresentadas pelo seu colega. 

O grande objectivo do momento inicial do debate é garantir que todos se sintam 

suficientemente confortáveis para intervir livremente, mas com disciplina, na discussão. 

Face à questão enunciada inicialmente por mim, a maioria da turma afirmou, ainda que 

com algumas renitências, que, se fossem os pais da bebé, aprovariam a realização dos 

transplantes. Referiam que, uma vez que, de qualquer forma, a bebé iria falecer em 

breve, poderia contribuir para o bem de outros bebés se os transplantes fossem 

realmente efectuados. Contudo, perguntei: “O que sentiriam os pais se se realizassem os 

transplantes? Será que não ficariam com sentimentos de culpa? Não poderiam pensar, 

por exemplo, que, por um milagre, ou mau diagnóstico médico, a bebé pudesse 

sobreviver?”. “Talvez”, afirmaram alguns, “mas, muito provavelmente, a bebé iria 

efectivamente falecer.” 

Procurando incentivar os participantes a debater uns com os outros, alguns 

alunos afirmaram, ao invés, que nenhum ser humano possui o direito de retirar a vida a 

uma pessoa. “Mas”- interpelaram outros – “será que para salvar outros bebés não será 

legítimo, apesar de ilegal, realizar transplantes em situações como esta?”. Face à 

questão, após alguns momentos, a resposta foi peremptória: “Até poderia ser legítimo, 

mas não estaríamos a tratar a bebé Teresa como um instrumento, um meio, tendo como 

única finalidade salvar outros bebés?”. Contudo, como alguns tiveram oportunidade de 

referir, em bom rigor, utilizamos as pessoas como meios sempre que realizamos um 

qualquer transplante. Contudo, apesar da solidez deste argumento, poder-se-ia sempre 

referir que, neste caso concreto, realizar-se-ia sem a permissão da pessoa a transplantar. 

Outras questões foram igualmente equacionadas por mim, como incentivo ao 

debate, sempre quando o mesmo se começava a desvanecer: “Em vez de se colocarem 

no papel dos pais, coloquem-se na posição do médico, que não possui qualquer laço 

afectivo com a bebé. Será que, neste caso, algo mudaria?”; “Tal como alguns indivíduos 
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afirmam, jamais existirá um bom motivo para que alguém viole uma lei. Será que têm 

razão?”; “Do ponto de vista da justiça, qual seria a solução mais conveniente?”.
88

 

Ora, à medida que o debate decorria, debate esse que, por razões evidentes, não me 

foi possível aqui traduzir de forma completa e totalmente fiel, procurei constantemente 

que os alunos examinassem as respostas, não só as suas, como as apresentadas pelos 

colegas, de modo a compreenderem as razões que lhes subjazem e as suas inevitáveis 

consequências. Desta forma, e tendo constantemente em atenção a potenciação de um 

ambiente democrático, incentivei todos os alunos a participarem no debate, aliciando-os 

a não recearem expor os seus pontos de vista, mesmo que estes diferissem das posições 

dos colegas.  

Deste modo, focalizando a atenção dos alunos para uma situação da vida real, 

não meramente hipotética, procurei promover a reflexão de todos, procurando não 

influenciar as respostas apresentadas pelos alunos, de modo a que os mesmos se 

pudessem expressar livremente.  

 

5.1.3. - Discussão de dilemas morais 

 

Numa outra regência que tive oportunidade de leccionar na escola secundária onde 

estagiei, procurava-se realizar uma boa introdução à filosofia moral de Kant, como 

representante de uma ética deontológica, tal como prevê o Programa de Filosofia do 

Ensino Secundário. Mais concretamente, desejava-se que os alunos: 1) compreendessem 

que o ser humano comporta em si dois grandes domínios: a sensibilidade e a razão; 2) 

reconhecessem a valorização kantiana relativamente à razão, em terreno moral; 3) 

analisassem criticamente dilemas morais; 4) reconhecessem a relevância que Kant 

atribui à intenção; e, por fim, 5) compreendessem a existência de três tipos de acções. 

Devido ao facto de, a meu ver, a compreensão da filosofia moral kantiana, pela parte 

dos alunos concretos da turma em que iria leccionar, seria, em termos genéricos, 

bastante complexa, iniciei-a, de forma que considero ser apelativa para os alunos, ou 

seja, através da análise de um dilema moral simples imaginado por mim.  
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O dilema foi o seguinte:  

 

“Dilema moral do Luís 

No dia do teste de Filosofia do décimo ano de escolaridade, Luís, que estava 

sentado numa das carteiras mais distantes da carteira da Professora, viu um colega seu, 

o António, a retirar da sua mochila uma pequena folha de papel, toda escrita a letras 

com tamanho bastante reduzido. Rapidamente se apercebe que o seu colega irá utilizar 

essa folha para realizar um bom teste de Filosofia, mesmo não dominando os assuntos 

sobre os quais o mesmo se debruça. A Professora, que estava sentada na sua secretária a 

ler um livro, apercebe-se por breves segundos de uma agitação na sala de aula, algo que 

não deveria ocorrer num dia de realização de teste sumativo. Conclui de imediato que 

alguém estava a copiar no teste, embora não se tenha apercebido quem era exactamente. 

Só o aluno Luís se apercebeu quem era. 

A Professora, bastante exaltada, pergunta quem estava a copiar, afirmando que, caso 

ninguém se acuse, todos os alunos irão ver o seu teste anulado. Perguntou igualmente 

um a um se estava a copiar ou se viu alguém a copiar.” 

 

De seguida, solicitei a alguns alunos a apresentação de uma resposta para este 

dilema, uma estratégia didáctica que considero interessante, visto ter motivado 

imediatamente a atenção dos discentes. 

Tendo em vista os objectivos a alcançar na presente regência, procurei igualmente 

que enunciassem a intenção, ou o motivo, que estaria subjacente a qualquer um dos 

cursos de acção propostos. Qual a minha finalidade? Vários alunos evidenciaram 

motivos ou intenções que Kant certamente não aprovaria, tais como interesses pessoais, 

desejos ou inclinações subjectivas, por exemplo. Por outras palavras, alguns discentes 

apelaram a motivos oriundos de um domínio do ser humano que o nosso filósofo tanto 

desvaloriza a nível moral: a sensibilidade. Por seu turno, foram também apresentadas 

soluções para o dilema que relevaram, não o domínio da sensibilidade, mas o domínio 

tão apreciado por Kant, relativamente à acção moral: a razão. Assim sendo, e recorrendo 

quase exclusivamente aos contributos dos próprios alunos, clarifiquei essas duas 

dimensões características do ser humano, referindo uma eventual solução para o dilema 

em causa que o filósofo alemão aprovaria. 
89
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A meu ver, a discussão de dilemas morais, quer reais, quer hipotéticos, por 

exemplo, surge como uma excelente estratégia para alcançar a grande finalidade da 

educação para a justiça. Sendo uma óptima oportunidade de descentração social, tal 

estratégia didáctica permite ao aluno colocar-se no lugar do Outro, expressando o que 

faria ou sentiria se realmente estivesse no seu lugar. Desta forma, o aluno descentra-se 

da sua própria posição, dos seus próprios pontos de vista, procurando compreender os 

pontos de vista de outrem. Assim, regista-se uma participação activa do aluno, já que 

este é convidado a olhar o mundo de forma diferente, olhando-o com os olhos do Outro. 

Ora, na discussão de dilemas morais, visto os alunos expressarem as suas opiniões 

relativamente aos mesmos, procurando resolvê-los e averiguando quais as vantagens ou 

inconvenientes de cada solução, existirá certamente um confronto de várias posições, 

registando-se então um conflito de ordem sócio-cognitiva, que promoverá 

reestruturações e progressos sócio-morais.  

 No meu ponto de vista, a discussão de dilemas morais assume uma relevância 

fulcral quanto à educação para os valores e, concretamente, quanto à educação para a 

justiça, precisamente devido ao facto de estimular a participação activa do aluno, não 

apostando num ensino de carácter passivo, tão característico do paradigma da Escola 

Tradicional. Por essa mesma razão, entendo, tal como analisarei aprofundadamente 

mais à frente, que, como Kohlberg defende, é imperativo que, nas instituições escolares, 

haja a existência de verdadeiras comunidades justas, pois, deste modo, aos alunos não 

são apenas ensinados os valores da responsabilidade, da igualdade, da fraternidade e 

justiça, mas, estes mesmos valores são praticados nessas tais comunidades, apostando-

se, assim, num ensino activo de um valor fundamental: a cidadania.  

Importará também referir que, através da discussão sobre o dilema moral, ao 

invés de ter iniciado o estudo da filosofia moral kantiana recorrendo a esquemas já 

realizados e estruturados por mim, procurei então que fossem os próprios alunos, 

sempre orientados pela professora, a alcançarem as ideias-chave defendidas por Kant 

em terreno moral, reavivando, de certa forma, o legado que o movimento da Escola 

Nova nos deixou. 

 Não tendo tido possibilidade de sugerir, noutras regências, a discussão em torno 

de outros dilemas morais, devido à sua não oportunidade e ao número de regências em 

que tive oportunidade de leccionar, registei vários dilemas no meu blogue já aqui 
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referido
90

, cuja grande finalidade era precisamente incentivar a participação dos alunos 

relativamente à eventual resolução de alguns dilemas lá existentes. Procurando auxiliá-

los, no final da apresentação de cada dilema coloquei um conjunto de tópicos de 

reflexão. Para além disso, registei igualmente no blogue uma possível definição de 

dilema moral, como orientação
91

. A título de exemplo, poderemos destacar os 

seguintes:
92

 

 

a) Dilema do acampamento 

 

O João é um adolescente que quer muito ir acampar com os seus amigos. O seu pai 

prometeu-lhe que poderia ir, caso fosse ele próprio, o filho, a conseguir juntar dinheiro 

suficiente para tal. Por esse motivo, o João trabalhou arduamente, tendo conseguido 

juntar, à custa do seu esforço, cem euros, dinheiro que pagaria totalmente as suas 

despesas. No entanto, antes de ir acampar, o seu pai terá mudado de opinião. Porquê? 

Porque uns amigos seus organizaram uma excursão e convidaram-no. Contudo, o pai do 

João não teria dinheiro para a pagar. Assim sendo, ordenou que o filho lhe desse o 

dinheiro que tinha amealhado, já que, assim, poderia ir à excursão que tanto queria. No 

entanto, e devido ao facto do João querer muito ir ao acampamento com os seus amigos, 

estava a pensar mentir e não dar o dinheiro ao seu pai. 

  

Tópicos de reflexão: 

  

a) Será que o João deve dar o dinheiro ao seu pai? Porquê? 

b) Terá o pai o direito de dizer ao filho para lhe dar o dinheiro, mesmo tendo sido 

ele a trabalhar para o conseguir? Justifique. 

c) Será relevante neste dilema a promessa que o pai fez ao filho? Justifique a sua 

resposta. 

d) Em termos genéricos, devemos sempre cumprir o que prometemos, 

independentemente das circunstâncias? Porquê?  
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b) Dilema do amigo 

 

Imagine que está a refugiar em sua casa um amigo que foge a um indivíduo que o deseja 

assassinar. Agora suponha que esse assassino vai a sua casa e pergunta se sabe onde ele 

se encontra. 

  

Tópicos de reflexão: 

 

a) O que faria nesta situação? Trairia o seu amigo ou mentiria ao assassino? 

Justifique. 

b) Se, nestas circunstâncias, mentiria ao assassino, imagine agora que ele, o 

assassino, deseja tirar a vida ao seu amigo por este ter sequestrado durante anos 

o seu filho mais novo, tendo como fim exclusivo o total domínio de um outro ser 

humano, completamente indefeso. Será que, assim, não reconsideraria o que 

fazer? Porquê? 

  

 

c) Dilema do médico 

 

Um homem tinha uma doença incurável, tendo o seu médico o alertado para o facto 

de ter apenas mais uns seis meses de vida. O homem tinha dores bastante fortes, 

encontrando-se tão fraco que até mesmo uma pequena dose de um medicamento que lhe 

pudesse abrandar as dores, poderia fazê-lo morrer mais rapidamente. Num enorme 

sofrimento, o homem, num dos poucos períodos em que a dor abrandou, pediu ao seu 

médico que lhe desse uma injecção de um tal medicamento para que ele conseguisse 

encontrar, finalmente, um estado de não sofrimento, que a sua própria morte lhe poderia 

proporcionar. O homem afirmava já não conseguir suportar mais as dores e que, de uma 

forma ou de outra, iria falecer dentro de pouco tempo. 

  

Tópico de reflexão: 

 

a) Se fosse o médico, o que faria nesta situação? Justifique a sua resposta. 
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d) Dilema do motorista do comboio 

 

Imaginemos que está a conduzir um comboio. Surpreendentemente, começa a ouvir 

gritos e observa que cinco trabalhadores de linhas férreas não irão sobreviver se não 

alterar a trajectória do comboio. Por sorte, repara que já a seguir existe uma escapatória 

de urgência e, deste modo, poderá salvar os cinco trabalhadores. Contudo, existe 

também nesse local um outro trabalhador e, por isso, e dada a velocidade do comboio, 

caso decida dirigir-se para a escapatória, irá salvar os cinco trabalhadores, mas atingirá 

mortalmente o outro. Poderá salvar cinco pessoas. No entanto, uma delas não 

sobreviverá.  

  

Tópicos de reflexão: 

  

a) O que faria nesta situação? Porquê? 

b) Se considera que o mal menor seria a morte de apenas um trabalhador, imagine 

agora que esse trabalhador é, nada mais, nada menos, que o seu melhor amigo. 

Valerá a pena acabar com a sua vida, em benefício da existência de cinco 

indivíduos desconhecidos? 

 

 

 

5.1.4.- Aprendizagem cooperativa 

 

a) Díade (grupo formado por dois elementos) 

 

Numa outra regência em que leccionei aquando da realização da Prática de 

Ensino Supervisionada, que tinha ainda como grande finalidade a boa explicitação dos 

principais pressupostos teóricos que sustentam a filosofia moral kantiana, e, mais 

concretamente, a distinção entre imperativos hipotéticos e imperativos categóricos, 

utilizei como estratégia didáctica, tendo em vista uma cooperação entre os alunos, a 

realização de um trabalho de grupo.   
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Por outras palavras, tinha como objectivo analisar, recorrendo aos contributos dos 

alunos, um excerto da obra de James Rachels, presente no manual adoptado, sobre a 

distinção supra referida. Desta forma, ao invés de propor a leitura conjunta do texto, 

num momento inicial, sugeri a realização de uma leitura orientada, desejando criar, na 

medida do possível, um certo sentimento de autonomia nos próprios alunos.  

 

 

O excerto seleccionado foi o seguinte: 

 

“Kant assinalou que a palavra “dever” é frequentemente usada em sentido não 

moral. Por exemplo: 

1. Quem quiser tornar-se um jogador de xadrez melhor deve estudar os jogos de Garry 

Kasparov; 

2. Quem quiser ir para a faculdade de Direito deve inscrever-se nos exames de acesso. 

Grande parte da nossa conduta é governada por tais “deves”. O padrão é: temos um 

determinado desejo (ser jogadores de xadrez melhores, ir para a faculdade de Direito); 

reconhecemos que um certo percurso nos ajudará a obter o que desejamos (estudar os 

jogos de Kasparov, fazer a inscrição para os exames de acesso); e por isso concluímos 

que devemos seguir o plano indicado. 

 Kant chamou a isto “imperativos hipotéticos” porque nos dizem o que fazer 

desde que tenhamos os desejos relevantes. (…) Uma vez que a força de obrigatoriedade 

do “deves” depende de termos ou não o desejo relevante, podemos escapar à sua força 

renunciando simplesmente ao desejo. (…) 

 Em contraste, as obrigações morais não dependem de desejos específicos que 

possamos ter. A forma de uma obrigação moral não é “Se queremos isto ou aquilo, 

então devemos fazer isto e aquilo”. Os requisitos morais são, ao invés, categóricos: têm 

a forma, “Deves fazer isto e aquilo, sem mais”. A regra moral não é, por exemplo, que 

devemos ajudar as pessoas se nos importarmos com elas ou se temos outro objectivo 

que possamos alcançar ao auxiliá-las. A regra é, pelo contrário, que devemos ser 

prestáveis para as pessoas independentemente dos nossos desejos e necessidades 

particulares. É por isso que, ao contrário dos “deves” hipotéticos, não se pode evitar as 

exigências morais dizendo, simplesmente, mas isso não me interessa.”
93
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Apesar da análise do excerto em causa não ser particularmente complexa, registei 

no quadro algumas questões de orientação às quais os alunos, no final da sua leitura 

num tempo previamente estabelecido, teriam que ser capazes de responder, ainda que, 

em tal situação, de forma genérica. As questões que registei, bem precisas e simples 

(“Todos os “deves” são morais?”; “Distinga imperativos hipotéticos de imperativos 

categóricos”), serviram para “filtrar” a informação para os discentes, fazendo com que a 

sua atenção se debruçasse sobre os aspectos cruciais do excerto, colocando para 

segundo plano todas as ideias meramente acessórias. Desta forma, aliada à sugestão de 

realização de uma leitura orientada, apostei igualmente numa estratégia específica de 

trabalho em grupo, a díade.
94

 A díade é uma técnica que visa o fraccionamento de um 

grande grupo, desejando uma maior possibilidade de participação de todos os alunos. 

Nesta técnica, solicita-se aos alunos que formem pares, tendo como fim a resolução de 

exercícios ou questões, tais como as acima referidas. Poder-se-á afirmar ser imperativa a 

efectiva criação de condições que possibilitem o sucesso de todos os discentes, tendo o 

professor o imperioso dever de potenciar tais condições, procurando, na medida do 

possível, diversificar as tarefas a realizar pelos alunos. 

Ora, ao invés de apostar na mera apresentação, pela minha parte, das características 

principais de cada um dos imperativos, apostei, sim, na realização de um trabalho em 

grupo, pois, tal como defende Raths, também considero que “uma actividade é mais 

gratificante do que outra se atribui aos alunos papéis activos, em lugar de passivos, em 

situações de aprendizagem.”
95

 Para um bom trabalho deste género, é necessária a 

construção de um ambiente autenticamente cooperativo no grupo, desejando-se que 

todos os discentes se sintam mutuamente implicados no mesmo. É essencial que os 

alunos vivenciem uma autêntica aprendizagem cooperativa, e não apenas compreendam 

o que esta significa. 

Deste modo, procurei que os alunos, não só entendessem, individualmente, as 

características essenciais de ambos os imperativos, mas que as reconhecessem com o 

auxílio de um colega, neste caso, dialogando com o Outro, tentando cumprir a tarefa 

proposta. Assim, e tendo em atenção, quer o que o Programa de Filosofia, quer o que a 

Lei de Bases do Sistema Educativo referem, procurei, nomeadamente com a realização 

                                                 
94

 Cf. Bordenave, Juan Díaz; Pereira, Adair Martins; Estratégias de ensino-aprendizagem, Editora Vozes, 

Petrópolis, 1991, p. 154. 
95

 Raths, citado por Zabalza, Miguel A.; Planificação e desenvolvimento curricular na escola, Edições 

ASA, Rio Tinto, 1992, p. 175. 



55 

 

desta actividade, que os alunos respeitassem o Outro, as suas posições, apostando, 

assim, na formação de cidadãos críticos e, simultaneamente, abertos à opinião do Outro, 

ou seja, com uma atitude caracteristicamente democrática. 

 

 

b) Trabalho de grupo (grupo formado por três/quatro elementos). 

 

Apesar de não ter tido oportunidade, por razões evidentes, de sugerir a realização de 

um trabalho de grupo (formado por mais de dois elementos) aquando a realização da 

Prática de Ensino Supervisionada, considero que este é de suma importância, quando, 

evidentemente, todos os membros trabalham efectivamente em cooperação para a sua 

boa elaboração. 

Relativamente a esta eventual sugestão, escolheria para tal o tema adicto aos direitos 

humanos e à globalização, um dos “Temas/Problemas do mundo contemporâneo”, 

previsto no Programa de Filosofia do Ensino Secundário. 

Qual o grande objectivo pela adopção desta modalidade didáctica, um trabalho num 

pequeno grupo? Antes de mais, poder-se-á afirmar que um trabalho exerce influência 

sobre a atenção e motivação dos próprios alunos. Tendo constantemente em 

consideração que a atenção não possui apenas uma componente cognitiva, mas também 

uma outra, a sócio-afectiva, entendo que a elaboração de um trabalho deste género 

apresentar-se-á eficaz nestas duas grandes componentes. Enquanto a primeira 

componente, a componente cognitiva, exige uma determinada significação lógica, ou 

seja, saber de que se trata, que relação estabelece com aprendizagens anteriores, etc; a 

componente sócio-afectiva encontra-se relacionada com a satisfação de necessidades 

dos próprios sujeitos, como, por exemplo, que a actividade sugerida ou os estímulos 

sejam efectivamente satisfatórios para os mesmos. Ora, ainda como Raths nos diz, “uma 

actividade é mais gratificante do que outra se o seu cumprimento pode ser realizado 

com êxito por alunos com diversos níveis de habilidades.”
96

  

Ora, antes mesmo de sugerir a realização do trabalho em grupo, optaria por 

introduzir este tema, numa primeira aula, em que se procuraria apresentar uma 

panorâmica geral sobre do que falamos quando falamos em direitos humanos e na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desta forma, procurar-se-ia apresentar as 
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diversas gerações, seguindo então uma ordem cronológica, em que os vários direitos 

foram, paulatinamente, sendo reconhecidos ao longo da idade moderna (primeira 

geração: direitos civis e políticos; segunda geração: direitos económicos, sociais e 

culturais; terceira geração: direitos de diferenciação e direitos colectivos). 

Numa segunda aula sobre a temática referida, sugeriria, então, a realização de um 

trabalho de grupo. Como orientação para a realização de tal tarefa, disponibilizaria aos 

alunos a seguinte orientação ao trabalho: 

 

 

Orientação ao trabalho de grupo: 

 

1 – Formação dos grupos: 

 

A formação dos grupos cabe à professora da disciplina. 

 

2 – Objectivos do trabalho: 

 

- adquirir informações relevantes que permitam a compreensão da problemática e 

dos desafios que hoje se levantam às sociedades, nomeadamente no domínio da acção, 

dos valores; 

- desenvolver um pensamento autónomo, capaz de realizar sínteses reflexivas 

pessoais, construtivas e emancipadas; 

- adquirir e consolidar hábitos de estudo e de trabalho autónomo; 

- assumir, sem receio, posições pessoais, rompendo com a indiferença e 

desenvolvendo também uma sensibilidade ética; 

- consciencialização da dicotomia teoria/prática quando falamos da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem; 

- desenvolver uma compreensão do Outro, respeitando os seus sentimentos, 

convicções e acções; 

- reconhecer, não só o significado ético, como também a relevância política dos 

direitos humanos; 

- desenvolver a capacidade de problematização. 
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3 – Estruturação do trabalho: 

 

O trabalho, podendo ser realizado em suporte digital (Microsoft PowerPoint) ou 

papel, será constituído por: 

- uma primeira parte, em que se procurará realizar a apresentação de uma 

panorâmica geral em torno das diversas gerações dos direitos humanos ao longo da 

história moderna (comum a todos os grupos); 

- uma segunda parte, em que, por sorteio, cada grupo ficará responsável pela 

realização de uma reflexão sobre quatro dos trinta artigos presentes na Declaração, bem 

como da apresentação de casos em que tais direitos tenham sido, ou sejam, violados (a 

exploração de notícias presentes em jornais, revistas e em sítios da Internet 

especialmente relevantes poderão revelar-se, a este nível, uma preciosa ajuda); 

- uma terceira parte, na qual se realizará uma breve reflexão relativamente às 

principais conclusões do trabalho. 

 

4 – Critérios de avaliação: 

 

- domínio da língua portuguesa; 

- utilização rigorosa da informação presente no trabalho (citações, distinção evidente 

entre a utilização de argumentos próprios e de terceiros, interpretação fundamentada da 

informação utilizada, referências rigorosas das obras/artigos consultados); 

- rigor, clareza e distinção da reflexão produzida; 

- originalidade da reflexão em torno da problemática sugerida; 

- apresentação oral, assegurada por apenas dois dos elementos do grupo, escolhidos 

por sorteio realizado perante a turma no próprio dia da apresentação. No final da 

apresentação, a docente fará um conjunto de questões sobre o trabalho às quais todos 

terão que se encontrar habilitados a responder, e não só os que se encontrem a 

apresentar, pois, qualquer um dos elementos poderá ser escolhido para tal. 

 

Porquê a sugestão, pela minha parte, da realização de um trabalho de grupo, 

implementando a metodologia da aprendizagem cooperativa? Poder-se-á afirmar que a 

referida metodologia possui claros aspectos positivos, e daí a minha sugestão da mesma. 
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Os principais aspectos são então os seguintes:
97

 a) interdependência positiva; b) 

interacção face a face; c) avaliação individual/responsabilização pessoal pela 

aprendizagem; d) uso apropriado de competências interpessoais; e) avaliação do 

processo do trabalho do grupo. 

Num trabalho com estes moldes, é imperativo que o grupo se organize de tal forma 

que todos os colegas se sintam implicados no trabalho de equipa, tendo plena 

consciência que o sucesso do grupo em que se insere dependerá da sua actuação, do seu 

trabalho, bem como o trabalho dos colegas influenciará também o resultado final.  

Para que efectivamente se registe uma boa organização do trabalho, cada elemento 

deverá ficar responsável por uma determinada tarefa, compreendendo que, caso falhem, 

será certamente todo o grupo a falhar. É essencial que num trabalho deste género se 

registe uma interdependência positiva, e idealmente, que se registe uma 

interdependência forte, em que o sucesso da equipa tenha efectivamente primazia 

relativamente ao sucesso individual. 

A já referida interacção face a face surge como o elemento mais relevante quando 

falamos numa metodologia de aprendizagem cooperativa. “A interacção promocional 

face a face existe quando os indivíduos encorajam e facilitam os esforços de cada um 

para realizar as tarefas de modo a alcançarem os objectivos do grupo.”
98

 

Segundo alguns autores, poder-se-á afirmar a existência de um conjunto de etapas 

quando nos referimos à aprendizagem de carácter cooperativo
99

: 1) desenvolvimento do 

espírito de grupo (em que é essencialmente necessário tempo para que todos os 

membros se possam conhecer); 2) promoção da interdependência positiva (através de 

formas adequadas a tal); 3) garantir a interacção (gerindo o grupo e destacando os seus 

bons resultados relativamente a este ponto). 

 Poder-se-á afirmar que um trabalho de grupo, e daí também a minha sugestão 

pela presente estratégia didáctico-pedagógica, deverá promover a inter-ajuda entre todos 

os seus elementos, a cooperação entre pessoas que, não só se conhecem, como também 

se aceitam.  

Desta forma, para que todos os membros possam, efectivamente, ter 

oportunidade de apresentar a sua posição sobre determinado problema ou questão, 
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debatendo os seus pontos de vista com os colegas, é essencial que os grupos não sejam 

compostos por um número excessivo de elementos, pois, neste caso, certamente a 

palavra seria apenas privilégio de alguns e não de todos, contrariamente ao que se 

pretende. 

Uma das grandes finalidades da metodologia da aprendizagem cooperativa é 

contribuir para o sucesso académico dos discentes. Contudo, ao invés de se apostar, 

aqui, única e exclusivamente, no que poderemos apelidar de competências pessoais, 

aposta-se, sim, quer no desenvolvimento de competências pessoais, quer no de 

competências interpessoais. Este último tipo é, no meu ponto de vista, quiçá o mais 

relevante, principalmente face ao excesso de individualismo a que assistimos nos nossos 

dias. Por outras palavras, considero que o verdadeiramente relevante não será apenas a 

aprendizagem, pela parte dos alunos, dos conteúdos científicos de cada disciplina, mas, 

igualmente, a aprendizagem de determinadas competências sociais e, mais 

concretamente ainda, de competências de ordem interpessoal. 

Para além de ser de suma relevância que o discente saiba gerir o seu tempo, 

realizar anotações sobre as suas leituras, alcançar o nível mais elevado que conseguir no 

seu trabalho (competências pessoais), deverá ser capaz também, e tendo em atenção 

uma educação para os valores, de ouvir o Outro e esperar a sua vez para intervir, revelar 

compreensão pelas posições defendidas pelos colegas, mesmo que, eventualmente, 

discorde delas (competências interpessoais), trabalhar em efectiva colaboração. Como é 

claramente evidente, estas últimas não seriam certamente aprendidas pelos alunos se 

apenas realizassem trabalhos individuais. Daí, na minha perspectiva, a pertinência da 

realização de trabalhos em grupo, implementando a metodologia aqui enunciada. 
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6 - Em torno de uma educação para os valores - Nível macro: 

instituição escolar 

 

6.1 - Concepção de “comunidade justa” 

 

Tal como já tive oportunidade de referir anteriormente, a just community 

approach é uma metodologia enunciada por Lawrence Kohlberg que, constituindo um 

processo cuja finalidade essencial é a promoção do desenvolvimento moral, no âmbito 

escolar assume nuclear relevância, uma vez que, tal como já Kant destacou, a educação 

é a única via para o aperfeiçoamento do ser humano, nomeadamente de um ponto de 

vista moral. 

Como vimos anteriormente, segundo Kolhberg, a sua proposta de discussão de 

dilemas morais é metodologicamente, quer a um nível pedagógico, quer psicológico 

bastante superior ao método da clarificação de valores, pelo facto deste resultar num 

relativismo moral. A discussão de dilemas será também um método bastante superior ao 

da formação do carácter, devido à especificidade eminentemente endoutrinadora desta 

última, onde se regista, de certa forma, uma identificação entre moralidade e 

conformismo, constituindo, assim, um obstáculo à moralidade pós-convencional, visto 

apostar na manutenção da sociedade e não na sua transformação em direcção a um 

aperfeiçoamento. 

Tendo em consideração a promoção do desenvolvimento moral em ambientes 

escolares e prisionais, que constituíram os núcleos essenciais da atenção de Kohlberg, o 

nosso autor concluiu que a metodologia proposta era muito pouco eficaz se os 

indivíduos que nela estivessem envolvidos não se encontrassem inseridos em 

comunidades justas, em comunidades autenticamente morais. Ora, se efectivamente se 

deseja “educar moralmente os prisioneiros [ou os estudantes], então a educação moral 

nas prisões [como também nas escolas] obriga-nos a trabalhar com a instituição e a 

mudar a sua atmosfera moral.”
100
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As intervenções, não só de Kohlberg, como também dos seus colaboradores, 

relacionados com a criação destes programas educativos em escolas de Ensino 

Secundário, concretamente a criação de programas tipo “comunidade justa”, no final da 

década de 70, revelaram grande valorização da participação dos discentes no que toca à 

tomada de decisões, onde tem lugar, quer a discussão de dilemas hipotéticos, quer reais, 

bem como a participação activa, e não meramente representativa, dos discentes no 

governo da escola e em comissões de justiça. 

Nesta linha, Kohlberg criou e aplicou a sua abordagem da comunidade justa em 

algumas instituições escolares da sua terra-natal, os Estados Unidos da América. Tais 

escolas representavam uma alternativa às escolas secundárias regulares, sendo 

supervisionadas pelo próprio Lawrence Kohlberg. Pelo facto de tais escolas serem 

constituídas por um número relativamente reduzido de estudantes (entre 60 a 180), 

apesar de com alguns obstáculos, foi possível proceder à discussão e à resolução de 

diversos problemas, através de uma participação directa da comunidade escolar.  

A “Cluster School” é vulgarmente considerada como a primeira grande tentativa 

de aplicação da teoria de Kohlberg em escolas secundárias. Neste projecto envolveram-

se, não só o próprio Kohlberg, como também outros investigadores da Universidade de 

Harvard. 

O sentido de justiça é valorizado por Kohlberg, nesta pequena comunidade 

política, alicerçada primordialmente em iguais direitos políticos. Aliás, e como o 

próprio refere, “numa escola democrática os estudantes devem tomar decisões sobre 

dilemas e acções da vida real”
101

, não ignorando igualmente que os mesmos “deverão 

tudo fazer para que a escola sobreviva como comunidade. Têm que possuir 

responsabilidade pelas regras e pelo processo de disciplina, que brotaram através da 

discussão, raciocínio e argumentação sobre justiça.”
102

 Para além disso, os alunos 

“podem ser confrontados pelos professores e pelos seus pares relativamente a 

discrepâncias entre o seu juízo público e raciocínio e a sua acção actual.”
103

 Por essa 

razão, diz-nos Kohlberg, a sua abordagem, como não endoutrinadora, poderá ser 

denominada de “socialização”, devido ao facto de, “contrariamente à discussão de 
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dilemas morais hipotéticos, ela envolve o sentido crítico do grupo, recompensa e 

disciplina.”
104

 

Envolvendo-se então directamente nas escolas em comunidade justa, o nosso 

autor partiu de uma determinada hipótese: tais escolas são instituições onde se regista 

um maior desenvolvimento moral comparativamente às escolas regulares 

correspondentes. Ora, apesar de tal hipótese se ter efectivamente confirmado, 

nomeadamente pelo facto da experiência levada a cabo na Cluster School ter registado 

uma estimulação do raciocínio moral pré-convencional para o convencional, tais 

resultados não foram suficientemente satisfatórios, ficando aquém do previsto. No 

entanto, relativamente ao efeito sobre outros domínios do desenvolvimento moral, que 

não os relativos ao estádio moral, os ganhos da experiência da escola em comunidade 

justa foram efectivamente bastante satisfatórios. De entre as dimensões mais 

significativas, poderemos referir “o tipo de orientação moral adoptado na resolução de 

dilemas (orientação autónoma ou heterónoma); desenvolvimento de valores políticos, 

como ordem, democracia e comunidade; raciocínio moral prático ou referido a situações 

de vida real, não a situações hipotéticas; e sentido de responsabilidade social ou maior 

ou menor determinação do indivíduo para agir de acordo (i.e. juízos de 

responsabilidade) com o que acha que é moralmente correcto (i.e., juízos deônticos).”
105

 

Na experiência da Cluster School foram igualmente registadas outras alterações bastante 

significativas: registou-se uma diminuição dos roubos e dos conflitos raciais, tal como 

maiores ambições educacionais por parte dos estudantes. Em tais experiências, em 

virtude da aderência a um código de honra, registou-se também uma diminuição 

acentuada do consumo de drogas, bem como o copiar em situações de avaliação.  

Poder-se-á afirmar que a presente abordagem releva, de um ponto de vista 

pedagógico, o método da discussão de dilemas morais reais, como também a 

participação democrática directa da vida escolar, propondo então a elevação de uma 

complementaridade entre a justiça e os direitos individuais e a comunidade e vida 

colectiva. 

 Uma das finalidades primordiais da teoria da comunidade justa é garantir a 

democraticidade e o envolvimento dos discentes quanto à definição das regras escolares 

e à gestão de comportamentos reprováveis. Poder-se-á afirmar a evidente proximidade 
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da teoria de Kohlberg relativamente à ética do discurso. Esta última “constitui a 

construção filosófica própria da sexta etapa no desenvolvimento da consciência moral, 

tal como Kohlberg a expõe, na medida em que se baseia em princípios éticos universais 

e adopta uma perspectiva procedimental.”
106

 

Em termos gerais, poder-se-á dizer que a comunidade justa é uma proposta de 

instituição que privilegia a democracia de carácter participativo, onde professores e 

alunos possuem uma relação igualitária, tendo em atenção a (boa) gestão de problemas 

adictos à justiça e ao bem-estar da comunidade. Por outras palavras, ao invés de Kant, 

uma das maiores influências da ética discursiva, Apel, bem como Habermas, defende 

que as normas morais devem ser discutidas e que todos os indivíduos, sem excepção, 

deverão ser considerados interlocutores válidos
107

, “reconhecidos como pessoas, dado 

que em todas as suas acções e expressões são interlocutores virtuais”
108

 nessa mesma 

discussão. Também para Kohlberg procurava-se que a instituição escolar fosse dirigida 

de forma democrática, onde todos, quer alunos, quer professores possuem uma relação 

igualitária, visto possuírem igual direito de voto no que concerne à tomada de decisões.  

Desta forma, poder-se-á afirmar que a educação para os valores jamais poderá 

isolar, quer os professores, quer os alunos, já que, aqui, “educa-se para agir e agir 

moralmente é envolver-se eficazmente com os outros, saber tomar partido e defender 

posições. O fim último da educação para os valores é a aprendizagem do viver em 

comum e, sendo assim, os alunos aprendem tanto melhor quanto mais profundas e 

diversificadas forem as suas interacções.”
109

 

Nesta teoria prevê-se que os alunos possam tomar decisões em torno de dilemas 

morais reais e especialmente relevantes, porque relativos à comunidade escolar, através 

de uma discussão de carácter colectivo, onde cada um dos discentes e docentes assume 

responsabilidade pelo cumprimento em relação ao colectivamente acordado. Desta 

forma, quando os problemas são discutidos, tendo como finalidade a procura do melhor 

argumento, numa situação de comunicação não distorcida, à maneira de Habermas, ou 

da solução mais justa, todos os membros da comunidade escolar comprometem-se a 

seguir a decisão aceite. Por outras palavras, bem na linha da ética do discurso, pretende-
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se atingir um consenso mediante os debates no interior da comunidade de 

argumentação, neste caso, a própria instituição escolar, representando este então uma 

ideia reguladora, à maneira kantiana. O consenso visado jamais poderá ser consequência 

de uma acção coerciva ou de poder, por parte dos docentes, mas, visto ser obtido 

comunicacionalmente, possui um alicerce racional, não podendo “ser imposto por 

nenhum das partes, seja instrumentalmente através da intervenção directa na situação, 

seja estrategicamente influenciando as decisões dos adversários.”
110

 Numa linha 

semelhante, e tal como L. Not nos diz, concretamente quanto aos limites do diálogo 

pseudo-socrático, “(…) é sempre Sócrates (e hoje, o professor) que mantém a iniciativa, 

o aluno é guiado, o que faz dele, não um sujeito, mas o objecto de uma acção do 

professor, que dirige e modela o aluno.”
111

 Poderemos nós afirmar a existência de um 

autêntico diálogo interpessoal, como se pretende, se este for conduzido unilateralmente 

de um indivíduo para outro, como, por exemplo, do adulto para o adolescente? 

Por outras palavras, a just community approach de Kohlberg possui como 

objectivos essenciais: 1) a procura da justiça; 2) a prática da igualdade; 3) a exigência 

da responsabilidade. 

Face a uma falta de congruência entre os princípios defendidos pelos próprios 

discentes e a sua acção, serão sempre confrontados, não só pelos docentes, como 

também pelos seus colegas.  

A metodologia proposta assenta claramente numa determinada orientação 

teórica, encontrando os seus alicerces na própria teoria moral de Kohlberg, como 

também, por exemplo, na teoria sociológica de Durkheim, relevando o sentido de grupo 

e de comunidade. Partindo-se do pressuposto que a moralidade é intrinsecamente social, 

o desenvolvimento moral dos indivíduos apenas poderá ser alcançado no interior de 

uma sociedade verdadeiramente moral. Desta forma, torna-se clara a recuperação dos 

pressupostos teóricos da posição de Durkheim. Ora, o autor, numa perspectiva, a meu 

ver, bastante próxima da de Hegel, por exemplo, entende que o ser humano surge da 

sociedade, encontrando-se destinado a ser uma peça desse puzzle, já que “o homem só 

age moralmente quando persegue fins superiores aos fins individuais, quando se 

transforma no servidor de uma entidade que lhe é superior e é superior aos restantes 

indivíduos. Ora, a partir do momento em que deixamos de recorrer a noções teológicas, 
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acima do indivíduo, apenas uma só entidade moral existe, empiricamente verificável: é 

aquela que os indivíduos formam ao associarem-se, é a sociedade.”
112

 

Enquanto no interior da sociedade o homem é tudo, no seu exterior nada é.  

Deste modo, é através da educação que o ser humano se integrará na sociedade. Assim, 

a educação poderá ser perspectivada como a socialização das gerações mais novas, de 

modo a garantir a sua integração, o mais harmoniosamente possível, na sociedade em 

que, de certa forma, foi lançado na existência, à maneira de Heidegger. 

Nomeadamente quando Kohlberg se encontrava envolvido no projecto 

“Kibbutz”, constatou a enorme pertinência da posição de Durkheim. Ainda que o 

“Kibbutz” não seja explicitamente baseado na sua teoria, ela revelou a importância da 

noção de colectivismo enunciada pelo autor. “ “Viver na sociedade” é o slogan da vida e 

da educação do Kibbutz. Como sociedade colectiva, o Kibbutz mantém os olhos dos 

seus membros dirigidos para a sociedade como um todo.”
113

 

Contudo, Kohlberg e agora distanciando-se de Durkheim, desenvolveu uma 

metodologia em que a prática democrática assume um papel essencial, procurando 

atenuar qualquer tendência conformista ou conservadora, própria da concepção de 

colectivismo. 

Esquematicamente, e seguindo Kohlberg, poderemos reunir as principais 

influências dos pressupostos da teoria de Durkheim da seguinte forma: 1) presença 

evidente de expectativas de carácter normativo relacionadas com o viver com os outros 

como um grupo, sabendo cada membro quais as expectativas que recaem sobre ele, bem 

como as expectativas que recaem sobre o comportamento dos outros; 2) exercitação do 

sentido de disciplina, nomeadamente na relação entre os membros do grupo, já que, se 

um membro violar o colectivamente acordado, os restantes membros expressarão a sua 

reprovação face a esse acto; 3) ser um membro do grupo envolve um desenvolvimento 

emocional do próprio grupo, como garante de uma identidade social; 4) os membros são 

incentivados a desenvolver o sentido de destino comum e aí compreendem que, o que 

acontece a um acontece a todos, e o que acontece a todos acontece a cada um, 

aprendendo desta forma que o erro de um membro reflecte-se no grupo, aprendendo 

igualmente que o sentido de responsabilidade colectiva se desenvolve a par da 

responsabilidade pelas acções dos outros; 5) a discussão em torno de valores e conflitos 
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de valores assume nuclear relevância, não apenas devido ao facto de promover um 

desenvolvimento individual, mas também como uma forma de averiguar como o grupo 

poderá funcionar como unidade social; 6) devido à própria natureza do grupo, o 

professor poderá ser perspectivado como o líder do mesmo, mas com iguais direitos, 

desejando assegurar o desenvolvimento do grupo como um corpo, onde domina a 

coesão e a moralidade. 

Como é claro, também a ênfase da justiça, tão característica da just community 

approach, encontra semelhanças com o pensamento de um outro autor, nomeadamente 

Rawls
114

, visto este afirmar, como é sabido, que a justiça, sendo talvez a mais pública de 

todas as virtudes, poderá também ser considerada como a primordial virtude de todo e 

qualquer sistema social. É precisamente esta evidente relevância no sentido de justiça 

que revela “quanto pode ser injusto dizer que a teoria moral de Kohlberg valoriza a 

autonomia individual em desfavor da responsabilidade social, ou apenas a cognição 

moral em detrimento da acção moral.”
115

 Ora, se é certo que, para Kohlberg, pensar 

moralmente significa aplicar determinados princípios a dilemas e a situações concretas, 

certo é igualmente que tais procedimentos se encontram eminentemente relacionados 

com o conceito de justiça, jamais ignorando que toda e qualquer escolha deverá revelar 

preocupação para com os outros, devendo ser impessoal, logo universal. 

Como é evidente, a organização estrutural da escola é necessariamente decisiva 

quanto à eficácia desta teoria, pelo facto da mesma se relacionar com várias instâncias, 

que vão desde, a nível macro, assembleias comunitárias em que as regras são definidas e 

os problemas são debatidos, a grupos mais restritos, que, pela sua dimensão, convidam a 

uma mais fácil participação de todos, procurando resoluções de problemas de ordem 

interpessoal. Assim, todas as decisões relevantes são tomadas posteriormente a uma 

prévia consulta comunitária. Por outras palavras, esta educação para a justiça proposta 

por Kohlberg incentiva os alunos a assumir verdadeiramente as suas posições, não 

defendendo valores de modo abstracto, mas de forma claramente concreta.  

Sinteticamente, poder-se-á afirmar a existência de determinados pressupostos na 

teoria da comunidade justa, perspectivada como democracia participativa: 1) reunião da 

comunidade, considerada como principal órgão de decisão; 2) discussão prévia, em 

pequenos grupos de professores e alunos, relativa às questões a equacionar na reunião 
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da comunidade, estimulando, não só o desenvolvimento pessoal, como o 

desenvolvimento da Tomada de Perspectiva Social e o contacto com níveis mais 

elevados de raciocínio moral; 3) grupos de “apoio”, em que cada discente, em conjunto 

com um professor, trabalha em colaboração com o psicólogo da instituição escolar, 

reunindo-se o professor com os alunos uma vez por semana; 4) comité de disciplina, 

que tem como tarefa aplicar as regras da escola e punir os violadores. 

Na “comunidade justa” nenhum aluno possui constantemente a mesma 

responsabilidade, já que todos as desempenham de modo rotativo, tendo, por exemplo, 

responsabilidade quanto à condução das assembleias comunitárias, ou relativamente à 

participação no comité de disciplina, que tem a tomada de decisões em relação às 

consequências justas para os violadores das regras, como grande finalidade, como 

vimos. Somente assim, no meu ponto de vista, e bem à maneira da ética discursiva, 

poder-se-á elevar um dia, quiçá, uma “macroética planetária da responsabilidade”
116

, 

como refere Apel. 

Nos programas educativos deste género o professor tem como tarefa dinamizar a 

participação dos alunos. 

Procurando que aquilo que a nossa L.B.S.E. nos diz se concretize na prática, 

considero ser imperativo envolver os discentes na tomada de decisões eminentemente 

relacionadas com a sua vida escolar e com o bem-estar da comunidade académica em 

que se inserem.
117

 Deste modo, o aluno reforçará o sentido de responsabilidade para 

consigo próprio e para com os outros, podendo participar activamente, e não de forma 

meramente representativa, repito, no processo democrático, característica essencial da 

escola perspectivada como comunidade justa. Concordando plenamente com Isabel 

Baptista, entendo que “a exigência do diálogo justifica-se, precisamente, como forma de 

superar os riscos de endoutrinamento. 

Quando o ensino subverte o diálogo, esquecendo o outro como interlocutor, 

manipula e corrompe. Quando olha o outro de viés e não de frente, o discurso 

pedagógico tende a cair no exercício retórico e doutrinário.”
118

 Urge a elevação, na 

linha de Yves Winkin, de uma comunicação que obedeça a um esquema reticular, não 

se apresentando como meramente linear. O modelo do qual o autor nos fala é baseado, 
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não sobre a imagem de um emissor que envia uma mensagem ao receptor, e este, por 

seu turno, se torna um emissor, mas sobre uma metáfora, a “metáfora da orquestra”, 

onde se estabelece, assim, uma “sincronia interaccional”.
119

 Por outras palavras, entendo 

que o espírito crítico do estudante deverá ser fomentado, procurando que o mesmo 

possua as suas próprias posições, mas sempre fundamentando aquilo que defende. 

É imprescindível que a implementação da referida metodologia em ambiente 

escolar assegure a genuína participação dos estudantes quanto à definição de regras, o 

que exige, pela parte dos docentes, a disponibilidade (autêntica) de partilhar o poder, 

visto ser essencial que os alunos façam o que está certo, não porque o professor 

considera que é assim que o aluno deverá agir (moralidade heterónoma), mas porque ele 

próprio entende que é dessa forma que deverá guiar a sua conduta, porque isso é o que 

corresponderá ao que está certo (moralidade autónoma). Desta forma, também a 

desobediência a regras injustas impostas pela autoridade do adulto revela, não 

indisciplina, mas maturidade e autonomia moral, uma vez que educar para os valores é 

igualmente “educar para a desobediência. (…) Ora, não é a autoridade [dos professores 

ou da gestão da escola] que está em perigo, mas o autoritarismo (…). Não se trata de 

obedecer de forma cega, mas de ser conscientes no que fazemos e de porque o fazemos, 

podendo-nos negar [a fazer determinadas coisas], argumentando o porquê, propondo 

alternativas e assumindo as responsabilidades e consequências dessa desobediência. 

Trata-se de educar para a responsabilidade. Nas palavras de Luther King devemos 

ensinar que “colaborar com o que está bem deve ser tão evidente como não colaborar 

com o que está mal”
120

, já que uma lei injusta não é certamente uma lei, como já Santo 

Agostinho ressaltava.  

Por outras palavras, o que está em causa é uma educação para a responsabilidade 

e para a autonomia, mesmo que tal implique, como vimos, desobediência. Dada a 

relevância da educação para a autonomia, poderemos afirmar, tal como Emanuel 

Oliveira Medeiros, que a mesma constitui “uma finalidade educativa que deve 

atravessar todos os níveis formais do sistema educativo e todos os processos educativos. 

Todavia, na Educação Secundária é suposto os jovens desenvolverem mais ainda a sua 
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autonomia e capacidade de tomarem progressivamente nas suas mãos o seu próprio 

destino.”
121

 

 

6.2 - Reflexão em torno do Projecto Educativo da Escola 

Secundária Aurélia de Sousa 

 

Neste trabalho, não poderíamos deixar de fazer menção ao projecto educativo de 

escola, uma vez que o Projecto Educativo 2009-2013 – “Educação para a Cidadania” da 

Escola Secundária Aurélia de Sousa remete-nos para os eixos norteadores do presente 

trabalho, nomeadamente pela atenção que este dedica às questões éticas na sua 

articulação com os objectivos educativos do estabelecimento de ensino. Por outro lado, 

com base na L.B.S.E., são os projectos educativos de escola que devem expressar as 

finalidades de índole educacional que nos permitem conceber, ainda que por muitas 

vezes sem concretização efectiva, ou tão somente parcial, a escola como efectiva 

comunidade. 

Mas, antes de mais, do que falamos quando falamos em projecto educativo de 

escola? Poder-se-á afirmar que o projecto educativo de escola corresponde à 

necessidade de adequar o currículo nacional às diversas realidades locais, 

perspectivando, deste modo, a escola como local privilegiado de decisão, onde os 

professores não são apenas simples consumidores do que é estabelecido pelo exterior, 

mas assumem um papel eminentemente activo no currículo, constituindo-se cada escola 

ou agrupamento escolar como autênticas comunidades educativas. 

O Projecto Educativo 2009-2013 – “Educação para a Cidadania” da escola onde 

realizei a prática de ensino supervisionada, Escola Secundária Aurélia de Sousa, começa 

com uma explicitação da noção de projecto, entendendo-o como um ideal constituído 

por finalidades que, visando o futuro, convida ao estabelecimento do progresso e da 

mudança, realçando que o ser humano não deverá ser apenas um simples espectador da 

realidade que o circunda, indo ao encontro, desta forma, ao que a Lei de Bases do 

Sistema Educativo prevê, como vimos, bem como aos principais objectivos igualmente 

previstos no próprio Programa de Filosofia do Ensino Secundário. Assim, e sublinhando 

o que tenho vindo a defender ao longo do presente trabalho, considero que o terreno 

educativo possui uma enorme responsabilidade, especialmente no que concerne ao 
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aperfeiçoamento do ser humano e da realidade envolvente. O Projecto Educativo, 

assumindo um estatuto de utopia, visa então criar cidadãos não acríticos, sempre 

capazes de se organizarem tendo em vista a mudança, a contestação e o 

aperfeiçoamento. Apesar do facto da educação não possuir um carácter exclusivamente 

utópico, esta nunca poderá deixar de ser também uma utopia.
122

 Mas será que os 

projectos educativos de escola são, ou poderão ser, projectos educativos no sentido que 

Adalberto Dias de Carvalho considera necessário?  

Poder-se-á afirmar que as ideias de utopia e aperfeiçoamento se encontram 

eminentemente relacionadas com um sentido positivo relativamente à ideia de futuro e, 

nesta linha, à maneira de Ricoeur, poderemos falar na responsabilidade da recordação, 

relevando a tarefa que esta possui no que à construção do futuro respeita. A memória do 

que outrora sucedeu, deverá, como ensinamento, encontrar-se constantemente presente 

quando falamos de educação. Ao invés de nos referirmos a uma tradição cristalizada, 

dever-nos-emos referir, isso sim, a uma tradição viva, onde o passado não é esquecido, 

mas criticado de uma forma activa. É esta memória de outrora, sempre viva, que não 

permite o esquecimento de situações onde, certamente, a cidadania e o sentido de 

dignidade do homem não se encontravam presentes. Desta forma, a educação não se 

deverá limitar a preservar o já adquirido, mas apostar na dinâmica, na mudança.  

A utopia não deverá então ser perspectivada como um lugar fruto da nossa 

imaginação, bem à maneira de Thomas More, mas como um não-lugar, onde a 

esperança, na linha de Ernst Bloch, aliada à ideia de progresso e de aperfeiçoamento 

humano concede ao futuro uma vertente positiva.  

Por essa razão, entendo, e concordando com Isabel Baptista, que, quando 

falamos do processo de realização do projecto educativo não nos referimos a “uma 

estrutura arquitectónica onde se vão erguendo certezas e evidências. A actividade de 

educar compromete-nos num processo que supõe um movimento inverso ao da lógica 

positivista. Um movimento que não conduz à acumulação de verdades, mas ao seu 

desmoronamento.”
123

 Contudo, “o trabalho de desconstrução, sendo absolutamente 

necessário, não conduz ao vazio mas ao recomeço.”
124

 

Na minha perspectiva, nos nossos dias não mais faz sentido pensar a escola 

como simples local de transmissão de informação. O dever da escola, na sua 
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generalidade, não é apenas a instrução dos seus discentes, mas, e sobretudo, a 

possibilidade e, por isso, o dever, de participação na formação integral dos alunos que a 

frequentam e condição necessária para a consideração de possibilidade de efectiva 

construção da escola como comunidade justa, tal como anteriormente abordada. 

Nesta ordem de ideias, torna-se imperativa a educação para a formação pessoal e 

social, a educação para a cidadania, tal como o projecto educativo que analiso propõe. 

Tal perspectiva educativa é absolutamente necessária, principalmente hoje. 

Poder-se-á afirmar que, nos tempos hodiernos, deparamo-nos com uma certa 

sobrevalorização do legado iluminista, onde a afirmação da autonomia racional e o 

excesso de individualismo marcam notoriamente presença. Na linha de Zygmunt 

Bauman
125

, quando falamos da vida na contemporaneidade, poderemos falar de quatro 

grandes figuras que ilustram o seu estilo de vida: o ocioso, o turista, o jogador e o 

vagabundo. Enquanto, no entender do ocioso, o relevante é viver a vida sem qualquer 

tipo de preocupação, em que o prazer e o divertimento são procuras constantes, podendo 

a vida ser equiparada a uma infância eterna, o nómada vagabundo, numa linha 

semelhante, vive sem qualquer preocupação relativamente a quaisquer normas. Por sua 

vez, o turista surge como a figura que procura, de forma consciente, novas aventuras e 

experiências, possuindo uma casa, contrariamente ao vagabundo. Já o jogador valoriza 

explicitamente o risco, a intuição, a sorte, sendo a vida perspectivada, desta forma, 

como um jogo, em que as consequências das acções são por isso absolutamente 

irrelevantes, pois, quer existindo sorte, quer existindo azar, é sempre possível começar 

de novo, com uma nova e nunca derradeira jogada. 

Todas estas figuras tão presentes na nossa contemporaneidade apenas se 

preocupam com uma pessoa: consigo mesmo. Em certa medida, as suas vidas revelam 

uma “tentação da inocência”, à maneira de Pascal Bruckner, perspectivada como 

“doença do individualismo que consiste em querer escapar às consequências dos seus 

actos, a essa tentativa de gozar dos benefícios da liberdade sem sofrer qualquer dos 

inconvenientes que lhe estão associados.”
126

  

 Actualmente, a já referida relevância que se tem vindo a esboçar quanto ao 

problema da formação dos cidadãos, relaciona-se com o inegável alargamento do 
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terreno de intervenção da escola e da redefinição do seu papel de carácter social. É 

essencial a aposta na preparação das novas gerações, gerações responsáveis e atentas ao 

Outro, existindo um afastamento, deste modo, relativamente às quatro figuras referidas, 

procurando-se uma intervenção mais activa e responsável na sociedade civil. Para que 

este objectivo possa ser efectivamente concretizado, considero que as novas gerações 

deverão ser ajudadas a viver uma cidadania no espaço escolar, a que uma estratégia de 

educação para a cidadania jamais poderá ser alheia. Daí que, como já referi, a 

concepção teórica de “comunidade justa”, de Kohlberg, surja, em meu entender, como 

um precioso exemplo para tal educação. 

 Como já terá ficado subentendido, considero que a educação para a cidadania 

poder-se-á iniciar até mesmo no interior da própria sala de aula. Ao docente competirá 

ensinar o exercício da cidadania, tudo fazendo para que os seus alunos aprendam o seu 

verdadeiro significado, não permanecendo, assim, no âmbito da mera retórica, mas 

começando por transpor o valor da cidadania para a vida concreta dos seus discentes. Só 

assim, segundo penso, tal valor poderá ser efectivamente compreendido e incorporado 

pelos discentes. É evidente que o saber é relevante. Contudo, não deverá ser 

simplesmente acumulado, não deverá ser apenas uma “educação bancária”, como diria 

Paulo Freire. Deverá, isso sim, ser um saber dinâmico.  

 O conceito de cidadania, tal como se encontra previsto no Projecto Educativo da 

escola referida, visa o desenvolvimento de competências através da vivência de relações 

constituídas em torno de uma equipa educativa, de uma comunidade de formação, que 

poderá até ultrapassar as fronteiras do próprio espaço escolar. No meu ponto de vista, 

este é um dos aspectos mais relevantes do presente Projecto. Tal como o Relatório da 

Unesco da década de 70 refere, urge a elevação de uma “cidade educativa”, cidade essa 

em que a escola, em parceria com outras instituições da comunidade, participe 

activamente na formação dos seus discentes. Poder-se-á dizer que esta “cidade 

educativa” é, acima de tudo, “uma metáfora viva de todos os locais onde se faz 

educação para a formação integral das pessoas. Em qualquer situação, é preciso que 

haja educação cívica. É preciso que todos os locais, estabelecimentos públicos e 

privados, ruas, jardins, entre outros, sejam oportunidades de exercício de cidadania.”
127

 

O alcançar de tais objectivos só será possível se a cultura do isolamento der uma 

vez por todas lugar à cultura da participação, em que a partilha e a cooperação surgem 
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como os dois grandes alicerces fundamentais, jamais ignorando que todos deverão 

participar nela. O Projecto Educativo de Escola deverá ser, então, uma plataforma de 

entendimento que procure articular harmoniosamente os interesses da escola, dos 

diversos docentes, dos alunos, da comunidade e de todos os restantes parceiros da acção 

educativa. 

 Quanto aos valores e princípios que norteiam o Projecto Educativo de Escola 

2009-2013 – “Educação para a Cidadania” da Escola Secundária Aurélia de Sousa, há a 

registar o destaque relativo aos valores humanistas sobre os quais se baseiam e ao 

conceito de “Escola Integradora”. Para além de considerar o conhecimento como 

alicerce principal da sua missão, entende que a qualidade, a exigência e o rigor são o 

grande motor de desenvolvimento de uma cultura de cidadania democrática. De entre os 

principais postulados desta cultura poder-se-ão destacar a promoção da liberdade, em 

estreita conexão com o conceito de responsabilidade, o fomento da responsabilidade 

cívica, a efectiva interiorização dos conceitos de solidariedade e de tolerância, onde o 

respeito pelo Outro surge como fundamental, procurando reavivar, quer o que o 

Programa de Filosofia prevê, quer o que refere a Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Contudo, e em consonância com a perspectiva que defendi ao longo do trabalho, 

considero que tais postulados terão um carácter mais teórico do que efectivamente 

concreto, contrariamente ao que se deseja. 

 Face às diversas formas de educação para os valores já aqui abordadas, e tendo 

igualmente em consideração todas as fragilidades inerentes a cada uma delas, considero, 

na linha de Kohlberg, que a que conseguirá, da forma mais eficaz, atenuar, tanto quanto 

possível, este carácter teórico de tais postulados, será a referida educação para a justiça, 

aliada à noção de “comunidade justa” anteriormente abordada. Em clara concordância 

com Kohlberg, considero ser essencial que as instituições escolares possam ser 

consideradas autênticas comunidades justas, pois, só assim, aos alunos não são apenas 

ensinados os valores de responsabilidade, igualdade, fraternidade, justiça, alguns deles, 

não raras vezes, até contemplados nos Regulamentos Internos, mas, esses mesmos 

valores são praticados nessas tais comunidades, apostando-se, deste modo, num ensino 

activo de um valor fundamental, a cidadania, pela única forma que esta pode ser 

ensinada, ou seja, pela sua vivência. “Como outras instituições, as organizações 

socioeducativas são necessárias à vida dos homens, mas para que possam cumprir a sua 
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missão social e humana não basta que existam, é preciso que sejam justas, tal como 

defende Ricoeur.”
128

 

Poder-se-á afirmar que o conceito de cidadania “corresponde ao conceito de 

cidadania democrática das sociedades ocidentais da segunda metade do século [XX], 

marcada pelo pós-guerra e pautada pela matriz de valores corporizada na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. A cidadania, nestes termos, é definida essencialmente 

pela recusa do totalitarismo, pela liberdade de opção ideológica e por um sentido de 

participação activa na vida pública”.
129

 Desta forma, poder-se-á afirmar a pertinência de 

“uma cidadania democrática e inclusiva, onde as pessoas não estão privadas de ser, do 

seu ser. Os espaços democráticos constituem a garantia formal e jurídica para o 

exercício da cidadania, que é sempre uma conquista permanente, mesmo num Estado de 

Direito Democrático.”
130

 

No meu ponto de vista, não deixa de ser curioso o facto de que esta exigência de 

colocar em marcha a formação de cidadãos não só críticos, como interventivos na 

sociedade, surja no preciso momento em que se vem registando, concretamente através 

de estatísticas, um constante desinteresse e até mesmo um défice quanto à participação 

dos cidadãos na “res” pública. Questiono: como poderia esta realidade ser diversa se, 

mesmo nas escolas secundárias, não se regista uma participação, pelo menos autêntica, 

dos estudantes na “res” educativa?
131

 Não deveria começar aí, no Ensino Secundário, o 

incentivo à intervenção dos alunos relativamente a assuntos adictos às instituições 

escolares? Será que, assim, não se iria registar, mais tarde, uma maior participação e 

interesse na própria “res pública”? Como desejar elevar uma cultura de cidadania 

autenticamente democrática, como prevê o presente Projecto Educativo, retomando o 

que a L.B.S.E. e o que a própria Constituição da República referem, sem a elevação de 

uma verdadeira educação para a justiça e para a autêntica participação? 

Por fim, considero que a educação para a cidadania, tal como o presente Projecto 

Educativo de Escola prevê, é meritório, visto estabelecer a promoção do 

desenvolvimento moral dos discentes. Contudo, entendo igualmente que, para além de 

fomentar uma reflexão sobre os valores de respeito, tolerância, justiça, deveria apostar 
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numa maior participação na “res” educativa, não apenas de forma representativa, mas 

directa, como já afirmei, pois, somente assim, a heteronomia poderá dar lugar a uma 

verdadeiramente autonomia, em que se espera formar seres humanos críticos, 

interventivos, e com sentido de responsabilidade pelas suas acções, bem na linha da 

“comunidade justa”, de Kohlberg. 
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7 - Conclusão 

 

Tal como espero ter tornado claro ao longo do presente trabalho, quando falamos 

de educação, falamos também, e necessariamente, de valores, mesmo que rejeitemos 

por palavras esta inegável relação. Defender uma atitude de neutralidade em terreno 

educativo é, de certa forma, na minha perspectiva, defender uma certa demissão do 

educador, pois considero que, apesar do mesmo não poder ser perspectivado unicamente 

como educador moral, nunca poderá deixar de ser também considerado como tal. 

Tendo em consideração uma educação para os valores, considero que, apesar da 

formação cívica e moral dos jovens, bem como a ênfase conferida à potenciação de 

ambientes participativos e democráticos nas instituições escolares se encontrarem 

previstas, quer na nossa Lei de Bases do Sistema Educativo, quer na própria 

Constituição da República Portuguesa, possuem um carácter bem mais teórico do que 

prático. Tal como por várias vezes tive oportunidade de referir, considero ser de suma 

relevância a criação de ambientes, a criação de espaços, onde todos, sem excepção, 

possam ser considerados interlocutores válidos, bem à maneira de Apel, pois, desta 

forma, estar-se-á a educar os jovens para a autonomia e para a participação na própria 

sociedade civil, superando o conformismo face à realidade, aspecto tão caro à própria 

actividade filosófica, pelo seu carácter radical e inconformista face a tudo o que nos 

rodeia. 

Visando o fomento da participação dos alunos, e tendo sempre em atenção uma 

educação para os valores, existe um conjunto de estratégias didácticas que poderão ser 

utilizadas, como vimos, no interior da própria sala de aula. Realço novamente ser 

primordial que todas as disciplinas, independentemente da sua natureza, promovam o 

diálogo entre os alunos, o espírito democrático, uma atitude de abertura face ao Outro. 

Ora, as estratégias didáctico-pedagógicas aqui apresentadas e utilizadas aquando da 

realização da Prática de Ensino Supervisionada surgem, no meu ponto de vista, como 

uma preciosa ajuda para tão nobre desígnio. 

 A nível macro, ou institucional, isto é, não me referindo ao contexto de sala de 

aula, mas à própria instituição escolar, considero que a concepção teórica de 

“comunidade justa”, enunciada por Kohlberg, poderá ser considerada como um exemplo 

a seguir de uma educação para os valores, não doutrinária, e efectiva potenciadora de 

um ambiente eminentemente participativo e democrático. Por outras palavras, poder-se-
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á afirmar ser igualmente um exemplo do modo como os princípios consagrados, a nível 

genérico, na Lei de Bases do Sistema Educativo, e, aqui, particularmente, no Projecto 

Educativo 2009-2013 – “Educação para a Cidadania” da Escola Secundária Aurélia de 

Sousa poderão efectivamente passar de uma mera teorização à prática efectiva presente 

no quotidiano das nossas escolas. 

Por fim, concordando com a posição kantiana, entendo que cabe 

primordialmente à educação proporcionar um ambiente de respeito mútuo entre todos os 

seres humanos à face do nosso planeta onde cada um seja reconhecido e a sua dignidade 

conservada. É primordial que a educação assegure uma efectiva transposição dos ideais 

de índole universal e social para a vida empírica, digamos, de todos nós. É essencial, e 

enfatizo novamente, que tais ideais sejam, mais do que teorizados, efectivamente 

praticados nos nossos estabelecimentos de ensino, pois, somente deste modo, poder-se-

á afirmar que os mesmos não sejam apenas reconhecidos, mas autenticamente 

interiorizados, onde a heteronomia dará lugar, finalmente, a uma moralidade 

verdadeiramente autónoma. 

A educação moral, tão desprezada ainda nos nossos dias, dever-se-á certamente 

assumir como o pilar fundamental da educação voltada para o futuro, uma educação que 

não despreze o Outro, mas que ajude a compreendê-lo.  

A educação moral apresenta-se, desta forma, como um dos pilares fundamentais 

de preservação da dignidade humana. É essencial que a educação assuma, de uma vez 

por todas, que é o grande fio condutor para a mudança de atitudes dos indivíduos. Esta 

deverá ter como finalidade a elevação do “reino dos fins” kantiano, onde todos, sem 

excepção, possam ser considerados sujeitos, fins em si. Só assim poderemos vir a 

alegrar-nos por habitar efectivamente, e finalmente, no melhor dos mundos possíveis, à 

maneira de Leibniz.  

No entanto, cremos que o homem, tal como nos diria Leonardo Coimbra, não 

seja simplesmente uma inutilidade num mundo já feito, mas sempre um obreiro num 

mundo a fazer. 
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Anexo 1 



Dilema moral do Luís: 

 

No dia do teste de Filosofia do décimo ano de escolaridade, Luís, que estava sentado 

numa das carteiras mais distantes da carteira da Professora, viu um colega seu, o António, a 

retirar da sua mochila uma pequena folha de papel, toda escrita a letras com tamanho bastante 

reduzido. Rapidamente se apercebe que o seu colega irá utilizar essa folha para realizar um bom 

teste de Filosofia, mesmo não dominando os assuntos sobre os quais o mesmo se debruça. A 

Professora, que estava sentada na sua secretária a ler um livro, apercebe-se por breves segundos 

de uma agitação na sala de aula, algo que não deveria ocorrer num dia de realização de teste 

sumativo. Conclui de imediato que alguém estava a copiar no teste, embora não se tenha 

apercebido quem era exactamente. Só o aluno Luís se apercebeu quem era.  

A Professora, bastante exaltada, pergunta quem estava a copiar, afirmando que, caso 

ninguém se acuse, todos os alunos irão ver o seu teste anulado. Perguntou igualmente um a um 

se estava a copiar ou se viu alguém a copiar. 

 

O que será que Luís deveria fazer?  

 

Dizer a verdade à Professora. Mentir à Professora. 

Qual a verdadeira intenção que subjaz a cada uma 

destas opções? 

- Procura que o seu teste não seja anulado. 

- Fazer com que a Professora tenha uma boa 

opinião sobre si, reconhecendo que é uma 

pessoa com bons valores, que diz sempre a 

verdade. 

 

- Evitar eventuais represálias por parte do seu 

colega. 

- Assim, futuramente, e se também copiar num 

teste, saberá que, pelo menos esse seu colega, à 

partida, não o irá denunciar. 

Será que qualquer uma destas acções seria correcta aos olhos de Kant? 

 

Não. Apenas seria se a acção de Luís não fosse influenciada por determinadas inclinações 

(sensibilidade), mas encontrasse o seu fundamento na sua própria razão. 



Anexo 2 
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Selecção das respostas dos alunos aos dilemas morais registados por mim no 

blogue www.sophiamoral.blogs.sapo.pt. 

 

 

A de 16 de Março de 2010 às 18:20 

Dilema do acampamento  

 

A) Penso que, por um lado, o João não devia dar o dinheiro ao seu pai, pois ele 

trabalhou para tê-lo. Por outro lado, o pai sustentou-o por muitos anos e ele tem uma 

dívida pelo sustento - se não desse, estaria a ser egoísta, devido aos seus interesses 

pessoais; se lhe desse, o João estaria a obedecer ao pai. Nesse caso, o pai estava a ser 

muito egoísta, pensando apenas nos seus próprios interesses, sem pensar no esforço 

enorme que o filho fez. Por isso, se fosse o João, talvez seja mais correcto obedecer ao 

pai, e este recompensar-me-ia mais tarde, devolvendo o dinheiro e dando-me mais, 

embora estivesse a ser interesseiro. 

B) Sendo seu pai, sustentou-o nos seus primeiros anos, por isso, deverá ter algum direito 

de dizer, embora não devesse dizê-lo, pois o filho trabalhou e merece-o. 

C) Sim. O pai não deve rejeitar o que prometeu. 

D) Sim, o prometido é devido, mesmo que prejudiquemos outros, devemos cumpri-la, e 

arcar com as consequências, o que vale é a intenção, não o resultado da nossa acção. 

 

 

A 23 de Janeiro de 2010 às 15:28 

Dilema do amigo 

 

a) Sendo muito meu amigo, jamais diria onde este se encontrava ao assassino. Tendo-o 

em minha casa refugiado, parto já do pressuposto que seria alguém por quem estivesse 

disposta a dar tudo. Assim, mentiria ao assassino e faria tudo ao meu alcance em 

protecção de meu amigo. 

 

b) Creio que nesta alínea terei de me contradizer, tendo em conta que não esperaria dum 

amigo que ele fizesse semelhante crime. E se assim fosse o caso, não chegaria sequer a 

fornecer refúgio, e não o consideraria assim tão meu amigo. Mas, num eventual caso de 

não saber o sucedido, creio que ficaria pensativa no que fazer, mas, à partida negaria, 
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pois apesar dum crime que possa ter cometido, não mereceria a morte. Poderia falar 

com o meu amigo, ou à falta de coragem ou receio de desconhecer ainda mais o amigo, 

telefonaria para a polícia (ou órgãos semelhantes) para este ser posto em prisão 

preventiva, e aí, sim, falaria com o mesmo e em tribunal. De qualquer modo, creio que 

esta situação é de facto contraditória; a minha resposta foi num eventual caso, pois a 

verdadeira decisão seria, inicialmente, fornecer refúgio ou não ao meu amigo. 

 

 

 

 

A 23 de Janeiro de 2010 às 15:35 

Dilema do amigo 

 

 

Inicialmente, era muito provável que defendesse o meu amigo - aliás, grande amigo. 

Porque só refugiaria em minha casa um amigo que conhecesse bem e com o qual 

partilhasse alguma da minha vida e intimidade. Desta forma, talvez mentisse ao 

assassino e defendesse o meu amigo na esperança que este pudesse viver uma vida mais 

calma e sem medo. 

Quanto à segunda questão, bom... Seria uma situação bastante complicada, e temo que 

comigo nunca acontecesse, pois demoro bastante tempo a confiar numa pessoa a cem 

por cento. Ora, como só refugiaria em minha casa uma pessoa considerada amiga, no 

verdadeiro sentido da palavra - uma pessoa a quem confiasse muitos dos meus 

problemas e situações - era pouco provável me acontecer uma situação destas, na 

medida em que sou bastante desconfiada. Contudo, se algo do género me acontecesse, e 

eu confiasse plenamente no meu grande amigo, talvez eu não acreditasse nas palavras 

do assassino, temendo uma possível «rasteira» para que eu abrisse o “jogo” e lhe falasse 

do paradeiro desse mesmo meu amigo. Por outro lado, e se acreditasse no assassino (o 

que seria muito pouco provável), talvez lhe revelasse que o sequestrador estava mesmo 

ali em minha casa, uma vez que detesto injustiças e o que o provável « meu amigo» fez 

era uma das grandes.  

Desta forma, e por achar que a justiça deverá sempre prevalecer, talvez eu revelasse o 

paradeiro do meu amigo ao assassino. 
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Porém, e como já referi, penso que tal situação nunca me poderia acontecer. 

 

A 23 de Janeiro de 2010 às 20:23 

Dilema do amigo 

 

Para o ter refugiado em minha casa, era porque o meu amigo devia ser uma pessoa 

muito importante para mim. Penso que o melhor seria mentir ao assassino, pois não 

queria que acontecesse nada de mal ao meu amigo. Ao fazer isso creio que podia estar a 

por a minha vida em risco, pois podia achar que eu estava a mentir e fazer-me mal. Mas, 

apesar disso, para o proteger ainda mais, era capaz de dizer ao assassino que ele tinha 

ido para outro país, pois assim, talvez, deixava o meu amigo em paz para sempre.  

A partir do momento em que o assassino me diz que o meu amigo merece a morte 

porque sequestrou o seu filho durante anos, eu continuava com a mesma posição e a 

dizer-lhe a mesma coisa, apesar de saber que o meu amigo é um criminoso. Depois do 

assassino se ir embora, era muito provável que eu o denunciasse para ele ir para a 

cadeia. Mas, apesar de ser um criminoso, nunca diria que o tinha em minha casa ao 

assassino, pois apesar de ser o que é, nunca desejaria a morte a um amigo meu, embora 

tenha que ser punido pelo que fez. 

 

 

 

A 30 de Janeiro de 2010 às 14:41 

Dilema do amigo 

 

Se esse assassino aparecesse em minha casa, eu provavelmente diria a verdade, pois 

esse é o egoísmo natural do ser humano. Mas, se fosse mais altruísta, não denunciaria o 

meu amigo, pois, afinal de contas, ele é meu amigo. (Preciso de momentos de reflexão 

para responder outra vez mais tarde). 

 

Em segundo lugar, se fosse muito, mas muito egoísta, denunciaria mesmo o meu amigo, 

pois penso que quereria salvar-me a mim mesmo (sabendo que eu nunca cometi um 

crime assim tão grave). Mas, aí está, 1/3 da população mundial (mais ou menos) 

denunciaria, quem não o faria? AFINAL, A SOBREVIVÊNCIA é uma característica da 

nossa natureza. 
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Mas será que o assassino está a mentir?  

Nunca se sabe, por isso, mentiria ao assassino e inquiria o meu amigo. 

 

A 25 de Janeiro de 2010 às 22:13 

Dilema do motorista do comboio 

 

Vendo as hipóteses que tinha, eu escolheria salvar os cinco trabalhadores, apesar de um 

morrer. Apesar de ser sempre mau a morte de alguém, é "preferível" morrer um a 

morrerem cinco. É como acontece com os bombeiros, que diariamente se deparam com 

situações deste género e, no entanto, têm de fazer uma escolha (rápida), ao regerem-se 

pela lei do "mal menor".  

Estar nesta situação já era mau, mas pior seria se eu, para preservar 5 vidas, tivesse que 

perder o meu melhor amigo; por isso digo, com sinceridade: não sei o que faria nesta 

situação.  
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                     Viver juntos 
 
 

   «Para que pode servir a Filosofia contemporânea? 
Para viver juntos da melhor maneira: no debate racional, 
sem o qual não existe democracia, na amizade, sem a 
qual não existe felicidade, finalmente na aceitação, sem a 
qual não existe serenidade. Como escreveu Marcel 
Conche a propósito de Epicuro, "trata-se de conquistar a 
paz (pax, ataraxia) e a philia, ou seja a amizade consigo 
próprio e a amizade com o outro." Eu acrescentaria: e 
com a Cidade, o que é política, e com o mundo - que 
contém o eu, o outro, a Cidade… -, o que é sabedoria. 
   Dir-se-á que isso não é novo… A Filosofia nunca o é.  
A sabedoria é-o sempre.» 

André Comte-Sponville 
* 

                                                           
* in Comte-Sponville, A. e Ferry, L. (2000). A Sabedoria dos Modernos. Dez Questões para o Nosso Tempo. (pp. 456-457). Lisboa: Instituto 
Piaget.  
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1ª PARTE - Introdução 
 

Natureza da disciplina de Filosofia e sua integração no currículo  

• Do Ensino Secundário 

 
Os documentos de referência, nacionais e internacionais

1
, produzidos durante a década de 90, 

acerca do ensino secundário, convergem em dois aspectos: 

 

• o momento presente exige uma redefinição do papel e do estatuto de tal nível de ensino, de 

maneira a que se clarifiquem as suas finalidades e objectivos e se identifique a sua função 

própria; 

 

• é fundamental que este grau de ensino se expanda e generalize, assumindo ao mesmo 

tempo uma vocação educativa que coloque a questão das atitudes e dos valores como matriz 

geradora do seu funcionamento, contribuindo para a formação da consciência cívica da 

juventude, despertando-lhe o sentido da cidadania, não só no âmbito particular da vida dentro 

de uma comunidade, mas também no âmbito mais geral de pertença a um Universo, do qual 

todos dependemos. 

 

Neste contexto, o Relatório Delors2
, ao apresentar o que designava como pilares da educação, 

para além dos três princípios já clássicos - aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser - 

enunciava um quarto princípio, de valor fulcral para a manutenção do desenvolvimento da vida 

humana, a saber: aprender a viver juntos. Para a Comissão responsável pelo referido Relatório, este 

novo pilar educativo corresponde ao reconhecimento da necessidade de formar as jovens e os jovens 

no horizonte da compreensão da interdependência mútua da humanidade e da identificação do valor 

próprio de cada estrutura comunitária e cultural. Assim, saber o valor das diferenças e do seu 

contributo específico para o nosso património comum é visto como o imperativo que sustentará o 

nosso futuro possível. 

Esta concepção investe o ensino secundário da responsabilidade de contribuir, de modo 

sistemático, para a maturidade pessoal e social de cada jovem, desenvolvendo, neles e nelas, o 

sentido de si mesmo, embora em diálogo com uma alteridade de igual valor, e no quadro de um 

Mundo, constituído por uma rede de relações e dependências recíprocas. 

 

 

 

                                                           
1 M E (1997). Desenvolver, Consolidar, Orientar. Documento Orientador das Políticas para o Ensino Secundário. Lisboa.; M E (1998). Ensino 
Secundário - Ajustar para Consolidar. Lisboa.; OCDE (1994). Redéfinir le curriculum: un enseignement pour le XXI e siècle.; Droit, R.-P. (1995). 
Philosophie et démocratie dans le monde - une enquête de l'UNESCO Paris: UNESCO. 
 
2 Delors, J. (dir.). (1996). Educação - Um Tesouro a Descobrir. Porto: Asa. 
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• Da Filosofia no Ensino Secundário 

 

O mesmo Relatório Delors reconhece a importância da disciplina de Filosofia - em conjunto com a 

História - na configuração deste novo imperativo educativo que o aprender a viver juntos 

consubstancia; ambas as disciplinas poderão assumir um importante papel na constituição de uma 

consciência capaz de discernir o valor da abertura e da integração e também de reinventar novas 

formas de vida em comum. 

No que respeita à Filosofia, a UNESCO vem solicitando a todos os Estados a introdução ou o 

alargamento da formação filosófica a toda a educação secundária, considerando substantivo o vínculo 

entre Filosofia e Democracia, entre Filosofia e Cidadania
3
. Esta aproximação entre a Filosofia e a 

manutenção e consolidação da vida democrática tem a ver com o reconhecimento do valor da 

aprendizagem desta disciplina não apenas no processo do saber de si, de cada um, como também no 

aperfeiçoamento do seu discernimento cognitivo e ético, contribuindo, assim, directamente, para a 

capacitação de cada jovem para o juízo crítico e participativo da vida comunitária. 

Este apelo à inserção sistemática da Filosofia no secundário releva de uma concepção desta 

disciplina de que decorrem três funções essenciais: 

 

• "permitir a cada um aperfeiçoar a análise das convicções pessoais"; 

• "aperceber-se da diversidade dos argumentos e das problemáticas dos outros"; 

• "aperceber-se do carácter limitado dos nossos saberes, mesmo dos mais assegurados".
4
 

 

Inscrita na componente de formação geral de todos os cursos do ensino secundário
5
, a disciplina 

de Filosofia é reconhecida em Portugal como componente imprescindível da formação geral da 

educação secundária, o mesmo é dizer da educação da grande maioria das jovens e dos jovens 

portugueses, e que num futuro próximo será desejavelmente a totalidade. 

O documento oficial que estabelece entre nós a revisão curricular do ensino secundário
6
, ao 

definir a posição da disciplina de Filosofia no conjunto curricular, permite que Portugal, mantendo a sua 

posição destacada a nível internacional, responda favoravelmente às recomendações da UNESCO 

atrás referidas e, sobretudo, cabe salientar, consagra a velha tradição portuguesa de atribuir à Filosofia 

um papel constante no nosso plano de estudos. Na realidade, no contexto da Reforma Pombalina, 

começou a ensinar-se Filosofia, no que designaríamos hoje por educação secundária, desde 1791, ou 

seja, há mais de dois séculos, e, a despeito de alguns momentos de crise
7
, tal disciplina nunca deixou 

de figurar nos currículos daquele nível de ensino. 

                                                           
3 Droit, R.-P. (1995). Philosophie et démocratie dans le monde - une enquête de l'UNESCO (p. 105). Paris: UNESCO.  
4 Ibidem. 
5 Dec.-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto. 
6 DES (2000). Revisão Curricular no Ensino Secundário - Cursos Gerais e Tecnológicos. Lisboa: DES. 
7 Em 1903 e 1904, houve propostas de abolição do ensino da Filosofia. Cf. E. Fey (1978). Ensino da Filosofia em Portugal. Brotéria. Cultura e 
informação, vol. 107, nº 1, pp. 19-36; nºs 2-3, pp. 191-208; nº 4, pp. 278-295; nº 5, pp. 419-454. 
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Segundo o mesmo documento, no quadro da nova proposta de matriz curricular, a componente 

de formação geral tem como função, por um lado, assegurar o desenvolvimento "de uma cultura geral 

mais ampla e aberta" que inclua "necessariamente uma dimensão crítica e ética, indispensável face 

ao extraordinário desenvolvimento das ciências e das tecnologias e às suas consequências directas na 

nossa vida quotidiana", e, por outro, contribuir "para a construção da identidade pessoal e social dos 

jovens que lhes permita compreender o mundo em que vivem, integrar-se nele e participar 

criticamente na sua construção e transformação." 

No âmbito desta caracterização da componente de formação geral, a Filosofia aparece descrita 

como "uma disciplina em que os alunos, em contextos de aprendizagem que se pretendem dinâmicos, 

devem aprender a reflectir, a problematizar e a relacionar diferentes formas de interpretação do 

real." 

Esta convergência de perspectivas faz pensar um determinado paradigma filosófico, ligado a uma 

concepção de Filosofia como uma actividade de pensar a vida e não como um mero exercício formal; 

ou seja, preconiza uma concepção de Filosofia que a articula com o exercício pessoal da razão, 

desenvolvendo uma atitude de suspeita, crítica, sobre o real como dado, mas, ao mesmo tempo, a 

determina como um posicionamento compreensivo, integrador e viabilizador de uma transformação do 

mundo. Tal paradigma supõe que "pensar por si mesmo" a vida obriga a uma discussão pública, ao 

reconhecimento do momento de verdade inerente a cada posição em debate, e, simultaneamente, 

dimensiona-se numa vocação de universalidade da razão. Dito de outra maneira, esta 

redimensionação do papel da Filosofia no quadro dos novos desafios do ensino secundário, faz dela 

não só uma componente essencial da formação pessoal da juventude como também a caracteriza 

como um instrumento da vivência e aprofundamento da vida democrática. 

 

• Da presente reformulação do Programa de Filosofia 

 

No horizonte do que atrás fica dito, a disciplina de Filosofia deverá, pois, promover condições que 

viabilizem uma autonomia do pensar, indissociável de uma apropriação e posicionamento críticos face 

à realidade dada, que passa por pensar a vida nas suas múltiplas interpretações. Tal imperativo 

determina a prática da interpretação como via para a apropriação do real e da consciência de si - 

interpretação dos textos, das mensagens dos media, das produções científicas e tecnológicas, das 

instituições, em suma, da(s) cultura(s). Desta maneira, a intencionalidade estruturante da disciplina de 

Filosofia, no ensino secundário, deverá ser: contribuir para que cada pessoa seja capaz de dizer a sua 

palavra, ouvir a palavra do outro e dialogar com ela, visando construir uma palavra comum e 

integradora. 

Orientado por esta grande intencionalidade, o Programa de Filosofia, que agora se apresenta à 

comunidade docente, bem como às alunas e alunos a quem se destina, situa-se numa dupla relação 

com o Programa de Introdução à Filosofia, aprovado em 1991, pelo Despacho nº 24/ME/91, de 31 de 

Julho, querendo ser, a um tempo, uma reformulação sem ruptura e uma reformulação com 

inovação. Esta posição que o grupo de trabalho assumiu assenta em três ordens de razões: 
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1. inserção no quadro institucional que organiza a actual reestruturação dos Programas do 

ensino secundário e que a si mesmo se apresenta numa linha de continuidade em relação aos 

actuais parâmetros de tal nível de ensino, embora no contexto dos seus novos desafios e das 

novas significações deles emergentes; 

2. respeito pelo que a investigação parece apontar como sendo a vontade do corpo docente de 

Filosofia que, embora apresentando críticas e manifestando insatisfações, se expressa, 

todavia, a favor da manutenção do actual programa de Introdução à Filosofia, no seu aspecto 

global
8
; 

3. reconhecimento do valor que tem o capital de conhecimentos e de experiência adquirido ao 

longo dos dez anos de vigência do Programa de Introdução à Filosofia e que pode conferir 

hoje às professoras e aos professores alguma segurança científica em relação aos temas a 

fazer aprender. 

Assim sendo, as reformulações que propomos expressam-se, fundamentalmente, pela procura de 

uma nova organização das temáticas em função dos cortes efectuados nos conteúdos, para dar ao 

Programa uma nova unidade, por um lado, e, por outro, pelo paradigma organizador do trabalho 

filosófico que preconiza e que se explicita, mais claramente, no quadro de finalidades e objectivos que 

define. 

Deste modo, mantivemos a estrutura do anterior programa, limitando-nos a adaptá-la aos cortes 

programáticos que efectuámos e à importância que conferimos aos aspectos metodológicos, quer no 

ensino, quer na aprendizagem, da Filosofia. 

É neste contexto que, no módulo inicial - cuja existência em todos os programas é de 

determinação superior - se propõe o desenvolvimento de um conjunto de actividades que, partindo de 

um diagnóstico centrado nas competências de análise, interpretação e expressão discursiva, 

promovam o seu aperfeiçoamento e as orientem, primeiro, no sentido de um pensar com clareza e 

rigor, e, na sequência, as conduzam para uma reflexão de carácter mais especificamente filosófico. 

Procurámos manter a liberdade de movimentação dos docentes na gestão dos conteúdos, que o 

anterior programa proporcionava, por nos parecer um imperativo da própria Filosofia e, também, por 

isso corresponder à dimensão do referido programa mais favoravelmente destacada pelo corpo 

docente. Reforçámos mais esse aspecto pela criação de opções, nomeadamente, na rubrica final que 

possibilita a cada docente uma perspectivação pessoal do percurso a realizar ao longo dos dois anos. 

Por todas estas razões, consideramos que o ensino da Filosofia se deve recortar de um conjunto 

de finalidades que proporcione um suporte de trabalho reflexivo a todos os níveis da vida e do viver. 

Neste contexto, e porque não há autonomia do pensar que se constitua a partir do indiferentismo, ou  

sem enraizamento sócio-político-cultural, e sem o domínio do discurso, da compreensão dos seus 

vários tipos e das suas possibilidades de verdade ou verosimilhança, preconizamos que a consumação 

da intencionalidade estruturante da Filosofia, no ensino secundário, obriga a equacionar com o mesmo 

                                                           
8 Cf. Henriques, F. e Bastos, M. (org.). (1998). Os Actuais Programas de Filosofia do Secundário - Balanço e Perspectivas.  Lisboa: CFUL/DES. E 
também os resultados da investigação em curso no âmbito do Projecto A Filosofia no Secundário, "Questionário Nacional sobre os Actuais 
Programas de Filosofia do Secundário". 
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grau de importância, objectivos dos domínios cognitivo, das atitudes e valores e das competências, 

métodos e instrumentos. 
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2ª PARTE - Apresentação do Programa 

 
1. Finalidades 

 

 A disciplina de Filosofia, 
 

- em co-responsabilidade com as demais disciplinas das áreas curriculares do 
ensino secundário, 

- tendo presentes os objectivos definidos na Lei de Bases do Sistema Educativo 
para o ensino secundário, 

- tendo, também, em consideração as orientações fixadas nos documentos de  
revisão curricular, 

 
assume, como suas, a partir da sua especificidade, as seguintes finalidades: 
 

• Proporcionar instrumentos necessários para o exercício pessoal da razão, contribuindo 
para o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica, para a 
compreensão do carácter limitado e provisório dos nossos saberes e do valor da 
formação como um continuum da vida. 

 

• Proporcionar situações orientadas para a formulação de um projecto de vida próprio, 
pessoal, cívico e profissional, contribuindo para o aperfeiçoamento da análise crítica das 
convicções pessoais e para a construção de um diálogo próprio com uma realidade 
social em profundo processo de transformação. 

 

• Proporcionar oportunidades favoráveis ao desenvolvimento de um pensamento ético- 
-político crítico, responsável e socialmente comprometido, contribuindo para a 
aquisição de competências dialógicas que predisponham à participação democrática e 
ao reconhecimento da democracia como o referente último da vida comunitária, 
assumindo a igualdade, a justiça e a paz como os seus princípios legitimadores. 

 

• Proporcionar meios adequados ao desenvolvimento de uma sensibilidade cultural e 
estética, contribuindo para a compreensão da riqueza da diversidade cultural e da Arte 
como meio de realização pessoal, como expressão da identidade cultural dos povos e 
como reveladora do sentido da existência. 

 

• Proporcionar mediações conducentes a uma tomada de posição sobre o sentido da 
existência, contribuindo para a compreensão da articulação constitutiva entre o ser 
humano e o mundo e da sua dinâmica temporal, assumindo a responsabilidade 
ecológica como valor e como exigência incontornável. 
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2. Objectivos Gerais 
A - No domínio cognitivo 
 

1. Apropriar-se progressivamente da especificidade da Filosofia. 

1.1. Distinguir a racionalidade filosófica de outros tipos de racionalidade. 
1.2. Reconhecer o trabalho filosófico como actividade interpretativa e argumentativa. 
1.3. Reconhecer o carácter linguístico-retórico e lógico-argumentativo do discurso filosófico. 
1.4. Reconhecer a Filosofia como um espaço de reflexão interdisciplinar. 
1.5. Reconhecer a necessidade de situar os problemas filosóficos no seu contexto histórico-cultural. 
1.6. Identificar as principais áreas e problemas da Filosofia. 

2. Reconhecer o contributo específico da Filosofia para o desenvolvimento de um pensamento informado, 
metódico e crítico e para a formação de uma consciência atenta, sensível e eticamente responsável. 

2.1. Adquirir instrumentos cognitivos, conceptuais e metodológicos fundamentais para o 
desenvolvimento do trabalho filosófico e transferíveis para outras aquisições cognitivas. 

2.2. Adquirir informações seguras e relevantes para a compreensão dos problemas e dos 
desafios que se colocam às sociedades contemporâneas nos domínios da acção, dos 
valores, da ciência e da técnica. 

2.3. Desenvolver um pensamento autónomo e emancipado que, por integração progressiva e 
criteriosa dos saberes parcelares, permita a elaboração de sínteses reflexivas pessoais, 
construtivas e abertas. 

2.4. Desenvolver uma consciência crítica e responsável que, mediante a análise fundamentada da  
experiência, atenta aos desafios e aos riscos do presente, tome a seu cargo o cuidado ético pelo  
futuro. 

 
B - No domínio das atitudes e dos valores 

 
1. Promover hábitos e atitudes fundamentais ao desenvolvimento cognitivo, pessoal e social. 

1.1.    Adquirir hábitos de estudo e de trabalho autónomo. 
1.2.    Desenvolver atitudes de discernimento crítico perante a informação e os saberes  
          transmitidos. 
1.3.     Desenvolver atitudes de curiosidade, honestidade e rigor intelectuais. 

     1.4.   Desenvolver o respeito pelas convicções e atitudes dos outros, descobrindo as razões dos 
               que pensam de modo distinto. 
     1.5.    Assumir as posições pessoais, com convicção e tolerância, rompendo com a indiferença. 
     1.6.    Desenvolver atitudes de solidariedade social e participação na vida da comunidade. 

2.   Desenvolver um quadro coerente e fundamentado de valores. 

 2.1.     Reconhecer distintos sistemas de valores e diferentes paradigmas de valoração. 
2.2. Adquirir o gosto e o interesse pelas diversas manifestações culturais. 

 2.3. Desenvolver uma sensibilidade ética, estética, social e política. 
2.4. Comprometer-se na compreensão crítica do outro, no respeito pelos seus sentimentos, 

ideias e comportamentos. 
2.5. Assumir o exercício da cidadania, informando-se e participando no debate dos problemas de 

interesse público, nacionais e internacionais. 
2.6. Desenvolver a consciência do significado ético e da importância política dos direitos humanos. 
2.7. Desenvolver a consciência crítica dos desafios culturais decorrentes da nossa integração 

numa sociedade cada vez mais marcada pela globalização. 
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C - No domínio das competências, métodos e instrumentos 

 

1. Ampliar as competências básicas de discurso, informação, interpretação e comunicação. 

1.1. Iniciar à discursividade filosófica, prestando particular atenção, nos discursos/textos, à 
análise das articulações lógico-sintácticas e à análise dos procedimentos 
retórico-argumentativos. 

1.2. Iniciar à comunicação filosófica, desenvolvendo de forma progressiva as capacidades de 
expressão pessoal, de comunicação e de diálogo. 

1.3. Iniciar ao conhecimento e utilização criteriosa das fontes de informação, designadamente 
obras de referência e novas tecnologias. 

1.4. Iniciar à leitura crítica da linguagem icónica (BD, pintura, fotografia) e audiovisual (cinema, 
televisão), tendo por base instrumentos de descodificação e análise. 

1.5. Dominar metodologias e técnicas de trabalho intelectual que potenciem a qualidade das 
aquisições cognitivas e assegurem a auto-formação e a educação permanente. 

1.6. Desenvolver práticas de exposição (oral e escrita) e de intervenção num debate, 
aprendendo a apresentar de forma metódica e compreensível as ideias próprias ou os 
resultados de consultas ou notas de leitura. 

2. Iniciar às competências específicas de problematização, conceptualização e  argumentação. 

2.1. Reconhecer que os problemas são constitutivos e originários do acto de filosofar. 
2.2. Questionar filosoficamente as pseudo-evidências da opinião corrente, por forma a 

ultrapassar o nível do senso comum na abordagem dos problemas. 
2.3. Determinar e formular adequadamente os principais problemas que se colocam no âmbito 

dos vários temas programáticos. 
2.4. Desenvolver actividades específicas de clarificação conceptual: aproximação etimológica, 

aproximação semântica, aproximação predicativa, definição, classificação. 
2.5. Adquirir e utilizar de forma progressiva e correcta os conceitos operatórios - transversais da 

Filosofia (vide Quadro de Conceitos, pp.14-15). 
2.6. Identificar e clarificar de forma correcta os conceitos nucleares relativos aos 

temas/problemas propostos à reflexão pelo programa. 
2.7. Desenvolver actividades de análise e confronto de argumentos. 
 

3.  Iniciar às competências de análise e interpretação de textos e à composição filosófica. 

3.1. Analisar a problemática sobre a qual um texto toma posição, identificando o tema/problema, 
a(s) tese(s) que defende ou a(s) resposta(s) que dá, as teses ou respostas que contraria ou 
as teses ou respostas que explicitamente refuta. 

3.2. Analisar a conceptualidade sobre a qual assenta um texto, identificando os termos ou 
conceitos nucleares do texto, explicitando o seu significado e as suas articulações. 

3.3. Analisar a estrutura lógico-argumentativa de um texto, pesquisando os argumentos, dando 
conta do percurso argumentativo, explorando possíveis objecções e refutações. 

3.4. Confrontar as teses e a argumentação de um texto com teses e argumentos alternativos.  
3.5. Assumir posição pessoal relativamente às teses e aos argumentos em confronto. 
3.6. Redigir composições de análise e de interpretação de textos que incidam sobre temas/ 

/problemas do programa efectivamente desenvolvidos nas aulas. 
3.7.  Desenvolver, seguindo planos/guiões ou modelos simples, temas/problemas programáticos, 

que tenham sido objecto de abordagem nas aulas. 
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3. Visão Geral dos Conteúdos / Temas 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - MÓDULO INICIAL 
  INICIAÇÃO À ACTIVIDADE FILOSÓFICA

II - A ACÇÃO HUMANA E OS VALORES

3.1. DIMENSÃO ÉTICO-POLÍTICA 

3.2. DIMENSÃO ESTÉTICA 

3.3. DIMENSÃO RELIGIOSA 

V - UNIDADE FINAL
DESAFIOS E HORIZONTES DA FILOSOFIA 

III -RACIONALIDADE ARGUMENTATIVA E FILOSOFIA

1. ARGUMENTAÇÃO E LÓGICA  FORMAL 

2. ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA 

3. ARGUMENTAÇÃO E FILOSOFIA

IV - CONHECIMENTO E RACIONALIDADE
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

1. DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO
DA ACTIVIDADE COGNOSCITIVA 

3. TEMAS / PROBLEMAS 
DA CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

1. A ACÇÃO HUMANA 

2. OS VALORES 

2. ESTATUTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

1. A FILOSOFIA E OS
OUTROS SABERES 

2. A FILOSOFIA
    NA CIDADE 

3. A FILOSOFIA 
    E O SENTIDO 

3. DIMENSÕES DA ACÇÃO HUMANA E DOS 
VALORES 

4. TEMAS / PROBLEMAS
DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
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• Conteúdos/Temas     
 
 
 I - Módulo inicial – INICIAÇÃO À ACTIVIDADE FILOSÓFICA  

1. Abordagem introdutória à Filosofia e ao filosofar  
1.1. O que é a Filosofia? - uma resposta inicial 

1.2. Quais são as questões da Filosofia? - alguns exemplos 

1.3. A dimensão discursiva do trabalho filosófico 

II - A ACÇÃO HUMANA E OS VALORES 

1. A Acção Humana - Análise e compreensão do agir 

1.1. A rede conceptual da acção 
1.2. Determinismo e liberdade na acção humana 

2. Os valores -  Análise e compreensão da experiência valorativa 

2.1. Valores e valoração - a questão dos critérios valorativos 

2.2. Valores e cultura - a diversidade e o diálogo de culturas 

3. Dimensões da acção humana e dos valores 

3.1. A dimensão ético-política - Análise e compreensão da experiência convivencial 

3.1.1. Intenção ética e norma moral 

3.1.2. A dimensão pessoal e social da ética - o si mesmo, o outro e as instituições 

3.1.3. A necessidade de fundamentação da moral - análise comparativa de duas perspectivas 

filosóficas 
3.1.4. Ética, direito e política - liberdade e justiça social; igualdade e diferenças; justiça e equidade 

Opção por  3.2. ou 3.3. 
 

3.2. A dimensão estética - Análise e compreensão da experiência estética 

3.2.1. A experiência e o juízo estéticos 

3.2.2. A criação artística e a obra de arte 
3.2.3. A Arte – produção e consumo, comunicação e conhecimento 

3.3. A dimensão religiosa - Análise e compreensão da experiência religiosa 
3.3.1. A Religião e o sentido da existência - a experiência da finitude e a abertura à transcendência 

3.3.2. As dimensões pessoal e social das religiões 
3.3.3. Religião, razão e fé - tarefas e desafios da tolerância 

4. Temas/Problemas do mundo contemporâneo 

Opção por UM tema/problema. 
 

- Os direitos humanos e a globalização 

- Os direitos das mulheres como direitos humanos 
- A responsabilidade ecológica 

- A manipulação e os meios de comunicação de massa 

- O racismo e a xenofobia 

- O voluntariado e as novas dinâmicas da sociedade civil 

- A obra de arte na era das indústrias culturais 

- A dessacralização do mundo e a perda do sentido 

- A paz mundial e o diálogo inter-religioso 

- Outros 
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•  Conteúdos/Temas  -             

 
III - RACIONALIDADE ARGUMENTATIVA E FILOSOFIA   

1. Argumentação e lógica formal  

Opção pela abordagem segundo os paradigmas das 
lógicas aristotélica ou proposicional. 

   1.1. Distinção validade - verdade 

1.2. Formas de inferência válida 
1.3. Principais falácias 

2. Argumentação e retórica  

2.1. O domínio do discurso argumentativo - a procura de adesão do auditório 
2.2. O discurso argumentativo - principais tipos de argumentos e de falácias informais 

 3. Argumentação e Filosofia 
  3.1. Filosofia, retórica e democracia 

  3.2. Persuasão e manipulação ou os dois usos da retórica 
3.3. Argumentação, verdade e ser 

IV - O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  

1. Descrição e interpretação da actividade cognoscitiva 

1.1. Estrutura do acto de conhecer 
1.2. Análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento 

2. Estatuto do conhecimento científico 

2.1. Conhecimento vulgar e conhecimento científico 

2.2. Ciência e construção - validade e verificabilidade das hipóteses 
2.3. A racionalidade científica e a questão da objectividade 

3. Temas/Problemas da cultura científico-tecnológica 

Opção por UM tema/problema. 
 

- A ciência, o poder e os riscos 

- A construção histórico-social da ciência 

- O trabalho e as novas tecnologias 

- O impacto da sociedade da informação na vida quotidiana 

- A industrialização e o impacto ambiental 

- A investigação científica e os interesses económico-políticos 

- A tecnociência e a ética 

- A manipulação genética 
- Outros 

V - Unidade final – DESAFIOS E HORIZONTES DA FILOSOFIA  

Opção por 1., 2. ou 3. 
1. A Filosofia e os outros saberes 

1.1. Realidade e verdade - a plurivocidade da verdade 

1.2. Necessidade contemporânea de uma racionalidade prática pluridisciplinar 
 

2. A Filosofia na cidade 

2.1. Espaço público e espaço privado 
2.2. Convicção, tolerância e diálogo - a construção da cidadania 

 
3. A Filosofia e o sentido  

3.1. Finitude e temporalidade - a tarefa de se ser no mundo 

3.2. Pensamento e memória - responsabilidade pelo futuro 
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• Quadro de conceitos operatórios  

 
 
 

A prática filosófica distingue-se, talvez em primeiro lugar, pela especificidade e radicalidade dos 

temas/problemas que aborda, sejam eles metafísicos ou gnosiológicos, éticos ou estéticos, lógicos ou 

epistemológicos. Mas o trabalho filosófico distingue-se também pela especificidade da linguagem que 

utiliza, em particular pela especificidade dos conceitos que mobiliza. Cunhados e apurados ao longo da 

História da Filosofia, é com eles que a Filosofia configura o discurso sobre os temas/problemas 

abordados, assumindo portanto esses conceitos um carácter heurístico e operatório ou instrumental. 

De entre os conceitos operatórios com que trabalha a Filosofia, tomados como instrumentos 

intelectuais de análise e de reflexão, poder-se-ão distinguir três grupos maiores: 

 

• os conceitos gerais ou transversais, aqueles que atravessam todas ou quase todas as 

abordagens temáticas; 

• os conceitos específicos ou regionais, aqueles com os quais a Filosofia configura a 

abordagem de temas/problemas particulares (metafísicos, gnosiológicos, éticos, estéticos, 

lógicos ou epistemológicos);  

• os conceitos metodológicos ou instrumentais, aqueles que dizem respeito às 

competências e à metodologia do trabalho filosófico. 

 

Os conceitos específicos ou regionais propostos à aprendizagem pelo presente programa são 

aqueles que constam dos enunciados relativos aos Conteúdos/Temas programáticos, cuja 

explicitação mais pormenorizada se pode ver nos quadros de Desenvolvimento do Programa (pp. 

27-35). 

Relativamente aos conceitos gerais ou transversais e aos conceitos metodológicos ou 

instrumentais, que hão-de informar, do princípio ao fim, o trabalho filosófico e a abordagem dos vários 

temas/problemas, entendeu-se por bem dar-lhes um lugar de destaque (vide quadros abaixo).  

Pretendeu-se assim chamar a atenção para a importância da sua progressiva introdução e do seu 

uso sistemático no trabalho do dia-a-dia, consideradas as suas vantagens (filosóficas) sobre os termos 

mais vulgares da linguagem corrente. 

Não se circunscrevem a nenhuma rubrica programática específica; eles hão-de sim ser 

introduzidos à medida da sua oportunidade e conveniência. Deverão ser aprendidos como se aprende, 

naturalmente, uma língua. Cada docente fará um uso permanente e rigoroso deles, sempre que os 

temas ou as actividades o exigirem; os alunos e as alunas utilizá-los-ão, também, progressivamente: 

inicialmente de modo incerto, logo depois de forma mais segura e explícita.  
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Os quadros que se seguem incluem alguns dos que se julgaram mais frequentes, sem qualquer 

pretensão de esgotar a lista de outros que nela poderiam ter lugar. 

 
 
 

CONCEITOS GERAIS OU TRANSVERSAIS 
absoluto / relativo 
abstracto / concreto  
antecedente / consequente  
aparência / realidade 
a priori / a posteriori  
causalidade / finalidade 
compreensão / explicação  
contingente / necessário  
dedução / indução  
dogmático / crítico  
dúvida / certeza  
empírico / racional  
essência / existência  
finitude / infinitude 

formal / material  
identidade / contradição 
imediatez / mediação  
intuitivo / discursivo 
particular / universal  
saber / opinião  
sensível / inteligível 
sentido / referência 
ser / devir 
subjectivo / objectivo 
substância / acidente 
verdade / validade 
teoria / prática 
transcendente / imanente 

 
 
 
 

CONCEITOS METODOLÓGICOS OU INSTRUMENTAIS 
Conceptualizar / conceptualização 

Aproximação linguística  
Aproximação predicativa 
Aproximação extensiva 
Aproximação metafórica 

Problematizar / problematização 
Problema filosófico 
Questionamento filosófico 

Argumentar / argumentação 
Tese 
Argumento e contra-argumento 
Defesa  e refutação  
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4. Metodologia: princípios, sugestões e recursos 

• Princípios metodológicos 

 

Os princípios subjacentes às sugestões metodológicas que irão ser propostas implicam um tipo 

de aula centrado não só no trabalho da turma, mas também um papel activo da parte dos docentes. 

O trabalho da turma assenta fundamentalmente na análise e interpretação de textos e outros 

documentos. O diálogo, aqui também suposto, é sobretudo pensado como um debate a partir de um 

elemento comum a docentes e alunos e alunas que servirá, simultaneamente, como o lugar da procura 

de informações, e o ponto de partida da análise crítica. Procura-se que, desde o início do trabalho, os 

jovens e as jovens possam tomar iniciativas de interpretação e compreensão dos temas e, assim, 

caminhar no sentido da configuração progressiva da sua autonomia, factor absolutamente 

imprescindível na aprendizagem da Filosofia. 

A relevância dada a um documento de referência no contexto do desenvolvimento das aulas, 

corresponde à convicção, já referida na introdução, que o exercício pessoal da razão implica a 

alteridade, ou seja, que pensar é pensar com ou pensar a partir de. 

Dito por outras palavras, tem-se como ideia reguladora a aula como espaço de trabalho que 

permita a assimilação pessoal e a posição crítica, mas onde se assume também a Filosofia como 

produto cultural, com elementos teóricos estruturados que é necessário conhecer. Ou seja, supõe-se 

um trabalho de síntese pessoal da parte das alunas e alunos, mas também a aquisição de dados 

informativos sobretudo no sentido da clarificação conceptual e de rigor argumentativo. 

Transportada para o plano das aprendizagens, esta ideia reguladora, obriga à configuração de 

um processo sustentado por três princípios: 

• princípio da progressividade das aprendizagens; 

• princípio da diferenciação das estratégias; 

• princípio da diversidade dos recursos. 

 

Princípio da progressividade das aprendizagens 
 

Com este princípio pretende-se assinalar que, embora a dinâmica da realidade seja complexa 

e nunca linear, deve haver o cuidado pedagógico de definir precedências nas aprendizagens, não só 

em termos dos núcleos temáticos a abordar como das actividades a desenvolver nessa abordagem e 

dos recursos documentais a serem utilizados. 

As implicações metodológicas desta opção na condução do processo de ensino e de 

aprendizagem são múltiplas, sendo de salientar as seguintes: 

a) na importância e no rigor da avaliação diagnóstica, sobretudo da inicial, 

especialmente, das competências discursivas e reflexivas; 

b) no papel dos docentes e de alunos e alunas, privilegiando uma lógica da 

aprendizagem relativamente a uma lógica de ensino; 
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c) na planificação de actividades que tenham em conta a progressividade das 

competências a desenvolver; 

d) na escolha de documentação de apoio adequada à consecução dessa 

progressividade. 

 

Princípio da diferenciação de estratégias 
 

Este princípio decorre de duas exigências específicas: 

 
a) por um lado, o privilegiar de uma lógica de aprendizagem, que tenha em conta os 

diferentes estilos de aprendizagem próprios de cada jovem, sendo imperioso que as 

professoras e os professores recorram a formas diversificadas de abordar e 

fundamentar as questões para que estudantes mais analíticos ou mais intuitivos, por 

exemplo, não sejam sempre beneficiados ou prejudicados; 

b) por outro lado, a diferenciação de estratégias é uma consequência directa da 

diversidade dos objectivos que o programa propõe. 

 

Princípio da diversidade dos recursos 
 

Este princípio é, desde logo, um corolário dos anteriores. A sua suposição implica que as aulas 

devem assentar na variedade de recursos que cada situação possibilitar. Indicamos os que parecem 

ser mais relevantes: 

1 - Em primeiro lugar os textos. A História da Filosofia tem figura nos textos que foram sendo 

escritos, e a sua interpretação, sempre renovada, permite que a Filosofia se vá constituindo na sua 

novidade. Contudo, propõe-se que se utilizem na sala de aula diferentes tipos de textos e não apenas 

os que o canon catalogou de filosóficos. Exemplificando: 

 

a) Os textos filosóficos devem constituir os mais importantes materiais para o ensino e a 

aprendizagem do filosofar.  

A sua selecção adequada representa um dos maiores desafios para as professoras e os 

professores. Nem sempre é fácil encontrar os textos que têm incidência nos 

temas/problemas em estudo, nem sempre é fácil encontrar os textos apropriados ao nível 

em que se encontram os jovens e as jovens, nem sempre é fácil encontrar diferentes textos 

que reflictam distintas posições/teses/respostas sobre um mesmo problema. A adequação 

aos temas e a adequação ao nível dos alunos e alunas, assim como a expressão de 

distintas posições sobre um mesmo tema são três dos mais relevantes critérios da sua 

selecção. 

Um segundo e decisivo desafio para a experiência bem sucedida do trabalho com os textos 

filosóficos diz respeito às orientações para a sua leitura, análise, interpretação e discussão. 

Sem instruções claras sobre o trabalho a empreender, sem guiões explícitos de 

actividades, corre-se sempre o risco de introduzir confusão nas tarefas, propiciadora de 

experiências mal sucedidas e consequente desmotivação.  
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b) Para além dos textos filosóficos, os dicionários especializados, as histórias da Filosofia e 

outras obras de referência, filosóficas ou não, deverão constituir também alguns dos 

recursos a mobilizar. 

Sendo a actividade filosófica uma actividade por excelência de investigação, a prática de 

consulta de diversificadas fontes de informação deverá ser implementada assiduamente, 

residindo aqui uma das dimensões formativas da Filosofia, contribuindo deste modo para o 

desenvolvimento de competências fundamentais. Esta prática é mais vantajosamente 

estimulável se for desencadeada em função de projectos específicos de intervenção por 

parte dos alunos e alunas: necessidade de preparar uma exposição na aula, necessidade 

de apresentar um pequeno trabalho monográfico, necessidade de elaborar uma nota de 

leitura. 

c) A utilização de textos literários deve assumir também um papel relevante, na medida em 

que eles podem constituir-se como matéria mesma sobre a qual a actividade filosófica, 

como actividade interpretativa, se pode exercer. A obra literária ao configurar um mundo, 

onde padecem e agem seres humanos num quadro de relações complexas, explicita 

modos possíveis de ser, de agir e de habitar a realidade, podendo funcionar como indutor 

de conteúdos, levando alunas e alunos a sair de si e confrontar-se com essa perspectiva de 

viver, pensar e ser que lhes é proposta. Este processo, simultâneo, de descentração e 

alargamento da experiência pessoal, cria condições favoráveis ao exercício filosófico da 

crítica e compreensão. 

 
2 - Também os meios audiovisuais podem ser objecto de múltiplas utilizações na aula de 

Filosofia e contribuírem para o desenvolvimento de diversas competências. 

O recurso a transparências, como apoio à apresentação de exposições, de esquemas 

integradores dos percursos conceptuais, ou para exibir a estrutura argumentativa de textos, reveste-se 

de importância indispensável. 

O visionamento de documentos ou filmes pode tornar-se relevante, se não mesmo 

imprescindível, para motivar e operacionalizar a abordagem de desafios actuais. A exibição de spots 

publicitários, de excertos de intervenções políticas e de fragmentos fílmicos, poderá constituir 

oportunidade privilegiada para o exercício da crítica social e política. 

Para que a exibição de documentos audiovisuais se torne mais formativa, parece necessário 

que seja acompanhada de critérios ou guiões de análise, evitando a recepção passiva, desenvolvendo 

hábitos de leitura activa, desencadeando atitudes de distanciamento e análise crítica. 

 
3 - Por fim, mas não em último lugar, o computador. O computador adquiriu definitivamente um 

lugar privilegiado entre os recursos de aprendizagem. Para além de meio instrumental para o 

processamento de texto e de outras informações e também para a comunicação inter-individual e em 

rede, ele abre portas às mais diferentes fontes de informação, com destaque para os CD-ROMs e a 

Internet. A elaboração de trabalhos escolares e a necessária pesquisa de informações têm no 
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computador um espaço e oportunidades cada vez mais potenciados, com possibilidades ilimitadas.  

Professores e professoras têm aqui um dos seus mais importantes desafios e alunos e alunas uma das 

mais profícuas possibilidades. 

  

• Sugestões metodológicas gerais 
 

Para além das notas já explicitadas a propósito dos princípios metodológicos e das sugestões 

mais específicas que aparecem no desdobramento do programa, pretende-se aqui realçar dois 

aspectos: 

1 - Antes de mais, afirmar a necessidade de recorrer na abordagem dos temas a autores 

específicos da História da Filosofia que com eles mantenham relações privilegiadas. Esse recurso 

deve ser feito tendo também em conta, não só o gosto e a formação de cada docente, como também 

uma diferenciação temporal que dê visibilidade à riqueza e diversidade da produção filosófica. 

2 - Em segundo lugar, sugere-se que, no decurso do processo das aulas, se dê relevo à 

importância da aquisição de um método próprio de trabalho que, embora integrando técnicas mais ou 

menos padronizadas, corresponda, contudo, ao modo específico de ser e de pensar de cada jovem. 

Nesse contexto, poder-se-á, por exemplo, apresentar e discutir diferentes modelos ou perspectivas de 

análise e interpretação de textos, mostrando as potencialidades de cada um. 

Esta importância da metodologia poderá ainda ser evidenciada se se tiver o cuidado de propor 

actividades de leitura ou de escrita que sejam acompanhadas de guiões ou de planos adequados e se 

solicite que qualquer produção escrita contenha sempre o esquema que presidiu ao seu 

desenvolvimento. 

 

• Sugestões metodológicas para o módulo inicial 
 

O documento da Revisão Curricular introduz um módulo inicial cujos objectivos e actividades se 

podem explicitar nos seguintes termos: 

1 - Proceder junto das alunas e alunos a uma avaliação diagnóstica das competências 

consideradas decisivas para a iniciação ao trabalho filosófico, designadamente nos domínios da leitura 

compreensiva, da reflexão, da expressão verbal, da expressão escrita, dos hábitos de trabalho. 

2 - Desenvolver actividades de aperfeiçoamento e/ou recuperação das competências que a 

avaliação diagnóstica revelar insuficientemente desenvolvidas. 

3 - Desenvolver actividades de iniciação à discursividade, tendo em vista a consciencialização da 

importância da competência discursiva para pensar correctamente e a fortiori para filosofar. 

4 - Delinear e planificar a longo prazo estratégias de superação das dificuldades que 

eventualmente se venham a revelar e que não possam ser recuperadas durante a unidade inicial. 

 

No quadro de tais preocupações, propõe-se um conjunto de aulas centrado num trabalho 

efectivo, a partir de actividades especificamente adequadas à situação diagnosticada em cada turma, 

procurando-se, ao mesmo tempo, fazer uma aproximação, ainda que intuitiva e incipiente, ao modo de 
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trabalhar filosófico. Assim, a grande finalidade deste módulo deve ser iniciar ao desenvolvimento de 

competências discursivas que viabilizem o trabalho na disciplina, fornecendo aos alunos e alunas 

condições para poderem, por um lado, começar a percepcionar situações e a ler textos com uma 

atitude de raiz filosófica, por outro, iniciar-se à prática sistemática de exposição de ideias próprias e 

debate de ideias. 
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5. Avaliação 

 
A avaliação constitui para qualquer didáctica disciplinar um dos mais complexos problemas. Antes mesmo 

de se constituir como um problema estritamente pedagógico ou técnico, ela é um problema ideológico e 

político, ético e deontológico, de justiça e equidade, sobretudo. 

Perspectivada por muitos como peça-chave dos sistemas educativos para o exercício sempre 

controverso do controlo e da selecção sociais, a avaliação transforma-se num campo de confrontação 

ideológica, a exigir dos professores e das professoras uma atitude institucional crítica. 

Porque o processo da avaliação vai ter repercussões sobre seres humanos únicos e concretos, 

ainda por cima muito diferentes uns dos outros, com origens sociais e culturais muito díspares, a 

avaliação exige sensibilidade e, sobretudo, justiça e equidade. 

Em Filosofia, por via da especificidade e complexidade dos processos cognitivos que estão em 

apreço no ensino e na aprendizagem do filosofar, a avaliação reveste-se de dificuldades pedagógicas 

particulares, a exigir não apenas intervenção sensata, cuidado responsável e justiça equitativa, mas 

também critérios explícitos e transparentes de consecução bem sucedida das tarefas, diversidade e 

adequação de instrumentos, pluralidade e riqueza das fontes, oportunidade e sensibilidade na 

comunicação das observações e dos resultados. 

O problema maior reside seguramente na dificuldade em proceder a uma avaliação justa e 

equitativa. Segundo que máximas de justiça se deve avaliar: 1) a cada um a mesma coisa?; 2) a cada 

um segundo os seus méritos?; 3) a cada um segundo as suas obras?; 4) a cada um segundo o seu 

trabalho?; 5) a cada um segundo o seu esforço?; 6) a cada um segundo os resultados alcançados?; 7) 

de cada um segundo as suas possibilidades?; 8) de cada um segundo as suas condições? 

Reconhecidos os desafios e as dificuldades apontadas, não pode o Programa, ainda por cima 

ignorando as situações e as circunstâncias concretas, propor orientações normativas rígidas. O que se 

propõe é apenas um conjunto de Princípios gerais, com indicação de uma pluralidade de Fontes a 

utilizar, a que se juntam alguns Critérios de avaliação sumativa. Esclarece-se que os critérios de 

avaliação sumativa adiante explicitados são propostos antes de mais como referenciais para guiar o 

processo de ensino e sobretudo de aprendizagem, uma vez que uma avaliação sumativa não pode 

exceder o que foi efectivamente objecto de actividades de ensino e de aprendizagem.  

 

• Princípios reguladores da Avaliação  

− Considerando que entre os diversos elementos que integram o processo de ensino e de 

aprendizagem (objectivos, conteúdos, competências, actividades, recursos e avaliação) deve 

existir correspondência e articulação;  

− considerando que a avaliação tem por função prioritária regular e optimizar o processo de ensino e 

de aprendizagem, ajudando o aluno a aprender e o professor a ensinar (vide Doc. Revisão 

Curricular); 
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− considerando que as tarefas e as actividades de avaliação devem, sempre que possível, 

coincidir com as tarefas e actividades de ensino e aprendizagem (vide Doc. Revisão 

Curricular); 

− considerando também a especificidade e complexidade dos processos cognitivos intrínsecos 

à aprendizagem do filosofar, assim como as características próprias do trabalho filosófico; 

 
a avaliação em Filosofia deverá corresponder às exigências que a seguir se enunciam: 

  
a) Predominantemente formativa e qualitativa 

Deverá, ao longo do processo de ensino e de aprendizagem, informar e regular o curso das 

aquisições cognitivas e a realização bem sucedida das actividades e das produções (discursivas, 

sobretudo) em que se concretizam as competências a adquirir, tendo por referência instruções 

claras para a realização das tarefas e critérios precisos para apreciação dos resultados. 

 
b) Tendencialmente contínua  

Deverá acompanhar e articular-se com todos os momentos e actividades em que se concretiza o 

processo de ensino e de aprendizagem, evitando aquisições cognitivas erróneas ou realizações 

equivocadas que venham a prejudicar aquisições e realizações futuras. 

 

c) Atenta às competências e às actividades  

    Deverá prestar atenção particular às competências e às actividades, tendo em consideração que 

a Filosofia se define de modo substantivo como exercício e actividade de pensamento e juízo, como 

saber-fazer racional crítico. 

 

d) Diagnóstica e prognóstica 

Deverá anteceder o próprio processo de iniciação ao filosofar propriamente dito, analisando as 

condições de possibilidade de trabalho filosófico: limites e potencialidades linguísticas, 

competências e deficiências discursivas, dificuldades e facilidades de comunicação, hábitos e 

métodos de estudo e trabalho intelectual. 

 

e) Democrática e participada 

Deverá ser realizada com os alunos e alunas, enquanto primeiros interessados em experiências 

cognitivas bem sucedidas, enquanto intérpretes privilegiados de reais dificuldades, enquanto únicos 

conhecedores de algumas dúvidas ou hesitações, enquanto únicos conhecedores de algumas 

potencialidades que passam despercebidas. 

 

f) Sumativa 

 Em conformidade com o Documento da Revisão Curricular, a avaliação sumativa realizar-se-á 

em quatro momentos: dois de natureza qualitativa (no Natal e na Páscoa) e dois de natureza 

quantitativa (no fim do primeiro semestre e no final do ano lectivo). A estes momentos acrescenta o 

Documento a realização de Provas Globais, no final do 11º ano, elaboradas na escola e segundo 

critérios aprovados pelo Conselho Pedagógico. 
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• Fontes privilegiadas da Avaliação 
 

− Considerando a diversidade e heterogeneidade sócio-cultural da população escolar e os 

diferentes estilos individuais de aprendizagem (vide Doc. Rev. Curricular); 

− considerando que o recurso privilegiado aos testes escritos não coincide com a natureza da 

maior parte das actividades de ensino e de aprendizagem, predominantemente orais, nem 

permite avaliar com autenticidade muitas das aquisições e competências cognitivas (vide 

Doc. Rev. Curricular); 

− considerando também a especificidade e complexidade dos processos cognitivos, assim 

como as exigências particulares do trabalho filosófico; 

a avaliação em Filosofia deverá diversificar as fontes e os instrumentos de avaliação, 

nomeadamente: 

 
a) A observação, tão sistemática quanto possível, tendo por finalidade recolher informações 

sobre hábitos de trabalho, atitudes, grau de participação e interesse e, em particular, sobre 

a evolução no processo de aprendizagem. 

b) As intervenções orais, em debates, em resposta a solicitações da professora ou do 

professor, possibilitarão apreciar a qualidade da precisão conceptual e da clareza 

discursiva, a capacidade da comunicação e o valor da argumentação. 

c) As exposições orais, a partir de leituras ou de pesquisas solicitadas, permitirão apreciar a 

pertinência da interpretação, a capacidade de trabalho autónomo, a aquisição de métodos 

de pesquisa, o conhecimento e o domínio das fontes de informação. 

d) As produções escritas - actas e relatórios, resumos e notas de leitura, apreciações e 

reflexões pessoais - possibilitarão avaliar a capacidade de escuta e compreensão oral, a 

qualidade de leitura compreensiva e sua expressão escrita, a capacidade de (se) 

questionar (sobre) matérias controversas. 

e) A análise e interpretação de textos argumentativos - análise metódica, com ou sem 

guião, interpretação, discussão - permitirá apreciar as capacidades de detectar elementos 

essenciais tais como: tema/problema, tese/posição do autor, argumentos/provas 

despendidos e também apreciar as capacidades de contrapor posições alternativas e 

explicitar argumentos/provas pertinentes. 

f) As composições filosóficas de desenvolvimento metódico (filosófico) de 

temas/problemas, efectivamente tratados nas aulas, possibilitarão apreciar as capacidades 

de interpretar, problematizar e argumentar um tema filosoficamente relevante. 

g) Outras fontes - cada docente, por sua iniciativa ou por acordo com o grupo de Filosofia, 

poderá obviamente socorrer-se de outras fontes: designadamente, algum pequeno trabalho 

monográfico, planificado de antemão, fichas de trabalho, organização de dossiers temáticos 

ou caderno de actividades. Os critérios de apreciação deverão ser previamente definidos e 

explicitados perante cada turma. 
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• Critérios de referência para avaliação sumativa  

A responsabilidade pela fixação de objectivos, de conteúdos, de competências e de critérios da 

avaliação sumativa interna cabe por inteiro à Escola e em particular ao Conselho de Grupo. 

Em conformidade com o documento de Revisão Curricular, “entre os elementos da avaliação 

sumativa interna a considerar para a classificação de cada disciplina incluem-se as Provas Globais”.  

Ainda segundo aquele documento, os alunos realizarão Prova Global de Filosofia apenas no final 

do 11º ano. As Provas Globais serão elaboradas a nível de Escola pelo Conselho de Grupo, segundo 

critérios aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

Considerando estas instruções, não pode o Programa fixar critérios rígidos, universais e 

obrigatórios de avaliação.  

Entendeu-se, no entanto, que o Programa não poderia silenciar a questão concreta dos critérios 

de avaliação sumativa e final, não propondo quaisquer indicadores da consecução dos objectivos 

gerais fixados. 

Partiu-se do princípio que um dos factores mais decisivos para garantir justiça na avaliação e 

evitar tacteios por parte dos alunos e das alunas e arbitrariedades não desejadas pelos professores e 

pelas professoras é seguramente a transparência e a clareza dos critérios de avaliação. 

Admitiu-se também, como condição da legitimidade da avaliação, a coerência e continuidade dos 

critérios de avaliação com os critérios de realização bem sucedida das actividades de aprendizagem: 

não é legítimo avaliar o que não foi intencionalmente ensinado e/ou não foi objecto de actividades de 

aprendizagem (de exercício) ao longo do processo. 

Considerou-se, ainda, que importava clarificar que indicadores de sucesso deverão ser tomados 

como indícios seguros para o reconhecimento das aprendizagens previstas e das aquisições 

cognitivas desejadas. Por esta razão, se indicam não os conteúdos sobre que deve recair a avaliação 

de conhecimentos mas preferencialmente o tipo de actividades ou tarefas em que se hão-de revelar o 

nível e a qualidade das aquisições cognitivas e das competências alcançadas. 

Sem sobreposição às orientações definidas pelo DES, no respeito pelas circunstâncias, 

possibilidades e limites de cada escola e sobretudo dos alunos e das alunas, os critérios que se explicitam 

adiante, como se referiu já, deverão, pois, ser tomados apenas como critérios de referência e como 

metas a alcançar no final do 11º ano, cabendo a cada escola a sua explicitação concreta, considerados 

os objectivos, os conteúdos, as competências e as actividades efectivamente planificados e 

trabalhados ao longo dos dois anos. 

Sendo propostos tão-só como critérios de referência deverão, no entanto, ser tomados como 

marcos ou balizas para um acordo pedagógico-didáctico desejável, entre docentes e entre docentes e 

discentes, admitindo que as cláusulas específicas só podem ser estabelecidas localmente e 

localmente “assinadas”. 

Eis, assim, os critérios que deverão mobilizar e direccionar as aprendizagens e que, 

consequentemente, deverão balizar também as actividades de avaliação sumativa. 
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No final do 11º ano, os alunos e as alunas deverão ser capazes de:  

 
1. Recolher informação relevante sobre um tema concreto do programa e, utilizando fontes diversas 

- obras de referência, suportes electrónicos ou outros - compará-la e utilizá-la criticamente na 

análise dos problemas em apreço. 

2. Clarificar o significado e utilizar de forma adequada os conceitos fundamentais, relativos aos 

temas/problemas desenvolvidos ao longo do programa de Filosofia. 

3. Redigir textos - sob a forma de acta, síntese de aula(s) ou relatório - que expressem de forma 

clara, coerente e concisa o resultado do trabalho de compreensão e reflexão sobre os problemas 

filosóficos efectivamente tratados. 

4. Participar em debates acerca de temas relacionados com os conteúdos programáticos, 

confrontando e valorando posições filosóficas pertinentes ainda que conflituantes e auscultando e 

dialogando com os intervenientes que sustentam outras interpretações. 

5. Analisar textos de carácter argumentativo - oralmente ou por escrito -, atendendo:  

- à identificação do seu tema/problema; 

- à clarificação dos termos específicos ou conceitos que aparecem; 

- à explicitação da resposta dada ou da tese defendida; 

- à análise dos argumentos, razões ou provas avançados;  

- à relação de conteúdo com os conhecimentos adquiridos. 

6. Compor textos de carácter argumentativo sobre algum tema/problema do programa 

efectivamente tratado e acerca do qual tenham sido discutidas distintas posições ou teses e os 

correspondentes argumentos: 

- formulando com precisão o problema em apreço; 

- expondo com imparcialidade as teses concorrentes; 

- confrontando as teses concorrentes entre si; 

- elaborando uma resposta reflectida à questão ou problema. 

7. Realizar um pequeno trabalho monográfico acerca de algum problema filosófico de interesse para 

o estudante, relacionado com algum conteúdo programático efectivamente abordado e 

metodologicamente acompanhado pelo docente nas tarefas de planificação. 
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3ª Parte - Desenvolvimento do Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações 

1. As actividades sugeridas nos quadros que 

se seguem têm uma função meramente 

exemplificativa. Nem se apresenta uma 

lista exaustiva, nem se pretende, de modo 

algum, limitar a iniciativa dos docentes. 

2. Os tempos lectivos previstos para a 

gestão de cada rubrica programática 

incluem os destinados a actividades de 

avaliação, dado que esta é parte 

integrante do processo de ensino e 

aprendizagem. 
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I - Módulo Inicial - Iniciação à actividade filosófica 

TEMAS / CONTEÚDOS 
______________________________________ 

 
 
1. Abordagem introdutória à Filosofia e ao   

filosofar  
 
 
1.1. O que é a Filosofia? - uma resposta inicial 
 
 
1.2. Quais são as questões da Filosofia? - alguns 
       exemplos 
 
 
1.3. A dimensão discursiva do trabalho filosófico 

Todo o trabalho a realizar com a turma, neste módulo inicial, deve visar a iniciação à actividade filosófica e a mobilização das 
competências consideradas como pré-requisitos para a sua concretização. 
 
Propõe-se um percurso a realizar em quatro momentos: 1. Momento de contexto; 2. Momento de diagnóstico; 3. Momento de iniciação 
ao trabalho filosófico; 4. Momento reflexivo.  
 
1. Momento de Contexto - Dada a especificidade deste módulo (ver p. 19), recomenda-se que, neste primeiro momento, se proceda a 
    uma informação simples e simplificada do conceito de Filosofia e das suas questões próprias, no sentido de satisfazer a curiosidade 
    inevitável por uma disciplina nova e de criar um campo de referência mínimo. 
 
2. Momento de Diagnóstico - Detecção do "clima" da turma e das competências individuais relativas às capacidades de: 

• ouvir e compreender globalmente uma informação; 
• expor uma ideia ou resumir uma situação; 
• capacidade de ler e compreender globalmente uma mensagem escrita. 

Propõe–se que este diagnóstico se faça, sobretudo, com base em situações de diálogo criadas na aula e não privilegiando o recurso a 
instrumentos formais de avaliação. 
 
3. Momento de Iniciação ao trabalho filosófico 
- Momento da oralidade - Realização de trabalhos guiados, em pequeno grupo, de iniciação à problematização. 

Esses trabalhos podem ser feitos com base num conjunto de enunciados comuns ou ditados populares, de programas televisivos  
ou de jogos de computadores, solicitando-se a identificação dos problemas subjacentes. No colectivo turma e com base nas 
conclusões de cada grupo, far-se-á a articulação dos problemas identificados com as correspondentes questões filosóficas. 

- Momento da leitura - Realização de trabalhos sobre diferentes tipos de textos, relacionados com as questões anteriormente 
enunciadas, visando o desenvolvimento de competências de análise: 

• Identificação das teses que os textos defendem e dos argumentos que apresentam; 
• Discussão/apreciação da coerência dos argumentos. 

- Momento da Escrita - Realização de pequenos trabalhos escritos: 
• de iniciação à clarificação conceptual - construção, por meio da consulta de um dicionário de Filosofia, de 

definições de conceitos previamente seleccionados; 
• de iniciação à argumentação - esboço de construção de argumentos a favor e contra uma resposta a uma 

questão anteriormente apresentada. 
 
4. Momento Reflexivo - Para finalizar, propõe-se a apreciação pela turma do trabalho realizado, tendo por objectivo fundamental que 
    cada jovem faça a avaliação do seu percurso. 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES -  interpretação, problema/questão, tese, argumento, conceito, juízo e raciocínio, subjectivo e 
objectivo, concreto e abstracto. 

Gestão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 aulas 
de 90 m 
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II - A acção humana e os valores 
 

TEMAS / CONTEÚDOS A - Percurso de Aprendizagens B  -  Competências / Actividades Gestão 

1.  A acção humana - análise e compreensão  
     do agir 
 
1.1. A rede conceptual da acção 
 
 
 
 
 
1.2. Determinismo e liberdade na acção humana 

Propõe-se que esta rubrica seja abordada em três momentos. 
 
1. Análise da especificidade humana do agir: 

- distinguindo entre o que fazemos e o que (nos) 
acontece; 

- reconhecendo a presença de razões e fins, intenções e 
projectos na base das acções. 

2. Análise da complexidade do agir: 
- reconhecendo o duplo carácter (voluntário e involuntário) 

dos motivos e dos desejos;  
- dando conta da experiência (difícil) da deliberação e da 

decisão. 
3. Reflexão sobre o problema mais abrangente do 

determinismo e liberdade na acção:  
- reconhecendo as  condicionantes físico - biológicas e 

histórico - culturais; 
- reconhecendo a acção como um campo de 

possibilidades - espaço para a liberdade do agente. 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES - os que se encontram 
destacados em itálico. 

Competência(s) especialmente visadas 
- conceptualização 
- problematização 

 
Actividades 
Dado o elevado número de conceitos que a abordagem da rubrica 
implica, parece oportuno introduzir algumas actividades de 
conceptualização que permitam superar a ambiguidade semântica 
de alguns conceitos: 
- Aproximação linguística aos conceitos de “acção” e de “agente” 
mediante a análise dos seus vários significados correntes e da 
determinação dos que e só dos que convém aqui; 
- Aproximação predicativa ao conceito de “acto humano” através 
da explicitação dos atributos que fazem de uma acção um acto 
verdadeiramente humano. 
 
Análise de textos com posições diversificadas sobre determinismo 
e liberdade na acção, visando a formulação de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 aulas 
de 90 m 

2.  Os valores - análise e compreensão da 
experiência  valorativa 

 
2.1. Valores e valoração - a questão dos critérios 

valorativos 
 
 
 
 
 
2.2. Valores e cultura - a  diversidade  e  o 

diálogo de culturas 
 

Pretende-se com esta rubrica desenvolver uma reflexão que 
poderia ter o seguinte percurso. 
1. Reconhecimento de que: 

- a nossa relação ao mundo é antes de mais de natureza 
valorativa; 

- todos os seres humanos agem em conformidade com as  
suas preferências e os seus valores; 

- as preferências e valores variam em função da pessoa,   
do grupo social e, sobretudo, da cultura. 

2. Análise da questão dos critérios valorativos . 
3. Reflexão sobre a riqueza da diversidade dos valores, 

reconhecendo a necessidade de encontrar critérios 
trans-subjectivos de valoração, bem como a importância do  
diálogo intercultural. 

 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES - valor, preferência 
valorativa, critério valorativo, cultura. 

Competências especialmente visadas 
A rubrica dos valores apresenta-se como uma das primeiras e 
mais importantes oportunidades para desenvolver as 
competências de leitura crítica e compreensiva, comunicação, 
problematização e debate e desenvolver a capacidade de 
argumentação (neste momento, sobretudo oral). 
 
Actividades 
Entre as múltiplas actividades possíveis podem incluir-se: 
- Análise de casos e/ou de dilemas que mobilizem a sensibilidade 
e as preferências valorativas individuais. 
- Procura de respostas para esses casos e/ou dilemas e 
formulação de boas razões ou argumentos para justificar as 
opiniões emitidas ou as soluções preconizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
6 aulas 
de 90 m 
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II - A acção humana e os valores 

3 - Dimensões da acção humana e dos valores 

 
 

TEMAS / CONTEÚDOS A - Percurso de Aprendizagens B  -  Competências / Actividades Gestão 
3.1. A dimensão ético-política - análise e 

compreensão da experiência convivencial  
 
3.1.1. Intenção ética e norma moral 
 
 
3.1.2. A dimensão pessoal e social da ética -  

- o si mesmo, o outro e as instituições 
 
3.1.3. A necessidade de fundamentação da   

moral - análise comparativa de duas 
perspectivas filosóficas 

 
 
 
3.1.4. Ética, direito e política 

- liberdade e justiça social  
- igualdade e diferenças 
- justiça e equidade 

Um percurso possível para esta rubrica poderá ter os seguintes 
momentos: 
 
1. Distinção conceptual entre moral e ética, intenção e norma. 
 
2. Compreensão da indissociabilidade da relação consigo   

mesmo, com os outros e com as instituições no agir ético.  
 
3. Questionamento da fundamentação da moral e dos critérios   

de apreciação da moralidade dos actos humanos. 
Propõe-se a análise comparativa e o confronto de duas   
perspectivas clássicas, ou de duas contemporâneas, ou  
de uma perspectiva clássica e uma contemporânea. 

 
4. Análise do direito e da política, enquanto dimensões   

configuradoras da experiência convivencial, à luz dos 
imperativos de: 
- liberdade e justiça social; 
- universalidade da justiça e direito à igualdade; 
- universalidade da justiça e direito à diferença; 
- salvaguarda dos direitos humanos e responsabilidade   

pelas gerações vindouras. 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES – moral, ética, normas, 
valores, liberdade moral, responsabilidade, consciência moral, 
consciência cívica, direito, política, estado, sociedade civil, 
liberdade política, justiça social, equidade. 

Competências especialmente visadas 
 

- leitura crítica e compreensiva 
- pesquisa e selecção de informação 
- negociação de interpretações 
- competência argumentativa 
 

 
 
Actividades  
 
Pesquisa de conceitos, de teses e argumentos em textos 
veiculadores das perspectivas em confronto, sob orientação do 
docente; 
 
Construção de quadros sinópticos de teses e argumentos 
alternativos sobre os  problemas equacionados; 
 
Debate orientado pelo docente a partir dos quadros elaborados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 aulas 
de 90 m 
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3 - Dimensões da acção humana e dos valores (continuação) 

 Alternativa entre 3.2. e 3.3. 
TEMAS / CONTEÚDOS A - Percurso de Aprendizagens B  -  Competências / Actividades Gestão 

3.2. A dimensão estética - análise e 
compreensão da experiência estética 

 
3.2.1. A  experiência e o juízo estéticos 
 
 
3.2.2. A criação artística e a obra de arte 
 
 
 
3.2.3. A Arte: produção e consumo, comunicação 

e conhecimento 
 

Momentos de um percurso possível para esta rubrica: 
1. Reconhecimento da especificidade da experiência estética 

no triplo registo de experiência da natureza, da criação  
artística e da contemplação da obra de arte.  
Questionamento sobre a possibilidade de comunicação da  
experiência estética - a natureza do juízo estético. 

2. Significado da arte e da criação artística - o ponto de vista   
do artista. 
Apresentação de alguns dos critérios ou parâmetros do   
conceito de arte ao longo dos tempos. 

3. Reflexão sobre a multidimensionalidade da obra de arte: 
- objecto produzido - valor no mercado; 
- a industrialização da estética na sociedade 

contemporânea; 
- pluralidade de sentidos (polissemia); 
- manifestação da identidade cultural dos povos; 
- revelação de novos modos de conhecer o sujeito e o   

mundo. 
CONCEITOS ESPECíFICOS NUCLEARES - estética, experiência 
estética, teoria estética, gosto, juízo estético, útil, agradável, belo, 
horrível, sublime, arte, obra de arte, artista, espectáculo, criação 
artística. 

Competências especialmente visadas 
 
Dada a actual importância das artes da imagem, é aqui um 
momento oportuno para uma iniciação a um trabalho sistemático 
de leitura crítica da linguagem icónica, dando relevo, 
nomeadamente, à industrialização da estética.  
 
 
 
Actividades  
 
Visionamento e interpretação de slides, filmes ... 
Audição de obras musicais. 
Visitas de estudo orientadas a museus, exposições...  
Análise de testemunhos de artistas sobre a criação e o objecto 
artístico. 
Elaboração de dossiers temáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 aulas 
de 90 m 

 
TEMAS / CONTEÚDOS A - Percurso de Aprendizagens B  -  Competências / Actividades Gestão 

3.3. A dimensão religiosa  -  análise e  
         compreensão da experiência religiosa 
 
3.3.1. A religião e o sentido da existência - a  
         experiência da finitude e a abertura à  
         transcendência 
 
3.3.2. As dimensões pessoal e social das religiões 
 
 
3.3.3. Religião, razão e fé - tarefas e desafios da  
        tolerância 
 

Momentos de um percurso possível para esta rubrica: 
1. A religião como resposta à questão sobre o sentido da   

existência humana. 
 
2. A vivência religiosa como relação pessoal com o divino. 

A vivência religiosa como manifestação colectiva. 
 

3. Relação entre razão e fé – aproximação e diferenciação: 
dimensão crítica versus exploração ideológica. 

CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES - religião, sentido da 
existência, transcendência, imanência, finitude, divino, deus, 
igreja, culto, doutrina, dogma, razão, fé, tolerância. 

Competências especialmente visadas 
 
Dado que esta rubrica pode mobilizar convicções pessoais, 
propõe-se que se dê especial atenção às competências 
fundamentais para intervir num debate: pesquisar e seleccionar 
informação, saber ouvir, saber expor. 
  
Actividades 
Organização de um debate:  

pesquisa e selecção de informação adequada; 
exposição de pontos de vista; 
confronto de pontos de vista.  

 
 
 
 
8 aulas 
de 90 m 
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3 - Dimensões da acção humana e dos valores (continuação)  
    - Temas / Problemas do mundo contemporâneo 
 

TEMAS / CONTEÚDOS SUGESTÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO Gestão 
4. Temas / Problemas do mundo   

contemporâneo 
 

Opção por um tema / problema. 
 
 
• Os direitos humanos e a globalização 

• Os direitos das mulheres como direitos 
humanos 

• A responsabilidade ecológica 

• A manipulação e os meios de comunicação 
de massas 

• O racismo e a xenofobia 

• O voluntariado e as novas dinâmicas da 
sociedade civil 

• A obra de arte na era das indústrias culturais 

• A dessacralização do mundo e a perda do 
sentido 

• A paz mundial e o diálogo inter-religioso 

• Outros 
 

 
Contexto das sugestões 
 
A abordagem de um tema / problema do mundo contemporâneo poderá ser feita de múltiplos modos. As propostas que aqui se 
sugerem são apenas algumas das possíveis. Pareceu oportuno propor actividades especialmente dirigidas para o desenvolvimento das 
seguintes competências: 
 

- adquirir hábitos de estudo e de trabalho autónomo; 
- utilizar criteriosamente as fontes de informação, designadamente, obras de referência e novas tecnologias; 
- promover a integração de saberes (perspectiva interdisciplinar); 
- desenvolver a capacidade de problematização. 
 

Metodologia 
 
De acordo com as competências referidas, sugere-se a seguinte metodologia para um trabalho, preferencialmente, de grupo e 
interdisciplinar: 
 

- comum acordo entre docentes e discentes; 
- organização e reelaboração dos materiais, redacção de curtos textos de enquadramento; 
- enquadramento da problemática: sentido e pertinência; quadro conceptual de suporte; 
- formulação de questões de dimensão filosófica no âmbito da temática escolhida; 
- pesquisa documental, por parte dos alunos e alunas, em fontes diversificadas de informação textual e icónica (obras de 

referência impressas, enciclopédias impressas ou electrónicas, sítios da Internet, filmes ou documentários, etc.); 
- selecção e tratamento dos materiais recolhidos em função dos objectivos traçados, de análise e  de conclusões. 

 
Resultados ou produtos finais 
 

- Relatório de pesquisa. 
- Dossiers temáticos elaborados por grupos. 
- Exposição temática na sala de aula, ou melhor, num espaço comum da escola,  organizada pela turma. 
- Apresentação oral por grupos de trabalho, na turma ou perante outras turmas, dos resultados da investigação e das 

conclusões, com projecção de diapositivos, exibição de documentos audio ou vídeo, seguido de debate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 aulas 
de 90 m 
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III - Racionalidade argumentativa e Filosofia 
 

TEMAS / CONTEÚDOS A - Percurso de Aprendizagens B  -  Competências / Actividades Gestão 
1. Argumentação e lógica formal 
 
Obs.: Opção pela abordagem segundo os paradigmas 
da lógica aristotélica ou da lógica proposicional. 
 
 
1.1. Distinção validade - verdade 
 
1.2. Formas de inferência válida 
 
1.3. Principais falácias 

Propõem-se três momentos para o percurso a seguir nesta rubrica: 
1. A clarificação das noções de lógica, proposição / juízo e 

raciocínio, a partir da distinção validade / verdade - forma /  
/ conteúdo. 

2. Modos de inferência válida: regras do silogismo ou, em 
alternativa, conectivas proposicionais e tabelas de verdade. 

3. Principais falácias formais: falácias relativas às regras do 
silogismo ou, em alternativa, falácias da negação do antecedente 
e da afirmação do consequente.   

 
 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES: os destacados em itálico e, 
ainda, dedução e indução. 

Competências especialmente visadas 
Pretende-se com esta rubrica contribuir para habilitar alunos e 
alunas a pensar e a discorrer com coerência, a evitar erros 
correntes de inferência abusiva, e, sobretudo a argumentar sem 
trair os princípios e as regras lógicas. 
 
Actividades 
Realização de exercícios que conduzam à identificação e 
compreensão dos conteúdos programáticos. Por exemplo - 
distinguir verdade e validade a partir de exemplos com 
raciocínios; usar as tabelas de verdade para provar a validade ou 
não-validade de uma inferência. 

 
 
 
 
 
 
6 aulas 
de 90 m 
 
 
 
 
 

2. Argumentação e retórica 
 
2.1. O domínio do discurso argumentativo – a 
       procura de adesão do auditório 
 
2.2. O discurso argumentativo - principais tipos de 
       argumentos e falácias informais 

Esta rubrica poderá ter o seguinte percurso: 
1. Racionalidade argumentativa: distinção entre demonstração (o 

domínio do constringente) e argumentação (o domínio do 
verosímil e preferível); a relação necessária ao auditório no 
discurso argumentativo. 

2. Discurso argumentativo: reconhecimento da sua estrutura e 
organização; identificação de alguns tipos de argumentos e de 
algumas falácias informais. 

CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES: os destacados a itálico e 
retórico / orador, ethos, pathos, logos, opinião pública. 

Competências especialmente visadas 
– avaliação dos argumentos pela detecção de erros e 

ponderação do seu valor 
 
 
Actividades 
Exercícios de construção de argumentos. 
Análise de artigos de opinião, discursos políticos, publicitários … 
Redacção de um texto argumentativo. 

 
 
 
 
 
3 aulas 
de 90 m 

3. Argumentação e Filosofia 
 
3.1. Filosofia, retórica e democracia 
 
3.2. Persuasão e manipulação ou os dois usos da 
       retórica 
 
3.3. Argumentação, verdade e ser 
 
 

Propõe-se que se aborde esta rubrica em três momentos: 
1. Uma breve aproximação histórica ao conflito entre filósofos e 

retores na disputa pela prioridade na educação e formação do 
cidadão na Grécia, evidenciando o vínculo substantivo que une a 
Filosofia à retórica e uma e outra à democracia.  

2. Crítica filosófica aos usos da retórica: distinção entre persuasão 
e manipulação; a necessidade de um uso ético da retórica. 

3. Reconhecimento de que toda a argumentação filosoficamente 
aceitável deve ser regulada pela procura da verdade, tendo por 
finalidade o efectivo conhecimento da realidade. 

 
CONCEITOS ESPECÍFICOS NUCLEARES: sofista, filósofo, verdade, bem e 
ser. 

Competências especialmente visadas 
– contextualização histórica de textos, problemas e 

respostas 
– leitura crítica de linguagem audiovisual 
– distinção da argumentação filosófica de outras 

 modalidades de prova 
– reconhecimento da complexidade da verdade 

 
Actividades 
Simulação de um discurso na ágora ateniense, com recurso a 
textos da época. 
Análise de um debate televisivo. 
Encenação de excertos de diálogos de Platão. 

 
 
 
 
 
5 aulas 
de 90 m 
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IV - O conhecimento e a racionalidade científica e tecnológica 
 

TEMAS / CONTEÚDOS A - Percurso de Aprendizagens B  -  Competências / Actividades Gestão 
1. Descrição e interpretação da actividade 
    cognoscitiva 
 
1.1. Estrutura do acto de conhecer 
 
 
1.2. Análise comparativa de duas teorias explicativas do 

conhecimento 
 
 

Um possível percurso para esta unidade será: 
1. Primeira abordagem do conhecimento pela descrição dos 

elementos constituintes do acto de conhecer, recorrendo à 
perspectiva de análise que parecer aos docentes mais 
adequada. 

 
2. Análise do conhecimento como problema, partindo do 

confronto de duas teorias filosóficas, de modo a integrar e 
fundamentar a descrição apresentada no 1º momento. A 
análise pode desenvolver-se a partir de núcleos temáticos 
clássicos (a origem, a natureza e a validade do 
conhecimento) ou, por exemplo, com base na relação entre 
conhecimento e linguagem, conhecimento e acção, 
conhecimento e ser. 

 
CONCEITOS NUCLEARES: conhecimento, sujeito, objecto, 
linguagem, realidade. 

Competências especialmente visadas 
- análise metódica de textos com apoio num guião 

 
 
Actividades 
Exercícios colectivos, ou em pequeno grupo, de análise, sob 
orientação do docente. 
Exercícios escritos de análise, com guião.  
 

 
 
 
 
 
 
 
12 aulas 
de 90 m 

2. Estatuto do conhecimento científico 
 
2.1. Conhecimento vulgar e conhecimento científico 
 
 
2.2. Ciência e construção - validade e verificabilidade das 

hipóteses 
 
 
2.3. A racionalidade científica e a questão da objectividade 
 
 

 
Esta rubrica poderá desenvolver-se de acordo com o seguinte 
percurso: 
 
1. Distinção entre conhecimento vulgar e científico centrada na 

natureza metódica e crítica da ciência por oposição à  
espontaneidade e assistematicidade do conhecimento 
vulgar. 

 
2. Método da ciência: do problema à elaboração das hipóteses; 

validade das hipóteses - verificabilidade e falsificabilidade.  
 
3. A ciência como teoria acerca da realidade ou um dos modos 

humanos de interpretar o real - o significado da objectividade 
científica. 

 
CONCEITOS NUCLEARES: os destacados a itálico e, ainda, 
racionalidade científica. 

Competências especialmente visadas 
Elaboração de uma composição filosófica que problematize, 
conceptualize e construa uma argumentação sobre um tema 
tratado. 
 
 
 
Actividades 
Exercícios colectivos, ou em pequeno grupo, de trabalho 
preparatório e planificação. 
Exercícios de exposição oral. 
Exercícios individuais de redacção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 aulas 
de 90 m 
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IV - O conhecimento e a racionalidade científica e tecnológica (continuação) 
      Temas / Problemas da cultura científico-tecnológica 

 
TEMAS / CONTEÚDOS SUGESTÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO Gestão 

3. Temas / problemas da cultura científico - 
    - tecnológica 
 

Opção por um tema / problema. 
 
 
• A ciência, o poder e os riscos  

• A construção histórico-social da ciência 

• O trabalho e as novas tecnologias 

• O impacto da sociedade da informação na   
vida quotidiana 

• A industrialização e o impacto ambiental 

• A investigação científica e os interesses 
        económico-políticos 

• A tecnociência e a ética 

• A manipulação genética 

• Outros 

 
Contexto das sugestões 
A abordagem de um tema / problema, tal como antes se referiu, poderá ser feita de múltiplos modos. As propostas que aqui se sugerem 
são apenas algumas das possíveis. Pareceu oportuno propor actividades especialmente dirigidas para o desenvolvimento das 
seguintes competências: 
 

- consolidar hábitos de estudo e de trabalho autónomo; 
- utilizar criteriosamente fontes de informação, designadamente obras de referência e novas tecnologias; 
- promover a integração dos saberes (perspectiva interdisciplinar); 
- desenvolver a capacidade de problematização e decisão; 
- elaborar um plano / guião para o desenvolvimento de um tema; 
- redigir um texto de desenvolvimento do tema (ou uma pequena monografia) de acordo com o guião previamente elaborado. 

 
Metodologia 
De acordo com as competências referidas, sugere-se a seguinte metodologia para um trabalho, preferencialmente, de grupo e 
interdisciplinar: 
 

- Enquadramento da problemática:  sentido e pertinência; quadro conceptual de suporte. 
- Elaboração das questões de dimensão filosófica no âmbito da temática escolhida. 
- Pesquisa documental, por parte dos alunos e alunas, em fontes diversificadas de informação textual e icónica (obras de 

referência impressas, enciclopédias impressas ou electrónicas, sítios da Internet, filmes ou documentários, etc.). 
- Selecção e tratamento dos materiais recolhidos em função dos objectivos traçados de comum acordo entre docentes e 

discentes. 
- Organização e reelaboração dos materiais, redacção de um texto, elaborado de acordo com o plano / guião de 

enquadramento, de análise e  de conclusões. 
 
Resultados ou produtos finais 
 

- Trabalho escrito de desenvolvimento de um tema ou trabalho monográfico. 
- Formas públicas de apresentação oral dos trabalhos que poderão ser acompanhadas de uma exposição temática organizada 

pela turma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 aulas 
de 90 m 
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V - Unidade final - Desafios e horizontes da Filosofia 
 

TEMAS / CONTEÚDOS A -  Percurso de Aprendizagens B  -  Competências / Actividades Gestão 
 
Obs.: Opção pela abordagem segundo uma das 
perspectivas indicadas em 1., 2. ou 3. 
 
1. A Filosofia e os outros saberes 
 
1.1. Realidade e verdade - a plurivocidade da  
        verdade 
1.2. Necessidade contemporânea de uma 

racionalidade prática pluridisciplinar 
 
 
 
 
2. A Filosofia na cidade 
 
2.1. Espaço público e espaço privado 
2.2. Convicção, tolerância e diálogo -  
       - a construção da cidadania 
 
 
 
3. A Filosofia e o sentido 
 
3.1. Finitude e temporalidade - a tarefa de se ser  
       no mundo 
3.2. Pensamento e memória - a responsabilidade  
       pelo futuro 
    
 

 
O tratamento dos conteúdos desta unidade deve ser desenvolvido 
em termos de uma síntese final conclusiva.  
Nesse contexto, apenas se indicam as intencionalidades dos três 
percursos alternativos. 
 
1. Na 1ª hipótese, poder-se-á pôr em evidência a questão da 

verdade e da racionalidade nas suas várias configurações, 
incidindo numa reflexão que tematize filosoficamente o 
carácter limitado dos nossos saberes, a riqueza e a 
diversidade da realidade e questione uma racionalidade 
prática pluridisciplinarmente apoiada. 

 
 
 
2. Na 2ª hipótese, privilegiar-se-á a dimensão política da 

Filosofia e a sua contribuição para a construção da 
cidadania, recapitulando a ideia de que o vínculo que une 
Filosofia e cidade vem das origens. Filha da polis, bem cedo 
a Filosofia na cidade se assumiu como Filosofia da cidade. 

 
 
 
3. Na 3ª hipótese, deve incidir-se sobre a dimensão pessoal do 

dar sentido à sua vida e sobre a contextualização colectiva,  
histórica e ontológica dessa decisão. 

 

 
 
 
 
Competências especialmente visadas 
Produção de textos que integrem as competências de 
problematização, conceptualização e argumentação.  
 
 
 
Actividades 
 
Composição filosófica: 

- redacção de sínteses reflexivas; 
- desenvolvimento argumentado de um tema / problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 aulas 
de 90 m 
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4ª PARTE - Bibliografia 
 

 
 
 

A presente bibliografia de apoio ao Programa de Filosofia (10°/11°anos), que obedece quanto à sua 
extensão e quanto às normas de citação a orientações definidas pelo DES, está estruturada do seguinte 
modo: 

- Bibliografia Geral, que reúne obras de referência: Histórias da Filosofia, Enciclopédias e 
Dicionários. Assinalam-se com um asterisco (*) aquelas que parecem ser acessíveis aos alunos. 

- Bibliografia Específica, organizada e distribuída segundo as rubricas programáticas. 
Tendo em conta a formação científica de base dos e das docentes, decidiu-se não incluir obras 
filosóficas de autores fundamentais, nem muitas obras de introdução tornadas clássicas, 
privilegiando-se textos que prestam apoio específico às diversas rubricas. 

- Sugestões de Leituras para Estudantes. 
Por determinação do DES, as obras da Bibliografia Específica e as Sugestões de Leituras para 

Estudantes são acompanhadas de curtos comentários. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA GERAL
9
 

 

*Abbagnano, N.. História da Filosofia. Lisboa: Ed. Presença.
10

 

 Blanché, R.. História da Lógica de Aristóteles a Russell. Lisboa: Ed. 70. 

*Châtelet, F.. História da Filosofia. Ideias, Doutrinas. Lisboa: Publ. Dom Quixote. 

*Cordon, J.M. & Martinez, T.C.. História da Filosofia. Lisboa: Ed. 70. 

Reale, G. & Antiseri, D.. Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Barcelona: Ed. Herder. 

 

 

Encyclopédie Philosophique Universelle. Paris: PUF. 

*Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia. Lisboa: Ed. Verbo. 

 

 

*Blackburn, S.. Dicionário de Filosofia. Lisboa: Gradiva. 

Canto-Sperber, M. (dir.). Dictionnaire d' éthique et de philosophie morale. Paris: PUF. 

*Carrilho, M.M. (dir.). Dicionário do Pensamento Contemporâneo. Lisboa: Publ. Dom Quixote. 

Ferrater Mora, J.. Diccionario de Filosofía. Madrid: Alianza Editorial. 

*Hartmann-Petersen, P. e Pigford, J.N.. Dicionário de Ciência. Lisboa: Publ. Dom Quixote. 

Lacoste, J.- Y. (dir.). Dictionnaire critique de théologie. Paris: PUF. 

*Lalande, A.. Vocabulário - técnico e crítico - de Filosofia. Porto: Rés Editora.  

Raymond, Ph. e Rials, S. ( dir.). Dictionnaire de philosophie politique. Paris: PUF. 

*Runes, D. D. (dir.). Dicionário de Filosofia. Lisboa: Ed. Presença. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Não se indicam datas para as obras constantes da Bibliografia Geral por estarem sujeitas a sucessivas edições. 
10 Todas as citações de obras traduzidas são feitas a partir do título da respectiva tradução. 
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BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA
11

 
 
I - INICIAÇÃO À ACTIVIDADE FILOSÓFICA

12
 

 

AAVV (1994). Formas Históricas da Comunicação e seus Desafios Actuais, número monográfico de 

Caderno de Filosofias, nº 6/7. 

Comunicações no II Encontro de Didáctica da Filosofia, da APF. De interesse para um conhecimento 
de diversas posições filosóficas sobre o ensino e transmissão da Filosofia. 

 

Apel, K. - O. (1985). La Transformación de Ia Filosofía, I e II. Madrid: Taurus Ediciones. 
Demarcando-se dos que admitem a "morte da Filosofia", o autor propõe a transformação da Filosofia 
transcendental clássica da consciência numa Filosofia transcendental da linguagem que reconheça o 
carácter dialógico e comunicativo da razão. 

 

Cossuta, F. (1998). Didáctica da Filosofia. Porto: Asa. 

As dimensões constitutivas do texto filosófico - Proposta de um método de leitura. 
 

Folscheid, D. & Wunennburger, J.-J. (1997). Metodologia Filosófica. São Paulo: Martins Fontes. 

A leitura e produção de textos na aprendizagem da Filosofia. Explicação e comentário de textos, 
dissertação - abordagem teórica e exercícios práticos. 

 

Izuzquiza, I. (1982). La Clase de Filosofía como Simulación de la Actividad Filosófica. Madrid: Anaya. 

Exposição teórica sobre a aula de Filosofia como laboratório conceptual, de simulação gnosiológica, 
que constitui os problemas filosóficos como material de trabalho-investigação; completada por 
diversos planos de experiências de simulação. 

 

Langer, S. (1971). Filosofia em Nova Chave. S. Paulo: Ed. Perspectiva. 

Com base numa posição sobre a origem da linguagem que reputa como essencialmente expressiva, a 
autora apresenta o símbolo como nova chave para a abordagem filosófica. 

 

Meyer, M. (1991). A Problematologia. Lisboa: Publ. Dom Quixote. 

O retorno ao sentido originário da "interrogação radical" em Filosofia - uma alternativa ao niilismo e 
"cientismo". 

 

Moscariello, A. (1985). Como Ver um Filme. Lisboa: Ed. Presença. 

Uma abordagem do cinema como uma interpretação específica da realidade; procura fornecer uma 
chave de análise dos elementos com os quais essa interpretação se constrói, recorrendo a exemplos de 
películas célebres. 

 
 
II - 1. e 2. - A ACÇÃO HUMANA E OS VALORES 
 

Barata-Moura, J. (1982). Para uma crítica da "Filosofia dos Valores". Lisboa: Livros Horizonte. 

O livro reúne dois textos. No primeiro, que dá o título à obra, o autor apresenta uma análise da 
"Filosofia dos valores", salientando a sua base idealista, presente, designadamente, no suposto da 
irredutibilidade do dever-ser ao ser. No segundo, sobre o tema: "Conhecer, Valorar e Agir", confronta-
se a unidade dialéctica da prática e do conhecimento com a contraposição abstracta do "conhecer" e do 
"valorar". 

 

Camps, V. (1996). Paradoxos do Individualismo. Lisboa: Relógio d'Água. 

Partindo de uma análise de questões candentes da sociedade actual, como a do trabalho, a da qualidade 
de vida, a da comunicação, a autora problematiza-as à luz do individualismo como valor paradoxal. 

 

Comte-Sponville, A. & Ferry, L. (2000). A Sabedoria dos Modernos: Dez questões para o nosso tempo. 
Lisboa: Instituto Piaget. 

Artigos dos dois autores sobre dez questões que, emergindo da dinâmica cultural contemporânea, são 
pensadas no quadro da reflexão filosófica, comportando ainda uma conclusão onde se discute a função 
e a utilidade da Filosofia hoje. 

                                                           
11 Todas as datas indicadas referem-se às das edições citadas. 
12 Dada a intenção da unidade inicial, incluímos nesta rubrica indicações bibliográficas de carácter didáctico e metodológico. 
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Mosterín, J. (1987). Racionalidad y Acción Humana. Madrid: Alianza Editorial. 

Explicação sucinta das noções de racionalidade e racionalidade prática, interesse e desejo, crer e saber, 
e uma exposição muito clara dos conceitos que integram a rede conceptual da acção. 

 

Ricoeur, P. (1988). O Discurso da Acção. Lisboa: Ed. 70. 

No quadro habitual do pensar ricoeuriano, este texto confronta e dialectiza as perspectivas 
fenomenológica e analítica a propósito da problemática do agir humano. 

   
White, A. R. (org.). (1976). La Filosofía de l'Acción. México: F.C.E.. 

Recolha de textos de nove dos mais representativos autores que escreveram sobre Filosofia da acção 
(Austin, Danto, Melden, Davidson, Anscombe, e outros). Conceitos abordados: acções, razões e 
causas, responsabilidade, intenção e motivos. 

 

 

II - 3.1. - A DIMENSÃO ÉTICO-POLÍTICA 

 

AAVV (1992). Concepciones de la ética. Madrid: Editorial Trotta. 

Volume da Enciclopédia Ibero-Americana de Filosofia dedicado à ética, onde é apresentada uma 
história da ética organizada segundo as diferentes correntes. 

 

Arendt, H. (1995). Verdade e Política. Lisboa: Relógio d'Água. 

A relação conflituosa entre a verdade e a política. Uma reflexão filosófica sobre a legitimidade ou a 
ilegitimidade da mentira e de dizer sempre a verdade em política. 

 

Cerqueira Gonçalves, J. (1999). Em Louvor da Vida e da Morte. Ambiente - A Cultura Ocidental em 
Questão. Lisboa: Colibri. 

Exercício reflexivo, em torno da questão do ambiente, que procura definir um quadro especulativo 
aberto à interpretação e à diferenciação capaz de constituir um novo caminho para um pensar 
radicalmente ontológico dessa problemática. 

 

Changeux, J. P. (dir.). (1999). Uma Mesma Ética para Todos?. Lisboa: Instituto Piaget. 

Obra que reúne comunicações de treze pensadores contemporâneos, apresentadas nas Jornadas Anuais 
de Ética, Paris, 1997, onde se questiona a possibilidade de encontro ético dos homens, designadamente 
em relação a problemas provocados pelo desenvolvimento da ciência, apesar da diversidade e 
conflitualidade das suas condições económicas, culturais, filosóficas e religiosas. 

 

Clement, G. (1996). Care, Autonomy and Justice. Feminism and the Ethics of Care. Colorado: Westview Press. 

O livro analisa o que considera os tipos ideais de uma ética da justiça e do cuidado, tendo como 
objectivo o valor moral de uma ética do cuidado. Admite a compatibilidade entre ambas as 
aproximações mas recusa a sua mútua assimilação. 

 

Ferry, L. (1993). A Nova Ordem Ecológica. A árvore, o animal e o homem. Porto: Asa. 

Análise das bases filosóficas e políticas dos movimentos ecológicos fundamentalistas. Os equívocos 
da "deep ecology" ou a pseudo dicotomia entre uma ética humanista e uma ética do ambiente. A 
defesa de uma "ecologia democrática". 

 

González Martel, J. (1996). El Cine en el Universo de la Ética. El cine-fórum. Madrid: Anaya. 

Selecção e análise de diversos filmes que podem servir de base para o tratamento filosófico e 
pedagógico de questões éticas. 

 

Haarscher, G. (1997). Filosofia dos Direitos do Homem. Lisboa: Instituto Piaget. 

Abordagem histórico-filosófica dos direitos do homem, seguida de uma reflexão que procura fazer o ponto 
da situação sobre o significado dos direitos humanos, hoje. 

 

Habermas, J. (1989). Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro. 

A crítica da modernidade em Habermas conduz a uma reafirmação da actualidade da tarefa filosófica como 
exigência de mediação pela racionalidade. Nesta obra, apresenta uma teoria filosófica das relações 
humanas na sociedade contemporânea que, partindo da ética da discussão de Apel, conduz à 
fundamentação, no âmbito do agir comunicativo, de uma moral da intercompreensão. 
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Jonas, H. (1992). Le Principe Responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique. Paris: Les éd. 

du Cerf. 

Princípios e fundamentos de uma ética da responsabilidade para uma civilização tecnológica que, 
partindo de uma heurística do perigo, assegure a sobrevivência e o futuro com qualidade às gerações 
futuras. 

 

Rawls, J. (1993). Uma Teoria da Justiça. Lisboa: Ed. Presença. 

Tratado de Filosofia social e política, de inspiração contratualista, que procura determinar os 
princípios aos quais deveriam ser submetidas as instituições e as políticas, por forma a alcançar o 
assentimento e o consenso. 

 

Singer, P. (2000). Ética Prática. Lisboa: Gradiva. 

Obra de ética aplicada que, partindo da determinação do que é e do que não é a ética, reflecte 
filosoficamente sobre questões cruciais da sociedade actual, tais como: o aborto, a eutanásia, o 
problema da fome no mundo, os refugiados. 

 

Soromenho-Marques, V. (1996). A Era da Cidadania. De Maquiavel a Jefferson. Mem Martins: Publ. Europa-

América. 

O horizonte filosófico da luta pela afirmação da cidadania. A concepção do ser humano como "sujeito 
jurídico-político portador de direitos universais". A obra é constituída por seis ensaios que analisam a 
evolução do pensamento filosófico-político em autores tais como: Maquiavel, Hobbes, Locke, 
Rousseau, Kant, Jefferson.  

 

Soromenho-Marques, V. (1998). O Futuro Frágil. Os desafios da crise global do ambiente. Mem Martins: 

Publ. Europa-América. 

A crise do ambiente como crise da civilização é o tema central e aglutinador dos seis ensaios que 
constituem esta obra, onde se abordam temas de política pública e de ética, de economia, da teoria dos 
movimentos sociais e das relações internacionais. A situação portuguesa é confrontada com a 
realidade internacional.  

 

Sousa Santos, B. (1998). Reinventar a Democracia. Lisboa: Gradiva. 

A democracia moderna, assente na ideia de contrato social, não obstante as inovações positivas que 
trouxe, encontra-se hoje em crise, por nela predominarem processos de exclusão social. Importa, por 
isso, reinventá-la; eis algumas propostas do autor. 

 
 
II - 3.2. - A DIMENSÃO ESTÉTICA 

 

Adorno, T. W. (1982). Teoria Estética. Lisboa: Ed. 70. 

A obra reflecte sobre a relação da arte com a sociedade e a ideologia. 
 

Aparici, R. & Garcia-Matilla, A. (1987). Lectura de Imágenes. Madrid: Ediciones de la Torre. 

Temas tratados: I - Alfabetização, audiovisual e ensino; II - Como vemos as imagens?; III - A 
Comunicação; IV - A ilusão do real; V - Elementos básicos da imagem; VI - Leitura de uma imagem 
fixa. Contém diversos guiões para análise dos meios audiovisuais. 

 

Benjamin, W. (1992). Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio d'Água. 

Conjunto de textos que reúne reflexões do autor sobre diferentes manifestações da arte e em especial 
sobre a sua perda de aura na actualidade. 

 

Dufrenne, M. (1953). Phénoménologie de l'expérience esthétique - 2 vol. I. L'objet esthétique. II. La 
perception esthétique. Paris: PUF. 

Obra que aplica o método fenomenológico à arte, pretendendo encontrar a sua essência e unidade. A 
estética surge ao mesmo tempo como uma disciplina específica, dirigida a obras particulares e como 
disciplina filosófica, exigindo generalidade e radicalidade. 

 

Ferry, L. (1990). Homo Aestheticus: l' invention du goût à l'âge démocratique. Paris: Grasset. 

A partir da tese segundo a qual a história da estética moderna se pode ler como uma história da 
subjectividade, o autor analisa os grandes momentos da história do individualismo democrático em 
paralelo com os momentos da subjectivização do gosto. 
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Gombrich, E. (1995). Arte e Ilusão. Um Estudo da Psicologia da Representação Pictórica. São Paulo: 

Martins Fontes. 

Obra que analisa a percepção, a representação, a semelhança, colocando a questão do estilo e do 
espectador. 

 

Haar, M. (1994). L'Oeuvre d'Art. Essai sur l'ontologie des oeuvres. Paris: Hatier. 

Obra que sintetiza com rigor e clareza o que é a obra de arte e a relação entre arte e verdade, a partir de 
textos precisos de Platão, Aristóteles, Kant, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Nietzsche, Heidegger e 
Merleau-Ponty. 

 

Pita, A. P. (1999). A Experiência Estética como Experiência do Mundo. Porto: Campo das Letras. 

Uma análise sistemática da obra de Mikel Dufrenne, um estudo das relações entre o artístico e o 
filosófico, por um lado, a ética e a estética, por outro. Mostra que em Dufrenne a ética necessita da 
dimensão estética. 

 
 
II - 3.3. - A DIMENSÃO RELIGIOSA 

 

Derrida, J. & Vattimo, G. (dir.). (1997). A Religião. Lisboa: Relógio d'Água. 

Conjunto de comunicações apresentadas num congresso sobre o tema, realizado em Capri, em 1994, 
centradas sobre o lugar do fenómeno religioso na actualidade. 

 

Farouki, N. (1997). A Fé e a Razão. Lisboa: Instituto Piaget. 

O conflito ou a complementaridade entre fé e razão vistos através da história destas ideias. Proposta de 
uma "nova grelha de leitura" da história que desmonta o preconceito da oposição simplista entre fé e 
razão, o preconceito da unicidade da razão e da verdade. 

 

Jonas, H. (1994). Le concept de Dieu après Auschwitz. Paris: Payot. 

Texto onde o autor tematiza a exigência de pensar Deus depois da tragédia do holocausto com base em 
novas categorizações, com destaque para a categoria da impotência de Deus. 

 

Pereira, M. B. (1988). Sobre o discurso da fé num mundo secularizado. Igreja e Missão, 142, pp. 193-268. 

Apreciação crítica da Teologia como discurso da fé. Para manter a sua capacidade interpelante como 
uma voz crítica da sociedade, a Teologia não pode ignorar a sua condição humana, arrogar-se a 
consumação da consciência verdadeira, sair da história e abandonar o mundo. 

 

Ricoeur, P. (1990). Amour et Justice. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). 

Exercício reflexivo que procura pensar a reflexão entre amor e justiça, evidenciando a desproporção 
entre os dois termos e a necessidade prática de os confrontar e dialectizar evitando discursos fáceis e 
unilaterais. 

 

Rosenzweig, F. (1982). L'Étoile de la Rédemption. Paris: Éd. du Seuil. 

Rosenzweig, filósofo judeu, confronta nesta obra, escrita nas trincheiras da 1ª Guerra, o "velho" 
pensamento filosófico, sistemático, totalitário e ateu, com as dolorosas questões do século. Só um 
"pensamento novo", espiritualmente inspirado, poderá ser redentor. 

 

Vergote, A. (1989). Religion, Foi, Incroyance. Bruxelles-Liège: Éd. Mardaga. 

Análise da temática da religião do ponto de vista psicológico que se debruça sobre os parâmetros 
variados implicados quer na experiência quer na prática religiosas. 

 

 

III - RACIONALIDADE ARGUMENTATIVA E FILOSOFIA  

 

Austin, J. L. (1962). How to do things with words. The William James Lectures delivered at Harvard 
University in 1955. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press. 

Conjunto de doze palestras sobre o "fazer" do "dizer" - a dimensão performativa da linguagem. 
Distinção entre os actos locutórios, ilocutórios e perlocutórios. 
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Carrilho, M. M. (1994). Jogos de Racionalidade. Porto: Asa. 

Prática reflexiva que quer ser uma via alternativa ao modo de pensar a Filosofia em termos de crise, 
configurando uma forma de racionalidade filosófica ligada ao que designa como viragem retórica. 
 

Hella, A. (1983). Précis de l' Argumentation. Paris/Bruxelles: F. Nathan/Éd. Labor. 

Pequeno manual de argumentação que expõe, numa 1ª parte, os princípios formais (a lógica formal) 
que deve informar a argumentação; e numa 2ª parte, os princípios retóricos (as técnicas) que a 
comunicação persuasiva não pode dispensar. 

 

Kneale, W. & Kneale, M. (1980). O Desenvolvimento da Lógica. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian. 

Esta obra apresenta as etapas mais significativas do desenvolvimento da lógica - da lógica antiga à lógica 
depois de Frege. 

 

Lourenço, M. (1991). Teoria Clássica da Dedução. Lisboa: Ed. Assírio e Alvim. 

A primeira parte da obra, propedêutica lógica, dedica-se à "representação elementar do método de 
pensar axiomático" e do conceito de conjunto; a segunda apresenta a "sistemática da teoria clássica da 
dedução" - princípios de lógica proposicional, de cálculo de predicados e teoria da identidade. 

 

Meyer, M. (1992). Lógica, Linguagem e Argumentação. Lisboa: Teorema. 

Obra de introdução às diferentes temáticas e principais autores contemporâneos que trataram o 
problema da relação lógica e linguagem (linguagem natural e formalização) e linguagem e contexto (a 
relação ao auditório - significação e argumentação). 

 

Pereira, M. B. (1993). Retórica, Hermenêutica e Filosofia, Revista Filosófica de Coimbra, nº 5, pp. 5 - 70. 

Ensaio crítico do regresso da retórica, mediante a) a análise das perversões e deslizes a que está sujeita, 
b) a apreciação dos seus limites no confronto com a hermenêutica e a Filosofia. 
 

Perelman, C. & Olbrechts-Tyteca, L. (1988). Traité de L'Argumentation. La nouvelle rhétorique. Bruxelles: 
Éd. de l'Université de Bruxelles. 

Obra fundamental na reabilitação contemporânea da retórica. Depois de mostrarem que a 
racionalidade humana não se esgota na racionalidade lógica e demonstrativa, os autores desenvolvem 
as bases teóricas e analisam as técnicas que informam a "nova retórica" como teoria da argumentação. 

 

Reboul, O. (1991). Introduction à la rhétorique. Paris: PUF. 

Breve história da retórica, com apresentação do "sistema retórico" e exposição dos procedimentos 
retóricos, completada por alguns exemplos de leitura retórica de textos. 

 

 

IV - O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 

André, J. M. (1987). Renascimento e Modernidade. Do poder da magia à magia do poder. Coimbra: Minerva. 

Reúne dois ensaios com evidente preocupação pedagógica: o primeiro, sobre o homem do 
renascimento, interroga a magia do poder a partir do poder da magia; o segundo, sobre Galileu e 
Descartes, questiona a racionalidade moderna transformada em pensamento "sub specie machinae". 

 

Ayer, A. (1991). Linguagem, Verdade e Lógica. Lisboa: Ed. Presença. 

"Clássico" da Filosofia analítica. Condenação da especulação metafísica à luz do princípio de 
verificabilidade, erigido como critério de significação efectiva dos enunciados. Redefinição do 
trabalho filosófico como análise lógica dos enunciados e como lógica das ciências. 

 

Bachelard, G. (s/d). O Novo Espírito Científico. Lisboa: Ed. 70. 

O novo espírito científico, que se opõe à epistemologia cartesiana, procura captar o pensamento 
científico contemporâneo na sua dialéctica de realismo e positivismo, de descontínuo e contínuo, de 
racionalismo e empirismo.  

 

Cassirer, E. (1956-63). El Problema del Conocimiento en Ia Filosofía y Ciencia Modernas. México: F.C.E. 
Um estudo clássico sobre a Filosofia do conhecimento. Cassirer apresenta a sua interpretação da génese 
e dinâmica da Filosofia moderna centrada nos novos rumos que se vão abrindo à investigação filosófica 
do conhecimento a partir do desenvolvimento da ciência. A obra é constituída por quatro volumes que 
vão desde os primórdios do humanismo renascentista até aos começos do século XX. 
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Chalmers, A. F. (1982). What is this thing called science?. Philadelphia: Open Univ. Press. 

Introdução simples, clara e elementar, aos recentes pontos de vista sobre a natureza da ciência. A 
exposição incide designadamente sobre as perspectivas de Popper, Kuhn, Lakatos e Feyerabend 
quanto ao modo de produção do conhecimento científico. 

 

Damásio, A. (2000). O Sentimento de Si. O corpo, a emoção e a neurobiologia da consciência. Mem Martins: Publ. 

Europa-América. 

Nesta obra, o autor, baseado no seu trabalho de investigação com doentes neurológicos, prova a 
possibilidade da consciência ser objecto de uma investigação científica, esclarece os fundamentos 
neurobiológicos do si. Reafirma a importância do sentimento, da emoção e do corpo no conhecimento. 

 

Feyerabend, P. (1993). Contra o Método. Lisboa: Relógio d'Água. 

Nesta obra, o autor nega a existência de uma estrutura comum aos factos, operações e resultados 
constitutivos da ciência. Duas das principais consequências desta tese são: a ciência não necessita das 
fundamentações filosóficas para se sustentar e "as suposições, procedimentos e culturas não científicas" 
têm um direito próprio para a sua afirmação, não devendo ser subjugadas ou exterminadas por uma 
instrumentalização ideológica da ciência. 
 

Habermas, J. (1987). Técnica e Ciência como Ideologia. Lisboa: Ed. 70.  

Crítica da racionalidade unidimensional da técnica e da ciência, a favor de uma racionalidade prática 
mais alargada que, mediante o uso público da razão, garanta o estabelecimento de uma 
intersubjectividade real. 

 

Kuhn, T. S. (1992). Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Editora Perspectiva. 

A obra apresenta uma interpretação da evolução do conhecimento científico como um processo de 
ruptura com os paradigmas vigentes. O autor caracteriza os períodos de "ciência normal", "crise" e 
"revolução científica", identificando a "revolução científica" com uma mudança de concepção do 
mundo. 

 

Ladrière, J. (1977). Les Enjeux de Ia Rationalité. Paris: Éd. Aubier-Montaigne.  

Nesta obra desenvolve-se uma análise dos diferentes desafios que os novos poderes da ciência e da 
tecnologia põem às culturas, apresentando, também, uma perspectiva apreciativa sobre o que pode ser 
uma integração satisfatória da ciência e da tecnologia na dinâmica cultural. 

 

Popper, K. (1963). Conjectures and refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge and 

Kegan Paul. 

Conjunto de artigos que constituem uma súmula do pensamento popperiano. A ideia comum é que o 
conhecimento progride por ensaios e erros, por conjecturas e refutações e só assim se aproxima 
sempre da verdade. 

 

Rorty, R. (1988). A Filosofia e o Espelho da Natureza. Lisboa: Publ. Dom Quixote.  

Uma perspectiva crítica sobre a dominação da Filosofia, desde o século XVII, pelo problema do 
conhecimento como representação. O autor propõe, invocando Wittgenstein, Heidegger e Dewey, o 
abandono da investigação sobre os fundamentos do conhecimento, defendendo a Filosofia como 
diálogo, "continuação da conversação", e não como "tribunal da razão". 

 

Searle, J. (1991). Mente, Cérebro e Ciência. Lisboa: Ed. 70.  

O tema geral da obra é o da possibilidade de harmonizar a concepção do homem como sujeito 
pensante e com vontade livre com a concepção do universo como sistema físico. Neste contexto, são 
abordados problemas tais como: a relação mente e corpo, a relação pensamento e programa 
computacional, a estrutura da acção, a liberdade da vontade. 

 

Sousa Santos, B. (1989). Introdução a Uma Ciência Pós-Moderna. Porto: Ed. Afrontamento.  

O livro pretende acompanhar a emergência do paradigma de uma ciência pós-moderna, tomando-se 
como tal a prática científica que procura superar o que o autor considera ser a crise do paradigma da 
ciência moderna. 
 

Vidal, M. (1989). Bioética. Estudos de bioética racional. Madrid: Editorial Tecnos. 
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Visão geral de problemas éticos, que nos colocam a ciência e a investigação, tais como: nascimento, 
inseminação, fecundação in vitro, aborto, experimentação humana, transplantes, eutanásia. 
 
 

V - UNIDADE FINAL - DESAFIOS E HORIZONTES DA FILOSOFIA 
 

Barata-Moura, J. (1990). A "Realização da Razão" Um Programa Hegeliano?. Lisboa: Ed. Caminho. 

Um estudo sobre a Filosofia de Hegel que realça o significado da racionalidade como a "dimensão 
estruturante" da própria realidade, e o projecto ou "programa" de realizar a racionalidade como a tarefa 
histórica com que o homem se continua a confrontar no processo da sua existência.  

 

Barata-Moura, J. (1997). Materialismo e Subjectividade. Estudos em torno de Marx. Lisboa: Edições «Avante!».  
Um estudo sobre o pensamento de Marx que evidencia a sua concepção de humanidade como "inscrita" 
no ser, salientando a dimensão ontológica e a importância da subjectividade na Filosofia materialista. 

 

Facknheim, E. (1986). Penser après Auschwitz. Paris: Les éd. du Cerf. 

Interpretação teológico-filosófica de "o acontecimento" horrível, de Auschwitz. Dessa "experiência 
fundadora", clama uma "voz prescritiva" que nos compele a dizer "Nunca mais". 

 

Ferry, L. (1997). O Homem-Deus ou o Sentido da Vida. Porto: Asa. 

Reflexão sobre a possibilidade e o sentido de uma "espiritualidade autêntica" num mundo, no nosso 
mundo, laico. 

 
Frankl, V. (1988). La Voluntad de Sentido. Barcelona: Ed. Herder. 

Análise da vontade e da exigência de sentido como necessidade ou força primária e não como 
"racionalização secundária". Interpretação da crise actual como crise de sentido que produz um 
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 1ª Parte 
 
 
 
 
“Como se transforma uma mão colocando-a dentro de outra” 

 
Paul Éluard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ele preferia amassar uma rajada de vento a entregar-se à moleza” 
 

Tristan Tzara 
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REFLEXÃO PRÉVIA 
 
 
Projecto 
 
A Palavra Projecto tem hoje um uso muito difundido na linguagem corrente e muito 

particularmente na linguagem científica e filosófica. 

 

O Projecto tende, cada vez mais, a tomar contornos culturais, económicos políticos, 

morais, estéticos, lúdicos, educativos, etc. A nós, Escola, interessa-nos 

particularmente o projecto enquanto Projecto Educativo e o seu estatuto no âmbito 

pedagógico. 

 

Em termos gerais, o Projecto apresenta-se como um ideal composto coerente de 

finalidades, que, transcendendo os limites estritos e objectivos do presente, enquadre, 

aglutine e mobilize visões do mundo, desejos e energias, passíveis de concretizar 

esse ideal. Um projecto visa, pois, o futuro e pressupõe que o homem pode e deve 

nele intervir. Isto significa que um Projecto testemunha e exprime que o homem não é, 

frente à realidade, um simples espectador, mas sim interveniente e motor do 

progresso e da mudança. 

 

Um Projecto tem de ter uma estratégia bem delineada e profundamente ponderada 

porque é a estratégia que tornará ou não o projecto realizável. 

 

Em primeiro lugar, um Projecto pedagógico nunca é neutro. Por trás dele há todo um 

conjunto de expectativas ideológicas que irão nortear as propostas educativas 

mantendo, por isso, relações íntimas com a esfera política. 

 

Os Projectos Educativos emergentes dos Projectos Pedagógicos são, naturalmente, 

mais estritos, mais concretos e consequentemente mais facilmente exequíveis, 

devendo, portanto, contemplar estratégias fortemente operacionais. 

 

No entanto, sabendo nós que a Educação tem fundamentalmente uma função 

reprodutora, o Projecto Educativo deve, então, assumir o estatuto de Utopia a fim de 

evitar que a sua excessiva concretização e objectividade mais não façam que 

reproduzir acriticamente cidadãos desejados num certo aqui e agora, incapazes, 

porém, de se organizarem para a mudança e para a contestação. Um Projecto 



Projecto Educativo 2009-2013 - Educação Para A Cidadania 

Página 5 de 48 

Educativo deve, assim, deixar alguma margem para a liberdade que permita a cada 

indivíduo uma movimentação pessoal criativa, auto-estruturante. 

 

É, pois, importante a emergência no Projecto Educativo de um horizonte de 

divergências, que permitam, num tempo futuro, construir cidadãos que saibam dizer 

não ao status quo, em liberdade e consciência, com criatividade e responsabilidade. 

 

Em conclusão: um Projecto Educativo deve fornecer os princípios orientadores de toda 

a actividade educativa, dando lugar à liberdade sem a qual seria apenas um modelo 

de reprodução e acomodação, cerceando tragicamente o espaço de auto-construção 

da Pessoa, ela própria, afinal, uma Utopia. 

 
 
Educação e Cidadania 
 
 
Parece-nos que a Educação deverá ser concebida como um “processo de ser” 

fundamentado na indigência biológica do homem, ser inacabado e educável, por 

essência. As instituições sócio-estatais, tendo bem presente esta insuficiência, 

deverão procurar supri-la, elevando o homem à categoria inalienável de Pessoa. 

 

“Há o homem, isto é facto. Custa é haver o humano”, como diz Mia Couto. Neste 

sentido, isto é, no sentido de procurar a humanidade no homem, a sua educação 

deve, ao contemplar a sua dimensão intelectual, não postergar as demais 

componentes da sua personalidade: física, afectiva, estética, ética, social, por as 

considerar menos fundamentais. Chamamos a atenção para este facto porque 

nenhuma educação é possível sem um conceito prévio de homem, de sociedade e de 

humanidade. 

 

Preconiza-se hoje, por todo o lado, e bem, a democratização da Escola. Mas a 

democratização não pode ser confundida com massificação. A quantidade não pode 

virar costas à qualidade. Há que conjugar estes dois factores, o que é, diga-se, 

extremamente complexo. Nenhum destes pólos se pode sujeitar à destruição. A escola 

de hoje defronta-se com esta dificuldade que urge superar. Mesmo nas circunstâncias 

mais difíceis a Educação tem de emergir como a real propiciadora de transformações 

qualitativas que despertem no homem rasgos de verdadeira humanidade e 

individualidade. 
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Cumprindo a sua vocação integradora, a educação deve viabilizar na pessoa a sua 

completude multiforme que a massificação do ensino muitas vezes tende a camuflar. A 

Educação não é fácil e não pode temer a agitação positiva. É urgente romper com a 

hegemonia tradicional e elitista do logos e abrir novos horizontes ao homem 

oferecendo diferentes alternativas de vida. A Educação deve descolar-se do Poder e 

da Demagogia e tornar-se consciência viva do mal-estar das sociedades. É a isso que 

chamamos educar para a cidadania: ajudar a descobrir alternativas ao servilismo 

obediente e sempre renascente, fazer de cada homem um ser responsável, tolerante, 

autónomo e solidário, fazer de cada pessoa um cidadão do mundo. 

 

Citamos a propósito Daniel Hamelin: “Educar é, actualmente, tornar o maior número 

de pessoas capaz de analisar o que se passa, de exprimir esta análise e de a aplicar 

imediatamente em benefício da acção comum, tanto à escala dos grupos restritos 

como à escala da sociedade global.” 

 

A Escola e a Educação confrontam-se, hoje, com uma nova ética emergente: a da 

construção de um homem cuja singularidade consiste na compreensão da sua singular 

pluralidade. 
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INTRODUÇÃO 
 
Sustenta o Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de Abril, no Artigo 9.º, n.º 1, que o Projecto 

Educativo “é o documento que consagra a Orientação Educativa da Escola, elaborado 

e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de quatro 

anos.” Dele devem emergir claramente a Missão e a Visão de Escola, i.e., os 

princípios e os valores subjacentes às Metas, aos Objectivos e às Estratégias, através 

dos quais esta se propõe concretizar o Plano de Acção, estruturante da sua função 

educativa. 

Na sequência do exposto, o Projecto Educativo da Escola Secundária/3 Aurélia de 

Sousa (ESAS) pretende constituir-se, simultaneamente, como Instrumento de 

Planeamento e Quadro de Referência da Acção Educativa escolar e aferir, no decurso 

do seu período de vigência, do grau adequação do documento, aos contextos e 

finalidades a que se destina, designadamente:  

 do grau de identificação dos elementos da Comunidade Educativa em que a 

Escola se insere com os princípios, postulados e orientações que dele 

emergem; 

 do grau e qualidade de participação e de envolvimento dos mesmos elementos 

na sua operacionalização. 

 A aferição, nos moldes a que se aludiu, é, por conseguinte e per se, a primeira das 

estratégias promotoras da (meta) Avaliação deste constructo projectual de final aberto, 

génese e síntese de negociação e de consensos, reflexo das acções levadas a cabo 

pelos agentes que integram os múltiplos níveis de intervenção convergentes no 

espaço escolar.  

Nesta óptica de co-partilha, é desígnio comum que o Projecto Educativo da ESAS 

procure pautar-se pela transparência, coerência e flexibilidade das propostas que 

encerra, em moldes catalisadores do dinamismo indispensável à sua eficaz 

concretização.  
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 A ESCOLA SECUNDÁRIA/3 AURÉLIA DE SOUSA 

 
 
História Breve 
 
 
Com uma origem remota na primitiva Escola Industrial Faria Guimarães, ao Campo 24 

de Agosto (1884/1885), a Escola Aurélia de Sousa é criada pelo Decreto-Lei nº 37028 

de 25 de Agosto de 1948, do Ministério da Educação Nacional, no quadro da Reforma 

de 1948, que dá prioridade ao ensino técnico, dada a crescente industrialização e a 

necessidade de mão-de-obra mais qualificada. 

Destinando-se a uma frequência feminina, ocupando duas casas na rua D. João IV e 

uma terceira na esquina da rua Firmeza, nela passa a estar integrada a Oficina de 

Rendas de Vila do Conde, que assim permaneceu até 1976. Fica dependente da 

recém-criada Escola Industrial Soares dos Reis, funcionando de forma autónoma, com 

uma Directora, só a partir de 1952; em 1958 instala-se no edifício que hoje ocupa, 

abrindo portas a 1500 alunas. 

A Escola oferece inicialmente o Ciclo Preparatório técnico e o Curso de Formação 

Feminina, com as espacializações de Bordadeira – Rendeira, Modista de Vestidos, 

Modista de Chapéus e Modista de Roupa Branca. A criação de uma Secção 

Preparatória em 1955/56 proporciona às alunas o acesso ao Instituto Industrial / 

Comercial e à Escola Normal (Magistério Primário). 

Nos anos 60, a população escolar que procura o ensino técnico cresce e a escola 

rapidamente tem falta de espaço, situação que se agrava a partir do ano lectivo de 

1968/69, com o funcionamento de uma secção do Ciclo Preparatório Unificado, criado 

pela Reforma de 1967, e que tem grande procura, o que conduz à sobrelotação do 

edifício e à degradação das condições pedagógicas – em 1968 frequentam a Escola 

2210 alunas, num edifício com capacidade para 1000. 

A partir do início da década de 70 passam a funcionar os Cursos Complementares de 

Artes dos Tecidos e Secretariado e Relações Públicas. 

A Revolução de 25 de Abril obriga à reorganização da Escola em novos moldes: são 

eleitos os órgãos de gestão e em Março de 1977 reúne-se o primeiro Conselho 

Pedagógico. Organizam-se as Associações de Pais e Alunos. 

Sucede-se a unificação do ensino secundário: em 1975/76, inicia-se o funcionamento 

do 7º Ano do Curso Geral e em 1977/78, já funciona o 9º ano, com várias opções 

(Saúde, Quimicotecnia, Introdução às Actividades Económicas, Arte e Design). 
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Reorganiza-se o ensino complementar (10º e 11º Anos) – a partir de 1978/79, os 

alunos passam a poder frequentar cursos das áreas de Estudos Científico-Naturais 

(que predominam), Económico-Sociais, Humanísticos e das Artes Visuais, variando as 

opções da Formação Vocacional conforme os pedidos dos alunos e a disponibilidade 

da Escola, quer em meios humanos quer materiais (Saúde; Quimicotecnia; 

Contabilidade e Administração; Administração Pública; Jornalismo e Turismo; 

Introdução às Artes Plásticas, Design e Arquitectura; Artes e Técnicas dos Tecidos). 

Em 1980/81 é criado o 12ºAno: 1ºCurso, via de ensino (Saúde) e Curso de Desenho 

Têxtil, via profissionalizante. Os restantes cursos vocacionados para prosseguimento 

de estudos não funcionam por manifesta falta de espaços. A abertura dos Cursos 

Complementares e o número elevado de turmas só são possíveis porque, em 1979/80, 

o Ciclo Preparatório passa a ocupar um edifício próprio – a Escola Preparatória de 

Paranhos. 

Pelo Decreto-Lei nº 80/78, deixa de ser Escola Industrial e passa a Secundária. 

Em 1982/83 abrem os Cursos Complementares de Artes dos Tecidos e Desenhador 

Têxtil, destinados a oferecer continuidade de formação a antigas alunas para 

professoras de Trabalhos Manuais e a responder a previsíveis desafios para a 

indústria têxtil, com a integração de Portugal na CEE. Estes cursos funcionam até 

1986/87, em regime nocturno. 

Sempre fazendo jus às suas origens e ao prestigiado nome da pintora que a identifica, 

abriu, em 1985/86, um curso técnico-profissional de Técnico de Moda que, apesar do 

grande sucesso alcançado nos primeiros anos de funcionamento, termina em 1994/95 

– o que se explica, entre outras razões, pela criação dos cursos tecnológicos. A 

introdução deste curso trouxe, no entanto, uma mais-valia para a Escola, que se 

mantém até hoje: o gabinete de Psicologia, inicialmente para apoio dos alunos do 

Curso, mas que se generalizou a todos os alunos da escola, com um amplo campo de 

actuação. 

A partir da década de 80, o Conselho Pedagógico transforma-se em protagonista 

fundamental da dinamização da escola e, da sua interligação com os novos formandos 

(Profissionalização Em Exercício), resulta uma dinâmica que produz o novo 

Regulamento da Escola, Planos de Formação de Professores que privilegiam 

temáticas relacionadas com as novas pedagogias, novo sistema de avaliação, 

integração em projectos (Projecto Minerva, Projecto Vida, …),realização de acções de 

carácter cultural sistemáticas (exposições, palestras, saraus, jogos florais,…),  
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dinamização dos núcleos de Fotografia, Teatro, Desporto, início do Clube Europeu, 

criação do jornal da Escola. Ao mesmo tempo vai-se procedendo à reorganização 

gradual da Biblioteca e é criada a sala de audiovisuais, assim como se criam e 

reformulam outros espaços (bufete, gabinete médico com equipa respectiva, gabinete 

do NASE, laboratórios de Química e Biologia). Intensificam-se as relações com o 

meio, particularmente com a Junta de Freguesia do Bonfim, com a qual passa a existir 

um frutuoso intercâmbio, nomeadamente no âmbito do recém-criado Conselho 

Consultivo. 

Na década de 90 surge a nova Reforma do Sistema de Ensino, que prolonga o Ensino 

Básico até ao 9º ano de escolaridade e define novos planos curriculares para o Básico 

e para o Ensino Secundário, que passa a integrar o 12º ano. 

Em 1992/93 funciona pela primeira vez o 7º Ano do 3º Ciclo do Ensino Básico e em 

93/94 e o 10º Ano do Ensino Secundário. No ano lectivo de 1995/96, por determinação 

da rede escolar, funcionam na Escola turmas dos agrupamentos 1, 2 (Geral, 

Tecnológicos de Artes e Ofícios e de Design), 3 e 4. 

Em resposta às novas exigências do sistema, procede-se ao reforço do papel do 

Director de Turma, atribuindo-se-lhe mais uma hora de redução no Ensino Básico; 

inicia-se a reflexão e elaboração do 1º Projecto Educativo da Escola, tornado 

obrigatório com a publicação do Decreto-lei nº 115 – A/98; reformula-se o 

Regulamento Interno para dar resposta à nova filosofia que preside ao Ensino Básico 

obrigatório, e experimentam-se novas respostas para o insucesso através de 

alternativas na formação de turmas e de Currículos Alternativos. 

São aprovados superiormente os Clubes Europeu, de Fotografia, de Biologia. 

Funciona, sem redução de horas, o Clube de Tecelagem e Tapeçaria. Inicia-se o 

Grupo de Teatro. A Escola envolve-se na discussão do Programa Foco e na Formação 

do Centro de Formação João de Deus. 

Com a entrada da Reforma do Ensino Básico e Secundário em vigor, introduzidas, 

respectivamente, pelos Decretos-Lei nºs 6/2001 e 7/2001, na definição da rede, e 

considerando-se como princípio a diversificação de vias, a Escola oferece, a par de 

todos os cursos científico-humanísticos, os cursos tecnológicos de Marketing, 

Ordenamento do Território e Design de Equipamento. Nenhum funciona por falta de 

procura.  

Em 2006/07, respondendo ao repto lançado pela tutela e ao entendimento 

internamente reiterado de que deveria abrir uma via alternativa ao ensino “regular”, 

inclui, com sucesso, o Curso Profissional de Técnico de Turismo e integra ainda duas  

turmas do Curso Tecnológico de Marketing da Escola Secundária/3 Oliveira Martins, 

entretanto extinta. 
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Em 2008/09 abre o Curso Profissional de Técnico de Marketing. 

No âmbito da requalificação das escolas secundárias, levada a cabo, a nível nacional, 

pelo governo, o edifício da Escola é palco de transformações profundas que 

pretendem requalificá-la para as próximas décadas, assumindo a Parque Escolar, 

empresa responsável pelas obras, o compromisso de harmonizar o antigo com o 

moderno. E apesar de todo o edifício estar a ser intervencionado, a Associação de 

Pais optou pela permanência de todos os alunos, alternativa à sua deslocação parcial 

para a Escola António Nobre. Apenas as aulas de Educação Física foram afectadas, 

tendo sofrido redução do horário semanal no Secundário e tendo passado a ser 

leccionadas no Perpétuo Socorro; os alunos do Ensino Básico não tiveram esta 

disciplina. 

Não tendo nunca lutado pela exclusividade do ensino secundário, a Escola é hoje 

frequentada por cerca de 1200 alunos, em regime diurno, distribuídos pelo Ensino 

Básico e Secundário. 

 

Prospectiva 
 
Ao longo da sua História, em função dos diferentes enquadramentos superestruturais 

da educação e das novas realidades socioeducativas, a ESAS foi identificando 

princípios e valores; definindo percursos e estratégias de actuação que culminaram na 

definição de um “rumo de escola”.  

Os princípios e valores subjacentes à Missão da Escola sintetizados, a partir da 

década de 90, num Projecto Educativo têm vindo a ser alvo das necessárias 

reformulações, mantendo-se contudo inalterados o seu “rumo” e a generalidade das 

suas grandes linhas de acção.  

 

Agora como antes a ESAS é uma escola: 

- Promotora de Educação Para a Cidadania 

- Exigente no tocante à qualidade e rigor e das aprendizagens dos alunos 

que a frequentam 

- Disciplinadora e segura 

- Integradora 

- Promotora de cultura (também) nos planos extra e não curricular 

- Promotora de Educação para a Saúde 

- Promotora de formação  

- Aberta à comunidade envolvente 
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O Projecto Educativo para os próximos quatro anos (2009-2013) enquadra-se na 

presente conjuntura da educação e da escola e pressupõe um esquema 

organizacional que permita consolidar e desenvolver as grandes linhas da sua acção 

educativa e potencie a sua operacionalização através de uma gestão eficaz. 

 

As instalações de que a Escola presentemente dispõe, renovadas e equipadas com 

novos recursos, equipamentos e meios, são um factor decisivo para o cumprimento da 

Missão educativa delineada, para o alcance das Metas estabelecidas nos planos 

curricular, não curricular e extra curricular e, para o desenvolvimento do Plano de 

Acção proposto. 
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MISSÃO  
 
Valores e Princípios 
 
 
Ao longo do período de vigência do presente documento a Escola Secundária/3 

Aurélia de Sousa (ESAS) entende ser sua missão fundamental consolidar-se como 

entidade promotora de Educação para a Cidadania, inspirada em Valores 

Humanistas e no conceito de Escola Integradora. 

 

Nesta linha conceptual, a ESAS destaca o Conhecimento como ponto axial da sua 

missão e entende a Qualidade, a Exigência e o Rigor que coloca nas aprendizagens e 

experiências educativas que proporciona aos seus alunos como vectores estruturantes 

do desenvolvimento de uma Consciência Cívica, indispensável ao exercício de uma 

Cultura de Cidadania Democrática, que postula: 

   
 A promoção da LIBERDADE no espaço escolar aliada ao conceito de 

responsabilidade 

   

 O fomento da RESPONSABILIDADE perante os deveres escolares, 

entendidos como veículos conducentes ao conhecimento e à formação integral  

 

 O fomento da RESPONSABILIDADE CÍVICA ao serviço de uma cultura de 

disciplina e zelo pelo património comum 

  

 A interiorização dos conceitos de SOLIDARIEDADE e de TOLERÂNCIA 
(respeito pelo outro), que reforçam a cultura cívica e a natureza integradora da 

Escola 

 

 A construção da AUTONOMIA conducente ao sucesso e às boas práticas 
 

 O desenvolvimento de uma CULTURA DE AVALIAÇÃO transversal a todos os 

planos da vida escolar.  
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VISÃO  
 
No dealbar de 2013 a ESAS deverá ter consolidado com sucesso a sua Missão de 

Educação para a Cidadania e, nessa medida, ter-se constituído como: 

 

- Uma Escola de referência no contexto da comunidade local, regional e nacional 

 

- Uma Escola Associada da UNESCO 

  

- Uma Escola consolidada no plano da gestão educativa, pedagógica, organizacional e 

administrativa 

 

- Uma Escola promotora de aprendizagens sólidas e duradouras, orientadas para o 

sucesso e as perspectivas de futuro dos alunos que a frequentam 

 

- Uma Escola integradora, pautada por valores e princípios assentes sobre o respeito, 

a responsabilidade, a solidariedade e a partilha 

 

- Uma Escola promotora de formação permanente para discentes, docentes, 

funcionários dos Serviços Administrativos, assistentes operacionais e demais agentes 

educativos 

 

- Uma Escola promotora de cultura e de experiências educativas relevantes, que toma 

como pólo aglutinador da sua intervenção a Biblioteca/CRE e a sua dinâmica de acção 

transversal no espaço escolar 

 

- Uma Escola aberta à Comunidade e ao estabelecimento de protocolos e parcerias 

institucionais como reforço da sua acção 

 

- Uma Escola em estreita cooperação com os Encarregados de Educação dos alunos 

que a frequentam no desígnio comum de os ensinar, formar e educar. 

 

- Uma Escola com rumo definido, monitorizada por instrumentos de avaliação 

adequados, flexíveis e coerentes. 
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PLANO DE ACÇÃO 

METAS 

A Educação para a Cidadania, nos moldes atrás referidos, é, agora como antes, o horizonte da acção educativa na ESAS, alcançável, quer 

através do exercício transversal de cidadania por parte de todos quantos actuam no seu espaço físico, quer da dinamização de práticas 

precursoras da sua Missão nos vários contextos - planos, áreas de incidência, ciclos de ensino, … - que nela convergem e que se sintetizam 

no quadro 1. 

QUADRO 1 

PLANOS/CICLOS DE ENSINO ÁREAS DE INCIDÊNCIA METAS 
Curricular / 

Extra Curricular 
 

 

(ensino básico e secundário) 

DISCIPLINAR  

Cumprir; Respeitar 

0% de comportamentos vandalizadores 
0% de tolerância sobre comportamentos indisciplinados 

PLANO ANUAL DE 

ACTIVIDADES: 
Dinamizar; Participar 

100 % das turmas envolvidas no PAA/ em actividades de enriquecimento 

BIBLIOTECA /CRE 
Utilizar Activamente; 

Frequentar; Recorrer;  

85% a 95% do n.º total de alunos  como frequentadores da biblioteca 
 
1,5 a 2 documentos por aluno como taxa média de empréstimo domiciliário 

Curricular 
 

(ensino básico) 
 

 

ABANDONO ESCOLAR 
   

0 % de  abandono escolar 
 

CONCLUSÃO DE CICLO 
 

90 % a 95% de conclusão  (triénio) 

EQUILÍBRIO DE 

CLASSIFICAÇÕES 
Até 0.5 % de diferença entre as médias de CIF e de exame 
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PLANOS / NÍVEIS DE ENSINO ÁREAS DE INCIDÊNCIA METAS 
 Curricular 

 

(ensino secundário – Cursos 

Científico-Humanísticos) 

ABANDONO ESCOLAR 0% a 6% de abandono escolar 
 

CONCLUSÃO DE CICLO 80% a 90% de conclusão do ensino secundário (triénio) 
 

EQUILÍBRIO DE 

CLASSIFICAÇÕES 
Até 2 valores de diferença entre a média de Classificação Interna de Frequência (CIF) e a de 
exame. 
 

 Curricular 
 

(ensino secundário – Cursos 

Profissionais) 

ABANDONO ESCOLAR 0 % a 7% de  abandono escolar 
 

CONCLUSÃO DE CICLO 
 

90 % a 98% de conclusão  (triénio) 
 

Extra Curricular  
formal e não formal 

 

(ensino básico e secundário) 
 
 
 

CULTURA DE PARTICIPAÇÃO 

Dinamizar; aderir; integrar; 

Participar; frequentar; 

concorrer; experienciar; … 

5% a 10% dos alunos como frequentadores  de clubes  
 

85% a 95% do n.º total de alunos frequentadores da Biblioteca/CRE 
 

1,5 a 2 documentos por aluno como taxa média de empréstimo domiciliário requerido na 
Biblioteca/CRE 
 

25 a 30% do n.º total de alunos envolvidos em projectos/programas  

2,5 % a 5 % do n.º total de alunos a participarem em concursos 
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OBJECTIVOS OPERACIONAIS, ESTRATÉGIAS E ACÇÕES A DESENVOLVER  
 

1. Organização e Desenvolvimento Curricular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIVO OPERACIONAL ESTRATÉGIAS 

 

 

1.1. 

 

Manter/Optimizar/Equilibrar os níveis de 
desempenho dos alunos, em contextos de 
aferição interna e externa 

a. Perspectivação do Departamento Curricular 

(em articulação com o Conselho Pedagógico) 

como garante da qualidade, actualidade e rigor 

dos conhecimentos científicos, da coordenação 

e gestão curricular 

b. Perspectivação do Conselho de Turma (CT) 

como garante da coordenação das actividades 

de cada turma e aluno e da articulação inter-

disciplinar 

c. Gestão criteriosa do currículo 

d. Aposta na Formação dos Recursos Humanos 

(pessoal docente) 

e. Rentabilização de recursos e meios ao serviço 

da aprendizagem e do ensino 

f. Promoção de um ambiente de trabalho 

disciplinado e propício à realização de 

aprendizagens 
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ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

1.1.a Organização de reuniões de coordenação de Departamento, grupo disciplinar, de docentes do mesmo ano de ensino 

Monitorização do cumprimento dos programas 

Organização de planos de (auto) formação e de contributos para o PAA 

Elaboração e Correcção conjunta de provas para ajuste de discrepâncias 

Avaliação sistemática dos resultados dos alunos, quer em termos de aferição interna quer externa, reflexão conjunta tendo como base as metas escolares e reajuste das 

estratégias/ acções planeadas sempre que necessário 

Tentativa de garantir a leccionação, no caso de ausência de docentes, por professores da mesma disciplina 

1.1.b Diagnóstico de necessidades da turma e elaboração do PCT 

Promoção de situações educativas numa óptica interdisciplinar 

Acompanhamento permanente dos alunos (contacto com as famílias, indicação de modalidades de apoio, …) 

1.1.c Cumprimento integral dos programas tendo em vista o plano de estudos e as necessidades dos alunos dele decorrentes 

Organização de reuniões de coordenação, planificação, …, por disciplina e/ou nível de ensino 

Recurso a modalidades de apoio dos alunos intra e extra sala de aula para recuperação, acompanhamento ou desenvolvimento de aprendizagens 

1.1.d 

 

Contribuição para a elaboração de um Plano de Formação Escolar à medida das necessidades auscultadas 

Frequência de, pelo menos uma Modalidade de Formação acreditada em cada ano, por parte de cada docente 

1.1.e Articulação permanente com a Biblioteca /CRE 

Utilização dos materiais, meios e/ou equipamentos disponíveis para aquisição, consolidação e desenvolvimento de aprendizagens 

1.1.f Cumprimento integral do disposto no RI 

Avaliação sistemática dos dados relativos à assiduidade, pontualidade e à disciplina e reajuste das estratégias/acções delineadas sempre que necessário 
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2. Actividades de Apoio e Complemento Educativo 
 
 

 

 

OBJECTIVO OPERACIONAL ESTRATÉGIAS 

 

 

2.1. 

 

Diversificar/Rentabilizar/Racionalizar 
as actividades de apoio e 
complemento educativo 

a. Perspectivação do Núcleo de Apoios Educativos (em articulação 

com a Direcção Escolar, o Conselho Pedagógico, os Directores de 

Turma e o SPO) como gestor das áreas de apoio socioeducativo e 

promotor da articulação com os docentes para elas designados e 

com os Conselhos de Turma 

b. Articulação permanente com os Serviços de Psicologia e 

Orientação para acompanhamento dos alunos com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente e/ou dificuldades de 

aprendizagem 

c. Continuação da implementação de medidas de apoio aos alunos 

estrangeiros 

d.  Continuação da aposta no apoio socioeconómico aos alunos 

carenciados  

e.  Coordenação com a Biblioteca /CRE e rentabilização planeada 

dos seus recursos ao serviço dos apoios e complementos 

educativos 

f.   Envolvimento da totalidade das turmas da escola em actividades 

de complemento curricular (em articulação com os CT) 

g. Promoção de iniciativas de alunos  
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ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

2.1.a Consolidação da variedade de modalidades de apoio extra-aula já existentes (APA individual ou em pequenos grupos; Sala de Estudo; Tutoria) 

Reforço das tutorias para consolidação e optimização das boas práticas e resultados já obtidos através desta modalidade 

Integração das horas de apoio no horário do professor 

Coordenação e acompanhamento permanentes das modalidades de apoio  

Avaliação periódica de resultados e, se necessário, reformulação de procedimentos  

2.1.b Acompanhamento e Monitorização dos apoios planeados com base no Programa Educativo Individual elaborado pelo SPO 

Interacção sistemática com as famílias e demais intervenientes que relevem para o processo de cada aluno 

Desenvolvimento de acções que potenciem a integração e o sucesso dos alunos na Escola 

2.1.c Integração nos horários dos alunos de tempos semanais destinados à aprendizagem do Português como Língua não Materna (PLNM) 

Articulação do CT com o professor de PLNM para apoiar o aluno na interpretação de textos /materiais fornecidos na globalidade das disciplinas 

2.1.d Detecção de casos 

Concessão de apoio à totalidade dos alunos carenciados 

Enfoque sobre a promoção de hábitos de leitura e sobre o desenvolvimento de valores estéticos 

Incentivo à participação dos alunos nos Clubes e Projectos existentes na Escola 

Incentivo à criação de novas iniciativas de complemento curricular 

2.1.e Incentivo à elaboração de Planos de Apoio (por parte de equipas pedagógicas ou Departamentos Curriculares) que integrem actividades a realizar na Biblioteca /CRE 

Sugestões de aquisição de livros, revistas ou outros meios considerados necessários em contexto de apoio e/ou complemento educativo 
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2.1.f Enfoque sobre a promoção de hábitos de leitura e sobre o desenvolvimento de valores éticos (Cidadania) e estéticos 

Incentivo à participação dos alunos nos Clubes e Projectos existentes na Escola 

Incentivo à criação de novas iniciativas de complemento curricular nos planos não curricular e extra curricular 

2.1.g Criação de condições e prestação de apoio na dinamização de actividades educativas de complemento curricular dinamizadas por alunos 
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3. Oferta Formativa 

OBJECTIVO OPERACIONAL ESTRATÉGIAS 

 

 

3.1. 

Reforçar a adequação da oferta formativa 
às necessidades dos alunos e aos 
recursos humanos e materiais da Escola 

a. Articulação com os Serviços de Psicologia e 

Orientação (SPO) na definição / gestão da Oferta 

da Escola em função da auscultação das 

necessidades e orientações dos alunos 

b. Consolidação da ESAS como Escola 

Secundária com o Terceiro Ciclo 

c. Manutenção da actual proporção entre Cursos 

Científico-Humanísticos e Cursos Profissionais de 

Nível Secundário 

d. Oferta de todos os Cursos Científico-

Humanísticos de Nível Secundário 

e. Aposta na diversidade de opções para o 3º ciclo 

f. Gestão da oferta de disciplinas de opção, nos 

Cursos Científico-Humanísticos, em função da sua 

relevância para o prosseguimento de estudos  
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ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

3.1.a Acesso a apoio e a orientação vocacional por parte de todos os alunos da escola 

Implementação, por parte do SPO, de um programa de orientação nas turmas de 9º ano 

Auscultação dos interesses dos alunos de 11º ano, via DT, no sentido de definir a oferta de disciplinas de opção para o 12º ano 

3.1.b Manutenção de turmas de 7º, 8º e 9º ano na escola numa óptica de formação e acompanhamento mais prolongado dos alunos desde o início do 3º ciclo até ao término  

do ensino secundário  

3.1.c Consolidação da ESAS como escola vocacionada para a oferta de Cursos Científico-Humanísticos, sobretudo na área das Ciências e Tecnologias, em virtude da procura 

da maioria dos alunos que a frequentam 

Oferta reiterada ou inovadora de Cursos Profissionais em função das necessidades do mercado e da procura dos alunos 

3.1.d Alargamento do leque de disciplinas de opção no 3º ciclo (Línguas Estrangeiras, Artes, Artes Performativas e Expressões) 

3.1.e Consolidação/Reforço da política de oferta educativa já praticada 



Projecto Educativo 2009-2013 - Educação Para A Cidadania 

Página 24 de 48 

4. Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica e de Serviços Técnico-Pedagógicos 

  

OBJECTIVO OPERACIONAL ESTRATÉGIAS 

 

 

4.1. 

 

Consolidar práticas de trabalho 
cooperativo 

a. Promoção da articulação entre Directores de 

Turma, Conselhos de Turma, Coordenadores de 

Curso, Directores de Curso e Coordenadores e 

Supervisores Pedagógicos 

b. Reforço dos hábitos de trabalho cooperativo 

entre docentes sob coordenação das estruturas 

intermédias de gestão pedagógica 

c. Reforço das iniciativas de âmbito interdisciplinar 

d. Intensificação da intervenção de docentes, 

discentes, funcionários administrativos e 

assistentes operacionais nos órgãos e estruturas, 

nos quais têm representatividade 

e. Fomento de práticas de avaliação dos 

resultados do trabalho cooperativo  
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ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

4.1.a 

 

Dinamização de acções formativas inter-departamentais ou interdisciplinares 

Realização de reuniões e encontros 

Definição de acções consertadas para alcance das metas escolares 

Promoção de espaços de reflexão e de intervenção 

4.1.b 

 

 

 Gestão dos horários em moldes a garantir um bloco horário de disponibilidade comum para reuniões das diferentes estruturas da Escola 

Realização de reuniões de trabalho sobre questões científicas, pedagógicas e/ou técnicas 

Implementação de iniciativas e/ou projectos de intervenção na escola por parte das diferentes estruturas de coordenação pedagógica globalmente consideradas ou das suas 

sub-secções 

4.1.c 

 

Calendarização de reuniões inter-departamentais 

Calendarização de reuniões de Conselho de Turma (intercalares, no final de cada trimestre lectivo ou sempre que necessário) 

Criação de condições (espácio-temporais) para a realização de encontros, reuniões, … 

4.1.d  Incentivo à participação activa e à divulgação de informação 

Reforço da cultura de participação existente na escola 

Enfoque na participação de representantes de alunos, Delegados e Sub-Delegados de Turma nas instâncias previstas no RI (reforço de cidadania) 

Realização de reuniões da Direcção e/ou Coordenadores DT com representantes de alunos sempre que necessário 

4.1.e Definição clara e objectiva dos indicadores das acções a desenvolver e dos resultados esperados 

Promoção da reflexão, documentação e avaliação, com vista a eventuais reformulações, sobre/do trabalho realizado 

Efectivação de práticas de auto-avaliação no plano das estruturas de gestão Escolar aos vários níveis 
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5. Formação 

 
 OBJECTIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS 

 

 

 

5.1. 

  

Construir Planos de Formação Escolar 

  

a. Articulação com o Centro de Formação 

Guilhermina Suggia e com parceiros institucionais 

(Universidades, Institutos, Centro de Saúde, …) 

b. Auscultação/Identificação das necessidades de 

Formação de docentes e não docentes 

c. Definição de necessidades prioritárias de 

formação em função da Missão e Metas da Escola 

d. Perspectivação da Escola como espaço de 

auto-formação  

e. Mobilização crescente dos Recursos Humanos 

no sentido da participação activa na construção do 

plano de formação escolar 

f. Integração no Plano de Formação de iniciativas 

de carácter formativo dirigidas a Encarregados de 

Educação  

g. Avaliação contínua do Plano de Formação 
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ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

5.1.a 

 

Garantia do carácter abrangente do Plano de Formação (cobertura de todos os serviços e instâncias) 

Coordenação dos contextos e modalidades formativas 

Concretização do Plano de Formação Escolar  

5.1.b Coordenação e definição de prioridades junto dos coordenadores das estruturas de gestão / organização educativa e dos Chefes de Serviços 

Organização de Formação direccionada para DT, Tutores, Coordenadores de Estruturas Intermédias, … 

5.1.c Incentivo à dinamização/ desenvolvimento de Formação Interna 

5.1.d Rentabilização dos recursos humanos e materiais existentes na Escola para promoção de contextos/espaços formativos 

5.1.e Reuniões promovidas pela Direcção, com incidência sobre os inícios de ciclo, em articulação com coordenação DT, SPO, ou outras estruturas 

Previsão de espaços de formação (Cursos, Seminários e/ou Encontros) 

5.1.f Articulação com os parceiros institucionais da formação no sentido de conceber e aplicar criteriosamente instrumentos de avaliação específica de cada 

contexto formativo 

5.1.g Concepção de instrumentos adequados a uma avaliação contínua do plano de formação com vista a eventuais reformulações 
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6. Funcionamento Administrativo 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS 

 

6.1.  

Concluir o processo de modernização 
administrativa em curso 

  

 a. Consolidação das medidas de simplificação e 

desburocratização dos Serviços 

b. Continuação do investimento no aumento do grau 

de satisfação dos utentes 

c. Enfoque na eficácia e adequação dos serviços às 

necessidades dos utentes 

d. Investimento na formação de recursos humanos 

 

ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

6.1.a  Continuação da renovação / modernização de espaço e equipamentos 

Gestão eficaz e objectiva dos serviços 

6.1.b Consolidação da melhoria do atendimento 

6.1.c  Enfoque na motivação e desempenho dos funcionários 

Desenvolvimento de competências no âmbito dos serviços prestados (multitasking)  

6.1.d Auscultação de necessidades e criação de condições de realização de formação à medida 
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7. Gestão de Recursos financeiros 
 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS 

7.1. Racionalizar/gerir criteriosamente e 
de forma transparente os recursos 
disponíveis 

 

 a. Articulação permanente com o Conselho 

Administrativo  

b. Promoção de uma gestão participada por parte dos 

recursos humanos da escola 

c. Fomento de uma política de racionalização de gastos 

assente sobre eixos prioritários 

7.2. Planear/Implementar formas de 
criação de recursos 

a. Rentabilização de espaços escolares  

Recurso a financiamento institucional para projectos e 

iniciativas educacionais 

 

ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

7.1.a Coordenação de acções 

Tomada de decisões 

7.1.b Sensibilização para a gestão racional de recursos 

Divulgação dos eixos estratégicos/prioridades da gestão Escolar 

7.1.c Previsão orçamental criteriosa e exequível 
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7.2.a Aluguer de Instalações para aumento de receitas 

Concurso a programas e projectos financiados 

 
 

8. Disciplina, Segurança e Preservação do Espaço Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS 

8.1. Consolidar a promoção da disciplina na 
globalidade do espaço escolar  

 

 

 

 

 

a. Sensibilização de toda a comunidade para a importância da 

manutenção da ordem e da disciplina numa óptica de Formação 

Cívica e de criação de um ambiente propício à aprendizagem e 

ao trabalho científico 

b. Divulgação sistemática do Regulamento Interno  

c. Consolidação de um clima de escola catalisador da disciplina 

e da ordem 

 Fomento da cultura de Cidadania e Responsabilidade Cívica 

8.2. Proporcionar um espaço seguro a toda a 
comunidade educativa 

a. Implementação de Planos de Segurança eficazes 

8.3. Preservar o espaço escolar 

 

b. Co-responsabilização de toda a comunidade escolar na 

preservação de instalações e equipamentos 
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ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

8.1.a  Difusão dos princípios e valores do Projecto Educativo da Escola 

Avaliação e actuação sobre a totalidade dos ilícitos disciplinares em conformidade com a lei em vigor e o Regulamento Interno  

Cumprimento integral do Regulamento Interno 

Consolidação do “clima de escola” e co-responsabilização de toda a comunidade escolar pela manutenção desse mesmo clima 

Planeamento de acções de Educação de Cidadania em articulação com os coordenadores DT 

Desenvolvimento das acções planeadas pelos DT  

8.1.b 

8.1.c 

8.2.a Adaptação permanente dos Planos de Segurança (Prevenção e Emergência) a novas situações 

Divulgação e Dinamização de Simulações dos Planos de Segurança 

8.2.b Divulgação e Afixação de regras de manuseamento seguro de equipamentos 

8.2.c Promoção da arrumação de materiais e equipamentos 

Criação de pontos de recolha de lixo inclusivamente para reciclagem 
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9.  Imagem e Comunicação 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

9.1. Promover a imagem institucional da 
escola 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.a. Divulgação da Escola e da sua oferta 

Educativa 

Actualização da informação constante da página 

da Internet da escola 

Actualização /gestão da informação a divulgar 

através de painéis informativos 

Articulação de modos de divulgação com o SPO 

Promoção de iniciativas de divulgação da oferta da 

escola nas turmas 

9.1.b. Participação em actividades de âmbito 

local, regional, nacional e internacional 

Candidatura a Projectos de âmbito municipal, 

nacional e europeu em articulação com o Clube 

Europeu e outros clubes escolares 

9.1.c. Dinamização de actividades abertas à 

comunidade   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulação permanente com a Biblioteca /CRE 

Realização de actividades de índole cultural 

abertas à comunidade 

Cedência de espaços para realização de 

actividades de índole cultural 
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9.2. Reforçar/Consolidar/Encetar relações 
institucionais e outras relevantes para a 
comunidade educativa 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.3. Optimizar/ Reforçar os circuitos de 
informação e comunicação 

9.2.a. Consolidação e alargamento do âmbito e 

número de contactos institucionais 

Estabelecimento de novos protocolos e parcerias; 

reforço dos já existentes 

9.2.b. Criação de mecanismos de co-

responsabilização e participação de Pais e 

Encarregados de Educação (EE) na vida escolar 

Realização de reuniões com pais e EE por ciclo, ano de 

escolaridade, turma ou grupo de alunos sempre que 

necessário 

Incentivo à participação activa dos pais e EE na dinâmica 

escolar e ao acompanhamento da formação / 

escolarização dos seus educandos 

9.2.c. Estímulo do associativismo (Associação de 

Estudantes, Associação de Pais e Encarregados 

de Educação, …) 

Criação de condições logísticas e motivacionais para 

desenvolvimento da dinâmica associativa dos estudantes 

da Escola 

Apoio e adesão às iniciativas da Associação de Pais e 

EE ; articulação permanente com os seus representantes 

9.3.a Melhoria da qualidade do atendimento ao 

público 

Realização de acções formativas na área do atendimento 

ao público para os diversos serviços 

9.3.b. Criação de instrumentos promotores da 

eficácia da comunicação interna e externa 

Divulgação de contactos institucionais 

Disponibilização de telefones móveis para agilizar os 

contactos com os responsáveis por áreas que requerem 

atendimento e contacto permanente com o exterior: 

Direcção, DT, Coordenação Cursos, …) 

Disponibilização de informações úteis resultantes das 

reuniões do CP e Conselho Geral (CG) 

Criação de e-mails institucionais  
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10. Avaliação 
  

OBJECTIVO OPERACIONAL ESTRATÉGIAS ACÇÕES A DESENVOLVER 

 

10.1.  

Implementar um Plano de Avaliação 
Interna da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.1.a. Definição e divulgação das áreas de 

incidência da avaliação e dos indicadores de 

desempenho 

Co-responsabilização da comunidade escolar através do 

consenso na definição de metas e de actividades 

conducentes ao seu cumprimento 

Elaboração/Avaliação do PAA tendo em vista as metas 

definidas 

10.1.b. Criação de uma Comissão do CP para 

Avaliação 

 

 

 

 

 

 

Articulação constante com Coordenadores de 

Departamento, de DT, de Cursos e estruturas de apoio 

aos alunos 

Articulação permanente com a Coordenação da 

Biblioteca /CRE 

Monitorização da aplicação e tratamento dos 

instrumentos de avaliação 

Disponibilização de estudos incidentes sobre todas as 

Metas Escolares 

10.1.c. Produção de instrumentos fiáveis de 

avaliação do grau de adequação, eficácia e 

cumprimento das metas definidas no PE  

Relatórios de avaliação anuais no plano curricular 

(Coordenadores de Departamento, DT, …) 

Relatórios intermédios e finais sobre a acção 

desenvolvida pela Biblioteca /CRE (Coordenadora 
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 Biblioteca /CRE) 

 

Estudos trimestrais sobre taxas de sucesso e insucesso: 

aferição interna e externa (Comissão CP) 

Estudos anuais sobre taxas de abandono (Comissão CP) 

10.1.d. Divulgação dos resultados da avaliação 

(Reflexão e reformulação de processos e  

procedimentos sempre que necessário) 

Elaboração de relatório-síntese de avaliação, no final de 

cada ano, contendo sugestões de possíveis 

reformulações ao PE (Comissão CP) 

 10.1.e. Avaliação do PE pelo Conselho Geral Apreciação das propostas apresentadas pelo CP 

Desenvolvimento de mecanismos necessários à 

avaliação do projecto 

 
 
 

 

 
 
 
. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 
 
 
Inserção Geográfica e Área de Influência 
 
A Escola Secundária Aurélia de Sousa está situada na zona oriental da cidade do 

Porto, na freguesia do Bonfim pertencente ao concelho do Porto. Sita nas imediações 

da Rua da Constituição, um dos eixos estruturantes da cidade e, localizado entre a 

Rua de Santos Pousada e a Rua de Alegria, que conduz à baixa da cidade, este 

estabelecimento de ensino público goza de uma localização central, na Rua Aurélia de 

Sousa. 

 

Infra-estruturas mais recentes como o rápido acesso à escola através da Via de 

Cintura Interna e das estações de Metro localizadas nas imediações vieram reforçar os 

seus acessos e potenciar o alargamento da sua área de influência em termos de 

captação de população discente. 

 

A localização da ESAS relativamente à área do município do Porto que ocupa, aliada 

às boas acessibilidades viárias a esta zona da cidade resulta, desde há largos anos e 

aliada a outros factores, na procura deste estabelecimento de ensino tanto por 

habitantes da freguesia do Bonfim e adjacentes, como, ainda que em menor número, 

por alunos oriundos de áreas mais periféricas do concelho e de concelhos adjacentes.  

 

 
Mapa do Concelho do Porto 

(assinalada a vermelho a freguesia do Bonfim) 

 
Enquadramento Socioeconómico 
 

Os arruamentos contíguos à Escola apresentam uma grande densidade de ocupação 

predominantemente residencial, apoiada por actividades terciárias capazes de 
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responder às solicitações da população residente, de que são exemplo o pequeno 

comércio e a diversidade de serviços públicos e privados. 

A área está dotada de infra-estruturas desportivas municipais e privadas. O Pavilhão 

do Académico, do Complexo Desportivo do Monte Aventino e do Estádio do Dragão, 

além de ginásios privados, compõem a oferta circundante.  

A existência de espaços verdes nas imediações, tais como os jardins da Praça do 

Marquês de Pombal, da Praça Rainha D. Amélia, da Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 

o Parque de S. Roque e a Quinta do Covelo, recentemente requalificada, concorrem 

para a manutenção da qualidade de vida nesta zona da cidade.  

 

Não obstante a queda demográfica que atingiu o concelho, continua a verificar-se o 

crescimento imobiliário na zona de implantação da Escola, demonstrativo do interesse 

e da vitalidade que caracterizam esta área urbana. 

 

A população escolar da ESAS apresenta grande diversidade sócio-económica e 

provém, no que diz respeito ao ensino básico, maioritariamente, das freguesias do 

Bonfim e de Paranhos. Relativamente à população do ensino secundário a área de 

influência da escola aumenta, abrangendo alunos de outras freguesias e até mesmo 

de concelhos limítrofes (cf. supra), designadamente da Maia, de Gondomar, Vila Nova 

de Gaia, Matosinhos e Valongo, entre outros. 

 
 
Caracterização Física  
 

Na sequência do trabalho de requalificação do espaço escolar, durante o ano lectivo 

de 2008-2009 a Escola Secundária/3 Aurélia de Sousa encontra-se organizada em 3 

corpos independentes, articulados por uma galeria exterior coberta, que serve de 

recreio abrigado, complementar dos espaços exteriores que as construções 

conformam. 
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O corpo principal que alberga espaços pedagógicos, administrativos e 

complementares, implanta-se à margem da rua ocupando quase toda a extensão da 

frente de terreno. Paralelamente a este dispõe-se um segundo corpo edificado, 

composto maioritariamente por salas de aulas. 

      

Tipologicamente, estes dois edifícios organizam-se a partir de uma circulação central 

que estabelece as articulações funcionais entre os diferentes espaços, rematada nos 

topos por caixas de escadas que estabelecem as articulações verticais. 

No interior do terreno e com acesso a partir de uma galeria exterior coberta, implanta-

se um terceiro corpo que alberga o refeitório, o ginásio e os espaços complementares 

como a reprografia e loja (papelaria). 

 

      
 

 

O plano de requalificação impôs a construção de novos edifícios. Dada a reduzida 

dimensão dos espaços exteriores sobrantes, optou-se por construir dois novos corpos, 

no prolongamento dos dois edifícios paralelos existentes, articulando-se todo o 

conjunto edificado através de uma galeria interior. 
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Foi garantida a continuidade de percursos horizontais no edifício. No que concerne às 

circulações internas verticais, foi criado um núcleo de elevadores, localizados 

estrategicamente no corpo principal voltado para a rua, de modo a permitir o acesso 

através de meios mecânicos a todos os pisos da escola. 

No topo Norte do terreno, fica ainda edificado um Campo de Jogos coberto, de 

carácter polifuncional e com possibilidade de utilização independente. 

      

Por questões que servem a síntese e a clareza da exposição far-se-á uma descrição 

do espaço escolar, do corpo A ao corpo C. 

 

CORPO A 

O corpo A é constituído pelo Edifício Principal existente e por um Edifício de Nova 
Implantação.  
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Edifício Principal 

 
 Piso 0 - concentra a Direcção, os Serviços Administrativos, o auditório, salas de 

atendimento, de reunião e área de Directores de Turma. Nele se situa a entrada 
principal da escola. 

 

      
 

 Piso 1 - alberga a sala de professores e salas de aula.  

 
 Piso 2 - é ocupado na sua totalidade por salas de aulas. 
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Edifício de nova implantação 

 
 Piso 0 - é ocupado na totalidade pela Biblioteca /CRE. 

 

      
 

 Piso 1 - nele se localizam todas as áreas destinadas a trabalho do pessoal docente, 

no mesmo piso que a respectiva sala de professores. Aqui se situam igualmente 

espaços de serviço: instalações sanitárias e arrecadações e ainda, as zonas técnicas 

de todo o conjunto edificado. 

 

 Piso 2 - alberga as salas de TIC. 

 

CORPO B 

Piso 0 - nele está situado o restaurante/cafetaria  

 

Piso 1 – é ocupado pelo ginásio e balneários para alunos e, balneários/vestiário para 

os funcionários do restaurante e cafetaria  

 

 Piso 2 – alberga uma sala de ginástica, uma sala de aula e os balneários dos 

professores de Educação Física. 
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CORPO C 

Edifício Existente 

 Piso 0 - nele funcionam os laboratórios e salas de aula 

 Piso 1 - aqui se localizam as salas de desenho e outras salas de aula 

 

      
 

Edifício de nova implantação 

Piso 0 - aqui se encontram serviços de apoio como a reprografia e a papelaria. 

Localiza-se igualmente neste piso a Associação de Estudantes 

 

Piso 1 e -1 - albergam instalações sanitárias de alunos, balneários e zonas técnicas. 

 

Espaço Exterior 

O terreno não ocupado pela implantação do edifício, pela rede de circulação 

automóvel e pelos campos de jogos, configura-se numa área verde composta por 

espaços destinados ao lazer e recreio da população escolar. 
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População Escolar 
  
A - Alunos  
 

No ano lectivo de 2008-2009 a ESAS foi frequentada por cerca de 1200 alunos, 

divididos por um total de 44 turmas, 13 do ensino básico e 31 do ensino secundário. 
A partir do tratamento dos dados de um inquérito feito aos alunos do sétimo e décimo 

anos, traçou-se o perfil dos alunos que presentemente frequentam a escola 

relativamente à composição do agregado familiar que integram, às habilitações 

académicas dos Pais/Encarregados de Educação e às suas áreas de actividade 

profissional. Complementarmente a estes dados, no sentido de recolher informação 

para o estabelecimento de metas realistas e de definir um Plano de Acção Escolar 

eficaz, inquiriu-se sobre o tempo de estudo médio semanal dos alunos, os hábitos de 

ocupação dos tempos livres e as expectativas profissionais dos mesmos alunos. 

Concluiu-se que a maioria dos alunos provém de agregados familiares tradicionais, 

muito embora a percentagem de agregados monoparentais tenha aumentado 

consideravelmente se compararmos os dados com os do inquérito efectuado em 

2006/2007.  

 

As habilitações médias dos Pais/Encarregados de Educação situam-se no Ensino 

Secundário. Regista-se uma percentagem considerável (cerca de 18%) de pais 

detentores de licenciatura ou outros graus de estudos superiores. 

 

A larga maioria dos pais/EE desenvolve a sua actividade profissional no sector dos 

Serviços. 

 

O tempo médio de estudo dos alunos situa-se em 3 horas/semana no ensino básico e, 

em 5 horas semanais no ensino secundário. 

 

No tocante à ocupação de tempos livres verifica-se a primazia da televisão e do 

computador pessoal. A percentagem de alunos que se dedicam à prática desportiva 

federada (ou numa base sistemática) é relativamente baixa, sobretudo no ensino 

secundário (cerca de 8%). Ainda no âmbito deste parâmetro de análise, verifica-se que 

a percentagem de leitores é assaz reduzida em ambos os ciclos de ensino, facto que 

motivou o estabelecimento de metas passíveis de desenvolver hábitos de leitura, de 
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frequência e de utilização activa da Biblioteca /CRE ao longo da vigência do presente 

projecto educativo. 

 

As expectativas de futuro no plano académico apontam, na quase totalidade dos 

inquiridos (94%), para a intenção de prosseguimento de estudos. No âmbito 

profissional a generalidade dos alunos detém expectativas altas: quadros superiores 

de empresas e profissões liberais são as áreas de maior incidência. 

 

Caracterizada a população discente, eixo axial e razão de existir da instituição escolar, 

por razões que se prendem com a organização e síntese do presente documento, 

passa-se à caracterização através de gráficos da restante população escolar. 
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B. Pessoal Docente  

 
Habilitações e Categorias 

 
Licenciatura 84 

Bacharelato 3 

Mestrado 22 

 109 

Pessoal docente – 

Categorias  

Titulares 51 

Não titulares 58 

 109 

Pessoal docente – 

vínculo  

Quadro de escola 95 

Quadros de zona 

pedagógica 3 

Contratados 11 

 109 

Pessoal docente - 

tempo de serviço  

Até 5 anos 8 

De 5 a 19 anos 16 

Mais de 19 anos 85 

 109 
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C. Pessoal Não Docente 
 

 
Pessoal Administrativo 

 
PA - Categoria 

Profissional  

 

Assistentes Técnicos 11 

Chefe Serviços 

Administração 

Escolar 1 

 12 

  

PA – Habilitações  

2º Ciclo 1 

3º Ciclo 4 

Ensino Secundário 6 

Licenciatura 1 

 12 

  

PA – Vinculo  

Quadro 8 

Contrato Individual 

Tempo 

Indeterminado 3 

Contrato Termo 

Resolutivo Certo 1 

 12 
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Pessoal Operacional 

 

PO – Habilitações  

 

1º Ciclo 8 

2º Ciclo 3 

3º Ciclo 10 

Ensino Secundário 7 

 28 

  

PO – Vinculo  

Quadro 15 

Contrato Individual 

Tempo 

Indeterminado 6 

Contrato Termo 

Resolutivo Certo 7 

 28 
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