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1. DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 
Didática da Filosofia. Do uso da lógica formal e informal nas práticas filosóficas 
 

 
2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE PROPONENTE: 
PROBLEMAS/NECESSIDADES DE FORMAÇÃO IDENTIFICADOS  

Razão 1 – Necessidade de formação em lógica proposicional 
No programa de Filosofia em vigor para o 10.º e o 11.ºanos, a lecionação da lógica proposicional aparece tão-só como 
uma opção alternativa à lecionação da lógica aristotélica. Como muitos docentes não tiveram nas Faculdades qualquer 
cadeira de lógica proposicional, mas tão-só de lógica aristotélica, têm lecionado a lógica aristotélica. Com o decorrer 
dos anos, a reflexão didática sobre o ensino da Filosofia e suas mediações tem vindo a mostrar que a lógica 
proposicional oferece mais instrumentos metodológicos para o trabalho filosófico do que a lógica aristotélica. Esta 
conclusão tem vindo a ser sublinhada tanto pela Sociedade Portuguesa de Filosofia como pela Associação de 
Professores de Filosofia. Acresce também que, desde o ano letivo de 2015-2016, a esmagadora maioria dos alunos do 
ensino secundário – todos os que têm Matemática – adquirem em Matemática, logo no início do 10.º ano, algumas 
noções básicas de lógica proposicional e de cálculo proposicional. 
Justifica-se assim a necessidade, urgente, de formação para os professores de Filosofia em lógica proposicional, 
domínio que deixará, muito provavelmente, dentro de algum tempo, de ser opcional para passar a ser obrigatório. 

Razão 2 – Necessidade de formação no uso da lógica como ferramenta do trabalho filosófico 
Se é certo que o ensino da lógica e em particular da lógica proposicional tem interesse formativo por si só, 
justificando-se uma unidade didática específica para a sua lecionação, a lógica tem maior interesse e muito mais valor 
formativo quando aplicada nas práticas filosóficas de discussão, problematização, conceptualização e argumentação. 
Para efeitos da condução de um pensamento mais analítico, de uma discussão mais rigorosa, de uma 
conceptualização mais armada ou de uma argumentação mais sólida não basta lecionar algures a lógica, porque o 
que é preciso realmente é usá-la, mobilizando-a permanentemente na elaboração de hipóteses, na análise e avaliação 
formal e informal das argumentações… 
Se o ensino da lógica tem sido um parente pobre do ensino da filosofia na educação secundária, mais pobre tem sido 
o uso efetivo da lógica como "caixa de ferramentas" ou como "gramática" das práticas filosóficas. Este é seguramente 
um dos pontos mais críticos do ensino da filosofia, identificado e reconhecido no Canadá, na Itália ou em França; e 
também progressivamente entre nós. 

 

 
3. DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 
Docentes de Filosofia do ensino secundário (GR 410) 
 

 
4. EFEITOS A PRODUZIR/OBJETIVOS 
 Os efeitos a produzir esperados são aquisição de competências e de dispositivos didáticos "metodo-logicamente" 

guiados para a concretização das práticas filosóficas, designadamente: 
 competências e dispositivos didáticos para iniciação à conceptualização: definição, distinção e relação de conceitos; 
 competências e dispositivos didáticos de problematização: enunciação de teses alternativas e seus argumentos; 
 competências e dispositivos didáticos de argumentação: análise e avaliação formal e informal de argumentos; 
 competências e dispositivos didáticos de análise metódica de textos argumentativos; 
 competências e dispositivos didáticos de iniciação ao ensino/aprendizagem do ensaio filosófico. 

 São também efeitos a produzir esperados: 
 planificação de sequências didáticas de iniciação às competências específicas do trabalho filosófico; 
 elaboração de projetos de intervenção didática sobre alguns temas programáticos. 

 São ainda efeitos a produzir esperados: o domínio de conhecimentos básicos de lógica proposicional por parte dos 
formandos com necessidades nessa área. 

 

 



 

5. CONTEÚDOS DA AÇÃO – 25 horas 

1. Lugar da lógica e da argumentação nas práticas filosóficas 
1.1. De uma lógica que se ensina a uma lógica "metodo-lógica" do trabalho filosófico 
1.2. Exercitação "metodo-logicamente" guiada de alguns temas-problemas filosóficos 
1.3. Exploração, discussão e aperfeiçoamento de alguns dispositivos didáticos elaborados pelo formador no 

âmbito da cadeira de Didática da Filosofia, na FLUC 

 
 
5 
h. 
 

2. Instrumentos do trabalho filosófico 
2.1. Problemas, teses e argumentos 

Enunciação de problemas e exploração de hipóteses  
Validade, verdade e solidez dos argumentos 

 
5 
h. 
 

2.2. Noções elementares de lógica formal e informal 
Negação de proposições categóricas e hipotéticas 
Conectivas proposicionais: conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e negação 
Tabelas de verdade e teste de validade de argumentos 
Regras de inferência válida: modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, leis de De Morgan, 
dupla negação, contraposição e silogismo disjuntivo 
Falácias formais: falácia da afirmação do consequente, falácia da negação do antecedente e outras 

Argumentos não-dedutivos: indutivos, estatísticos, por analogia, de autoridade e respetivas falácias 
(generalização precipitada, amostra não representativa, falsa analogia e apelo indevido à autoridade) 
Outras falácias informais: petição de princípio, falso dilema, falsa relação causal, ad hominem, ad 
populum, apelo à ignorância, boneco de palha, derrapagem e outras 

 
 
10 
h. 
 
 

 
 
5 
h. 
 

 

 

6. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO 
Do ponto de vista metodológico, o curso de formação assume, sobretudo, um carácter prático-teórico, considerada a 
Razão 2 Necessidade de formação no uso da lógica como ferramenta do trabalho filosófico; assume também um carácter 
teórico, considerada a Razão 1 Necessidade de formação em lógica proposicional. 
O formador vai assim privilegiar um percurso indutivo-experimental, partindo das práticas e sua análise para a teoria e 
para a inteligibilidade dos dispositivos didáticos propostos. 
O formador vai estar particularmente focado num trabalho colaborativo a desenvolver com os professores e entre os 
professores, tendo por finalidade maior que as aprendizagens feitas, as competências desenvolvidas e as práticas 
realizadas e testadas tenham real impacto nas práticas pedagógicas dos professores e, consequentemente, nas 
aprendizagens dos alunos, consideradas sobremaneira as mais recentes diretrizes do "currículo para o século XXI", ou 
seja, mais centradas em competências cognitivas, mais inclusivas e mais preocupadas com a educação para a cidadania. 
 

7. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 
Avaliação quantitativa de 1 a 10 valores, de acordo com a Carta Circular CCPFC-3/2007. A aprovação no Curso dependerá 
da obtenção de classificação igual ou superior a 5 valores e da frequência mínima de 2/3 do total de horas da ação. 
A ação de formação só irá funcionar com o número mínimo de 18 formandos e um número máximo de 25 formandos.  
 
Itens sobre os quais deve incidir a avaliação  
1 – Participação no trabalho desenvolvido nas sessões e realização das tarefas propostas [ 50% ] 
2 – Relatório descritivo e crítico do trabalho desenvolvido, das propostas e dos dispositivos didáticos [ 50% ] 
 
De acordo com os critérios previamente estabelecidos, classificados na escala de 1 a 10, conforme indicado na Carta Circular 
CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, com a menção qualitativa de:  
- 1 a 4,9 valores – Insuficiente  
- 5 a 6,4 valores – Regular  
- 6,5 a 7,9 valores – Bom  
- 8 a 8,9 valores – Muito Bom  
- 9 a 10 valores – Excelente  

 



 

8. FORMA DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO 
A. Avaliação dos formandos - ficha a preencher pelos formandos (modelo do CFAE) e a enviar ao CFAE no ato de entrega 
do relatório individual. 
B. Relatório final dos formadores. 

C. Centro de Formação: elaboração de um relatório global de avaliação com base nos instrumentos avaliativos 
utilizados por formandos e formador. 
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